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ایران  با  آمریکا  برابر یک جانبه گرایی  اروپا در 
کند همکاری 

آیت اهلل موحدی کرمانی: نظم جهانی در خطر است

به اهداف  ایران  با تحریم ها علیه  آمریکا 
نمی رسد سیاسی  خود 
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ناتوانی امریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران؛

معافیت 8 کشور از تحریم  های نفتی ایران

برگزاری تظاهرات 1۳ آبان با شعار 
»هیهات منا الذله« در سراسر کشور               

 عربستان، اسراییل
 و امریکا سه ضلع 

مثلث تروریسم

به  امریکا  پدافند غیرعامل کشور گفت:  به گزارش زمان، رییس سازمان 
آمریکا  عنوان مظهر تروریسم است. همواره هرجا تروریسم هست اسم 
مطرح می شود و در جهان امروز از مثلثی برخورداریم که سیاست گذار، 
از  بهره بردار  و  طرف  یک  از  تروریست  و  کننده  خلق  کننده،  هدایت 
این  دارند.  قرار  از طرف دیگر  مالی  پشتیبان  از طرف دیگر و  تروریسم 
امریکا  داد:  ادامه  آمریکا. وی  یعنی عربستان، رژیم صهیونیستی و  مثلث 

مظهر تروریسم است و همه جای دنیا بخشی از سیاست های خود را با 
تعریف، تولید و خلق تروریسم انجام می دهد. آنها در جامعه اسالمی در 
منطقه میان عراق و سوریه داعش و نیروهای تکفیری را خلق کردند و 
تسلیح و تجهیز و حمایت سیاسی تبلیغاتی و مالی آنان را بر عهده گرفتند. 
در واقع امروز امریکا پشتیبان اصلی و سیاستگزار و بهره بردار از تروریسم 

است و آن را دنبال می کند. 
۳

به گزارش زمان، ژاپن، هند، کره جنوبی و چین در میان این کشورها هستند.از چهار کشور دیگر در این گزارش اسم برده نشده است.منابع آگاه در دولت آمریکا به بلومبرگ گفته اند که کاخ سفید با وجود تالش برای قطع درآمدهای نفتی ایران، 
ناچار به صدور این معافیت ها برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار جهانی شده است.به گفته این رسانه، با وجود تصمیم آمریکا برای مستثنی کردن چین از تحریم ها، دو کشور تاکنون نتوانسته اند در گفت وگو ها به نقطه تفاهمی با یکدیگر 

دست یابند.بلومبرگ در همین ارتباط به نقل از یک منبع دولتی دیگر نوشته که واشنگتن با وجود صدور معافیت، خواستار کاهش واردات نفت ایران از سوی همه کشورهای یاد شده است.
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وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: مالیات بر 
ارزش افزوده واحدهای تولیدی یکی از مهم ترین 

گرفتاری ها بوده و در دست رسیدگی است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد شریعتمداری 
بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای  حاشیه  در 
همین  در  افزود:  خبرنگاران،  جمع  در  خصوصی 
دبیرخانه شورای هماهنگی  به  را  پیشنهادی  راستا 
سران سه قوه تقدیم کردیم تا به صورت میانبر در 
برخی شاخه ها و رشته ها از نظر بخش خصوصی 
درصد   ۷۰ کنیم.  فراهم  را  آن  خواسته  و  تبعیت 
گردش  در  سرمایه  تولیدی،  واحدهای  مشکالت 
است که باید آن را تسهیل کنیم و نظام بانکی باید 
در  موجود  اشتغال  از  صیانت  بیاید.  کار  این  پای 
گرو انجام این هدف است.وی با بیان این که ما در 
زمینه اشتغال مکلف به صیانت از اشتغال موجود 
فراگیر  اشتغال  عنوان  تحت  روش هایی  با  و  بوده 
از ۱۰ هزار  نقاط روستایی و بخش های کمتر  در 
نفر در حال انجام این کار هستیم خاطرنشان کرد: 
با  استانی  در سطوح  و  است  غیرمتمرکز  کار  این 
 ۴۵۰۰ تاکنون  می شود.  انجام  استانداران  نظارت 
میلیارد تومان از منابع مربوط به این بخش پرداخت 
که  افرادی  با  منابع  این  از  تومان  میلیارد  و ۶۵۰۰ 
طرح های مصوب در سطوح استان دارند، قرارداد 

تنظیم شده است.
شریعتمداری افزود: یکی از مهم ترین مشکالت بر 
سر راه سرعت این کار، وثایقی است که بانک ها 
حمایت  ضمانت  صندوق  اما  می کنند  مطالبه 
عنوان  به  می توانند  صندوق ها  سایر  و  روستاییان 
کنند.  فراهم  را  امر  این  سهل تر  شرایط  با  واسط 

بانک  چهار  با  امر  این  تسهیل  برای  استانداران 
جلسات جداگانه ای را برگزار خواهند کرد تا وام ها 
با سرعت بیشتری پرداخت و منجر به اشتغال واقعی 
شود؛ عالوه بر این طرح اشتغال فراگیر در سطح 
کشور در حال اجرا است.وی ادامه داد: برخی از 
مقررات زاید بر سر راه ایجاد شغل در حوزه استاد-
واحد  میلیون   ۳.۵ وجود  با  شد.  وضع   شاگردی 
تولیدی  واحد  هزار  کشور، ۴۹۰  در سطح  صنفی 
کوچک دو تا ۵۰ نفره در قالب صنوف تولید در 
سطح ایران و بین ۷۰ تا ۸۰ هزار واحدهای صنعتی 
دارای توان بهره برداری، از این طرح استفاده کردند.
می تواند  طرح  این  کرد:  خاطرنشان  شریعتمداری 
کمک کند تا در سال اول به کارگیری فردی که وارد 
تامین  حقوق  پرداخت  بدون  می شود،  کار  محیط 

بیمه  بر پرداخت  با تعهد دولت مبنی  اجتماعی و 
حوادث کار، شغل یک ساله ای را به وجود آورد. 
واحدهای  مشاغل جذب  این  درصد   ۵۵ از  بیش 
تولیدی می شوند و همکاری خواهند کرد. عملکرد 
که  بوده  نفر  هزار   ۴۴ امسال  ابتدای  از  طرح  این 
می تواند بیشتر رشد پیدا کند. وزیر کار، تعاون و 
اشتغال  کرد: سایر طرح های  اضافه  اجتماعی  رفاه 
فراگیر که شامل ششطرح است و هر کدام در جای 
خود عملکرد نسبتا مناسب و خوبی داشته، با قوت 
دنبال خواهد شد. ایجاد اشتغال از طریق میانبرها 
دستگاه ها  تمام  همکاری  با  مشکالت  حل  برای 
ایجاد می شود و در صیانت از اشتغال موجود باید 

یک سری اقدامات پایه ای صورت گیرد.
ادامه در صفحه 7

واکنش وزیر کار به ناکارآمد جلوه دادن دولت؛ 

احتمال کاهش مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی
تحت  ضدانقالبان  »الف«  پروژه  شکست  پی  در 
دست  و  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  حمایت 
برای  دانمارک  منطقه،  در  سعودی شان  نشاندگان 
پیشبرد سیاست های ضد ایرانی غرب )پروژه »ب«( 

وارد کارزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،  در این راستا رسانه های 
رژیم صهیونیستی به انتشار گسترده موضوع ادعایی 
دست داشتن یک ایرانی در یک اقدام تروریستی در 

پست، چاپ  اورشلیم  روزنامه  پرداختند.  دانمارک 
رژیم صهیونیستی به نقل از یک خبرنگار روزنامه وال 
استریت ژورنال ادعا کرد که فدریکا موگرینی مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این رابطه با وزیر 
امور خارجه دانمارک دیدار و همبستگی خود را با این 
کشور اعالم کرده است. با این حال، مشخص نیست 
که واکنش اتحادیه اروپا چیزی فراتر از این خواهد 
بود یا نه.ساموئل سون روز سه شنبه در یک نشست 

خبری گفت که سرویس اطالعات امنیت دانمارک 
ماهیت این طرح را فاش و مشخص کرده است که 
از سوی سرویس  کامال شفاف  به طور  این طرح 
اطالعات ایران برنامه ریزی شده بود.وزیر امورخاجه 
دانمارک همچنین مدعی شد که این رفتارهای ایران 
تنها محدود به دانمارک نیست و کشورهای دیگر نیز 

همچون کوپنهاگ نگران چنین رفتارهایی هستند.
ادامه در صفحه 3

تقالی آمریکا برای همراهی اروپا با تحریم ها و نجات سعودی ها
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روحانی:

اروپا در برابر یک جانبه گرایی آمریکا با ایران 
همکاری کند

رئیس  جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه رفتار دولت آمریکا ثبات 
بین المللی را به خطر می اندازد از اروپا خواست تا در برابر یک جانبه گرایی 

واشنگتن با ایران همکاری کند.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در یادداشتی که در نشریه 
›فایننشال تایمز‹ منتشر شد، تصریح کرد: همکاری میان جمهوری اسالمی 
ایران و اروپا منافع طوالنی مدت دو طرف را تأمین می کند و ضامن صلح و 
ثبات بین المللی خواهد بود.وی ادامه داد: دنیا با چالش های فراوانی ازجمله 
مسائل اقتصادی، بحران های اجتماعی، معضل آوارگان، بی گناه هراسی، 
تروریسم و افراط گرایی روبروست. ›در این میان اروپا هم مستثنا نبوده 
و به طور روزانه با این مشکالت درگیر است‹. رئیس  جمهوری افزود: 
طی دو سال گذشته سیاست خارجی ایاالت  متحده به عنوان یک مشکل 
تازه و پیچیده ظهور کرده، چنانچه این کشور چالش های جدیدی را در 
صف روابط بین الملل ایجاد می کند. وی یادآور شد: ما به طور روزانه شاهد 
هم دستی آمریکا در جنایات یمن و تحقیر و نابودکردن تدریجی ملت 
بزرگ فلسطین هستیم که روزانه احساسات یک و نیم میلیارد مسلمان 
را جریحه دار می کند. ما اعتقاد داریم که دولت آمریکا به طور صریح از 
گروه های جنایتکار مانند داعش که هیچ ارزشی برای اصول انسانی قائل 
نیستند حمایت می کند و این مساله مشکالت منطقه را تشدید کرده است. 
روحانی افزود: به طور گسترده تر، رویکرد دونالد ترامپ رئیس  جمهوری 
آمریکا در رابطه با مسائل تجاری، پیمان های بین المللی و رفتار تحقیرآمیز 
او حتی در قبال متحدان آمریکا، نشان می دهد که سیاست خارجی آمریکا، 
چالشی جدی برای نظم جهانی به شمار می رود. وی عنوان کرد: در کل، 
سیاست یک جانبه گرایی دولت آمریکا، تبعیض نژادی، اسالم هراسی و 
تضعیف پیمان های مهم بین المللی ازجمله پیمان اقلیمی پاریس به طور 
بنیادین با رویکرد چندجانبه گرایی و سایر عرف های سیاسی-اجتماعی 
ایران  توافق هسته ای  ادامه  ناسازگار است. روحانی در  اروپا  ارزشمند 
روابط  در  تشدید  عوامل  از  دیگری  نمونه  را  آن  از  آمریکا  و خروج 
فراآتالنتیکی میان اروپا و آمریکا خواند و یادآور شد: برجام محصول دو 
سال مذاکرات فشرده ایران و شش کشور دیگر، شامل سه کشور اروپایی 
امنیت  قطعنامه 22۳۱ شورای  براساس  که  کرد  عنوان  است. روحانی 
سازمان ملل متحد، این توافق از سوی اکثریت جامعه جهانی به تصویب 
رسید و به عنوان بخشی از قانون بین الملل، تعهداتی را بر دوش تمام اعضاء 
سازمان ملل نهاده است. ›بااین  حال ایاالت  متحده آمریکا با طرح ادعاهای 
بی اساس و نادیده گرفتن تعهداتش در چارچوب قوانین بین المللی، از 
برجام خارج شده و تحریم های یک جانبه و برون مرزی علیه ایران و در 
ادامه سایر کشورها وضع می کند.‹ وی تصریح کرد: آمریکا با این کار، 
دولت هایی که از قطعنامه 22۳۱ پیروی می کنند را با اعمال تدابیر تنبیهی 
تهدید می کند. رئیس  جمهوری کشورمان، این اقدام آمریکا را به سخره 
گرفتن تصمیم های بین المللی و تهمت زدن به آن هایی خواند که تالش 
می کنند تا به ارزش های بین المللی پایبند باشند. روحانی توافق هسته ای 
را بزرگ ترین پیروزی برای دیپلماسی در زمانه کنونی خواند و افزود: به 
همین خاطر اتحادیه اروپا تالش می کند تا با همکاری سایر کشورهای 

جهان – به استثنای تعداد اندکی – این دستاورد بزرگ را حفظ کند. 

 سفر ظریف برای شرکت 
در نشست »دی هشت«  به ترکیه 

»بهرام قاسمی« سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: 
برای  هیاتی  در صدر  دیروز   » ظریف  »محمدجواد 
شرکت در نشست وزیران خارجه سازمان همکاری 
اقتصادی »دی هشت« به ترکیه سفر کرد. به گزارش 
زمان به نقل ازمرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور 
خارجه، اعضای سازمان همکاری های اقتصادی هشت 
 )D۸( کشور در حال توسعه موسوم به دی هشت
اندونزی،  مالزی،  مصر،  بنگالدش،  ترکیه،  ایران،  را 
نیجریه و پاکستان تشکیل می دهد.این گروه در ۱۵ 
ژوئن ۱۹۹۷ )2۵ خرداد ۱۳۷۶( به پیشنهاد نجم الدین 
اربکان رهبر حزب اسالم گرای رفاه و نخست وزیر 
وقت ترکیه با هدف تقویت همکاری های اقتصادی 
کشورهای عضو تشکیل شد. وزیر امور خارجه سه 
شنبه این هفته)هشتم آذرماه( نیز با سفر به ترکیه، در 
ششمین نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، 

جمهوری آذربایجان و ترکیه شرکت کرد.

راه اشتباه فشار به ایران از طریق سوئیفت

نیویورک تایمز با هشدار نسبت به تبعات تالش امریکا 
شاید  نوشت:  از طریق سوئیفت  ایران  به  فشار  برای 
اتحادیه اروپا ارتش نداشته باشد ولی قدرت اقتصادی 
آزار شرکت های  برای  این قدرت  از  دارد و می تواند 
آمریکایی استفاده و سیستم مالی بین المللی را تکه تکه 
کنند. به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، روزنامه آمریکایی 
نیویورک تایمز طی گزارشی نوشت: آمریکا طی مبارزه 
علیه تروریسم سیستم مالی جهانی را به یک امپراطوری 
مخفی تبدیل کرد. دولت آمریکا از قدرت دالر و تاثیر 
آن بر سازمان هایی مثل سرویس پیام دهی مالی سوئیفت 
برای کنترل دشمنان و تروریست ها استفاده کرد و در 
کره  مثل  کشورهایی  ارتباط  قطع  برای  موارد  برخی 
جنوبی با جریان مالی جهانی. این سیاست ها به طور 
موثری بانک های خارجی را تحت کنترل آمریکا درآورد 
و کشورهایی مثل ایران را بر سر میز مذاکره نشاند. آمریکا 
در ۴ نوامبر قرار است تحریم های جدیدی را بر ایران در 
راستای تصمیمش برای خارج شدن از برجام اعمال کند. 

اخبار

خبر

اقدام،  از  پیش  و  بیندیش  گیرى  تصمیم  از  »پیش 
مشورت کن و پیش از داخل شدن ]در کار[ تدّبر کن.«

کالمامیر

امام جمعه موقت تهران گفت: امکان اینکه آمریکا بتواند با اعمال 
تحریم ها علیه ایران به اهداف اقتصادی اش برسد ضعیف است اما 

قطعا به اهداف سیاسی خود نخواهد رسید.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه های 
این هفته نماز جمعه تهران اظهار کرد: عده ای خیال می کنند اگر بتوانند 
پولی را غارت کنند و بدزدند فرصتی برای آنهاست؛ اما ای بدبخت! 
قیامتی در پیش است. آنهایی که به جان بیت المال می افتند و فرار 
می کنند باید بدانند که از دست قیامت نمی توانند فرار کنند.وی افزود: 
بعضی خیال می کنند بیت المال حساب و کتاب ندارد درحالی که 
دزدی از بیت المال خطرناک تر از دزدی از جیب یک فرد است. روایت 
است در حکومت امام زمان)عج( انسان هایی که زکات نمی دهند اعدام 
می شوند. دزدی از بیت المال دزدی از پولی است که حیات جامعه 

مسلمین به آن وابسته است.امام جمعه موقت تهران با اشاره به برپایی 
باشکوه مراسم اربعین حسینی اظهارداشت: خدا را شاکریم که انسان 
های آزاده جهان و شیفته اباعبداهلل الحسین از تحمل هیچگونه سختی 
مذایقه نکردند و بالغ بر ۱۷ میلیون نفر در این مراسم شرکت کردند 
که 2 میلیون نفر از آنان ایرانی بودند.وی ادامه داد: در وهله اول باید 
چهلمین روز شهادت امام حسین علیه السالم را تسلیت گفت اما در 
کنار تسلیت باید به جهت برپایی چنین اجتماعی تبریک بگویم چرا که 
این روز، روز پیروزی امام حسین علیه السالم است و ایشان توانستند 
با عزت و کرامت بر دنیایی از شرک، نفاق و ظلم غلبه کنند.امام جمعه 
موقت تهران تصریح کرد: شعارهای امام حسین )ع( در روز عاشورا، 
در اربعین حسینی تجلی پیدا کرد و قطعاً ظالمان نمی توانند بمانند و 
دوام پیدا کنند.آیت اهلل موحدی کرمانی ضمن تشکر از ملت آزاده 

ایران و سراسر جهان به جهت حضور باشکوه در کربالی حسینی، 
اظهارداشت: این مردم آزاده در واقع جشن پیروزی امام حسین )ع( 
را گرفتند که ایشان نظام طاغوتی را ساقط کردند و پایه های ظلم را 
فرو ریختند.وی تصریح کرد: امام زمان )عج( غایب است اما نائبش 
حاضر است و حکومت را به شکلی اداره می کند که اگر حضرت 
مهدی )عج( هم حضور داشت به همین شکل اداره می کرد.خطیب 
جمعه تهران تاکید کرد: پیام اربعین حسینی این است که هیچ مستبدی 
نمی ماند و مبارزه برای تحقق عدالت، همواره تا ریشه کن کردن کفر 
و نفاق و ظلم ادامه خواهد داشت.آیت اهلل موحدی کرمانی با بیان 
اینکه سرنوشت آمریکا، اسرائیل، وهابیت و هر ستمگری به طور قطع 
سقوط، نابودی، رسوایی و سرنگونی است، تصریح کرد: این جانیان 
فکر می کنند که می توانند به این مقاومت ها پایان دهند اما مطمئنًا 
این آرزو را به گور خواهند برد.امام جمعه موقت تهران بیان کرد: به 
ترامپ می گویم که دوران قلدری و زورگویی رو به افول است و 
حتی کشورهای اروپایی هم پیمان تو هم دیگر خسته شده اند. آمریکا 
می خواهد کشورهای پایبند قانون را مجازات کند که این روش دارای 
تبعات بسیار بدی بر نظم جهانی است و قطعاً آمریکا روز به روز 
منفورتر و منزوی تر می شود.وی متذکر شد: در اجالس سه جانبه 
وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان، همه آنها از تحریم 
های ظالمانه آمریکا علیه ایران انتقاد کردند و تاکیدشان این بود که به 
همکاری خود با ایران ادامه خواهند داد.آیت اهلل موحدی کرمانی با بیان 
اینکه امروز هیچ کشوری از اقدامات آمریکا به جز چند رژیم منطقه ای 
حمایت نمی کند، گفت: امکان اینکه آمریکا بتواند به اهداف اقتصادی 
خودش برسد، بسیار ضعیف است اما به اهداف سیاسی خود از این 
تحریم ها قطعا نمی رسد.وی ادامه داد: اولین بار است که اروپایی ها 
عالوه بر انتشار بیانیه ای علیه سیاست های آمریکا، مکانیسمی هم برای 
اجتناب از تحریم ها و جبران تبعات آنها ایجاد می کنند.امام جمعه 
موقت تهران تصریح کرد: خدا را شاکریم که هرچه از عمر نظام کثیف 
عربستان سعودی می گذرد، این حکومت و وهابیت رسواتر می شود. 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
139760331011001630مورخه  شماره  رای  برابر 
1397/07/30 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم مریم ترابی بشناسنامه شماره 12 صادره از کرج فرزند 
فرامرز در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
از پالک  مفروز  مترمربع  به مساحت 168/63  آن  احداثی در 
شماره 102 فرعی از 170 اصلی واقع در البرز و با خریداری 
از آقای احمد علی روستا رفیع که خود مالک اولیه می-باشد 
تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 97/19050/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/28

 سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد
 و امالک ناحیه سه کرج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
139760331011001629مورخه  شماره  رای  برابر 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   1397/07/30
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
بالمعارض  مالکانه  ناحیه سه کرج تصرفات  ثبتی  ثبتی حوزه 
متقاضی خانم فاطمه خلیقی بشناسنامه شماره 731 صادره از 
کرج فرزند اسداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 168/63 مترمربع مفروز 
با  و  البرز  از 170 اصلی واقع در  از پالک شماره 102 فرعی 
خریداری از آقای احمد علی روستا رفیع که خود مالک اولیه 
می باشد تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 97/19052/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/28

 سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد
 و امالک ناحیه سه کرج

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری وحیدیه درنظر دارد به استناد مجوز واصله  
ازسوی شورای اسالمی شهر وحیدیه به شماره 33/527 

مورخ 97/7/26 نسبت به اجرای پروژه :
1-زیرسازی وجدولگذاری وآسفالت معابرحوزه استحفاظی شهر وحیدیه 
طبق فهرست بهاء راه وباند سال 1397 بابراورد اولیه 4/772/579/972 

ریال 
اقدام نماید لذا ازکلیه متقاضیان شرکت درمناقصه  دعوت بعمل می اورد 
پاکت  درسه  فوق  پروژه  اجرای  راجهت  پیشنهادی خود  قیمت  حداقل 

جداگانه به شرح زیر:
1-پاکت الف – حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر)5 درصد قیمت براورد اولیه(

2-پاکت ب -  حاوی مدارک مثبته شرکت 
3-پاکت ج -  حاوی قیمت پیشنهادی

امورمالی شهرداری  به  نوبت دوم  آگهی  ازتاریخ درج  روز  تا 10  حداکثر 
وحیدیه تحویل ورسید دریافت نمایند درضمن شهرداری در رد یاقبول یک 
یاکلیه پیشنهادات مختاراست وکلیه کسورات متعلقه وهزینه درج آگهی 
نیزبه عهده برنده مناقصه می باشد وبه پیشنهادات مشروط ومخدوش 
وفاقد ضمانت نامه بانکی معتبر معادل 5 درصد قیمت برآورد اولیه ترتیب 

اثرداده نخواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشترباشماره تلفن 65636200 تماس حاصل نمایید.
شهرداری وحیدیه

 نوبت اول

 آگهی مفقودی
ملی  شماره  به  عیسی  فرزند  نوسری  زارع  حسین  اینجانب  دانشجوئی  کارت 
شیمی  مهندسی  رشته  دانشجویی  دانشجوئی ۹۳۱2۷۰۱۸  شماره  و   2۰۸۰۶۳۸۴۴۰
مقطعه کارشناسی دانشگاه علم و فناوری مازندران واحد )بهشهر( مفقود و از درجه 

بهشهراعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان سندمالکیت 
آقای میثم روندی به وکالت از خانم ها شهره بیگلری و روژین سفیدی از وراث 
حسب   ۹۷.۸.۳ مورخ   ۷۱۵۹۴۳ شماره  نامه  وکالت  طبق  سفیدی  شاهین  مرحوم 
به  استشهادیه ممهور  به شماره ۷۰۵.۱۰۳2 مورخ ۹۷.۸.۳ وبرگ  درخواست وارده 
دفتر ۷۹ کرمانشاه اعالم نموده است که سند مرحوم شاهین سفیدی مالک دوازده 
سیزدهم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور به پالک ۶۹ اصلی ناحیه ۵ 
قصرشیرین – بخش چهار کرمانشاه- صادره بشماره سریال الف ۸۵ ۴۵۳۰۱۰ مفقود 
المثنی گردیده است  مالکیت  ثبت خواستار صدور سند  اداره  از  لذا  گردیده است 
بررسی سوابق حکایت از آن دارد که ششدانگ پالک موصوف ذیل ثبت ۸۵۸۴ دفتر 
۴۱ صفحه ۹۱ صادر گردیده است. با توجه به ماده ۱2۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت 
مراتب یک بار آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی یا معترض باشد از تاریخ انتشار 
آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را کتبا نوشته وبه این اداره ثبت اسناد وامالک 
قصرشیرین واقع در قصر جدید مجتمع اداری ارائه نماید در صورتی که ظرف مدت 
مقیده اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره برابر مقررات 

اقدام خواهد نمود.
رئیس ثبت اسناد وامالک قصرشیرین-فرهاد امینی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قصرشیرین در قبال پرونده کالسه ۹۶۰۱۷2 
صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین له کورش رحمانی نیا وعلیه کاظم 
پاداش در نظر دارد شش دانگ یک باب واحد مسکونی سه طبقه ۱۶۶ اصلی ناحیه 
۵ قصرشیرین به آدرس پشت شهرداری کوچه ظهیرالملک به مساحت عرصه ۷۷ متر 
مربع را به فروش برساند که کارشناس نظریه خود را این چنین اعالم نموده است ملک 
دارای یک دستگاه ساختمان مسکونی سه طبقه جنوبی ، زیر زمین ، همکف وطبقه اول با 
قدمت حدود 2۳ سال سازه اسکلت فلزی فاقد نما و اجری با سقف طا ق ضربی پوشش 
دیوارها سفید با توجه به قدمت وعدم تعمیرات دارای لکه های متعدد می باشد ودارای 
حیاط حدود 2۴ متری می باشد ملک از ناحیه شمال ۵ متر مربع تجاوز به کوچه داشته 
وبرابر رای کمیسیون ماده ۱۰۰ دستور تخریب صادر شده است ارزش کل ملک شامل 
عرصه واعیان ومتعلقات به نرخ روز برابر ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد که در تاریخ ۹۷.۹.۷ 
راس ساعت ۱۰ صبح از  از طریق مزایده حضوری به فروش خواهد رسید. خریداران می 
توانند پنج روز قبل از موعد مقرر با هماهنگی دفتر اجرای احکام مدنی از ملک موصوف 
بازدید بعمل آورده مزایده از قیمت پایه و ارزیابی شده شروع و هرکس که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایدازطریق تشریفات قانونی تحویل داده خواهد شد وکلیه هزینه متعلقه دولتی 
اعم از سند نویسی وغیره بر عهده برنده مزایده خواهد بود و می بایستی ده درصد از کل 
مزایده فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز و بقیه آن بمدت یکماه از تاریخ 

مدیر دفتر واحداجرای احکام مدنی شعبه اول شهرستان قصرشیرینمزایده پرداخت شود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده ۳ قانون 
و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
قانون  رای شماره۳۵۹۵ ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱2۰۰-۹۷/۷/۳2 جلسه هیات موضوع  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحسین احمدی کیوی 
فرزند محسن به شماره شناسنامه ۸۰ صادره در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی پالک۱۸۴ اصلی به مساحت ۱۱۱۳/۵2 مترمربع ازسهمی مسیح اله نیک دهقان  
ذیل صفحه  ۵2۰ ودفتر ۴۸  موضوع سند رسمی  ۵۱۴۶۹ مورخ ۴۹/۹/2۱ دفترخانه  
۱۷ تهران محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که  می شود.در صورتی 
داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:۳۵۱
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

 نوبت اول۹۷/۷/2۸ نوبت دوم :۹۷/۸/۱2

آگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرای کالسه)ح-۶۴۶۵(۸۰/۳۷۰ سهم از 2۴۰ سهم از پالک ثبتی 
۵22 فرعی از ۴۸۶۱ اصلی به مساحت ۹۴۱/۶۱مترمربع واقع در بخش 2 غرب بابل 

که سند آن در صفحه ۴۶۱ 
دفتر جلد ۸۷ امالک به نام آقای مسعود حیدری ثبت و صادر گردیده است ضمنًا 
یادآور می شود ۱۵۹/۹۶۳سهم از 2۴۰ سهم از مابقی پالک مذکور به نام بانک آینده 
منتقل گردید طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستری ملک واقع در امیر کال سه راهی 
دیوکال خیابان شهید مصطفی خمینی خیابان سلمان فارسی پالک ۴۸ میباشد و اعیانی 
مسکونی حدود ۱۸۰ متر مربع به صورت نیم پیلوت در ضلع شمالی  این پالک با 
قدمتی بیش از ۴۰ سال و همچنین دارای یک انباری در ضلع جنوبی پالک با مصالح 
بنایی به مساحت حدود ۱۵۰ متر مربع مدنظر بوده که دارای امتیاز آب و برق و گاز 
می باشد ضمناً ملک مذکور در وضع موجود از ضلع شمال حدود ۱/۷۰ متر در مسیر 
تعریض خیابان ۱۶ متری بوده و همچنین در قسمتی از سمت شرق به دلیل احداث 
کوچه ۶ متری حد ملک در این سمت به کوچه شامل درب و دیوار متصل می باشد 
در حال حاضر بنای مذکور در تصرف آقایان محسن طوفان و مهران طوفان قرار دارد 
پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱2 روز سه شنبه مورخ۹۷/۸/2۹ در اجرای ثبت اسناد 
بابل از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ پایه 2/۸۳۴/۶۴۳/۷۵۰ریال مقدار 
۸۰/۰۳۷سهم از 2۴۰ سهم  شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا  تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجودمازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد برنده مزایده مسترد خواهد شد و 
نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا  چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شدم. الف ۹۷/۱۰۰/۴۴۸۸  تاریخ انتشار آگهی شنبه ۹۷/۸/۱2
اجرای ثبت او اسناد شهرستان بابل 

اخطاریه
نام و نام خانوادگی:طاهربابا صفری - شغل:آزاد-آدرس:مجهول المکان

موضوع:احتراما در اجرای دادنامه ۹۷/۳۰۰۴۹۹ پرونده کالسه ۹۶/۳۰۰۰۷۰۳ مورخه 
۹۷/۵/2۸ صادره از شعبه اول دادگستری جوانرود در خصوص طالق خانم گالویژ 
صوفی زاده فرزند محمد به شما اخطار می گردد ظرف مدت ده روز پس از انتشار 
آگهی به آدرس جوانرود ابتدای خیابان حمزه دفتر طالق ۷۹ جوانرود مراجعه در 

غیراینصورت دفترخانه طالق برابر قانون راسا اقدام خواهد کرد.
دفتر طالق و ازدواج 79/113 جوانرود- خلیل حیدری

برگ اجراییه 
مشخصات محکوم له علی فالح نام پدر ببوجان شغل آزاد نشانی محل اقامت. آمل 
بلوار بسیج الله ۵۸ کوچه شهید غالمی ۳ منزل شخصی. مشخصات محکوم علیه بهروز 

کریمی نام پدر نصرت اهلل، مسلم محمدی نام پدر علی نشانی، هردو مجهول المکان 
اختالف  اول شورای حل  تاریخ ۹۶/۸/۱۷ شعبه  را  رای شماره ۹۶/۳۸۸  به موجب 
شهرستان آمل ورای شماره، تاریخ، شعبه، دادگاه عمومی که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محکوم است به حکم الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی 
خودرو پاچرو به شماره شهربانی ۴۳۵ م ۴۴ ایران ۷۸ مقوم به ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال با 
احتساب کلیه خسارات قانونی هزینه تمبر ۱۱۹۰۰۰۰ ریال حق  محکوم له و همچنین به 

پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می گردد به استناد ماده 
اقتصادی،  اجتماعی فرهنگی  نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه  آیین 
محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد ومفاد رای بدهد 
در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل 

تحویل خواهد شد
 مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان آمل  - م الف 2605

آگهی حصر وراثت
پرونده کالسه  به شرح  بشماره 2۷۷  دارای شناسنامه  عباسعلی همتی خانقاه  آقای 
۱۰۱۴۸-۹۷ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان غالمعلی همتی خانقاه به شماره شناسنامه ۴۴۳ در تاریخ ۱۳۹۵/2/۷ در 

اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱-عباسعلی همتی خانقاه به شماره شناسنامه 2۷۷ پسر متوفی.
2-قربان همتی خانقاه به شماره شناسنامه ۷۳۸۰۸ پسر متوفی
۳-امامعلی همتی خانقاه به شماره شناسنامه ۱2۶ پسر متوفی.

۴-لطیفه همتی خانقاه به شماره شناسنامه ۱۴۱۰۳ دختر متوفی.
۵-فریده همتی خانقاه به شماره شناسنامه ۴۰۸ دختر متوفی.
۶-رفیقه همتی خانقاه به شماره شناسنامه ۳۵۸ دختر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی 

که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شورای حل اختالف شعبه یازده اردبیل

آیت اهلل موحدی کرمانی: نظم جهانی در خطر است  

 آمریکا با تحریم ها علیه ایران
 به اهداف سیاسی  خود نمی رسد  

تظاهرات ضد استکباری یوم اهلل سیزدهم آبان با شعار محوری »هیهات 
منا الذله » و فریاد رسای »مرگ بر آمریکا« یکشنبه صبح در تهران و 

سراسر کشور، حماسی و پرشورتر از قبل برگزار خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با 
صدور اطالعیۀ فراخوان و دعوت عمومی، ضمن بزرگداشت یوم 
اهلل سیزدهم آبان و گرامیداشت شهدای گرانقدر یوم اهلل ۱۳ آبان، از 
ملت استکبارستیز و همیشه در صحنۀ ایران اسالمی و تمام اقشار مردم 
عاشورایی ایران دعوت کرد تا با حضور وحدت بخش، انقالبی، گسترده و 
حماسی خود در »تظاهرات ضد استکباری یوم اهلل سیزدهم آبان«، ضمن 
نمایش خشم و نفرت انقالبی علیه استکبار جهانی، بر مواضع اصولی 
خود و آرمان های شهدا و امام شهیدان مهر تأییدی مجدد بزنند.این شورا 
در اطالعیه خود  اعالم کرد: یوم اهلل سیزدهم آبان تجلی حقیقی، مولود 
عینی، الگوی امروزی و تمام نمای پیام تاریخی، جهانشمول و مفاهیم 
ارزشمند و گرانسنگ حماسۀ جاویدان قیام عاشورای حسینی است و 
آمریکای جنایتکار خائن و مخل نظم و امنیت عمومی و صلح جهانی 
به عنوان  »شیطان بزرگ«، »مصداق اتم استکبار« و فرزند نامشروع 
جریان های طاغوتی و سلطۀ اغواگرایانۀ شیاطین است.در بخش دیگر 

این اطالعیه آمده است: مراسم ۱۳ آبان امسال، روز بزرگ »مرگ بر 
آمریکا« و مرگ بر خباثت ها و جنایت های مختلف او علیه بشریت است 
و تا زمانی که سیاست های استکباری و خوی ظالمانه و ددمنشانۀ آمریکا 
علیه ایران و سایر کشورها و دولت های مستقل، آزادیخواه و عزت طلب 
ادامه یابد، نه این که شعار »مرگ بر آمریکا« به عنوان اصلی ترین و 
مهم ترین شعار مردم در تظاهرات ضد استکباری یوم اهلل سیزدهم آبان 
و سایر مراسم و مناسبت های انقالب اسالمی حذف نمی گردد، بلکه 
این شعار و پیام با وسعت و فراگیری تاریخی و آزادی بخش خود و با 
درنوردیدن تمامی مرزهای جغرافیایی، سیاسی، دیپلماتیک و انسانی، هر 
روز فراگیرتر و جهانشمول تر از قبل می شود.شعار »مـرگ بـر آمریـکا«، 
»مـرگ بـر انگلیـس« ، »مـرگ بر صهیونیسـم و اسـرائیل« و »مرگ 
بر استکبار« امروز ملت عاشورایی ایران، ترجمان همان شعار »هیهات 
منا الذله« ابا عبداهلل الحسین )علیه السالم( و لبیک به ندای جـاودان 
»هـل مـن نـاصـر ینـصـرنـی« امـام حسـین )علیه السالم( در ظـهر 
عـاشـوراست.در ادامۀ اطالعیۀ دعوت عمومی این شورا آمده است: به 
درستی رمز آزادگی و عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران، استکبارستیزی 
و مقابله با ظلم سلطه گران عالم است و وجه اشتراک عاشورای حسینی 

و سه واقعۀ مهم یوم اهلل ۱۳ آبان همان«روح  مبارزه  با ظلم و ظالم 
و استکبار« است.مـراسـم تـظاهـرات ضـد اســتـکبـاری یـوم اهلل ۱۳ 
آبـان صـبح یـکشـنبـه در سـراسـر کشـور و در تـهــران به صـورت 
ویـژه از سـاعـت ۰۹:۳۰ صـبح یــکشـــنبـه ۱۳ آبـان در مـقـابـل النه 
جاسـوسـی سـابق آمـریـکا )واقـع در خیـابـان آیـت اهلل طـالـقانـی 

تـقاطـع خـیابان شـهیـد مفتـح( برگزار می شود.

برگزاری تظاهرات 1۳ آبان با شعار »هیهات منا الذله« در سراسر کشور
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توصیه  معاون بورس به سرمایه گذاران

معاون شرکت بورس اوراق بهادار ضمن توصیه به مردم عادی مبنی بر اینکه 
به طور غیر مستقیم و از طریق صندوق ها در بورس سرمایه گذاری کنند، 

گفت: با افزایش نقدشوندگی در بورس می توان به این هدف رسید.
اینکه  به  پاسخ  ازایسنا، روح اهلل حسینی مقدم در  نقل  به  به گزارش زمان 
آیا سرمایه گذاری عامه مردم به صورت غیر مستقیم در بورس می تواند با 
صندوق های  کرد:  اظهار  کند؟  رقابت  سرمایه گذاری  فرصت های  دیگر 
سرمایه گذاری انواع مختلفی دارند. برخی در اوراق با درآمد ثابت و برخی 
هستند.  مختلط  نیز  صندوق ها  برخی  می کنند.  سرمایه گذاری  سهام  در 
صندوق های درآمد ثابت می توانند تا پنج درصد در سهام هم مشارکت 
داشته باشند.وی با بیان اینکه هر یک از صندوق های سرمایه گذاری نسبت به 
مقدار ریسک بازده مورد نظر خود را دارند، گفت: نمی توانیم از صندوق های 
با درآمد ثابت انتظار داشته باشیم که بیشترین بازدهی را داشته باشند، چرا 
که این صندوق ها ریسک کمتری را متحمل می شوند و در حوزه خاصی 
فعالیت می کنند. در نتیجه طبیعی است که بازدهی شان نیز کمتر باشد.معاون 
شرکت بورس اوراق بهادار با اشاره به شرایط بازار ارز در شش ماهه ابتدایی 
سال ۱۳۹۷، گفت: طی این مدت در بین صندوق های سهمی بازدهی خیلی 
خوبی را شاهد بودیم. تعدادی از این صندوق ها بازدهی شان از شاخص نیز 
باالتر بوده است. البته در بین این صندوق ها،  صندوق هایی که بازدهی شان از 
شاخص پایین تر یا حتی منفی باشد نیز بود ولی در مجموع صندوق هایی 
که عملکردشان باالتر از شاخص بود، از تعداد انگشتان دست، بیشتر بودند.
حسینی مقدم تاکید کرد: اگر شاخص در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ نعادل 
۹۰ درصد بازدهی داشت،  بعضی از این صندوق ها بیش از ۹۰ درصد بازدهی 
اشاره زمانی که برخی صندوق های سرمایه گذاری بورسی  با  داشتند.وی 
مبلغی برای سرمایه گذاری نمی پذیرند، گفت: البته سابقا برای خرید واحدهای 
سرمایه گذاری و در کل سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس مشکلی وجود 
داشت، چرا که مدیر صندوق سرمایه گذاری اعالم می کرد« با مبلغی که برای 
خرید واحد سرمایه گذاری می دهند، باید بتواند سهم بخرد و با آن سهام بتواند 
یک واحد سرمایه گذاری صادر کند، ولی به علت صف های خریدی که 
وجود داشت سهمی به او نمی رسید و در نتیجه نمی توانست مبلغی پذیرفته 
و واحد سرمایه گذاری صادر کند«.حسینی مقدم تاکید کرد: این موضوع به 
نقدشوندگی بازار برمی گردد، اگر وضعیت نقدشوندگی بهبود پیدا کند، شرایط 
بهتر می شود. وقتی که گردش معامالت در روز افزایش یابد، آزادی عمل مدیر 
صندوق بهتر می شود و بهتر می تواند پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران باشد.وی 
اضافه کرد: باید به مردم عادی توصیه کنیم که با ابزار صندوق و به طور غیر 
مستقیم در بورس سرمایه گذاری کنند چرا که مسیر توسعه بورس از طریق 
صندوق ها میسر است.وی در پاسخ به اینکه آیا سرمایه گذاری در صندوق ها 
با توجه به میانگین متوسطه بازدهی آن ها )اگر چند صندوق خاص را کنار 
بگذاریم( نسبت به سرمایه گذاری در دیگر بازارها از جمله بازار ارز می تواند 
اقتصادی به نظر آید که مردم را به سمت سرمایه گذاری در این صندوق ها 
تشویق کنیم؟ گفت: بورس ویژگی هایی دارد که بازار ارز فاقد آن ویژگی ها 
است. وقتی شخصی در بازار ارز ورود می کند، فقط یک دارایی مالی دارد اما 
در بازار سرمایه دارایی های مالی می تواند متنوع تر باشد.معاون بورس تهران 
ادامه داد: در حال حاضر نقدشوندگی در بازار ارز کاهش پیدا کرده است؛ 
بطوری که اگر کسی بخواهد ارزی که خریده، بفروشد، همچنان نگرانی هایی 
دارد. در حالی که در صندوق هر زمانی دستور ابطال بدهیم، براساس ارزش 
روز دارایی، فردای آن روز  پول به حساب سرمایه گذار واریز می شود. این 

موضوع می تواند بازدهی را حفظ و ریسک را کاهش دهد.

 چراغ سبز کپنهاک به آمریکا 
در آستانه تحریم ها

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: انتظار داشتیم 
وزارت امور خارجه در قبال اقدامات کشور دانمارک 

مقابله به مثل کند که متاسفانه این اقدام انجام نشد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حشمت اهلل فالحت 
پیشه در واکنش به اقدام دولت دانمارک در فراخواندن 
سفیر این کشور از ایران گفت: از وزارت خارجه انتظار 
داشتیم بعد از حادثه تروریستی اهواز، احضار سفیر 
دانمارک و موضوع حضور سرکرده های تروریسم 
افراطی جنوب کشور در دانمارک را پیگیری کند اما 
متاسفانه به دلیل برخی مالحظات، این کار انجام نشد.
وی در خصوص انگیزه های دانمارک برای فراخواندن 
سفیرش از ایران گفت: هدف اول دانمارک نشان دادن 
چراغ سبز به آمریکا در آستانه تحریم های جدید ایران 
اجرای  عدم  توجیه  دوم  هدف  داد:  ادامه  است.وی 
وظایف دانمارک بر اساس کنوانسیون های بین المللی 
در مقابله با تروریسم است.رئیس کمیسیون امنیت ملی 
با طرف های  ایران که  تصریح کرد: دیپلمات های 
اروپایی مذاکرات تنگاتنگی را دارند، باید در عرصه 
دیپلماسی رسمی و عمومی روشنگری هایی را انجام 
دهند.فالحت پیشه با بیان اینکه دانمارک در سیاست 
های ضد ایرانی مسبوق به سابق است، گفت: دانمارک 
به دنبال ایجاد فضای روانی علیه ایران در شرایط تحریم 
ها و توجیه عدم اجرای وظایفش در مقابله با تروریسم 
امور  وزارت  داشتیم  انتظار  کرد:  تصریح  است.وی 
خارجه در قبال اقدامات کشور دانمارک مقابله به مثل 

کند که متاسفانه این اقدام انجام نشد.

 تورم تولیدکننده 22/4 درصد
 افزایش یافت

 بر اساس اعالم بانک مرکزی، تورم تولیدکننده در 
به  نسبت  ماه سال جاری  مهر  به  منتهی  ماه  دوازده 
دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال گذشته، 22.۴ درصد 

افزایش یافته است.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، شاخص بهای 
تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 
۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۶ 
به  میزان 22.۴ درصد افزایش یافته است.خالصه نتایج 
ایران  تولیدکننده در  بهای  از شاخص  به دست آمده 
است:  زیر  شرح  به  پایه ۱۰۰=۱۳۹۵  سال  براساس 
شاخص بهای تولیدکننده در  ایران در مهر ماه ۱۳۹۷ 
به عدد ۱۷۶.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۵ درصد 
افزایش داشته است. شاخص مورد اشاره در مهر ماه 
۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۵۹.۰ درصد 

افزایش نشان می دهد.

خبرخبر

 شرکت تعاونی مسکن کارکنان برق
 غرب استان تهران)درحال تصفیه(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
دعوت  مذکور  تعاونی  شرکت  محترم  اعضاء  ازکلیه 
میشودتادرمجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که راس 
ساعت 15 روز چهارشنبه 97/08/23 درمحل نمازخانه 
حضوربهم  گردد  می  تشکیل  کرج  غرب  منطقه  برق 
رسانند متقاضیان کاندیداتوری هیئت تصفیه درمهلت 
کارت  کپی  ارائه  با  آگهی  ازانتشار  پس  روز  هفت 
محل  به  اداری  درساعات  سهامداری  ومدارک  ملی 

مذکورمراجعه نمایند.
هیئت  مشترک   گزارش  استماع   -1: دستورجلسه 

تصفیه درخصوص وضعیت فعلی تعاونی
2- انتخاب سه نفربعنوان هیئت تصفیه 

3- تعیین محل ومدت زمان هیئت تصفیه 

هیئت تصفیه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
مورخ   139760331009001256 شماره  رای  برابر 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   97/5/22
در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه 
فرزند  داش  تکمه  اکبری  اکبر  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
عباس بشماره شناسنامه 76 به صورت شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 119/77 مترمربع مفروز از 
از  واقع در کرج خریداری  از 162 اصلی  پالک 8020 فرعی 
مالک رسمی آقای/سید عبداله ناصر طبائی به طور قولنامه ای 
که مالکیت نامبرده در صفحه 133 دفتر 1097 محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
اعتراض خود را  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.  97/17220/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/8/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/8/27

 عباسعلی شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
139760331011001505مورخه  شماره  رای  برابر 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   1397/07/17
مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی 
مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتی  واحد  در 
شماره  بشناسنامه  مومیوند  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض 
329 صادره از تویسرکان فرزند کرم در ششدانگ یک قطعه 
مترمربع   95/79 مساحت  به  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین 
مفروز از پالک شماره 519 فرعی از 144 اصلی واقع در البرز 
و با خریداری از آقایان غالم رضا و علی و محمدرضا مومیوند 
و با مالکیت مالک اولیه آقای غالمعلی کمالی دهقان تایید می 
نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
به  نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. 97/1754/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/12
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/28

 سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد
 و امالک ناحیه سه کرج

آگهی تجدید مزایده واگذاری حق انتفاع جایگاه  
سی ان جی متعلق به شهرداری محمدشهر 

شهرداری محمدشهر در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی 
شهر محمدشهر به شماره 322 مورخ 97/04/04 نسبت به واگذاری 
انتفاع جایگاه سی ان جی متعلق به شهرداری محمدشهر  حق 
به مدت 2 سال شمسی با شرح مندرج در متن اسناد مزایده به 
شرکت های واجد شرایط دارای )رتبه صالحیت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران( اقدام نماید. متقاضیان می توانند با مراجعه به شهرداری )واحد امور قراردادها( 
نسبت به دریافت اسناد مربوطه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 

1397/08/26 به دبیرخانه شهرداری محمدشهر مراجعه نمایند. 
شرایط شرکت در مزایده :  1- محل تحویل پیشنهاد مزایده دبیرخانه شهرداری محمدشهر 
می باشد.  2-واریز مبلغ 168/000/000 ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 
شماره 100803481372 بانک شهر شعبه هفت تیر کرج به نام شهرداری محمدشهر ارائه 
با ضمانت نامه بانکی معتبر و قرار دادن آن در پاکت الف الزامی است پاکت  )ب( مربوط به 
اسناد مزایده و تمام صفحات مهر و امضاء گردد و همچنین سایر مدارک الزم در متن اسناد 

و شرایط مزایده پاکت )ج( مربوط به پیشنهاد قیمت طبق فرمت شهرداری می باشد. 
3-هزینه چاپ آگهی و کارشناسی مزایده به عهده برنده مزایده می باشد. 

4-برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه طی مهلت قانونی حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.
6-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

7-محل اخذ اسناد: محمدشهر، بلوار امام خمینی )ره(، خیابان شهید شاه حسینی، 
شهرداری محمدشهر، واحد امور قراردادها و پیمانها

8-حداکثر زمان خرید و تحویل اسناد از تاریخ چاپ آگهی به مدت 10 روز کاری می باشد.
سعید صفری- شهردار

مفقودی
برگ سبز وسند کمپانی پژو پاری مدل ۱۳۸۵ شماره شهربانی ۹۳۴ ج ۳۹  ایران ۷2 
با شماره موتور ۱2۴۸۵۰۶۳۷۴۵و شماره شاسی ۱۹۳۵۹۶۸۶مفقود گردیده و از درجه 

بابل اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
بدین وسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودرو وانت  سیستم: 
شاسی  شماره  و   ۶۳۸2۷۳ موتور  شماره  به   مدل۱۳۹۱     Z2۴NIB تیپ:  زامیاد 
NAZPL۱۴۰BC۰۳۵2۴۳۰ به نام طوبی قیطولی مفقود گردید و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهی مزایده نوبت اول
 اجرای احکام مدنی دادگستری بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه 
اجرایی در پرونده اجرایی کالسه ۹۷۰۸۱۹ به یک دستگاه اتومبیل وانت مزدا مدل 
۸۸ بنزینی به رنگ آبی به شماره شهربانی۹۱۹ص22 ایران با قابلیت الستیک های 
جلو و عقب با ۵۰ درصد آج را در روز دوشنبه تاریخ۹۷/۸/2۸ ساعت ۱۰ صبح در 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل از طریق مزایده به فروش برسانند کارشناس 
قیمت اتومبیل فوق را به مبلغ 2۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال تعیین نموده است که مزایده از 
قیمت پایه اعالم شده کارشناسی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد 
شد برنده مزایده ۱۰ درصد مبلغ را فی المجلس و باقی مانده را باید ظرف یک ماه 
پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده ۱۰ 
درصد اخذ شده در حق دولت ضبط خواهد شد کلیه هزینه های نقل و انتقال سند 

به عهده خریدار است
 مدیر شعبه دوم اجرای احکام دادگستری بابل ولی اهلل اصغری آردی

دادنامه
 کالسه پرونده ۱2/۳۹/۹۷شماره دادنامه۸۸۹-۹۷/۷/۱۸ خواهان حکمت روحانی به 
آدرس بابل موزیرج ارشاد ۱۰ نبش حسینی ۱۵ خوانده مصطفی حبیبی به آدرس 
دادخواست  خصوص  در  شورا  قاضی  رأی  وجه  مطالبه  خواسته  المکان  مجهول 
مبلغ  به  به خواسته مطالبه وجه  آقای مصطفی حبیبی  به طرفیت  حکمت روحانی 
۴۰ میلیون ریال و به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه خواهان بدین 
شرح بیان می دارد در تاریخ۹۶/۵/۶در حضور گواهان تعداد ۱۰۰ کارتون آبلیمو و 
۱۸ کارتون عسل خریداری نموده که از پرداخت ثمن آن استنکاف می ورزد در قبال 
دعوی خواهان خوانده با وصف ابالغ قانونی به عمل آمده حضور نداشته و دفاعی در 
برائت ذمه خویش به عمل نیاورده لذا با عنایت به محتویات پرونده و گواهی گواهان 
و عدم حضور خوانده برای دفاع از خود اصل صحت بیع و نیز قاعده اوفوبالعقودو 

نیز به استناد ماده ۱۹۸ 
به  خوانده  محکومیت  به  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  و ۵۱۵  و ۵22  و ۵۱۹ 
انضمام نشر آگهی و ۵۸۰/۰۰۰هزار ریال هزینه  به  میلیون ریال  مبلغ ۴۰  پرداخت 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه۹۷/۱/2۱ لغایت 

اجرای کامل حکم در حق خواهان صادر و اعالم میگردد
 قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف بابل هرمز عباسی فیروزجاه

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به    امیر قلی پور    به آدرس :  مجهوالمکان  ابالغ  میگردد. بموجب  
رای شماره 2۰۷مورخ  ۹۷/۴/۱2صادره از شعبه چهارم  شورای حل اختالف مجتمع 

شهید بهشتی تنکابن 
مبلغ  پرداخت  به:    باشید  می  محکوم   ۷۶۰/۹۵/ش۴جنابعالی   پرونده  بکالسه 
۴۵/۵۷۵/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۱/22۹/۰۰۰ ریال  هزینه دادرسی  و حق 
الوکاله  وکیل و خسارت تاخیر تادیه از مورخه 2/۹/۹۵تا لغایت اجرای حکم در حق 
خواهان   موسی سلیمانی با وکلت بیژن گلیج به نشانی :تنکابن .میدان شهید شیرودی 
.ساختمان پارس .دفتر وکالت  ، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده ۱۹ آیین نامه 
اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  
پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم 

تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
  مدیر  شعبه چهارم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     :اسماعیل شعشعانی  ساکن .... که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود 
باستناد    -تامین خواسته  مطالبه وجه  بخواسته       دادخواستی  وقت رسیدگی    
دادخواست و ضمائم به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه ۵۳۷/۹۷/ش۶  
شعبه  ششم  ثبت و وقت دادرسی بروز سه شنبه   مورخ  ۹۷/۹/۱۴ساعت ۹ صبح 
تعیین گردید. اینک بدرخواست    خواهان  رسول اکبری ثانی    و دستور دادگاه)شورا( 
و باستناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری 
محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه   ششم  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی مزایده اموال  منقول- نوبت اول
به موجب پرونده کالسه ۹۷۰۵۸۸ این اجرا و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه ۴ دادگستری  
له : آقای علی پور خداد وعلیه: گروه صنایع قطعات خودرو  محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ -/ ۶۷۹ /۸۷۸ /۹۴ ریال بابت اصل خواسته مبلغ - / 2/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
هزینه کارشناسی در حق محکوم له و مبلغ  ۵ درصد نیم  عشردولتی با توجه به اینکه 
اجرائیه صادره به محکوم علیه ابالغ شده ودرمهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام 
ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرائی اموال 
منقول متعلق به دستگاه پرس ۱۰ تنی آلمانی از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ ۹۷/۰۹/۰۷ 
از ساعت ۱۱ الی ۱2 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس  از طریق مزایده 
به فروش می رسد،مزایده از مبلغ -/ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نظریه کارشناسی شروع می شود 
وبه هرشخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده 
درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ 
و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی و صدور 
حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر 
خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط ومزایده تجدید میگردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه  است واز 
محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به 
نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه 
مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنـأ طالبین به شرکت در مزایده می توانند 
ظرف ۵ روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند و چنانچه 
روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد،روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
دستگاه پرس هیدرولیک ۱۰ تنی توقیف شده آلمانی ساخت شرکت WMW به شماره 
سریال۶2 / ۶۵ / 2 / ۰۱۶ ) پالک سازنده دستگاه ( و با سریال اموال ۱۳۱۷۱۱۱ در محل 
کارخانه راه خودرو باید به عمل آمد و دستگاه در حضور کارشناس راه اندازی شد. با توجه 
به وضعیت موجود دستگاه ، شرکت سازنده و نرخ ارز دستگاه پرس مذکور به میزان - / 

۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸ ریال ) هشتاد میلیون ریال( ارزیابی می گردد./ ح ۹۹۱
آدرس ملک مورد مزایده : جاده شهریار - سیمین دشت فلکه سوم خیابان هفتم شرقی 

پالک ۱۰۱ 
دادورزاجرای احکام مدنی دادگستری فردیس - سید جلیلی 

شهرداری محمدشهر

رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: امریکا 
هرجا  همواره  است.  تروریسم  مظهر  عنوان  به 
تروریسم هست اسم آمریکا مطرح می شود و در 
جهان امروز از مثلثی برخورداریم که سیاست گذار، 
هدایت کننده، خلق کننده و تروریست از یک طرف 
و بهره بردار از تروریسم از طرف دیگر و پشتیبان 
این مثلث یعنی  مالی از طرف دیگر قرار دارند. 

عربستان، رژیم صهیونیستی و آمریکا.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »غالمرضا جاللی« 
که پیش از خطبه های امروز نماز جمعه تهران به 
مناسبت سالروز تاسیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور سخنرانی می کرد، افزود: تهدیداتی در حوزه 

سایبری و سایر بخش ها داریم که با هماهنگی و 
ایجاد آمادگی امیدواریم دشمن را بار دیگر شکست 
ماه  آبان  هشتم  عامل  غیر  پدافند  دهیم.سازمان 
سال ۱۳۸2 به دستور رهبر معظم انقالب تشکیل 
شد.جاللی در آستانه »روز ملی مبارزه با استکبار 
جهانی« تصریح کرد: در جهان امروز یک مثلث 
وجود دارد که یک ضلع آن سیاستگزار، هدایت 
کننده و خالق تروریسم قرار دارد. در سوی دیگر 
بهره بردار و به کار گیرنده تروریسم است و ضلع 
آخر را پشتیبانی کننده مالی و سیاسی تشکیل می 
دهد؛ این مثلث یعنی عربستان، اسراییل و امریکا. 
و  است  تروریسم  مظهر  امریکا  داد:  ادامه  وی 

همه جای دنیا بخشی از سیاست های خود را با 
تعریف، تولید و خلق تروریسم انجام می دهد. آنها 
در جامعه اسالمی در منطقه میان عراق و سوریه 
داعش و نیروهای تکفیری را خلق کردند و تسلیح 
و تجهیز و حمایت سیاسی تبلیغاتی و مالی آنان 
را بر عهده گرفتند. در واقع امروز امریکا پشتیبان 
اصلی و سیاستگزار و بهره بردار از تروریسم است 
و آن را دنبال می کند. رییس سازمان پدفند غیر 
عامل گفت: بوش پسر )رییس جمهوری پیشین 
آمریکا( تروریسم را خوب تعریف کرد »هر کس 
علیه ماست تروریسم است«؛ یعنی امریکا خود را 
شاخص تعریف تروریسم می داند. جاللی گفت: 

عربستان نیز تروریسم پرور و تولیدکننده تروریسم 
بوده است، رژیم صهیونیستی نیز در این عرصه 

بازی می کند.
دیگر  و  ایران  ای  هسته  دانشمندان  ترور  هنوز   
مثلث  بنابراین  ایم.  نکرده  فراموش  را  کشورها 
تروریسم به عربستان، اسراییل و امریکا برمی گردد 
و روز مبارزه با استکبار جهانی روز مبارزه با این سه 
ضلع است.سیزدهم آبان ۱۳۵۸ سفارت آمریکا به 
دست دانشجویان پیرو خط امام )ره( تسخیر شد و 
از آنجا اسناد گوناگونی مبنی بر جاسوسی به دست 
آمد. از آن پس، سفارت آمریکا به »النه جاسوسی« 

مشهور شد. 

عربستان، اسراییل و امریکا سه ضلع مثلث تروریسم     
 سردار جاللی: آمریکا مظهر تروریسم است                     

ادامه از صفحه 1
در ادامه واکنش ها به این ادعای دانمارک، ریچارد گرنل سفیر 
آمریکا در آلمان نیز در گفت و گو با اورشلیم پست مدعی شد که 
طرح های تروریستی ایران در اروپا در حال افزایش است و باید 
منابع مالی که ایران از آن ها برای طراحی و اجرای چنین حمالتی 
بهره می برد، قطع شوند.همچنین وزیر امور خارجه لتونی با انتشار 
پیامی در صفحه توییتر خود از دانمارک حمایت و تاکید کرد که 
اتحادیه اروپا باید در پاسخ به این مسئله یک اقدام متحد و مؤثر 
اتخاذ کند.به نوشته این روزنامه صهیونیستی این رویداد ممکن 
است موجب اختالف نظر در اتحادیه اروپا در شرایطی شود 
که این اتحادیه برای تسهیل کانال های پرداخت به ایران پس از 
اجرای تحریم های آمریکا از پنجم نوامبر تالش می کند.با این 
حال اورشلیم پست اذعان کرد: به نظر نمی آید در روزهای باقی 
مانده تا پنج نوامبر حمایت کافی در اروپا برای اتخاذ یک تصمیم 
هماهنگ و بزرگ ) علیه ایران ( وجود داشته باشد.در همین حال 

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در اقدامی هماهنگ گفت 
که از دانمارک حمایت می کند. وی در پیام توییتری خود مدعی 
شد: به دولت دانمارک تبریک می گوییم که یک آدم کش از ایران 
را دستگیر کرده است. اروپا به مدت نزدیک به ۴۰ سال هدف 
حمالت تروریستی بوده که ایران از آن حمایت مالی می کرده 
است. ما متحدان و شرکای خود را فرا می خوانیم تا با تهدیدات 

ایران برای صلح و امنیت مقابله کنند.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اخبار 
مغرضانه منتشر شده در خصوص طرح عملیات نافرجام علیه 
به  آن  انتساب  ادعای  و  دانمارک  در  ایرانی  مخالفان  از  یکی 
جمهوری اسالمی را قویا تکذیب کرد و آن را در  ادامه توطئه ها و 
دسیسه های دشمنان شناخته شده روابط خوب و رو به گسترش 

ایران و اروپا در شرایط خاص و خطیر کنونی خواند.
محمد جواد ظریف در توییتر خود نوشت : اولویت ما در ایران 
داشتن روابط مستحکم با همسایگان است.وزیر امور خارجه 

کشورمان با اشاره به سفر اخیر خود به ترکیه و پاکستان در صفحه 
توییتر خود نوشت: اقدامات انحرافی و کینه توزانه موساد، )که 
بعدا به آن خواهم پرداخت( تنها تعهد ما را به برقراری ارتباط 
سازنده با جهان تقویت می کند.در پاکستان مذاکرات مهمی داشتم. 
یک روز پیش از آن هم نشست سه جانبه با ترکیه و آذربایجان 

برگزار کردیم. اولویت ما روابط مستحکم با همسایگان است.
حسام الدین آشنا نیز در صفحه توییتر خود نوشت که طرح 
»ب« آمریکا، اسرائیل، عربستان و منافقین کلید خورد.مشاور 
رییس جمهور در حساب توئیتری خود نوشت: بعد از شکست 
طرح »الف« )۷ آبان( کیس سازی برای همراه کردن اروپا با تحریم 
غیرقانونی آمریکا با بهانه تروریسم کلید خورد.اعتراف موساد و 
تبریک زود هنگام پمپئو دم خروس را نشان داد.خالص کردن 
عربستان از فشار بین المللی قتل خاشقجی هدف دیگر این توطئه 
است؛ غافل از آنکه دست ایران پر است و موساد کیس سوخته 

را حراج کرده است.

تقالی آمریکا برای همراهی اروپا با تحریم ها و نجات سعودی ها
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 تامین160 میلیارد ریال در پرداخت
 به موسسات بیمه سالمت استان مرکزی

مدیر کل پدافند غیر عامل استان گلستان:

بنیه قدرتی و نظامی را افزایش دهیم

داودی- اراک: مدیرکل بیمه سالمت استان مرکزی 
گفت: ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت به 
موسسه های طرف قرارداد بیمه سالمت این استان 

تامین شده است.
»محمدرضا جیریایی« افزود: با تامین این اعتبارات 
طلب مرداد ماه داروخانه های طرف قرارداد اداره 
کل بیمه سالمت استان مرکزی و طلب تیر و بخشی 
از مرداد ماه سایر موسسه های طرف قرارداد با این 

اداره کل پرداخت می شود.
وی ادامه داد: اکنون تمامی طلب سال گذشته و 
امسال داروخانه ها و بخشی از طلب سایر موسسه 
های طرف قرارداد با اداره کل بیمه سالمت استان 

مرکزی پرداخت شده است.
مدیرکل بیمه سالمت استان مرکزی خاطر نشان کرد: 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مقرر شده 
است طلب سال گذشته سایر موسسه های دولتی 
و دانشگاهی استان به صورت اوراق عرضه تسویه 
شود و پرداخت طلب سال ۹۶ موسسه های بخش 

راهکارهای مختلف در  از طریق  نیز  خصوصی 
دستور کار سازمان بیمه سالمت قرار دارد.

جیریایی یاد آور شد: ۵۶۷ هزار نفر معادل ۴۰ درصد 
از جمعیت استان مرکزی تحت پوشش خدمات 
پوشش سایر  زیر  بقیه  و  بیمه سالمت  ای  بیمه 

صندوق های بیمه ای قرار دارند.
وی ادامه داد: ۳۱۰ هزار نفر این افراد تحت پوشش 
صندوق بیمه عشایر و روستاییان، ۸۸ هزار نفر تحت 
پوشش صندوق بیمه کارکنان دولت، ۳۵ هزار نفر 
تحت پوشش صندوق بیمه سایر اقشار)جانبازان و 
خانواده شهدا( و ۱2۷ هزار تحت پوشش صندوق 
دارند.  قرار  سالمت  بیمه  سازمان  همگانی  بیمه 
جیریایی سه هزار و ۵۶ نفر از بیمه شدگان اداره 
کل بیمه سالمت استان مرکزی را تحت پوشش 
صندوق بیمه ایرانیان عنوان کرد و گفت: این افراد 
ماهیانه با پرداخت 22۰ هزار ریال می توانند از تمامی 
خدمات درمانی و بهداشتی موسسه های بخش 

دولتی و خصوصی استان بهره مند شوند.

غیر  پدافند  کل  مدیر  گلستان:  سلیمانی- 
عامل استان گلستان طی نشست مطبوعاتی با 
اصحاب رسانه ضمن بیان اینکه وظیفه پدافند 
ودرحوزه  انسانهاست  جان  حفظ  عامل  غیر 
مواد غذایی و بازدید از کارخانه ها  بررسی 
های الزم انجام شد  است، عنوان کرد: جهت 
ناگهانی  با حمله ها و حوادث  آمادگی مردم 
خود  های  برنامه  در  را  رزمایش  و  آموزش 
شرایط  امروزه  گفت:  تجری  داریم.احمد 
شرایط  در  و  کرده  تغییر  عامل  غیر  پدافند 
نوین به صورت تهدیدات اقتصادی، زیستی، 
است.وی  شده  ایجاد  فرهنگی  و  مردمی 
طریق  از  مجازی  فضای  کنترل  کرد:  تصریح 
پایگاه های داده ای و کنترل حفره های امنیتی 
و  اداری  به سیستم های  از ورود  ممانعت  و 
استفاده از فناوری های نوین جهت مقابله با 

تهدیدات دشمن صورت پذیرفته است.

وی همچنین اظهار کرد: دشمن در تالش است 
که افکار عمومی کشور را بر عهده بگیرد و از 
پیدا  به اهداف خود دسترسی  طریق رسانه ها 
کنند و این موضوع یکی از مباحث تهدیدات 
اجتماعی است که به نقش مردم در جامعه و 
اجتماع برمی گردد. یکی از وظایف پدافند حفظ 
زیرساخت های حیاتی و شریانی از جمله راه، 
مخابرات، آب و انرژی است. تجری ضمن بیان 
اینکه درهر شرایطی باید بنیه قدرتی و نظامی را 
افزایش دهیم افزود: نگاه بلند امام این بود که 
بعد از جنگ مراقب حربه های دشمن باشیم. 
در  گلستان  استان  عامل  غیر  پدافند  کل  مدیر 
اعتبارات یک درصدی  اینکه  بیان  پایان ضمن 
باید  که  شده  گرفته  نظر  در  ادارات  حوزه  در 
صرف هزینه های پدافند غیر عامل شود افزود: 
شورای پدافند ۱۴ زیر گروه دارد و این کارگروه 

ها باید ماهی یکبار جلسه داشته باشند.

اجرای120 پروژه از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی در چهار محال و بختیاری 

در راستای اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوان 
داری در استان چهارمحال و بختیاری در مرحله اول 
اعتبارات صندوق  مبلغ ۱۷۵ میلیارد ریال  از محل 
توسعه ملی اختصاص داده شد که با توجه به جذب 
با  نامه  تفاهم  انعقاد  و  مشارکت  و  اعتبارات  این 
استانداری  و اعتبارات استانی این مبلغ به 22۰ میلیارد 
ریال افزایش یافت که در قالب ۱2۰ پروژه در بخش 
های آبخیزداری، جنگل و مرتع و حفاظت از عرصه 
های طبیعی در ۹ شهرستان و ۳۰ حوزه آبخیز اجرا 
می گردد. به گزارش زمان، مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان در بازدید از طرح های در حال اجرا 
در شهرستان شهرکرد اظهار داشت سهم شهرستان 
شهرکرد در مرحله اول 2۳ میلیارد ریال بوده که با توجه 

به جذب اعتبارات به 2۸ میلیارد افزایش یافته است.
علی محمدی مقدم در ادامه افزود: اقدامات آبخیزداری 
وضعیت  که  آبخیزی  های  حوزه  در  بیولوژیک  و 
افزود:  ادامه  در  وی  گردد.  می  اجرا  دارند  بحرانی 
اجرای اقدامات مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیکی می 
تواند در ایجاد پوشش گیاهی باالدست و جلوگیری 
از فرسایش خاک، کاهش رسوب و همچنین ذخیره 
های  سفره  تغذیه  نهایت  در  و  آسمانی  نزوالت 

زیرزمینی تاثیرگذار باشد.

نظارت بر ترخیص 1291 تن گوشت 
وارداتي در آذربایجان شرقي

مدیرکل دامپزشکي آذربایجان شرقي گفت: از ابتدای 
مهر ماه سال جاری مقدار ۱2۹۱ تن گوشت گوساله 
و گوسفند وارداتي تحت نظارتهاي بهداشتي اداره کل 
دامپزشکي استان از طریق کشور ارمنستان وارد کشور 
شده است. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی، دکتر امیر حسین 
بهداد مدیرکل دامپزشکی استان با اعالم این خبر افزود: 
۷۷۵ تن گوشت منجمد گوساله برزیلی در قالب ۴۵ 
کانتینر از طریق گمرک سهالن و ۵۱۶ تن گوشت 
از  منجمد(  )غیر  تازه  الشه  صورت  به  گوسفندی 
طریق گمرک نوردوز جلفا پس از نظارتهاي بهداشتي 

دامپزشکي ترخیص شده است.

خبر

 نشر دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی
 امور پیمانکاری در روزنامه رسمی کشور

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری در روزنامه رسمی 
کشور منشر شد. به گزارش زمان به نقل از دبیرخانه شورای عالی 
حفاظت فنی، دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری در 

روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
این دستورالعمل در ۶ بند و ۳۳ تبصره و ضمایم مربوطه در جلسه 
مورخ 2۶تیرماه ۹۷ شورای عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ  2۱ 
مهرماه ۹۷ به تصویب سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
رسید.همچنین این دستورالعمل در اجرای تبصره ماده 2 آیین  نامه 
ایمنی امور پیمانکاری شورای عالی حفاظت فنی تهیه و به استناد مواد 
۸۵ و ۸۶ قانون کار جمهوری اسالمی ایران در طی جلسات متعدد 
کارشناسی با حضور شرکای اجتماعی و صاحب نظران این حوزه و 
با کمک اساتید دانشگاه و حسب بازخوردهای اجرایی نسخه پیشین 
آن در کشور مورد بازنگری و تدوین قرار گرفته است و پس از انتشار 
در روزنامه رسمی کشور برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و 
کارآموزان مشمول قانون مذکور الزم االجرا است. شایان ذکر است؛ این 
دستورالعمل جایگزین دستورالعمل پیشین اجرایی آیین  نامه ایمنی امور 
پیمانکاری مورخ ۱۷ / ۱۱ /۱۳۹۰ شورای عالی حفاظت فنی می گردد. 
کارفرمایان وکارگران در استان البرز  مي توانند جهت اطالع از متن کامل 
این دستورالعمل به سایت وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي به آدرس

www.mcls.gov.ir ویاسایت اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعي 
استان البرز به آدرسalborz.mcls.gov.ir   مراجعه نمایند.

 
 برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی

 در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان 
اسالمشهر با حضور فرماندار، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اسالمشهر و مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان تهران ۳۰ مهر 

ماه در محل فرمانداری اسالمشهر برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر، 
در این جلسه رئیس اداره کتابخانه های اسالمشهر با ارائه گزارشی 
اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه کتاب و کتابخانه های اسالمشهر 
را تشریح کرد. در ادامه نیک نام ، مدیر کل نهاد کتابخانه ها، با تشکر 
بدلیل تشکیل جلسه از فرماندار شهرستان و سایر مسئولین حمایت 
همه جانبه از حوزه کتابخانه ها را خواستار شد.  وحید مهدی پور 
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر در ادامه گفت: 

بایستی به فناوری های نوین و تغییر زائقه ها توجه کنیم.

خبر

شهرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندارالبرز  معاون 
کرج، پدافند غیر عامل را مدیریت جامع بحران 
و سپر دفاع در مواجه با رویدادهای غیرقابل پیش 

بینی دانست.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش   به 
فرمانداری ویژه شهرستان کرج؛ »مهندس سیروس 
شفقی« ضمن گرامیداشت هفته پدافندغیرعامل به 
تببین اهمیت آن پرداخت و اظهار داشت: آینده 
قابل پیش بینی نیست و نمی توان قطعیتی برای 
به  که  تحوالتی  لذا سیر  کرد،  ترسیم  رخدادها 
لحظه با آن مواجه هستیم، پدافندغیرعامل بعنوان 
برخی  سوء  آثار  پیشگیری  در  مؤلفه  مهمترین 

وقایع می تواند اثر بخش باشد.
وی تصریح کرد: بنوعی باید عنوان مدیریت جامع 
بحران در عرصه دفاع از ابعاد مختلف را کلید واژه 
پدافندغیرعامل نامید ؛ آینده نگری و پیش بینی 

تدابیری بری کاهش مخاطرات نیز اصلی ترین 
مأموریت پدافندغیرعامل است که با برنامه ریزی 

مبتنی بر مدیریت بحران، کارآیی خواهد داشت.

فرماندار ویژه شهرستان کرج با بیان اینکه پدافند 
طیف گسترده ای را در برمی گیرد، افزود: امروز 
نه تنها در مدیریت بحران حوادث غیرقابل پیش 

پدافند را مورد توجه قرار دهیم که  باید  بینی، 
در سایر حوزه ها اعم از پدافندسایبری،زیستی، 
شیمیایی و... نیز باید طرح برنامه داشته باشیم؛ 
اهمیت این موضوع نیز تا جایی بوده است نقش 
آن بر حوزه پدافند مردم محور و حتی اقتصاد نیز 

سایه افکنده است.
مهندس شفقی با بیان اینکه نباید به شعارهای 
محدود  پدافندغیرعامل  هفته  در  ای  کلیشه 
شد،گفت: با توجه شرایط جغرافیایی - اقلیمی و 
معین بودن استان البرز در بحران ها و حوادث، 
نه پدافندغیرعامل اهمیت چندین برابری پیدا می 
کند که از سویی روند توسعه ساخت و سازها در 
کالنشهر رو به توسعه کرج نیز الزامات رعایت 
پدافند در سازه ها را حایز اهمیت می سازد و 
مسوالن و دست اندرکاران امر باید در این زمینه 

آینده پژوهی و آینده نگری داشته باشند. 

فرماندار کرج:

 پـدافند غـیرعامل در سـازه های شـهری رعـایت شود

مفقودی
پالک  شماره  به   ۸۵ مدل  کمپرسی  کامیون  رانندگی  هوشمند  ناوگان  کارت   
درجه  از  و  گردیده  مفقود  نادی  مهدی  نام  به  موتور۴۹۴۱۸۹  با  ۳۶۶ع۴۸ایران ۵۹ 

 بابل اعتبار ساقط می باشد

اگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره موتور ۱۵۶۱2۸۴ و 
شماره شاسی s۱۴۱22۸۵۸۶۷۹۵۰ و شماره پالک ایران ۷2-۴۴۶ق2۱ مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
برگ سبز سواری پژو پارس مدل ۸۴با شماره پالک ۶۶۷ط۵۵ایران ۸۳ با شماره موتور 
۱2۴۸۴۱۱۳۵۷۱و شماره شاسی ۱۹۳۱۹۴۷۹بنام علیرضا اوچانی مفقود گردیده و از 

 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
رنگ  به  مدل۱۳۹۴   ۴۰۵GLX پژو  سواری  خودروی  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
خاکستری متالیک و به شماره نیروی انتظامی ۹۵۹ص۸۴ ایران ۷2 و با شماره موتور  
۱2۴K۰۷۷۵۷۸۷ و شماره شاسی  NAAM۰۱CE2FK۵۱2۷۴۹ بنام مجید کریمی 

نوشهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی مفقودی
زامیاد  سیستم:  وانت  خودرو  سندکمپانی  که  رساند  می  اطالع  به  بدینوسیله 
شاسی  شماره    ۶۳۸2۷۳ موتور:  شماره  به  مدل:۱۳۹۱   Z2۴NIB تیپ:   -
:NAZPL۱۴۰BC۰۳۵2۴۳۰ به نام طوبی قیطولی مفقودگردیده واز درجه اعتبار 

کرمانشاهساقط می باشد. 

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  چهارم  شعبه   ۴۶۹/۹۷ کالسه  پروند  حکایت  به 
جوانرود آقای محمدعلیزاده درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است 
دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ  ۹۴/۸/۸   داشته شادروان محمودعلیزاده در  بیان  و 
ملی   کد   ۱۳۳2- زایچه: ۶۶  از: ۱-محمدعلیزاده   عبارتند  ورثهاش  و  نموده  فوت 

۵۹۵۹۶۳۷۵۹۶ پسر متوفی 2-حمیده علیزاده   زایچه:  ۱۳۳۴ کد ملی  دخترمتوفی
هر کس  تا  میگردد  آگهی  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  اینک 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر 
گونه اعتراضی یا وصیتنامهای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه 

شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانروداعتبار ساقط خواهد شد.

آگهی ابالغ
خواهان:مظفر رمضانی نسب – فرزند:عبدالکریم خوانده:شکراجاقی حسنعلی کدخدالو  -فرزند:محمد

خواسته:مطالبه مبلغ ۱۷۶/۱۶۰/۰۰۰ به احتساب هزینه های دادرسی و تاخیرتادیه
وقت رسیدگی:دوشنبه ۹۷/۹/۱2 ساعت۱/2 ۱۰

خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف پاوه نموده که به کالسه ۳/۴۳۶/۹۷ ثبت گردیده و 
وقت رسیدگی به تاریخ ۹۷/۹/۱2 ساعت ۱/2 ۱۰ صبح تعیین گردیده و با التفات به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت شورا مستندا به ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
مصوب سال ۷۹ مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی،خوانده مذکور می تواند در 
وقت مقرر فوق جهت شرکت در جلسه رسیدگی حضور یابد در صورت عدم حضور در دادگاه 

رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان پاوهغیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

احضار متهم
در پرونده کالسه : ۹۷۰۹۹۸۸۴۰۴۴۰۰۱۴۱ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب روانسرآقای حامد سلطانی فرزند داریوش به موجب شکایت آقای بختیار 
فرجی فرزند فیض اله به اتهام توهین به مقامات و مامورین تحت تعقیب می باشد. به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری 
، مراتب در روزنامه آگهی متهم ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع 
نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید% 

مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر-فرید عزیزیان

آگهی ابالغ
بابلی  المکان  احمد قربانیان  به مجهول   دادخواست و ضمائم و جلسه رسیدگی 
بدین وسیله به مجهول المکان فوق الذکر ابالغ می گردد خواهان اکبر اسماعیلی نیا 
دادخواستی دائر بر مطالبه اجور معوقه به طرفیت شما در این شورا مطرح که حسب 
از ثبت به کالسه ۸/۸۱۶/۹۷ جهت رسیدگی به روز۹۷/۹/۱2ساعت  ارجاع و پس 

۱۱:۳۰ تعیین وقت گردیده لیکن به دلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ 
بار در یکی از  ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی و حسب تقاضای خواهان یک 
روزنامه های کثیراالنتشار صادر تا پس از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم 
نشانی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم حاضر شوید در غیر اینصورت 
شورا غیابا  رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ خواهد نمود و ضمناً چنانچه منبعد  

نیازی به انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز می باشد
 شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 سالیانه مرحله اول شرکت تعاونی مرزنشینان 1۳56 دهستان شروینه

به اطالع کلیه نمایندگان محترم گروه شرکت تعاونی مرزنشینان 1356 دهستان شروینه می رساند در جلسه مجمع عمومی 
عادی سالیانه شرکت مرحله اول راس ساعت 9 صبح روز 97/9/17 در حل سالن اجتماعات کتابخانه عمومی محمدرسول اهلل 

شهرستان جوانرود فاز 3 برگزار می گردد.خواهشمند است راس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 
2-قرائت و بررسی صورت های مالی سال 96 شرکت

3-نحوه تخصیص و پرداخت حق الزحمه،پاداش،حق جلسات،ماموریت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در سال 97 
و همچنین حقوق مدیرعامل شرکت در سال 97

4-تصمیم گیری در خصوص سود اعضا و سهامداران شرکت در سالهای 96 و 97
5-تصمیم گیری در خصوص تعیین و تغییر روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت

6-تصمیم گیری در خصوص به کارگیری دفتردار شرکت
7-تصمیم گیری در خصوص برنامه های آتی و تعیین خط مشی شرکت

8-انتخاب هیئت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل شرکت
9-داوطلبان شرکت در سمت هیات مدیره و بازرس می توانند از تاریخ نشر این آگهی به مدت یک هفته به دفتر شرکت واقع 

در شهرستان جوانرود – بلوار شاهد شهرک فرمانداری )روبروی بریدگی جاده نیروی انتظامی(مراجعه نمایند.
هیات مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان 1۳56 دهستان شروینه

تاریخ انتشار:97/8/12

متن آگهی
پیرو آگهی های منتشر شده به پیوست یک نسخه آگهی دادنامه به نام های ۱-سید محمد 
رضا موسوی پور فرزند سید علی 2-سید فاطمه موسوی السادات فرزند سید کریم۳-سید 
محمد رحیم  موسوی پور فرزند سید علی ۴-سید امیر محمد موسوی السادات فرزند سید 
محمد کریم۵-مرتضی بازگیر فرزندعلی رحم ۶-مریم رضایی فرزند رمضان در پرونده کالسه 
۹۷۰۴۱۸شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد ارسال می گردد. مقتضی است 
تا در یکی از جراید کثیر االنتشار منتشر و نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در سابقه به 

این شعبه ارسال گردد.
رای دادگاه

در رابطه با دعوای آقایان و بانوان ۱-فروزان رشنوئی2-عبدارضا رشنوئی ۳-هما چهارمیر۴-
ساحل رشنوئی۵-غالمرضا رشنوئی۶-مژگان رشنوئی با وکالت جناب آقای محسن عموزاده 
به طرفیت آقایان و بانوان ۱-سید فاطمه موسوی السادت 2-مرتضی بازگیر۳-مریم رضایی۴-
سیدمحمد رحیم موسوی پور ۵-سیدامیرمحمد موسوی السادات ۶-سیدمحمدرضا موسوی 
پوربه خواسته ی ۱-الزام خوانده به تنظیم سند رسمی 2-جبران کلیه خسارات دادرسی به 
شرح دادخواست مقوم به 2۰۱/۰۰۰/۰۰۰ریال. به این شرح که وکیل محترم خواهان ها اظهار 
داشته :)به وکالت از خواهان ها به استحضارمیرساند مورث موکلین مرحوم علی رشنوئی به 
موجب مبایعه نامه پیوست شش دانگ یک عمارت دوطبقه تحت پالک ثبتی ۸۳ فرعی مفروز 
و مجزی شده از پالک ۴۳ فرعی از ۱۹2۹اصلی واقع در بخش یک خرم آباد را به مبلغ 
۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال از آقای مرتضی بازگیر خریداری نموده است نامبرده نیز ملک را از خانم 
ماه سلطان موسوی خریداری نموده است الزم به ذکر است که ملک موضوع دعوی هم اکنون 
در تصرف موکلین می باشد با عنایت به اینکه مرحوم علی رشنوئی در مورخه ۱۳۹۵/۳/۹ به 
رحمت ایزدی پیوسته است و تبعا اموال )ماترک(وی قهرا به موکلین که وراث وی هستند انتقال 
می یابد و باعنایت به این که سند ملک موضوع دعوی به نام خانم ماه سلطان موسوی است و 
نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۴/2۳ فوت نموده است و وراث وی خواندگان ردیف 2تا۶می باشند 
)الزم به ذکر است که خانم ماه سلطان که به موجب وکالت نامه به خوانده ردیف اول وکالت در 
انتقال سند داده نامبرده نیز عینا به مورث موکلین وکات جهت انتقال سند ملک موضوع دعوی 
داده است و توجها به ماده 22 قانون ثبت از قاضی محترم رسیدگی کننده تقاضای رسیدگی و 
صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال پالک ثبتی 
شماره ۸۳ فرعی مفروز ومجزی شده از پالک ۴۳ فرعی از ۱۹2۹اصلی واقع در بخش یک خرم 
آباداز حیث صالحیت مقوم به 2۰۱/۰۰۰/۰۰۰ریال و از حیث هزینه دادرسی بر اساس قیمت 
منطقه ای ماک به انضمام کلیه خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و سایر هزینه ها مورد استدعاست. الم به ذکر است خواندگان ردیف ۴تا۶ وراث 
حین الفوت مرحوم سید محمد کریم السادات فرزند سید علی می باشند(.باعنایت به استعالم به 
عمل امده از اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد که پاسخ آن با شماره ۹۷/۳۱۹۰مورخ 
۱۳۹۷/۷/۴واصل شده حاکی از مالکیت مورث خواندگان نسبت به ملک مورد ادعا می باشد 
و مالحظه  رونوشت مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۶/۷/۱که به موجب آن مورث خواندگان فروشنده 
ملک مورد ادعا به مورث خواهان ها می باشد  ومالحظه مفاد آن و این که خواندگان حاضر 
نشده الیحه ای ارایه ننموده اند دادخواهی را موجه تشخیص و با مصداق اذن درشی در  لوازم 
آن نیزهست و با استناد به مواد۱۹۸و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی وماده 22۰ قانون مدنی حکم 
به محکومیت خواندگان در موارد زیر صادر و اعالم می نماید:۱-تنظیم سند رسمی شش دانگ 
یک عمارت دوطبقه تحت پالک ثبتی ۸۳فرعی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۳ فرعی از ۱۹2۹ 
اصلی واقع در بخش یک خرم آباد به نام خواهان ها به میزان سهم االرث هریک به صورت 
مشاعی.2-پرداخت 2/۸۹۹/۵۰۰ریال به عنوان هزینه دادرسی۳-پرداخت ۴/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت 
حق الوکاله وکیل .درصورت قطعیت دادنامه در مرحله بدوی ۶۰درصد این رقم قابل پرداخت 
است . رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در دادگاه وظرف بیست روز پس از 
انقضای مهلت انقضای واخواهی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان 

رییس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد-اکبر امراییلرستان می باشد.

متن آگهی
بدینوسیله خانم بهناز اژدری فرزند بهزاد فعال مجهول المکان با توجه به متحویات پرونده 
کالسه ۹۶۰۴۹۵ این دادگاه متهم است به سرقت نظر به تعیین وقت رسیدگی پرونده اتهامی 
در تاریخ ۹۷/۸/2۶ساعت ۱۰ صبح مراتب در اجرای ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از 
اتهام انتسابی خود دفاع نماید در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دوشهرستان  خرم آباد

متن آگهی
احتراما با توجه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری با چاپ آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی یا ملی متهم 
عبدالرشید یوسفی فرزند بسم اهلل و روح اهلل گرایلی فرزند محمد طاهر به اتهام کالهبرداری 
اینترنتی موضوع شکایت بهناز پارسا فرزند محمد موسی یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت 

تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد. 
دادیار شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد-محسن چراغی

متن آگهی
آگهی حراج،به موجب مواد ۱۱۳-۱۳۷-۱۳۸قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با 
آباد شش  دادگاه حقوقی خرم  شعبه سوم  از سوی  پرونده کالسه ۹۷۰۴۳2صادره 
انک یکک باب منزل مسکوین دو طبقه قدیم ساز دارا ی سازه اسکلت بنای تحت 
پالک ثبتی ۱۳۶ فرعی از 2۳۹۶ اصلی بخش یک خرم آباد خیابان دلفان کوچه شهید 
محمد جواد عزیزی به متراژ عرصه 2۰۰متر مربع با رعایت عقب نشینی ۱۹۰ متر 
مربع  ومساحت عرصه و اعیان در دو طبقه حدودا 2۸۰ متر مربع است که حسب نظر 
کارشناس محترم رسمی دادگستری به مبلغ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی گردیده 
با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به   : له  است به درخواست محکوم 
فروش میرسد:۱-حسب نظریه کارشناس دادگستری بهای مال از مبلغ الذکر شروع و 
در اجرای ماده ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی برنده کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید.2-برنده مزایده در اجرای ماده ۱۳۹قانون اجرای احکام مدنی باید 
ده درصد مبلغ پیشنهادی را نقدا به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و چنانچه 
برنده مزایده به هر دلیلی از پیشنهاد خود منصرف شود سپرده او پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.۳- طالبین میتوانند 
در اجرای ماده ۱2۶ قانون فوق۵روز قبل ازحراج با دریافت مجوز قبلی از این اجرا 
از ملک موصوف بازدید نماید.۴-کلیه هزینه های نقل انتقال و صدور سند به عهده 
خریدار و بدهی های معوقه به عهده مالک می باشد .۵-زمان مزایده روز : دوشنبه 

مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ساعت ۱۱صبح واقع در آدرس :محل ملک.
مدیر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی شهرستان  خرم آباد – بهزاد رومیانی

متن آگهی
تجدید نظر خواه خانم زینب ندری به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان ملک حسین 
پیرزاده فرزند میرعباس )که اصل اسناد وسفته های استنادی خود را همراه آورد(و محمد 
درویش زاده فرزند مرید علی به اتهام جعل واستفاده سند مجعول که جهت رسیدگی 
به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت 
دادگستری کل استان لرستان ارجاع و به کالسه ۳۳2/۹/۹۶ ت ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن۱۳۹۷/۱۱/۰۷ساعت ۱۰ صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
تجدید نظر خواندگان و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی میشود تا تجدید نظر خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  

وضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.
منشی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان لرستان-مینافقیهی  

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۱۵  قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای سید احمد 
حسینی  فرزند سید محمد به اتهام رانندگی بدون گواهینامه    در پرونده کالسه  ۹۷۱۰۱۸  
شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی در این شعبه دادیاری حاضرشوید ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت 
غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید ضمنا حق داشتن وکیل را 

دارید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف ۱۷۸۱
فاطمه محمد قلی ها - دادیار شعبه دوم دادیاری  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۱۵  قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای محمود 
جمالی به اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین در پرونده کالسه  ۹۷۰۴۵۵  شعبه دوم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در 
این شعبه دادیاری حاضرشوید ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم 
معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی 
نموده و قرار مقتضی صادر می نماید ضمنا حق داشتن وکیل را دارید بدیهی است تاریخ انتشار 

آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف ۱۷۸2
فاطمه محمد قلی ها - دادیار شعبه دوم دادیاری  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۷۴  قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقایان 
اکبر ربیعی و یوسف علیزاده  که به اتهام مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر  در 
پرونده کالسه  ۹۶۰۷۹۷  شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 
تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی 
ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه دادیاری 
حاضرشوید و از خود دفاع نمایید ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت 
غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ 

انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف ۱۷۸۳
جلیل حسین پور- دادیار شعبه نهم  دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۷۴  قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای 
علی قاسمی فرزند محمد علی که به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین   در 
پرونده کالسه  ۹۷۰۶۸۳  شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 
تحت تعقیب می باشد مراتب طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی 
ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه دادیاری 
حاضرشوید و از خود دفاع نمایید ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت 
غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ 

انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف ۱۷۸۴
جلیل حسین پور- دادیار شعبه نهم  دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر 
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عوارض ضایعات مادرزادی ستون فقرات

عوارض  به  نسبت  ایران،  نورویورلوژی  المللی  بین  کنگره  دومین  رئیس 
ضایعات مادرزادی ستون فقرات اطفال هشدار داد و گفت: با معاینه دقیق 

پزشک اطفال، می توان نسبت به تشخیص زودهنگام این ضایعه اقدام کرد.
به گزارش خبرنگار پیام زمان فرزانه شریفی اقدس،  در نشست خبری دومین 
کنگره بین المللی نورویورلوژی، اظهارداشت: رشته نورویورلوژی، اختالالت 

عصبی مثانه، ناحیه کف لگن و روده ها را تشخیص داده و درمان می کند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با عنوان این مطلب که خیلی 
افزود:  ها می شوند،  کلیه  و  مثانه  اختالل در عملکرد  باعث  از ضایعات 
نورویورولوژی تشخیص می دهد کدام بیماری ها می توانند روی اعصاب 

مثانه اثر منفی داشته باشند و آنها را تشخیص و درمان نماید.
این متخصص اورولوژی ادامه داد: بیماری هایی همچون ضایعات ستون 
فقرات، بیماری های مادرزادی، متابولیک و...، که شایع ترین آن دیابت است 
و بیماری های نورولوژیک مثل ام اس ممکن است آرام آرام اعصاب کنترل 
کننده ناحیه کف لگن و مثانه و روده ها را تحت تاثیر قرار دهد و باعث اختالل 

در سیستم عصبی فرد شود. 
وی با عنوان این مطلب که رشته نورویورولوژی چند رشته تخصصی را درگیر 
کرده است، افزود: تالش می کنیم در کنگره امسال، تجربه های خودمان را به 
همکاران خارجی منتقل و از تجربه های آنها نیز استفاده کنیم تا به یک جمع 

بندی فکری در زمینه همکاری چند رشته ای برسیم.
شریفی اقدس گفت: برگزاری چنین کنگره ای، یک تمرین برای پزشکان 
است که پس از هر سخنرانی موضوعی، در ارتباط با آن موضوع، بحث کنند 

و همفکری رشته ای اتفاق بیافتد.
وی از نورویورولوژی به عنوان رشته ای جوان در دنیا و ایران نام برد و افزود: 
این رشته بر اساس نیازهای تشخیصی و درمانی برخی بیماری های ناشناخته 
و در عین حال شایع شکل گرفته و همچنان جای رشد دارد. زیرا، شناخت ما 

از ناحیه اعصاب مغز در حال افزایش است.
شریفی اقدس در ادامه به ضایعات ستون فقرات در اطفال اشاره کرد و گفت: 
بچه هایی که با ضایعات مادرزادی ستون فقرات به دنیا می آیند، بعضا عارضه 
آنها عالئم تظاهر نداشته و همین موضوع باعث می شود پزشکان اطفال با دقت 

بیشتری معاینات الزم را انجام دهند.
ضایعات  در  خفیف  پوستی  عالئم  به  اشاره  با  اورولوژی  متخصص  این 
مادرزادی ستون فقرات، افزود: اگر این کودکان از بدو تولد شناسایی و تحت 
درمان قرار بگیرند، عارضه این ضایعه قابل کنترل است. بطوریکه ۵۰ تا ۶۰ 

درصد با درمان های موجود، کنترل ادرار می شوند.
وی گفت: متاسفانه عدم تشخیص این ضایعه در کودکان، باعث می شود وقتی 
سراغ اورولوژیست می روند که دیگر خیلی دیر شده و مثانه و کلیه ها آسیب 
دیده اند.شریفی اقدس، بر ضرورت اطالع رسانی به خانواده ها و آموزش 
پزشکان اطفال تاکید کرد و افزود: متاسفانه ارتباط بین رشته ای پزشکان خیلی 
ضعیف است و همین مسئله باعث می شود که آموزش پزشکان در دستور کار 
قرار گیرد. استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دو عامل دیابت بارداری 
و کمبود اسیدفولیک در بروز ضایعات ستون فقرات اطفال را مورد تاکید قرار 
داد و گفت: شب ادراری اطفال، یکی دیگر از بیماری هایی است که اگر به 

درستی مورد توجه قرار نگیرد، عوارض خطرناکی به دنبال دارد.
رئیس دومین کنگره بین المللی نورویورولوژی ایران، با عنوان این مطلب که 
شب ادراری خیلی شایع است، افزود: شب اداری اگر طوالنی شود، ممکن 

است نشانه هایی از اختالل عملکرد عصب مثانه باشد. 

خبر

3میلیون نفر بدون پرداخت بیمه 
کارفرمایی پوشش تامین اجتماعی دارند

حال  در  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
حاضر سه میلیون نفر بدون پرداخت حق بیمه سهم 
کارفرمایی تحت پوشش خدمات درمانی و بیمه ای 
این سازمان هستند.به گزارش پیام زمان  از سازمان 
تامین اجتماعی، سیدتقی نوربخش در جلسه شورای 
معاونان این سازمان با حضور محمد شریعتمداری 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بیمه  شدگانی 
که سهم حق بیمه کارفرمایی آنها را دولت تقبل کرده 
است اما در عمل پرداخت نمی شود و بیمه شدگان 
شاغل در کارگاه  های زیر پنج نفر که تحت پوشش 
مقررات خاص هستند و سهم حق بیمه کارفرمایی آنها 
نیز پرداخت نمی شود، در مجموع این تعداد حدود سه 
میلیون نفر را شامل می شوند. وی افزود: بخش عمده 
استراتژی  های اقتصادی و اجتماعی کشور طی سال 
 هایی برخالف و بدون توجه به اصول محاسبات بیمه 
 ای و قواعد علمی حاکم بر بیمه  های اجتماعی بوده 
است که تاثیرات زیانباری بر منابع و مصارف این حوزه 
و سازمان تامین  اجتماعی به  عنوان بزرگترین سازمان 
بیمه اجتماعی کشور بر جای گذاشته است. به عنوان 
نمونه در حالی که امید به زندگی که در ابتدای پیروزی 
اقدامات  پیشرفت  از  متاثر  و  بوده  سال  انقالب ۵۵ 
بهداشتی و علم پزشکی به ۷۵ سال رسیده، اما به جای 
افزایش تدریجی سن بازنشستگی، به موجب برخی 

قوانین و مقررات کاهش یافته است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال ۱۳۷۶ 
در مجلس، دکتر ستاری  فر مدیرعامل وقت سازمان 
تامین  اجتماعی گزارشی ارائه کرد که در آن پیش  بینی 
شده بود در سال ۱۳۸۶ حتی با نگاه نقدی، سازمان از 
نقطه سر به  سری عبور خواهد کرد. در این گزارش، 
عواملی که می  تواند رسیدن به این نقطه را به تعویق 
بیاندازد و همچنین عوامل تسریع در رسیدن به این 
نقطه هم فهرست شده بود. نظام برنامه ریزی کشور از 
آن زمان تاکنون نه تنها اقدامی برای به تاخیر انداختن 
روند رسیدن به این نقطه نداشته، بلکه با قوانین و 
مقررات مختلف، به  ویژه در هشت سال دولت  های 
نهم و دهم در مسیر تعجیل در فرارسیدن این نقطه 
تعهد  و  قانون  کرد: ۱۸  تصریح  کرد.  وی  حرکت 
جدید برای سازمان تامین اجتماعی بدون منبع در این 
سال  ها ایجاد شد. در حالی  که قبل از آن تعهد دولت 
در قبال سازمان تنها منحصر به سه درصد حق بیمه 
بیمه  شدگان اجباری، 2 درصد حق بیمه بیمه  شدگان 
مشاغل آزاد و حق بیمه سهم کارفرمایی شاغالن کارگاه  
های زیر پنج نفر بود؛ اما در این هشت سال ۱۸ قانون 
و تعهد به سازمان تحمیل شد و بار مالی آن بر دوش 

دولت گذاشته شد.

خبر

وزیر آموزش و پرورش گفت: هیچ کس خیران 
را وادار به مدرسه سازی نکرده بلکه آنها از روی 

ایمان و اعتماد مدرسه می سازند.
جشنواره  بیستمین  در  بطحایی   محمد  سید   
مجمع خیران مدرسه ساز شهرستان گلپایگان با 
بیان اینکه آزمون های مکرر و توجه بیش از حد 
به آنها، اهداف اصلی تعلیم و تربیت را تحت 
تاثیر قرار داده، گفت: بر اثر توجه بیش از حد 
به حافظه محوری در مدارس، سایر ساخت ها و 
زمینه های یادگیری از جمله آموزش سخن وری 

و صبوری کردن به فراموشی سپرده شده است.
پرورش  و  آموزش  وزارت  اگر  داد:  ادامه  وی 
ریشه  به  تیشه  روش  این  با  کنکور  می گوید 
دانش آموزان می زند به این دلیل است که فضایی 
و  معلم  نمی دهد  اجازه  کرده  ایجاد  کنکور  که 
مدرسه به اهداف واال و آموزش درس زندگی 

توجه کنند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه اردوهای 
شده،  منحرف  خود  مسیر  از  نیز  دانش آموزی 
تصریح کرد: در اردوها نیز تست و آزمون تمرین 
می کنند در صورتی که دانش آموزان در اردو باید 

فلسفه با هم زندگی کردن را یاد بگیرند.

بطحایی با اشاره به اینکه بخشی ایرادهای موجود 
نظام تعلیم و تربیت برعهده آموزش و پرورش 
تلویزیون،  و  رادیو  ها،  رسانه  افزود:  است، 
دانشگاه ها، تریبون ها و منبرها که در جامعه نقش 

تعلیم و تربیت دارند نیز مقصر هستند.
وزیر آموزش و پرورش همچنین نخستین پله 
برای رسیدن به آموزش و پرورش توسعه یافته و 
مطلوب را تامین فضا و تجهیزات مناسب دانست 

و گفت: در صورت مهیا نبودن فضا و تجهیزات، 
فرایند تعلیم و تربیت با اختالل مواجه می شود.

از  یکی  به عنوان  من  برای  کرد:  تاکید  بطحایی 
اعضای دولت جای تاسف است که در برخی 
می کنیم  مشاهده  داریم،  بازدید  که  شهرستان ها 
دستگاه های دولتی ساختمان های نو و زیبا دارند 

اما کنار آنها مدارس فرسوده به چشم می خورد.
وی با تاکید بر اینکه خیران جای خالی دولت را 

در بسیاری از مواقع پر کرده اند، گفت: هیچ کس 
خیران را وادار به مدرسه سازی نکرده بلکه آنها از 

روی ایمان و اعتماد مدرسه می سازند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بیش از نیمی 
بهره برداری  به  امسال در کشور  از مدارسی که 
رسید با کمک خیران ساخته شده، افزود: امسال 
حدود هشت هزار کالس درس با کمک خیران 

به بهره برداری رسید.
بطحایی با اشاره به اینکه خیران با ساختن مدرسه 
مشارکت  کشور  آینده  و  سرنوشت  تعیین  در 
و  علم  می توان  هم  چادر  زیر  گفت:  می کنند، 
اخالق را فرا گرفت اما اصول تعلیم و تربیت 
آموزشی  تجهیزات  و  فضا  که  می گوید  امروز 
زمینه تعلیم و تربیت را فراهم می کند. مسیری 
که آموزش و پروش باید دنبال کند این است که 
مدارس را به تدریج به خانه اول و محلی برای 

زندگی کردن دانش آموزان تبدیل کند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بخشی از این 
نقش در سال های گذشته تغییر کرده، اضافه کرد: 
رئیسان آموزش پرورش باید به جای رتبه های 
برتر کنکور اعالم کنند دانش آموزان در مهربانی و 

کمک به مردم چقدر پیشرفت کرده اند.

کنکور تیشه به ریشه دانش آموزان می زند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره ورود زنان 
به ورزشگاه ها برای تماشای مسابقه فوتبال گفت: در این زمینه 
راه بسیاری را آمده ایم اما راه زیادی هم داریم و خانم ها امیدوار 

باشند.
معصومه ابتکار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه من پیش از 
این با خانواده و همسر خود به ورزشگاه رفته ام، اظهار کرد: اگر 
شهرستان نبوده و درگیر کار دیگری نباشم حتما برای تماشای 
مسابقه فوتبال فینال جام باشگاه های آسیا حتما به ورزشگاه 
می روم. ورود به ورزشگاه مطالبه دختران است و زمینه الزم 
برای حضور بانوان نیز در ورزشگاه در حال فراهم شدن است.

وی درباره انتقاد به مسئله ورود گزینشی بانوان به ورزشگاه 
برای تماشای مسابقات فوتبال بیان کرد: باید تدریجا این اتفاق 
بیفتد و بانوان وارد ورزشگاه شوند. مهمترین گروهی که مایل به 
حضور در ورزشگاه ها هستند ورزشکاران خانم هستند که نگاه 
تخصصی داشته و سابقه حضور در تیم های ورزشی را دارند. 
آنها در اولویت هستند ولی حضور بانوان در ورزشگاه مرحله 

به مرحله انجام می شود. 

ابتکار: بانوان برای ورود به 
ورزشگاه صبور باشند

سرپرست سازمان اورژانس کشور گفت: از ۱۵ شهریورماه تا ۹ آبان 
ماه، ۹۷۴ نفر در کشور به دلیل مصرف مشروبات الکلی دست ساز 
غیر استاندارد در ۹ استان کشور، دچار مسمومیت شدند و از این 
تعداد، ۸۵ نفر)معادل ۹ درصد از مسمومین( جان خود را از دست 
دادند. بنابر اعالم وبدا، دکتر پیر حسین کولیوند با اعالم این خبر 
افزود: در این بازه زمانی ۹۷۴ نفر به مراکز درمانی استان های البرز، 
تهران، مرکزی، فارس، کردستان، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، 
خراسان شمالی و قزوین مراجعه کرده اند و بیشتر تعداد مسمومیت 
ها به ترتیب مربوط به استان های البرز، هرمزگان و خراسان شمالی 
بوده است.  وی تصریح کرد: متاسفانه، 2۹ نفر در استان البرز، 2۶ 
نفر در استان هرمزگان، ۱۱ نفر در استان تهران، ۷ نفر در استان 
خراسان شمالی، ۶ نفر در استان فارس، ۳ نفر در استان مرکزی، 
2 نفر در استان کهگیلویه و بویر احمد و یک نفر در قزوین بر اثر 
مسمومیت با الکل جان خود را از دست دادند.  کولیوند خاطرنشان 
کرد: از ۹۷۴ نفر که دچار مسمومیت شده اند، ۱۱ نفر هنوز در مراکز 
درمانی بستری هستند اما ۸۷۸ نفر پس از دریافت خدمات درمانی، 

ترخیص شده اند.

  ۸۵ تن قربانی مشروبات الکلی 
دست ساز طی دو ماه گذشته

در میزگرد بررسی مشکالت دندانپزشکی مطرح شد که ارز های چند 
نرخی می تواند از این سیستم حذف شود که نتیجه آن آزادسازی 

رقابت خواهد بود.
پیام زمان ،در جلسه ای  با حضور مسؤوالن انجمن  به گزارش 
و  تهیه  صنف  اتحادیه  اعضای  و  ایران  عمومی  دندانپزشکان 
توزیع کنندگان تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی با هدف بررسی 
چالش های مشکالت تأمین ارز دولتی برای واردات کاال های اساسی 
دندانپزشکی برگزار شد. باقر شهنی زاده رئیس انجمن دندانپزشکان 
عمومی ایران با اشاره به اهمیت موضوع تولید داخلی و تهیه تجهیزات 
مورد نیاز دندانپزشکی در راستای حفظ سالمت دهان و دندان مردم 
جامعه، اظهار داشت: ما باید در زمینه تولیدات تجهیزات و لوازم 
دندانپزشکی بتوانیم با بازار جهانی رقابت داشته باشیم که این موضوع 
بدون حمایت های دولتی امکانپذیر نیست. شهنی زاده با بیان اینکه 
تحقیقات نشان می دهد هر ایرانی حداقل دو دندان پوسیده دو دندان 
کشیده و دو دندان ترمیم شده دارد، عنوان کرد: ۸۰ میلیون ایرانی 
نیازمند خدمات دندانپزشکی هستند و دندانپزشکان برای سالمت 

دهان و دندان مردم جامعه تالش خود را به کار گرفته اند.

۸۰ میلیون ایرانی نیازمند 
خدمات دندانپزشکی هستند

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت علمدار مظهری فرزند حیدر علی به شرح دادخواست 
وراثت  دادگاه  درخواست گواهي حصر  این  از  به کالسه۹۷۰۹۹۸۳۸۵۵۷۰۰۴۷۹  
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلی احمدی ده دله فرزند اسکندر به  
ش  ش 22  سرانجام در تاریخ ۱۳۴۰/۵/۱2 در اقامتگاه دائمی خود  بدرود حیات 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است به: 
۱ ـ کمانعلی احمدی ده دله فرزند حیدرعلی ش ش ۴۶۸۹۴۶۰۳۹۶ ) فرزند متوفي(
2 ـ گنجعلی احمدی ده دله فرزند حیدرعلی ش ش ۴۶۸۹۴۶۰۴۰۱ ) فرزند متوفي(

۳ ـ تیمور احمدی ده دله فرزند حیدرعلی ش ش ۴۶۸۹۴۶۰۴۱۸ ) فرزند متوفي(
۴ ـ ولی میر احمدنژاد  فرزند حیدرعلی ش ش ۴۶۸۰۰۸2۷۸۱ ) فرزند متوفي(
۵ ـ علی احمدی رحم فرزند حیدرعلی ش ش ۴۶۸۹۴۶۳۹۸۰ ) فرزند متوفي(

۶ ـ علمدار مظهری فرزند حیدرعلی ش ش ۴۶۸۹۴۶۴۳۱۶ ) فرزند متوفي(
۷ـ  نوری جان احمدی ده دله فرزند حیدرعلی ش ش ۴۶۸۹۴۶۰۳۸۸ ) فرزند متوفي(
۸ ـ حوری جان  احمدی ده دله فرزند حیدرعلی ش ش ۴۶۸۹۴۶۰۴2۶ ) فرزند 

متوفي(
فرزند   ( فرزند حیدرعلی ش ش ۴۶۸۹۴۶۰۴۳۴  دله  ده  احمدی  ماهی جان   ـ   ۹

متوفي(
۱۰ ـ تیمور احمدی ده دله فرزند حیدرعلی ش ش ۴۶۸۹۴۶۰۴۱۸  ) فرزند متوفي(

۱۱ ـ ماه سلطان  احمدی فرزند حیدرعلی ش ش ۰ ) فرزند متوفي(
۱2 ـ بلقیس محمدجو فرزند حیدرعلی ش ش ۴۶۸۹۰2۵۶۱۴) فرزند متوفي(

۱۳ ـ فرنگ سربلندی  فرزند حیدرعلی ش ش ۰) فرزند متوفي(
۱۴ ـ زهرا احمدی فرزند صفقلی ش ش ۰) فرزند متوفي(

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردلـ  فاطمه اسدی  

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محسن محمد علیزاده  سامانی  دارای  شناسنامه شماره ۳۳2 به شرح دادخواست 
به کالسه ۹۷۰۴۶۶ ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
تاریخ  بشناسنامه شماره ۱۷۶در  سامانی  محمدعلیزاده   شادروان غالمرضا  که  داده 
۱۳۹۶/۳/۱۸دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
۱ ـ فاطمه شهریاری کاه کشی  فرزند سیف اله  به  شماره ملی ۴۶22۸۶۳۹۴۴ ) 

زوجه دائمی ( 
2 ـ مریم محمدعلیزاده  سامانی  به شماره ملی  ۴۶۱۰۶۶۹۸۴۱ )  فرزند اناث(

۳ ـ محسن  محمدعلیزاده  سامانی   به شماره ملی  ۴۶2۳۶۳2۰۱۶ )  فرزند ذکور(
۴ ـ زهرا محمدعلیزاده سامانی  به شماره ملی ۴۶2۳۱۳۷۷۵۹ ) فرزند اناث (
۵ ـ میترا محمدعلیزاده سامانی  به شماره ملی ۴۶2۳۱۰2۳2۷ ) فرزند اناث (

۶ ـ ابراهیم محمدعلیزاده سامانی  به شماره ملی ۴۶2۳2۱2۳۹۴  ) فرزندذکور ( 
۸ـ  سعید محمدعلیزاده سامانی   به شماره ملی ۴۶2۳۱2۵۵۷2 ) فرزند ذکور و الغیر(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.

صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مجید احمدپور سامانی  دارای  شناسنامه شماره 2۶۷ به شرح دادخواست به کالسه 
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که   ۹۷۰۴۱۸
شادروان مرتضی احمدپور سامانی بشناسنامه شماره ۱۱۵۷  در تاریخ ۱۳۹۵/۱/2۹دراقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱ـ  سکینه کبیری سامانی فرزند حسن به  شماره ملی ۴۶22۷۳۸2۳۶ ) زوجه دائمی ( 

2ـ  درویش احمدپور سامانی  به شماره ملی  ۴۶22۹۶۱۱۳۱ )  فرزند ذکور(
۳ـ  همایون احمدپور سامانی  به شماره ملی  ۴۶2۳۰۵۹۹۴۴ )  فرزند ذکور(

۴ـ  مجید احمدپور سامانی  به شماره ملی  ۴۶2۳۱۸۳۳۷۸ )  فرزند ذکور(
۵ـ  تهمینه احمدپور سامانی  به شماره ملی ۴۶2۳۰۱2۶۹۷ ) فرزند اناث (

۶ـ  مژگان احمدپور سامانی  به شماره ملی ۴۶2۰۸۹۴۵۶۷  ) فرزند اناث ( 
۷ـ  ندا احمدپور سامانی  به شماره ملی ۴۶2۳2۷۵۶2۰ ) فرزند اناث (

۸ـ  الهام احمدپور سامانی  به شماره ملی ۴۶2۰۸۹۶۳۰۶ ) فرزند اناث و الغیر(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 

شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت ابراهیم آقائی خیر آبادی فرزند هیبت اله  به شرح 
دادخواست به کالسه۹۷۰۹۹۸۳۸۵۵۷۰۰۴۷۷  از این دادگاه  درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که  شادروان هیبت اله آقائی خیر آبادی فرزند 
اسداهلل به  ش  ش ۱۵۱ سرانجام در تاریخ ۹۷/۷/۱۰ ۱۳ در اقامتگاه دائمی خود  بدرود 

حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است به: 
۱ ـ ناد علی آقائی خیر آبادی فرزند هیبت اله  ش ش ۳۰۵ ) فرزند متوفي(

2 ـ  رضا آقائی خیر آبادی فرزند هیبت اله  ش ش ۴۶۸۰۱۷۱۹۳۶ ) فرزند متوفي(
۳ ـ ابراهیم آقائی خیر آبادی فرزند هیبت اله  ش ش ۴۶۸۰۱۱2۷۶۱ ) فرزند متوفي(

۴ ـ فاطمه آقائی خیر آبادی فرزند هیبت اله  ش ش ۱۱۶) فرزند متوفي(
۵ ـ جواهر آقائی خیر آبادی فرزند هیبت اله  ش ش ۳۵۹۰ ) فرزند متوفي(

۶ ـ فرنگیس آقائی خیر آبادی فرزند هیبت اله  ش ش ۳۵۸۹ ) فرزند متوفي(
۷ ـ زیبا آقائی خیر آبادی فرزند هیبت اله  ش ش ۴۶۸۰۰۴۴۹۵۰ ) فرزند متوفي(

۸ ـ کبری آقائی خیر آبادی فرزند هیبت اله  ش ش ۱۱۵2 ) فرزند متوفي(
۹ ـ ستاره آقائی خیر آبادی فرزند هیبت اله  ش ش ۱۸ ) فرزند متوفي(

۱۰ـ سروگل آقائی خیر آبادی فرزند هیبت اله  ش ش ۱2۷) فرزند متوفي(
۱۱ ـ اغاماه رحیمی دمابی فرزند عزیز  ش ش ۱ ) همسر متوفي(

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردلـ  فاطمه اسدی  

برگ اجرائیه 
۱۷۳۰/۹۶/ش2

محکوم له بانک ملت به وکالت جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ امام –کوچه 
مدرس –ساختمان پزشکان سلیمانی-طبقه اول –واحد 2 و محکوم علیه ۱- حمید بگلری 
2- علی اکبر قلیزاده  نشانی خوی –بلوار رسالت –اتوگالری رسالت   بموجب دادنامه 
شماره ۱22 مورخ۹۷/2/2۵ شورا ی حل اختالف  شعبه دوم که وفق دادنامه شماره فوق 
شعبه  فوق دادگاه تجدید نظر خوی قطعیت حاصل کرده است  محکوم علیه محکوم 
است به به پرداخت مبلغ   2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  ازبابت اصل خواسته با احتساب   تاخیر 
تادیه  برابر نرخ تورم از تاریخ دادخواست تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ  
۳/۶۰۰/۰۰۰  و حق الوکاله  وکیل  طبق تعرفه قانونی  در حق خواهان پرداخت نماید ضمنا  

پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت 
ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا 
قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید 
شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/2۱ و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه 

درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
امامی-قاضی  شورای حل اختالف شعبه دوم خوی

متن آگهی
محسن  آقای  وضمائم.خواهان  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
وخانم  آقایان  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  فرزندعبدالحسین  محبوبیان 
عبدالحسین  فرزندان  زاده  شنبدی  وفرنگیس  هامحسن،فریبا،نسرین،مهرنوش 
پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  مالکیت  اثبات  خواسته  به 
عمومی  بایگانی۹۷۰۵۹۸شعبه2دادگاه  شماره  کالسه۹۷۰۹۹۸۶۱۴۴2۰۰۴۸2به 
حقوقی شهرستان دزفول ثبت ووقت رسیدگی مورخ۱۳۹۷/۱۰/2۹ساعت۸:۳۰تعیین 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده۷۳قانون  موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که 
دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خواندگان  بودن  المکان  مجهول 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم شهرزاد اله یاری صادق آبادی دارای شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست 
به کالسه ۹۷۰۵۰۷ ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
تاریخ  در   ۱ شماره  بشناسنامه  خشوئی  زرد  محمدی  داریوش  شادروان  که  داده 
۱۳۹۷/۵/۷ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به : ۱ ـ شهرزاد اله یاری صادق آبادی فرزند مهدیقلی به  شماره ملی 

۶2۰۹۸۹۰۸22 ) زوجه دائمی ( 
2 ـ عباس محمدی زرد خشوئی به شماره ملی  ۴۶۱۰۱۴۹۳۸۹ )  فرزند ذکور(
۳ ـ میثم  محمدی زرد خشوئی به شماره ملی  ۴۶۱۰۳۰۷۶۷۷ )  فرزند ذکور(

۴ ـ علی رضا محمدی زرد خشوئی به شماره ملی ۴۶۱۰۸۶۹۳۶۵ )  فرزند ذکور 
و الغیر (

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.

متن آگهیصولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان
ناصرزاده  سیمین  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
سیمین  خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  سامرمنصوری  آقای  فرزند.خواهان 
به شماره۵۶۵- انتقال سندیک دستگاه موتورسیکلت  به  الزام  به خواسته  ناصرزاده 
۳۱۸۵۸مقوم به مبلغ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
خرمشهرثبت  شهرستان  اختالف  حل  کالسه۹۷۰۹۹۸۷۰۵2۴۰۰۳۵2شعبه۴شورای 
ووقت رسیدگی مورخ۱۳۹۷/۸/۱۹ساعت۱۰:۰۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده۷۳قانون  موضوع 
می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست 
گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.    شماره م.الف)۹/۶۸۷(
مسئول دفترشعبه4شورای حل اخالف شهرستان خرمشهر-نهاداحمدی زاده

برگ اجرائیه 
محکوم له میر صادق میر صالحی فرزند میر ولی اله به نشانی خوی شهرک صنعتی خوی-
تالشگران ۳ آذرکابل خوی و محکوم علیه ۱- اکبر نوروزی فرزند احد 2- اسماعیل 
حبیب فرزند محبوب  ۱-  خوی –روستای قطور- 2- روستای کورلی بموجب دادنامه 
شماره ۹۶/۱۵۶۴ مورخه۹۶/۱۱/2 شورا ی حل اختالف  شعبه دوم که وفق دادنامه شماره 
فوق شعبه فوق دادگاه تجدید نظرخوی  قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ۱۴۹/۰۰۰/۰۰۰  ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۹۳۰/۰۰۰ 
ریال از بابت  هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه   تاریخ سررسید چک  در حق  خواهان 

پرداخت نماید و ضمنا  پرداخت نیم عشر دولتی به عهده خواندگان می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت 
ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا 
قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید 
شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/2۱ و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه 

درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی  شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خوی- امامی

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح      2۶۵۷ شماره   شناسنامه  دارای  مطلبی  حسن  آقای 
کالسه۹۷۱2۷۱/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان نقدعلی مطلبی بشناسنامه ۸۴۴ در تاریخ ۹۶/۷/2  اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  حسن  مطلبی 
فرزند  مطلبی  محمد  متوفی/2-    –پسر  خوی   2۶۵۷ –ش ش  نقدعلی   فرزند  
نقدعلی -ش  ش     ۵۴ خوی-پسر متوفی/۳- خداویردی  مطلبی فرزند نقدعلی 
-ش  ش  2۸۰۳۱۸۳۷۷۳  –خوی-پسرمتوفی/۴- کشور  مطلبی فرزند نقدعلی   - 
نقدعلی  -  ش  فرزند  مطلبی  بستی  متوفی/۵-  ش ش  2۹۰۹    -خوی-دختر 
ش  ۱۹۵۷ خوی- دختر متوفی/۶-  نجیبه مطلبی فرزند نقدعلی   -ش ش22۳۵   
خوی –دخترمتوفی/۷-  خدیجه مطلبی فرزند نقدعلی -ش ش 2۳۸۹ خوی -دختر 
متوفی/۸-    زهرا مطلبی فرزند نقدعلی   -ش ش۱۷۵۱ خوی-دختر متوفی/۹-  
زرنشان مطلبی فرزند نقدعلی  -ش ش ۱۷۵2 خوی – همسر متوفی/۱۰- گلشن 
مطلبی  فرزند نقدعلی ش ش ۱۹۵۸  خوی – دختر متوفی/۱۱- محبوبه علی نژاد 
فرزند یعقوب ش ش ۱۱۷۱ –خوی –همسر متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه   آقای  علی زینالی     دارای شناسنامه شماره ۶۱۶۰ بشرح دادخواست 
۹۷۱۵۱۶/ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان اسماعیل زینالی  بشناسنامه۴ در تاریخ ۹۶/۱۱/2۳ اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  علی زینالی     فرزند  اسمعیل   
–ش ش ۶۱۶۰   خوی –پسر متوفی/2-  اروج زینالی فرزند  اسمعیل   -ش  ش     
۶۱۵۹ خوی-پسر متوفی/۳- محرم زینالی فرزند اسمعیل  -ش  ش۶۱۶۱ –خوی-
پسر متوفی/۴-   ولی زینالی فرزند اسمعیل   - ش ش   ۵۰۸ -خوی-پسر  متوفی/ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه۹۷۰۴۹۸  شعبه سوم شورای حل اختالف خوی بانک تجارت 
بطرفیت  دادگر   اقای جعفرصادق  به وکالت  افخم دغدغان  اقای محمد  بمدیریت 
۱- علنقلی  جعفری  فرزند جبار 2- خداویردی  صفرلو  فرزند الهوردی مجهول 
المکان  مبنی بر مطالبه مبلغ  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت وجه یکفقره قرارداد   بانکی 
طرح دعوی نموده  وبرابر دادنامه ۹۷۰۹۹۷۴۶۳۴۳۰۰۵۹۳  مورخه   ۹۷/۴/۴ محکوم 
گردیده است است لذا مراتب به استناد ماده۷۳  قانون ایین دادرسی مدنی یک نوبت 
اگهی به محض  اطالع ادرس دقیق خود را اعالم و با مراجعه به  دفتر شعبه  نسخه 

ثانی دادخواست و ضائم  دادنامه را تحویل تا اقدام قانونی الزم صورت گیرد 
فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره ۳/۱۰2/۶۸۳ اصلی بخش ۴ خوی که در دفتر امالک 
جلد ۵۳ صفحه ۳۸۷ ذیل ۵۹۹۴ بنام اقای کریم دودانی ثبت و یک جلد سند  مالکیت 
الکترونیکی صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده »با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  
سند مالکیت  بعلت اسباب کشی  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱2۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی 
میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام 
داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود 
میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض 
خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

آگهی مفقودی
انتظامی  شماره  به   ۱۳۹۴ مدل  پژوپارس  نقلیه  وسیله  شناسایی  وکارت  سبز  سند 
۷۵۳ص2۸  ایران ۹۹ به شماره موتوb۰۰2۶2۱2۱۶۴ مفقود واز دایره اعتبار ساقط 

کرمانشاهاست
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مشارکت روسیه در فروش نفت 
ایران صحت ندارد 

وزیر نفت درباره ورود روسیه به موضوع فروش 
نفت ایران، گفت: این ادعاهایی را که رویترز و 
تکذیب  کرده اند،  مطرح  خبرگزاری ها  برخی 

می کنم.
بیژن زنگنه در حاشیه نشست هیئت دولت در 
جمع خبرنگاران تصریح کرد: درباره تحریم و 

فروش نفت یک کلمه هم صحبت نمی کنم.
وزیر نفت درباره همکاری مجتمع های پتروشیمی  
در عرضه ارز به بازار گفت: آنها همکاری می کنند 

و مشکلی وجود ندارد.
زنگنه افزود: همان مقداری که قرار بود هفتگی 

عرضه شود، در حال انجام است.
زنگنه درباره عرضه نفت خام در بورس انرژی 
هم گفت: 2۸۰ هزار بشکه نفت در بورس انرژی 
فروخته شد و بقیه آن )۷2۰ هزار بشکه از مجموع 

یک میلیون بشکه( نیز دوباره عرضه می شود.

نظر معاون زنگنه درمورد معافیت ۸ 
کشور از تحریم های نفتی ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه 
آمریکا با معافیت هشت کشور از تحریم های نفتی 
موضوع  این  گفت:  است،  کرده  موافقت  ایران 
روشن است که نمی توان نفت ایران را از بازار 

خارج کرد.
کاردر-  علی  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
معاون وزیر نفت- درمورد ساز و کار دریافت 
پول نفت از هشت کشور اظهار کرد: در این زمینه 
بانک مرکزی کار می کند و به وزارت نفت مربوط 
نمی شود. این روابط را باید در بانک های مرکزی 
کشورها تنظیم کنند. وی در پاسخ به اینکه این 
معافیت ها دائمی خواهد بود یا موقتی است؟گفت: 
هنوز مشخص نیست. باید مذاکره کنیم تا نتایج 

مشخص شود.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه آمریکا قصد 
برساند،  به صفر  را  ایران  نفت  داشت صادرات 
این  می فهمد.  را  بازار  وضعیت  آمریکا  افزود: 
موضوع روشن است که نمی توان نفت ایران را 
از بازار خارج کرد. بر اساس این گزارش، صبح 
دیروز بلومبرگ با استناد به گفته یکی از مقامات 
آمریکایی اعالم کرد که دولت آمریکا موافقت کرده 
که به هشت کشور از جمله متحدان نزدیک خود 
مانند کره جنوبی و ژاپن و همین طور هند اجازه 
دهد که پس از اعمال دور دوم تحریم ها بر ایران 

در هفته آینده، به خرید نفت از ایران ادامه دهند.

کوتاه از انرژی

 احتمال شکل گیری یک توافق جدید
 برای کاهش عرضه نفت

وزیر انرژی عربستان از احتمال امضای توافقی جدید بین کشورهای عضو 
و غیرعضو اوپک برای کاهش عرضه نفت در دسامبر سال جاری میالدی 
خبرداد. به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، خالد الفالح- وزیر انرژی، 
غیرعضو سازمان  و  تولیدکنندگان عضو  عربستان گفت:  معادن  و  صنایع 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( امیدوارند در ماه دسامبر برای تعیین توافق 

جدید کاهش عرضه، یک بیانیه همکاری جدید امضا کنند.
اعتبار توافق کنونی کاهش عرضه تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک تا 
پایان سال 2۰۱۸ است. نشست عادی وزیران نفت و انرژی اوپک و نشست 
وزارتی مشترک کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در ماه دسامبر در وین 

برگزار می شود.

آمریکا ۸ کشور را از تحریم  نفتی ایران معاف کرد

خبرگزاری بلومبرگ دیروز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت آمریکا 
تصمیم به مستثنی کردن هشت کشور از تحریم های نفتی علیه ایران گرفته 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ژاپن، هند، کره جنوبی و چین در میان این 
کشورها هستند.از چهار کشور دیگر در این گزارش اسم برده نشده است.منابع 
آگاه در دولت آمریکا به بلومبرگ گفته اند که کاخ سفید با وجود تالش برای 
قطع درآمدهای نفتی ایران، ناچار به صدور این معافیت ها برای جلوگیری از 
افزایش قیمت ها در بازار جهانی شده است.به گفته این رسانه، با وجود تصمیم 
آمریکا برای مستثنی کردن چین از تحریم ها، دو کشور تاکنون نتوانسته اند در 
گفت وگو ها به نقطه تفاهمی با یکدیگر دست یابند.بلومبرگ در همین ارتباط 
به نقل از یک منبع دولتی دیگر نوشته که واشنگتن با وجود صدور معافیت، 
خواستار کاهش واردات نفت ایران از سوی همه کشورهای یاد شده است؛ 
موضوعی که با مخالفت شرکای تجاری مهم تهران مواجه شد.انتظار می رود 
فهرست کشورهای معاف از تحریم های نفتی علیه ایران روز دوشنبه اعالم 
شود.کارشناسان پیش از این درخصوص پیامدهای گزاف کاهش صادرات 
نفت ایران بر بازار جهانی نفت هشدار داده بودند.خبرگزاری رویترز پیش تر به 
نقل از اسناد داخلی سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( خبر داده بود 
که اعضای این نهاد و متحدانش در افزایش سطح تولید به میزان مورد انتظار 
ناکام بوده اند.آژانس بین المللی انرژی نیز در همین پیوند، در گزارش ماه گذشته 
خود هشدار داده بود که ظرفیت تولید مازاد نفت جهان به دو درصد سطح 
تقاضا رسیده و کشورها، دیگر توانی برای افزایش تولید ندارند.بر همین مبنا 
بدیهی است که هر گونه کاهش صادرات، شوکی بر قیمت تمام شده برای 
هر بشکه نفت باشد.کارشناسان و ناظران منطقه ای و بین المللی تأکید دارند 
که آمریکا هرگز قادر نیست خرید نفت از ایران را با اعمال تحریم ها به صفر 
برساند.با وجود اینکه پیش تر چشم امید مقام های کاخ سفید به افزایش سطح 
تولید عربستان سعودی بود، وزیر نفت این کشور چندی پیش اذعان داشت 
که ریاض هم نمی تواند با افزایش صادرات خود مانع افزایش بهای نفت در 
بازار جهانی شود.از سوی دیگر اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم های یکجانبه 
آمریکا اعالم کرده که بزودی ساز وکار جامعی برای ادامه تجارت شرکت های 
خارجی با تهران و همچنین فروش نفت ایران ارائه می کند.در این چارچوب، 
بسیاری از ناظران سیاسی و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تحریم نفت 
ایران در بلندمدت همراه با افزایش بهای نفت، به تضعیف دالر در سطح 

بین المللی منجر شده و محکوم به شکست است.

نفت در جهان

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش 
و  سوخت  سازی  کیفی   سال  را   ۹۷ سال 
فرآورده های نفتی در کشور دانست و گفت: 
تولید نفت گاز با استاندارد یورو ۴ درکشور 

۵۰ درصد افزایش یافته است.
ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 

پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، علیرضا 
صادق آبادی با اشاره به این که مقدار تولید 
نفت گاز یورو ۴ در پاالیشگاه بندرعباس به 
۱۴ میلیون لیتر در روز رسیده است، گفت: 
اجرای پروژه های کیفی سازی فرآورده های 
کشور  گانه  ده  پاالیشگاه های  در  تولیدی 

است  نفت  وزارت  امسال  سیاست های  از 
پیگیر  نفت  وزیر  شخص  باره  این  در  که 
همچنین  وی  بوده اند.  طرح ها  این  اجرای 
بندرعباس  پاالیشگاه  کارکنان  از تالش های 
با مدیریت مهندس نامور به دلیل شتاب در 
روند اجرای پروژه کیفی سازی تولید نفت گاز 
این پاالیشگاه قدردانی کرد و گفت: گوگرد 
پاالیشگاه  این  تولیدی  نفت گاز  در  موجود 
از ۱۰هزار ppm به ۵۰ppm کاهش یافته 
آالیندگی های  کاهش  لحاظ  به  که  است 
زیست محیطی دستاورد بزرگی برای کشور 

است.
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
کیفی  اقدام های  ایران،  نفتی  فرآورده های 
سازی سوخت کشور را بر اساس سیاست 

رعایت  در  نفت  وزارت  اصلی  های 
استانداردهای زیست محیطی تولید سوخت 
دانست و گفت: از ابتدای امسال تاکنون شاهد 
افزایش ۵۰ درصدی تولید نفت گاز یورو ۴ 
در کشور بوده  یم و هم اکنون این فرآورده 
در جایگاه های عرضه منتخب سراسر کشور 

توزیع می شود.
صادق آبادی گفت: با اضافه شدن ۱۴ میلیون 
پاالیشگاه  تولیدی   ۴ یورو  نفت گاز  لیتر 
 ۴ یورو  گاز  نفت  روزانه  تولید  بندرعباس، 
کشور به ۴2 میلیون لیتر می رسد که حدود ۷۵ 
درصد نفت گاز بخش حمل و نقل را شامل 
می شود. وی افزود: با اجرای این سیاست ها، 
مناطق بیشتری از کشور زیر پوشش توزیع 

نفت گاز یورو ۴ قرار می گیرند.

افزایش 5۰ درصدی تولید نفت گاز یورو 4 در کشور

مفقودی
 برگ سبز  خودرو سواری پیکان مدل ۱۳۸۱  به شماره  پالک 2۷ ایران 22۵ب۶2 به 
شماره موتور ۹۱۱2۸۰۰۳2۴۵ و به شماره شاسی ۰۰۸۱۴۰۱2۹۸  مفقود گردیده و از 

خویدرجه اعتبار ساقط میباشد/

آگهی مفقودی
کالیبر ۱2  کوسه  مدل  کنارهم  زنی  دولول ساچمه  نگهداری سالح شکاری  مجوز 
مفقودگردیده  حیدری  مصطفی  بنام  ترکیه  ساخت   ۹۱۷۸۱۰۱۹ سالح  شماره   به 

وفاقداعتبارمی باشد. ۹۷

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهراب کریمی چم یوسفعلی  دارای  شناسنامه شماره ۱۵به شرح دادخواست به کالسه      
ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدمتین 
کریمی چم یوسفعلی   بشناسنامه شماره ۴۶۱۱۵۵۱۶۰۱  در تاریخ ۱۳۹۷/۶/2۳دراقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱ ـ محراب کریمی چم یوسفعلی  فرزند اکبر به  شماره ملی ۴۶2۳2۹2۳۶۳ ) پدر ( 

2 ـ شیوا محبی چم خرمی فرزند قربانعلی   به شماره ملی ۷۰۷۵۷۸۱2 ۱۱ )  مادر(
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل 

اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی مزایده نوبت اول اموال غیر منقول ) جهت اخذ محکوم  به ( 
بموجب پرونده کالسه ۹۶۰2۵۳  موضوع دعوی محکوم له منوچهرمحمدی  فرزند ساکی بطرفیت 
نبی اله عسگری فرزند کاظم  و با توجه به محکومیت محکوم علیه  به استرداد ۱۳راس گوسفند وهزینه 
دادرسی پرداختی وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه درحق محکوم له و  بنا به درخواست محکوم  له  به 
منظور استیفای  محکوم به و  هزینه اجرائی اموال قید شده در ذیل برگه که توسط کارشناس منتخب 
توصیف و ارزیابی و مقرر است از طریق راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ۹۷/۸/2۳ در 
محل اجرای احکام مدنی اردل با حضور نماینده دادستان به فروش می رسد و هرکس باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس ده درصد مورد مزایده را طی چک 
تضمین شده به دفتر اجرا تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده 
بحساب سپرده وواریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده بنفع صندوق 
دولت ضبظ و مزایده تجدید می گردد . این آگهی یکبار در روزنامه محلی منتشر و همچنین در معابر 
عمومی الصاق خواهد شد . شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء مسئولین اجرا و اقربای 
سببی و نسبی آنان ، ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده از 

طریق این  اجرا نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطالع نمایند. 
۱ـ مشخصات ملک :  ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت ۳۹۹/۷۰ مترمربع  تحت پالک 
۱۱۶/۶2 شماره دفترامالک ۷۰ صفحه ۵2 بنام آقای یوسف عسگری کاجی  فرزندنبی اله ثبت 
وسندآن  صادرگردیده است.  2ـ عرصه شش دانگ به مساحت ۳۹۹/۷۰ مترمربع  ازقرارهرمترمربع 

۳۰۰۰۰۰۰ریال جمعامبلغ ۱۱۹۹۱۰۰۰۰۰ریال 
۳ـ اعیانی طبقه همکف  ۱۰۹ مترمربع  ، هرمترمربع ۵۰۰۰۰۰۰ریال جمعامبلغ ۵۴۵۰۰۰۰۰۰ریال 

۴ـ اعیانی آن  ۱۰۹ مترمربع  ازقرارهرمترمربع ۴۵۰۰۰۰۰ریال جمعامبلغ ۴۳۰۵۰۰۰۰۰ریال
جمع کل عرصه واعیان شش دانگ  پالک ۱۱۶/۶2تواما 2۱۷۴۶۰۰۰۰۰ریال ارزش عادله روزدارد.

شعبه  اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان  اردل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۹۷-۷۹۶-۶ش 

 وقت رسیدگی :   روز شنبه ۹۷/۹/۱۷  ساعت  ۹  صبح
ایثارگران شهرستان  خوی – جنب پادگان  مرجع رسید گی :شورای حل اختالف  

شرفخانلو خواهان  :بانک تجارت به وکالت اقای جعفرصادق دادگر
خواندگان :مجید ورزکاری -مجهول المکان وسایرین

خواسته :مطالبه
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ۱- عیسی حسن نژاد 
قورولی 2- مجید ورزکاری ۳- عشقعلی ورزکاریوفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از 
حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و 

در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس شعبه شش ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی- محمد علی داور

دادنامه
شهرستان   ۶ شماره  اختالف  حل  شورای   ۹۷۰۹۹۸۳۸۴۴۶۰۰۳۸۵ کالسه  پرونده 

شهرکرد تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۴۴۶۰۰۷۰۸
خواهان : بانک مهر اقتصاد با مدیریت عاملی آقای سید ضیاء ایمانی با وکالت توکیلی  
عبدالرحیم اسماعیلی با وکالت خانم الهام هاشمی دهکردی فرزند جمشید به نشانی 

چهارمحال و بختیاری شهرکرد ـ خیابان کاشانی ربروی دادگستری پلالک ۹۰  
خواندگان :۱ ـ  آقای فرج اله روزبهی بابادی فرزند باللی به نشانی چهارمحال و 
بختیاری شهرکرد ـ خیابان بازرگانی خیابان گلستان پالک ۴ ـ 2 ـ آقای میثم راهنورد 
فرزند هدایت اله  به نشانی چهارمحال و بختیاری ـ  شهرکردـ خیابان حافظ شمالی 

خیابان سرباز جنب کوچه خاکی 
 خواسته: مطالبه وجه چک 

گردشکارـ  خواهان درخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده 
مقرر حوزه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس 
از اخذ نظریه کتبی اعضاءختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید. 
رای شورا

در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد با مدیریت  آقای سید ضیاء ایمانی با کالت 
خانم الهام هاشمی دهکردی به طرفیت ۱ـ   آقای فرج اله روزبهی بابادی فرزند باللی  
2 ـ آقای میثم راهنورد فرزند هدایت اله به خواسته مطالبه به مبلغ  ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال وجه چک عهده بانک قرض الحسنه بانک مهر به  شماره ۶۳۶۶۰۱ ،2۰۷ به 
انضمام خسارات  دادرسی وخسارات  تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تقدیمی 
: شورا با عنایت به رو نوشت مصدق چک ، گواهی نامه عدم پرداخت از ناحیه بانک 
محال علیه و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادر 
کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به عدم حضور خوانده به جهت ارائه 
دلیل و پرداخت مافی الذمه خودو با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین 
فلذا مستنداً به ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۱۳۹۴ و مواد ۳۱۰، ۳۱۱ 
و۳۱۳ از قانون تجارت تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 
2 قانون صدور چک و مواد۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵22 از قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به محکومیت خوانده پرداخت 
مبلغ ر۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید ۱۳۹۷/۳/۱2 تا اجرای کامل حکم براساس شاخص اعالمی از ناحیه 
بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 2/۹۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی  وپرداخت حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر واعالم می گردد.  
 رای صادره غیابی و  ظرف مهلت 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و ظرف مهلت 2۰ دیگرروزپس از ابالغ  قابل تجدید نظر  در محاکم عمومی 

حقوقی شهرکرد می باشد. 
قاضی شعبه 6  شورای حل اختالف شهرکرد ـ شاپور شمسی ارمندی 

آگهی صورتجلسه مزایده
زمان برگزاری مزایده:۱۳۹۷/۹/۷-نوبت مزایده:نوبت اول-مال مزایده:محل برگزاری مزایده:دفتر 
اجرای احکام مدنی دادگستری خرمشهر.درراستای اجرای حکم به شماره۱/2۶/۸۹۵۰مورخ 
۹۶/۶/22صادره ازاداره کارورفاه اجتماعی له آقای عدنان منعیات فرزندمهدی علیه شرکت 
تامین نیازمهراروندان فازدوکه محکوم است به پرداخت مبلغ2۱۸/۵۶۹/۴2۱ریال بابت محکوم 
به درحق محکوم له ومبلغ۱/۸۰۰/۰۰۰ریال بابت نیم عشردولتی درحق دولت،که باتوجه 
به معرفی اموال از جانب محکوم له بامشخصات ذیل وباتوجه باارزیابی طریق ارجاع به 
کارشناس وتعیین قیمت وباتوجه به ابالغ نظریه کارشناس وعدم اعتراض طرفین واجرای 
تشریفات مقرر،درجلسه۹۷/۹/۷ساعت ۸:۳۰به مزایده گذاشته می شودکه مزایده ازقیمت 
کارشناسی شروع وبه باالترین مبلغ پیشنهادی به فروش می رسد.خریدارمکلف به پرداخت ده 
درصد)۱۰%(ازقیمت پیشنهادی فی المجلس والباقی ظرف مدت یک ماه می باشدکه درصورت 
عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده درمهلت مقررده درصد )۱۰%(ازقیمت تودیعی ضبط می 
گرددوضمناهزینه نقل وانتقال به عهده خریداراموال است وخریدار می تواندجهت رویت 
اموال تاپنج روزقبل ازتاریخ مزایده بامراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهراقدام 
نماید.مشخصات اموال:۱-دودستگاه کانکس پیش ساخته۶متری مستعمل با پنجره های 
آلومینیوم)کانکس اول بادوپنجره ودیگری باچهارپنجره(به مبلغ2۱/۵۰۰/۰۰۰ریال.2-شش 
یومستعمل.)مجهزبه  تو  باظرفیت۱۹۰۰۰بی  تراست  کولردوتیکه)اسپیلت(مارک  دستگاه 
کمپرسورو اپراتور(واقع درزهکش خروجی ودرب حراست به مبلغ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ریال.۳-
یک دستگاه کولر سوپرجنرال دوتیکه۱2۰۰۰بی تی یومستعمل به مبلغ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال.۴-

یک دستگاه کولراوجنرال 2۴۰۰۰بی تی یوپنجره ای مستعمل به مبلغ۷/۰۰۰/۰۰۰ریال.۵-یک 
دستگاه آب سردکن ایستاده به همراه مخزن مربوطه به مبلغ2/۵۰۰/۰۰۰ریال.۶-یک دستگاه 
فتوکپی رومیزی دفتری به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ریال.۷-یک دستگاه کامپیوترواقع دردفترشرکت 
عددصندلی  عددمیزوده  2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال.۸-سه  مبلغ  ومانیتوروپرینتربه  کیس  مجهزبه 
دفتری2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال.جمع کل دستگاه های مذکورمبلغ۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی واعالم 

می گردد.   شماره م.الف)۹/۷۹۰(
اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر-عزیزی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه۹۷۰۴۴۹     شعبه سوم شورای حل اختالف خوی بانک تجارت 
بطرفیت  دادگر   جعفرصادق  اقای  وکالت  به  مقدم  ابراهیم  محمد  اقای  بمدیریت 
۱-حسن رضائی فرزند عیسی– 2-مجید غفاری فرزند محمد مجهول المکان  مبنی 
بر مطالبه مبلغ  ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت وجه یکفقره قرارداد   بانکی طرح دعوی 
نموده  وبرابر دادنامه ۹۷۰۹۹۷۴۶۳۴۳۰۰۵۳۶  مورخه ۹۷/۳/2۸    محکوم گردیده 
است است لذا مراتب به استناد ماده۷۳  قانون ایین دادرسی مدنی یک نوبت اگهی 
به محض  اطالع ادرس دقیق خود را اعالم و با مراجعه به  دفتر شعبه  نسخه ثانی 

دادخواست و ضائم  دادنامه را تحویل تا اقدام قانونی الزم صورت گیرد 
فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه۹۷۰۴۹۵    شعبه سوم شورای حل اختالف خوی بانک تجارت بمدیریت اقای 
محمد افخم دغدغان به وکالت اقای جعفرصادق دادگر  بطرفیت ۱-هادی رضوی فرزند محمد 
حسین  – 2- اکبر رضوی فرزند محمد حسین مجهول المکان  مبنی بر مطالبه مبلغ  ۷/۰۰۰/۰۰۰  
ریال از بابت وجه یکفقره قرارداد   بانکی طرح دعوی نموده  وبرابر دادنامه ۹۷۰۹۹۷۴۶۳۴۳۰۰۴۸۴ 
مورخه ۹۷/۳/2۸    محکوم گردیده است است لذا مراتب به استناد ماده۷۳  قانون ایین دادرسی مدنی 
یک نوبت اگهی به محض  اطالع ادرس دقیق خود را اعالم و با مراجعه به  دفتر شعبه  نسخه ثانی 

دادخواست و ضائم  دادنامه را تحویل تا اقدام قانونی الزم صورت گیرد 
فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۴۶۳۴۸۰۰۳۹۱  – شعبه ۸ شوارای حل اختالف شهرستان 

خوی  -تصمیم نهایی شماره : ۹۷۰۹۹۷۴۶۳۴۸۰۰۶۴۸ 
فرزند سلطانعلی محل  دادگر  اقای جعفرصادق  وکالت  با  تجارت  بانک   : خواهان 
اقامت :آذربایجان غربی – شهرستان خوی-خوی –خیابان نوراله خان-مجتمع نوراله 

خان –ط۴ واحد ۱۱
خوانده:  آقایان  میریعقوب  صادقی فرزند میرمحمود و 2- میرمحمود صادقی به 

نشانی ۱ و 2  اذربایجانغربی-خوی-محله قاضی باغ حاج علی 
موضوع :مطالبه وجه بابت قرارداد

با اعضای شورا و  از مشاوره  متعال پس  از درگاه خداوند  بااستعانت  قاضی شورا 
با بررسی  جامع اوراق پروند ه ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل   مبادرت به 

صدوررای می نماید۹۷/۵/۳۰ 
رای شورا : در خصوص دعوی بانک تجارت با وکالت اقای جعفرصادق دادگر آقایان  
میریعقوب  صادقی فرزند میرمحمود و 2- میرمحمود صادقی بخواسته مطالبه  مبلغ   
۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یکفقره قرارداد بشماره ۸۷۳2۰۰۰۳۷ بمورخه ۹۷/۵/۱۸  با 
احتساب خسارات ناشی از دادرسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
لغایت اجرای احکام و حق الوکاله  وکیل  بشرح متن دادخواست  ضمن بررسی 
محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده با  اخطار  قانونی و اطالع در جلسه شورا حاضر 
نشده و و هیچ گونه اعتراضی نسبت به  خواسته خواهان ارائه نداده لذا  شورا دعوی 
خواهان را وارد و با استناد  به ماده  ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
خواندگان به پرداخت مبلغ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ۱/2۵۰/۰۰۰ 
ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله  و از تاریخ تقدیم دادخواست  لغایت اجرای حکم  
ودر خصوص مازاد خسارت تاخیرتادیه براساس ماده ۱۹۷ قانون ایین  دادرسی مدنی  
حکم بر بی حقی خواهان صادر میگردد   رای صادره غیابی بوده ظرف 2۰ روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه شورا و پس از انقضا  مهلت واخواهی قابل  

تجدید نظر خواهی ظرف همان مهلت در محاکم عمومی خوی  میباشد/ق
 یعقوب رشتبر-قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف  شهرستان خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه۹۷۰۴۹۶   شعبه سوم شورای حل اختالف خوی بانک تجارت 
بمدیریت اقای محمدابراهیم مقدم به وکالت اقای جعفرصادق دادگر  بطرفیت ۱- 
قاسم حبیب زاده فرزند محمد2- حسن  علیزاده   فرزند جعفر  مجهول المکان  مبنی 
بر مطالبه مبلغ   ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت وجه یکفقره قرارداد   بانکی طرح دعوی 
نموده  وبرابر دادنامه ۹۷۰۹۹۷۴۶۳۴۳۰۰۵۳2   محکوم گردیده است است لذا مراتب 
به استناد ماده۷۳  قانون ایین دادرسی مدنی یک نوبت اگهی به محض  اطالع ادرس 
دقیق خود را اعالم و با مراجعه به  دفتر شعبه  نسخه ثانی دادخواست و ضائم  دادنامه 

را تحویل تا اقدام قانونی الزم صورت گیرد 
فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

دادنامه
پرونده کالسه   ۹۵۰۹۹۸۴۴۱۱۳۰۰۴۵۸شعبه سیزده شورای حل اختالف شهرستان خوی 

تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۴۴۱۱۳۰۰۸۸۹  
خواهان ها:  خانم زهرا میزانیان عدل فرزند یوسعلی 2- اقای کهرم  طراوت چونقرالو  فرزند 
حسین  با وکالت خانم نیوشا  قهرمانی افشار فرزند محمد به نشانی استان اذربایجانغربی- 
اورمیه –فلکه خیام  -ساختمان پاسارگاد  طبقه اول واحد ۱ و خانم لیال حبیبی عربلوی دره 
فرزند یوسف  به نشانی استان اذربایجانغربی- اورمیه –فلکه خیام  -ساختمان پاسارگاد  طبقه 

اول واحد ۱      صرفا جهت سهولت د رابالغ 
خواندگان: بانک پارسیان شعبه اورمیه  با نمایندگی اقای عسگر تقی پور علی بیگلو با وکالت  
اقای جعفرصادق دادگر  فرزند سلطانعلی  به نشانی اذربایجانغربی –خوی- خیابان شهید 

طالقانی –جنب بانک سپه مرکزی
خواسته  :ابطال عملیات اجرایی

رای دادگاه: در خصوص دعوی بانوان خانم نیوشا  قهرمانی افشار  و خانم لیال حبیبی عربلوی 
دره  به وکالت اقای کهرم  طراوت چونقرالو  فرزند حسین و خانم زهرا میزانیان عدل فرزند 
یوسعلی  علیه : بانک پارسیان شعبه اورمیه  با نمایندگی اقای عسگر تقی پور علی بیگلو  به 
خواسته بطالن عملیات اجرایی سند رسمی شماره ۷22۰۷۰-۱۴-۹۴ صادره از دفتر اسناد 
رسمی  شماره ۳ اورمیه بشرح دادخواست  اجماال اینکه وکالی  خواهانها  اعالم داشته اند 
شرکت  آذر کاویان ارومیه   اقدام به دریافت وام اعطایی به مبلغ ۱2/۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از 
خوانده نموده و موکلین  نیز در تضمین ان ملک خود به پالک ثبتی  ۳۰2 فرعی از ۱۹ فرعی 
از ۹ اصلی را بعنوان رهن در اختیار  خوانده قرارداده اند مع االسف  به دلیل تاخیر در پرداخت 
اقساط  وام از طرف مدیون اصلی خوانده اقدام به  در خواست اجرائیه عالوه  بر اصل بدهی  
به میزان ۱2/۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال  مبلغ ۱/۷۴۶/۷۳۹/۷2۶ ریال بابت سود  غیرمتعارف  و 
غیرمعمول با توجه به نرخ تورم  در ان زمان و نیز  مبلغ  ۹۷۳/۴۳2/۷۹2 ریال بابت  خسارت 
تاخیرتادیه  تادیه نموده است لذا دادگاه در خواست  بطالن عملیات اجرائی نسبت به سود 
بانکی  و خسارت تاخیر تادیه  شده است  نظر به جامع محتویات پرونده و اینکه وکیل 
خواهانها  برابر صورت جلسه مورخ ۹۵/۱۱/۱2  خواسته خود را را از بطالن عملیات اجرایی 
به ابطال  اجرائیه اصالح نموده است  و با تقدیم الیحه ای اعالم داشته  با عنایت به اعالم 
ورشکستگی  ازجانب متعهد اصلی شرکت آذرکاویان ارومیه  به استناد  رای وحدت  رویه 
شماره ۱۵۵-۴۷/۱2/۱۴ راهن نسبت به خسارت تاخیرتادیه  مدیون اصلی در مدت بعدازایام 
اعالم ورشکستگی  مسیول نمیباشد .دادگاه توجها به اینکه اوال همانطوریکه  در دادنامه  شما 
۹۶۰۹۹۷۴۴۱۱۳۰۱۰۵۵ صادر  از این دادگاه در پرونده حاضر در مقام اعالم نظر نسبت به در 

خواست توقیف عملیات اجرایی  نماید 
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
برابر پرونده کالسه۹۷۰۴۹۴ شعبه سوم شورای حل اختالف خوی اقای ناصر تقی لو 
به وکالت اقای جعفرصادق دادگر  بطرفیت اقای لطیف چوپانی فرزندفرمان  مجهول 
المکان  مبنی بر مطالبه مبلغ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت وجه یکفقره چک طرح دعوی 
نموده  وبرابر دادنامه ۹۷۰۹۹۷۴۶۳۴۳۰۰۵۳۴ مورخه  ۹۷/۳/2۸محکوم گردیده است 
است لذا مراتب به استناد ماده۷۳  قانون ایین دادرسی مدنی یک نوبت اگهی به محض  
اطالع ادرس دقیق خود را اعالم و با مراجعه به  دفتر شعبه  نسخه ثانی دادخواست و 

ضائم  دادنامه را تحویل تا اقدام قانونی الزم صورت گیرد 
فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

آگهی مفقودی
زرد- رنگ  ایکس۷مدل۱۳۸۳به  سندکمپانی)فاکتورفروش(خودروسمندسواری 
موتور۱2۴۸۳۱۵۷۷۵۷وشماره  شماره  انتظامی۱۴-۸22ع۱2به  شماره  به  روغنی 
شاسی۸۳2۴۷۵۰2بنام علیرضا رشک بهشتی مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط است.

شهرستان دزفول

آگهی احضار متهم 
اتهام صدور چک  به  فرزند حسنعلی  بیرامی  بهرام  پرونده کالسه۹۳۰۴۹2آقای  در 
بالمحل تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز 
ماده ۳۴۴قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳۰روز 
از تاریخ نشر آگهی در شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری  2شهرستان خرم آباد واقع در خیابان 
ولیعصر خیابان شهید پژوهنده حاضر واز اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید.
رییس شعبه 109 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد - سید رامین خلفوند

همزمان با آغاز بازگشت تحریم های نفتی آمریکا، ایران با تولید روزانه 
بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پارس جنوبی درحالی از قطر 
سبقت گرفته که با جایگزین شدن گاز در سبد سوخت نیروگاه ها، 

ظرفیت مازادی برای صادرات گازوئیل ایجاد شده است.
به گزارش زمان به نقل از فارس، در آستانه آغاز تحریم های غیرقانونی 
آمریکا علیه صنعت نفت ایران، با بهره برداری تعدادی از سکوهای دریایی 
و پاالیشگاه های ساحلی پارس جنوبی، ایران در برداشت روزانه گاز 

طبیعی از قطر سبقت گرفت.
تا پایان اسفند ماه سال گذشته ظرفیت تولید روزانه گاز شیرین ایران در 
پارس جنوبی حدود ۵۷۰ میلیون مترمکعب در روز بود که با توجه 
دریایی  لوله  از سکوها، خطوط  تعدادی  اساسی  تعمیرات  انجام  به 
و پاالیشگاه های ساحلی به طور متوسط روزانه حدود ۵۰2 میلیون 
مترمکعب گاز در طول ۶ ماهه نخست امسال گاز از این میدان مشترک 
برداشت شده است. همزمان با به پایان رسیدن تعمیرات اساسی پاالیشگاه 
و تاسیسات فراساحلی فازهای پارس جنوبی و تولید حداکثری برداشت 
و فرآورش گاز برای آبان ماه امسال مطابق با ظرفیت ۵۷۰ میلیون 
مترمکعبی در فازهای به بهره برداری رسیده پارس جنوبی فراهم شد. با 
این وجود، بهره برداری بخش هایی از تاسیسات دریایی و پاالیشگاه های 
ساحلی پنج فاز جدید پارس جنوبی شامل طرح توسعه ۱۳، ۱۴، 22، 
2۳ و 2۴ این میدان مشترک گازی هم اکنون امکان تولید روزانه بالغ 
بر ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی فراهم شده که منجر به 
سبقت ایران از قطر در برداشت روزانه گاز شده است. در شرایط فعلی 
ظرفیت برداشت روزانه گاز طبیعی قطر از میدان پارس جنوبی حدود 
۵۶۶ میلیون مترمکعب در روز بوده و عمال ایران با بهره برداری دست کم 
چهار سکوی جدید دریایی و پنج ردیف شیرین سازی گاز در پاالیشگاه 
های ساحلی موفق به تولید بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز و سبقت 

بیش از ۴۰ میلیون مترمکعبی دربرداشت روزانه گاز از شیخ نشینان شده 
است.

راه اندازی چهار سکوی جدید گازی ایران در خلیج فارس 
بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران برای زمستان امسال به 
دنبال افزایش سه میلیارد فوت مکعبی )معادل ۸۰ تا ۸۵ میلیون مترمکعب( 
گاز از پارس جنوبی بوده که قرار بود این افزایش تولید گاز از محل 
شیرین سازی  ردیف های  و  دریایی  سکوهای  از  تعدادی  راه اندازی 
پاالیشگاه های فازهای ۱۳، ۱۴، 22 تا 2۴ پارس جنوبی محقق شود. 
در حال حاضر متوسط پیشرفت ساخت پنج فاز جدید پارس جنوبی 
در دو بخش فراساحلی و پاالیشگاه ساحلی بیش از ۹۰ درصد بوده 
که در برخی از این فازها ساخت پاالیشگاه و در تعداد دیگری احداث 
تاسیسات فراساحلی شتاب گرفته است. بر این اساس تاکنون دوسکوی 
دریایی فاز ۱۴ پارس جنوبی با ظرفیت برداشت روزانه یک میلیارد فوت 
مکعب گاز ترش )2۸.۵ میلیون مترمکعب( از دریا در مدار بهره برداری 
قرار گرفته که با توجه به آماده نبودن پاالیشگاه ساحلی، گاز ترش تولید 
در پاالیشگاه های موجود و جدید پارس جنوبی فرآورش و به شبکه 
سراسری تزریق می شود. در طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی هم بر 
خالف فاز ۱۴ ساخت پاالیشگاه ها بیش از تاسیسات فراساحلی شتاب 
گرفته به طوری که تاکنون دو ردیف شیرین سازی گاز در پاالیشگاه 
این فاز به بهره برداری رسیده و شمارش معکوس راه اندازی سومین 
ردیف شیرین سازی گاز هم آغاز شده است. در طرح توسعه فاز 22 
تا 2۴ پارس جنوبی هم تاکنون اولین سکوی اصلی و اقماری نصب 
و مراحل راه اندازی نهایی و بهره برداری از آن آغاز شده ضمن آنکه 
تاکنون دو ردیف شیرین سازی گاز پاالیشگاه ساحلی هم از مدت ها قبل 
در مدار بهره برداری قرار گرفته است. در تمامی فازهای جدید پارس 
جنوبی دست کم در هر پروژه یک رشته خط لوله دریایی به منظور انتقال 

گازهای ترش به پاالیشگاه ساحلی ساخته شده و در مدار بهره برداری 
قرار گرفته و مشکلی برای انتقال گاز از دریا به ساحل وجود ندارد.

گازهای ترش پارس جنوبی برگ برنده مقابله با تحریم ها
همزمان با افزایش برداشت گاز از پارس جنوبی و توسعه شبکه انتقال 
گاز به نظر می رسد برای زمستان امسال حتی با ادامه توقف واردات گاز 
ترکمنستان، محدودیت و مشکلی در تامین گاز مشترکان وجود ندارد. از 
سوی دیگر با افزایش تولید گاز امکان عرضه بیشتر این حامل انرژی پاک 
به صنایع، نیروگاه ها و پتروشیمی ها به عنوان سوخت و خوراک وجود 
دارد به طوری که با جایگزین شدن گاز و انواع سوخت مایع به ویژه 
گازوئیل و نفت کوره ظرفیت مازادی برای صادرات انواع فرآورده نفتی 
ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر همسو با کاهش صادرات نفت به دنبال 
اعمال تحریم های غیرقانونی، ایران می تواند بخشی از کاهش درآمدهای 
ارزی خود را از محل صادرات فرآورده های نفتی و حتی محصوالت 
پتروشیمی جبران کند. پیشتر اعالم شده بود با افزایش سهم گاز طبیعی در 
سبد سوخت صنایع و نیروگاه های ایران، هم اکنون ظرفیت مازادی برای 
صادرات روزانه ۱۵ تا 2۰ میلیون لیتر گازوئیل وجود دارد که با احتساب 
قیمت هر تن گازوئیل در بازار خلیج فارس حدود ۷۸۰ تا ۷۹۰ دالر عمال 
قیمت یک لیتر گازوئیل صادراتی ایران حدود ۶۰ تا ۶۵ سنت تخمین زده 
می شود. در این صورت ایران با صادرات دست کم روزانه ۱۰ میلیون 
لیتر گازوئیل می تواند درآمد روزانه ۶ تا ۶.۵ میلیون دالری کسب کند. 
به عبارت دقیق تر ارزش گازوئیل صادراتی ایران ساالنه حدود 2 تا 2.۳ 
میلیارد دالر تخمین زده می شود. افزایش قیمت نفت خام و به تبع آن 
افزایش صادرات گازوئیل بدون شک می تواند یکی از سناریوهای روی 
میز صنعت نفت ایران برای مقابله با تحریم نفت باشد و در کنار گازوئیل 
فرصت و ظرفیت صادرات سوخت جت، نفت سفید، گازمایع و نفت 

کوره هم وجود دارد.

در آستانه آغاز تحریم های آمریکا علیه صنعت نفت ایران 

ایران از قطر در پارس جنوبی سبقت گرفت
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اشتغال9/2درصد کمتر از یکسال

 از مجموع جمعیت شاغل کشور، طول مدت اشتغال حدود 2میلیون و 
۱۴۶هزار نفر معادل ۹.2 درصد شاغالن کمتر از یک سال و حدود۳میلیون 

و ۳۳۱هزار نفر معادل ۱۴.2درصد بین یک تا کمتر از سه سال است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، یافته های آماری مرکز آمار ایران از شاخص 
»مدت اشتغال در شغل اصلی« نشان می دهد، مدت اشتغال در شغل اصلی 
۱۷.۶ درصد از شاغالن سه تا کمتر از ۶ سال و مدت اشغال ۱۵ درصد 
بین ۱۰ تا کمتر از ۱۵ سال بوده است.نتایج این گزارش آماری حاکی از آن 
است که بیشترین طول مدت ماندگاری شغلی یک فرد در شغل اصلی بین 
سه تا کمتر از ۶ سال است که ۱۷.۶ درصد از شاغالن را به خود اختصاص 
می دهد.همچنین ماندگاری ۱۴.2 درصد از شاغالن در شغل اصلی خود، 
بین یک تا کمتر سه سال و طول مدت اشتغال ۹.2 درصد از شاغالن کمتر 
از یک سال بوده است. ماندگاری درصد کمی از شاغالن بیش از 2۵ سال 
در شغل اصلی بوده است. بر این اساس فقط پنج درصد شاغالن از 2۵ 

سال تا ۳۰ سال در شغل خود ماندگار هستند.
بر این اساس از نظر تعداد شاغالن نیز، مدت اشتغال حدود 2 میلیون و 
۱۴۶ هزار نفر )۹.2 درصد(در شغل اصلی خود کمتر از یکسال و مدت 
اشتغال حدود ۳ میلیون و ۳۳۱ هزار نفر )۱۴.2 درصد( بین یک تا کمتر 
از ۳ سال است.از مجموع جمعیت شاغل کشور، ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار 
و ۷۳۶ نفر )۱۷.۶ درصد( بین سه تا کمتر از ۶ سال در شغل اصلی خود 
ماندگار هستند که طول مدت اشتغال غالب جمعیت شاغل در این بازه 
زمانی قرار می گیرد.طول مدت اشتغال در شغل اصلِی حدود ۳ میلیون و 
۷۶ هزار نفر )۱۳.2 درصد( بین ۶ تا کمتر از ۱۰ سال و طول مدت اشتغال 
۳ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۵۵۰ نفر )۱۵ درصد( بین ۱۰ تا ۱۵ سال است. 
دو میلیون و ۳۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر )۹.۹ درصد( از شاغالن ۱۵ تا کمتر از 
2۰ سال و یک میلیون و ۹۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر )۸.2 درصد( نیز بین 2۰ تا 
کمتر از 2۵ سال در شغل اصلی خود فعالیت می کنند.اما طبق آخرین آمار 
از طول مدت اشتغال افراد، فقط یک میلیون و ۱۶۸ هزار و ۵۶۸ نفر )۵ 

درصد( بین 2۵ تا ۳۰ سال در شغل اصلی خود ماندگار هستند.

 بانک مرکزی ایران نایب رییس دوم
 گروه 24 شد

 2۴ گروه  دوم  رییس  نائب  ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک   
کشورهای در حال توسعه شد.

نوبت  فرارسیدن  به  باتوجه  مرکزی،  ازبانک  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جمهوری اسالمی ایران برای عهده دار شدن سمت نائب رییس دوم گروه 
2۴ کشورهای در حال توسعه، بانک مرکزی به نمایندگی از کشورمان 
در دو سال آتی به ترتیب مسئولیت نایب رییس اول و رییس گروه 2۴ 
را برعهده می گیرد.الزم به ذکر است در این زمینه، کارگروهی متشکل 
از کارشناسان بخش اقتصادی و ارزی بانک مرکزی تشکیل شده است.
براساس این گزارش، گروه 2۴ با قدمتی طوالنی، از وزرای دارایی و 
روسای بانک های مرکزی 2۸ کشور در حال توسعه سه منطقه آفریقا، 
آسیا و کشورهای آمریکای التین و کارائیب تشکیل شده است.همچنین 
سازکار طراحی شده برای این گروه به گونه ای است که حداقل یک 
کشور به نمایندگی از سه گروه منطقه ای یاد شده در حوزه ریاست 

حضور داشته باشد.

خبر

جایگاه ایران در فضای کسب و کار به 
رتبه 12۸رسید

دهد  می  نشان  جهانی  بانک  گزارش  ترین  تازه 
جایگاه ایران در فضای کسب و کار، با بهبود برخی 

شاخص ها، به رتبه ۱2۸ جهان رسید.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، این بانک در تازه ترین 
گزارش ساالنه خود موسوم به »فضای کسب و کار« 
کسب  وضعیت  بررسی  به  میالدی  سال 2۰۱۹  در 
و کار در ۱۹۰ کشور جهان پرداخته است. در این 

گزارش، ایران به رتبه ۱2۸ جهان تنزل یافته است.

 جریان معکوس تورم و کاهش 
قیمت  خودرو

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: کاهش قیمت 
خودرو ناشی از کاهش تقاضا و در نتیجه رکود بازار 
است چراکه می توان گفت شرکت های خودروساز 

جریان و شرایط عرضه را تغییر چندانی نداده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسن کریمی سنجری 
با بیان این مطلب که مردم نسبت به آینده خوشبین 
هستند، افزود: یکی از دالیل کاهش قیمت خودرو 
این است که مردم دیگر انتظار تورم ندارند و معتقدند 
قیمت ها  و  است  کرده  پیدا  معکوس  تورم، جریان 
کاهش پیدا خواهد کرد.او با اشاره به افت تقاضا برای 
خرید خودرو از بازار آزاد، تصریح کرد: مردم دیگر 
انتظار افزایش قیمت خودرو ندارند و به همین دلیل، 
تقاضا برای خرید خودرو افت کرده است. فروشنده ها 
ناچار هستند خودرو را با قیمت پایین تری عرضه کنند.
کریمی سنجری، افزود: یکی دیگر از دالیل کاهش 
قیمت خودرو، موضوع قدرت خرید است. قیمت 
خودروها در بازار آزاد تناسبی با قدرت خرید مردم 
ندارد. همین کاهش قدرت خرید، دلیل دیگری برای 
کاهش تقاضا و در نتیجه افت قیمت هاست.به گفته 
او در ماه های اخیر شرکت های خودروساز جریان و 
شرایط عرضه را تغییر نداده اند. سنجری تاکید کرد: 
اما  است،  نکرده  پیدا  جدیدی  شکل  عرضه  طرف 
فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار چشمگیر 
به  پاسخ  در  خودرو  صنعت  کارشناس  است.این 
برخی شایعات درباره احتمال افزایش قیمت خودرو 
در کارخانه و در نتیجه باال رفتن قیمت خودرو در 
بازار، تصریح کرد: افزایش قیمت خودرو در کارخانه 
به معنای باال رفتن قیمت بازار نیست.کریمی سنجری 
افزود: با واقعی تر شدن قیمت، خودروسازها انگیزه 
و توان بیشتری برای عرضه خودرو پیدا می کنند. در 
ادامه میزان عرضه افزیش پیدا خواهد کرد. قوی شدن 
طرف عرضه، نقش مثبتی در بازار آزاد دارد که منجر به 

کاهش قیمت و تعادل در بازار خواهد شد.

خبر

ادامه از صفحه 1
وی گفت: قانون گذار ۳2 میلیارد تومان را برای 
منابع  زمینه  در  اعطایی  تسهیالت  سود  نرخ 
پیش بینی و از طریق بودجه عمومی تصویب 
کرده تا در اختیار استان ها قرا گیرد. باید نرخ 
سود را برای این واحدهای تولیدی را کاهش 
دهیم زیرا امروز نرخ بازده در کشور باال نیست، 
بنابراین حتما باید نرخ سود کاهش یابد. اگر این 
نرخ به صورت استانی تخصیص پیدا کند و به 

واحدهای تولیدی پرداخت شود، منابع اولیه با 
قیمت تمام شده پایین تری در اختیار مردم قرار 
از  عام  طور  به  مالیات  نرخ  کاهش  می گیرد. 
واحدهای حقوقی هم مورد توافق ما بوده و باید 
بتوانیم آن را عملیاتی کنیم. این موارد مهم ترین 
روش ها برای صیانت از اشتغال است.وزیر کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه اتکای 
دولت به شرکای اجتماعی در مسائل اجتماعی 
کرد:  تصریح  ماست،  برنامه های  مهم ترین  از 

بتواند  ایجاد شود که  باید شرایط تسهیل گری 
شرکای اجتماعی را بیشتر مداخله دهد. مردم 
کنیم  ایجاد  تسهیالت  ما  که  عالقه مند هستند 
و آنها موضوعات مربوط به کودکان کار، زنان 

سرپرست خانوار و معتادان را خودشان پوشش 
توسط  مردم  به  اجتماعی  ارائه خدمات  دهند. 
شرکای اجتماعی از مهم ترین عناوین در دستور 

کار ما است.

واکنش وزیر کار به ناکارآمد جلوه دادن دولت؛ 

احتمال کاهش مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی

مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبز خودروی سواری پرایدتیپ ۱۱۱SE مدل ۱۳۹۵ به رنگ 
سفید روغنی به شماره نیروی انتظامی ۹۱۹ص ۴۹  ایران _ ۷2 وبه شماره موتور 
گوا  باوفا  پروین  نام  به   NAS۴۳۱۱۰۰G۵۸۵2۸۸۴ شاسی شماره  وبه   ۵۵۳۴۵۱۳

نوشهر .سرائی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد

مفقودی 
کارت ناوگان مینی بوس بنز ۳۰۹با شماره کارت 2۳۵۰۶۴۵با شماره پالک ۴۷۱ع۱۵ 

ایران ۵۹ بنام احمد رضا النگی مفقود گردیده و  از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
برگ سبز سواری کار نیسان پاترول مدل ۱۳۷۱با شماره پالک ۳۱۸ن۸۴  ایران ۷2و 
شماره موتور z2۴۴۱۳۸۵۵wsو شماره شاسی Pnk۱۵z۰۰۷۰۵۳بنام محمد فرید 

افشار مفقود گردیده و  از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
سند کمپانی سواری نیسان پاترول مدل ۱۳۷۶با شماره پالک ۱۶2ط۴۸ایران ۸2 با 
اسماعیل  سید  Pnv۳۴p۵22۷۷۱بنام  شاسی  شماره  p۰2۴۳۴۴zو  موتور  شماره 

حسینی لرگانی مفقود گردیده و  از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

مفقودی
ملی  کد  با   ۳۷۱ ش  ش  با  مخبری  نغمه  خانم  مهندسی  نظام  پروانه  کارت   
از  و  گردیده  مهندسی ۰۰۳۰۷-۱۰۰-۱2مفقود  نظام  پروانه  2۱۴22۶۴۳۴۴با شماره 

 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
سبز(خودروسواریسیستم  مالکیت)برگ  شناسنامه  می رساندکه  اطالع  به  وسیله  بدین 
به  شماره موتور: ۰۱۳2۰۸۰۶ و شماره شاسی آیمدل:۱۳۸۴  ایکس  ال  :پرایدتیپ:جی 
S۱۴۱22۸۴۷۱۴۵۵۱: به نام فریدون نورمحمدیمفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کرمانشاه

آگهی مفقودی
بدینوسیله به اطالع می رساند که سندکمپانی خودروی سواری-سیستم: پراید- تیپ: جی ال 
 S۱۴۱22۸۴۷۱۴۵۵۱: ایکس آی- مدل:۱۳۸۴ به شماره موتور: ۰۱۳2۰۸۰۶  شماره شاسی

به نام فریدون نورمحمدی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 
کرمانشاه

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو آردی مدل ۱۳۸۳ با شماره پالک ۱۳۴م۴۳ایران ۸2 با شماره 
موتور ۱۱۷۸۳۰2۴۶۷۵و شماره شاسی ۸۳۱2۴۷۳2بنام رسول پوالدی مفقود گردیده 

 بابل و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو 2۰۶مدل ۸۳ با شماره پالک ۱۷۹د۴2ایران ۱۱و شماره موتور 
fss۱۴۷۴۶2۹۵و شماره شاسی ۸۳۶۳۱۴2۴بنام مریم عبداهلل پور مفقود گردیده و  از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۳۰۹۹۸۸۴۰۴۸۰۰۴۵۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر روانسر)۱۰۱ 

جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۸۴۰۱۴۰۰۷۳۱
شاکی:آقای عزیزمرادشیخمرادی فرزند اله مراد به نشانی شهرستان روانسر-فرهنگیان-

کوچه ۸-پالک 2۸
اردبیل-روستای  نشانی  به  منوچهر  فرزند  ساریخابیگلو  مهدوی  سجاد  متهم:آقای 

وحدت نمایندگی تراکتورسازی
اتهام:کالهبرداری از طریق اینترنت به مبلغ ۵ میلیون تومان

به تاریخ امروز ۱۳۹۷/۷/2۵ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو 
شهرستان روانسر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه موصوف 
تحت نظر و بررسی است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت 
از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

ذیل مبادرت به صدور رای میگردد.
))رای دادگاه((

موضوع  بر کالهبرداری  دائر  مهدوی ساریخابیگلو  آقای سجاد  اتهام  در خصوص 
شکایت آقای عزیزمراد شیخمرادی و نیز کیفرخواست شماره ۹۶/۰۱۹۴ صادره از 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر، بدین شرح که حسب شکایت شاکی، 
متهم از طریق ایجاد صحنه تبلیغاتی و اعالم بعنوان مسئول شرکت ماشین آالت و 
ادوات کشاورزی و صنعتی و باغی مهدوی مقادیری پول را از شاکی و جهت تحویل 
ماشین آالت کشاورزی اخذ نموده که پس از دریافت و انتقال وجه به حساب متهم،و 
با پیگیری شاکی مشخص می گردد که شرکت اعالمی ساختگی و فاقد اعتبار می باشد 
و پس از آن نیز جوابگوی تماسها و نیز درخواست شاکی نبوده ، النهایه با عنایت به 
مراتب فوق و توجها به شکایت شاکی ، تحقیقات انجام شده،استعالمات ماخوذه،عدم 
حضور متهم علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی و کیفرخواست صادره و نیز با در 
نظر داشتن احراز ارکان بزه کالهبرداری شامل انجام عملیات متقلبانه با ایجاد و تبلیغ 
صحنه اینترنتی و تحصیل مال با تکیه بر مانور متقلبانهو معرفی خود بعنوان شرکت 
توزیع شده وسایل کشاورزی و با احراز سوء نیت مجرمانه مشارالیه و مستندا به مواد 
2 و ۱۹ قانون مجازات اسالمی مصوب ۹2 و نیز با تطبیق عمل ارتکابی با ماده ۱ 
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختالس و کالهبرداری مصوب ۱۳۶۷ عالوه 
بر رد مال تحصیل شده)مبلغ پنج میلیون تومان(حکم به تحمل پنج سال حبس تعزیری 
درجه پنج و نیز پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر 
و اعالم میدارد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان می باشد.
مسعود نوری دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان روانسر

رونوشت برابر با اصل اداریست-مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان روانسر-آمنه وهابی

دادنامه
مجتمع  اختالف  حل  شورای  حقوقی  کالسه۹۷۰۹۹۸۸۶۰2۵۰۰۱2۹شعبه2۵  پرونده 

شهیدمطهری)بانک هاوتصادفات(شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره۹۷۰۹۹۷۸۶۰2۵۰۰۳۸۳
کرمانشاه- کرمانشاه-شهرستان  استان  نشانی  فرزندخدامرادبه  محمدمرادامیریان  خواهان:آقای 

شهرکرمانشاه-بلوارراهنمایی کوچه۱۰متری بیگ مردای
خوانده:آقای محمدکاظم احمدی ورمزانی فرزندعلی پناه به نشانی

خواسته مطالبه وجه بابت...     بتاریخ فوق دروقت فوق العاده شعبه2۵شورای حل اختالف مجتمع 
شهیدمطهری کرمانشاه بتصدی امضاءکنندگان زیرتشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظراست 
باتوجه به اوراق محتویات پرونده قاضی شعبه ختم رسیدگی اعالم وبااستعانت ازخداوندمتعال به 

شرح ذیل مبادرت به صدوررای می نماید.
))رای قاضی شورا((: باحمدخدای منان دعوای آقای محمدمرادامیریان فرزندخدامرادبه طرفیت آقای 
محمدکاظم احمدی فرزندعلی پناه بخواسته مبلغ۴۰میلیون و۷۹۰هزارریال به انضمام هزینه دادرسی 
وخسارت تاخیردرتادیه قابلیت اجابت داردزیرابه داللت اظهارات خواهان مبنی براینکه به عنوان فروشنده 
تعدادی لوازم خانگی درتاریخ۱آذر۹۳مبلغ۵2میلیون و۸۰۰هزارریال بااحتساب سود۱2ماهه به خوانده 
فروخته ام که قراربود کل مبلغ راطی۱2قسط به مبلغ هرقسط۴میلیون و۴۰۰هزارریال پرداخت کندکه 
درقبال پرداخت اقساط اجناس کارت یارانه که هرماه2میلیون و2۵۰هزارریال بودتحویل دادوقراربودمابه 
رامسدودکردوازآن  یارانه  کارت  ازچندماه  نمایدکه پس  پرداخت  نقدی  رابه صورت  آن  التفاوت 
مبلغ۴۰میلیون  راکه  اقساط  ومابقی  نموده  پرداخت  مبلغ۱2،۰۱۰،۰۰۰ریال  فقط  تاکنون  زمان 
و۷۹۰هزارریال می باشدپرداخت نکرده است ونظربه اظهارات شهودواینکه خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی ازطریق نشرآگهی درجلسه رسیدگی حضورنیافته و الیحه ای هم تقدیم نداشته لذاشورابه 
به محکومیت خوانده  رای  مدنی  دادرسی  آیین  استنادماده2۳۰و2۳۱و۵۱۹و۵۰۳و۵22و ۱۹۸قانون 
به پرداخت مبلغ۴۰میلیون و۷۹۰هزارریال به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ۶۴۰هزارریال وخسارت 
تاخیردرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست۵خرداد۹۷لغایت اجرای حکم درحق خواهان صادرواعالم  می 
داردکه رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین شعبه وپس ازآن 

ظرف بیست روزدیگرقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی کرمانشاه  می باشد.
وحیدعزیزی-قاضی شعبه25شورای حل اختالف مجتمع شهیدمطهری

آگهی ابالغ
عبدالهی   مهران  آقای/خانم  به  دادخواست و ضمائم  و  ابالغ وقت رسیدگی  آگهی 

فرزند 
مهران  آقای   خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زمانی    سعیده  /خانم  آقای  خواهان 
عبدالهی  به خواسته مطالبه  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  
۹۷۰۹۹۸۳۰۵۳۱۰۰۷۵۴   شعبه ۱ شورای حل اختالف چهارباغ ثبت ووقت رسیدگی 
مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد. تاریخ انتشار ۹۷/۸/۱2
مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف شعبه 1 شورای حل اختالف چهار باغ – محمد حسن پور

دادنامه
دفتر اسناد رسمی شماره ۴۷۷ تهران به نشانی تهران سعادت آباد خ سرو غربی پ ۱.۳۵ 

اداره ثبت و اسناد و امالک مریوان 2. 
آقای سعید منوچهری تبار فرزند علی محمد به نشانی تهران بزرگراه آفریقا بلوار گلستان مجتمع 

زنبق واحد ۳.2۶ 
دفتر اسناد رسمی شماره ۸ مریوان به نشانی مریوان میدان سرباز بلوار کشاورزی .۴ 

دفتر اسناد رسمی شماره ۶۳ مریوان به نشانی مریوان میدان بلوار کشاورزی .۵ 
دفتر اسناد رسمی شماره ۱2۰ تهران به نشانی تهران شهرک قدس بلوار فرح زاد بلوار پونک باختری 

پ ۶.۶۵ 
آقای عبدالناصر صدیقی فرزند محمود به نشانی تهران بلوار مرزداران فرشتگان سوم پ ۳ طبقه ۷.۵ 
آقای نادر دبیری فرزند حسن 2- خانم ماهله قهرمانی فرزند احمد علی ۳- آقای داریوش دبیری 
فرزند حسن ۴- آقای غالمعلی دبیری فرزند حسن با وکالت ۱آقای مختار الوی به نشانی کردستان 
سنندج خیابان پاسداران سرای وکیلی روبروی پاساژ صدف موسسه حقوقی یاسای دادخواه کدپستی 

۶۶۱۷۶۱۳۴۹۸  خواسته ها: ۱- خلع ید 2- ابطال وکالتنامه 
گردشکار: بدوا دادگاه پس از دستور بثبت وصول پرونده در وقت فوق العاده بتصدی امضاء کننده 
زیر تشکیل شده است، با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت 

بصدور رای می نماید.
رای دادگاه- خواسته آقای مختار الوی از ۱- نادر 2- داریوش ۳- غالم علی همگی دبیری فرزندان 
حسن ۴- ماهله قهرمانی فرزند احمد علی به طرفیت ۱- سعید منوچهری تبار فرزند علی محمد 
2- عبدالناصر صدیقی فرزند محمود ۳- دفتر اسناد رسمی ۶۳ مریوان ۴- دفتر اسناد رسمی ۸ مریوان 
۵- اداره ثبت اسناد و امالک مریوان ۶- دفتر اسناد رسمی شماره ۱2۰ تهران ۷- دفتر اسناد رسمی 
شماره ۴۷۷ تهران، تقاضای ابطال وکالت نامه های شماره ۸۹2۱۶ مورخ ۱۳۶۰/۰۵/۱ دفتر اسناد 
رسمی شماره ۱2۰ تهران ۱۰۱۱۹ مورخ ۳۰//۸2 دفتر اسناد رسمی شماره ۴۷۷ تهران و ابطال سند 
تنظیمی شماره 2۰۹۷۵ مورخ ۹2/۹/2۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۶۳ مریوان و خلع ید خوانده ردیف 
اول و رد عین است. بنابر محتویات پرونده اظهارات طرفین حاضر در جلسه رسیدگی و برابر استعالم 
های به عمل آمده از دفتر اسناد رسمی شماره ۱2۰ و ۴۷۷ تهران وکالتنامه های رسمی به شرح مذکور 
در آن دفاتر تنظیم نشده است و غیرواقعی است همچنین خواندگان ردیف اول، دوم و پنجم علیرغم 
ابالغ قانونی به این دادگاه مراجعه نکرده اند و نماینده ای معرفی نشده است و الیحه ای تقدیم نشده 
است با این اوصاف در خصوص دعاوی مطروحه نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه رسیدگی 
مورخ ۹۴/۵/2۴ دعوی خلع ید را مسترد کرده است مستند به بند ب از ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد و همچنین در خصوص دعوی ابطال اسناد تنظیمی به 
شرح مذکور علیه دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸ مریوان نظر به اینکه این دفترخانه در تنظیم اسناد 
موصوف نقشی نداشته است به لحاظ عدم توجه دعوی مستند به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی 
که ناظر بر بند ۴ از ماده ۸۴ قانون مذکور است قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. در خصوص 
دعاوی مطروحه دیگر به لحاظ غیرواقعی بودن وکالتنامه های رسمی تنظیمی که منشاء صدور سند 
مالکیت تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۶۳ مریوان بوده است خواسته ثابت تشخیص داده می شود 
و مستند به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال آن صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
در خصوص خواندگان ردیف اول، دوم و پنجم و از حیث حکم صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی از این دادگاه و پس از انقضاء به همراه قرارهای صادره و از حیث 
محکومیت نسبت به سایر خواندگان حضوری قابل تجدیدنظر خواهی ظرف مهلت بیست روز در 

م الف:7۸2۸ رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی مریواندادگاه تجدیدنظر استان کردستان است.

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم 

الدین      سیدشمس  پدر:  قصری      سلیمانی  خانوادگی:  نام  احسان      نام:سید 
کوچه  زینبیه  خ  قصرشیرین-  قصرشیرین-شهر  کرمانشاه-شهرستان  نشانی:استان 

فروردین ۱۱-پالک ۷۰
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم 

نام:علی    نام خانوادگی:سبحانی     نام پدر:مراد    نشانی محل اقامت:مجهول المکان
محکوم به

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۷۱۰۰۹۸۹۵22۰۰۰2۰ و شماره 
دادنامه مربوطه ۹۷۰۹۹۷۸۹۵22۰۰۱۶۳  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
دادرسی  هزینه  بابت  ومبلغ  ۶۰۴،۸۰۰تومان  اصل خواسته  بابت  ریال   ۶،۴۸۵،۰۰۰

تامین دلیل وهزینه دادرسی وحق الزحمه کارشناسی در حق خواهان می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

اجرای احکام مدنی(  قانون  اجرا گذارد)ماده ۳۴  بموقع  آنرا  مفاد  ۱-ظرف ده روز 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول ،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک 
ها و شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
اموالی  کلیه  و  دقیق حسابهای مذکور  به همراه مشخصات  دارد  یا خارجی  ایرانی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به 
درخواست محکوم  له بازداشت می شود )مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱۳۹۴( ۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده ۳۴ قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(۵- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
اجرای  قانون نحوه  یا هر دو مجازات می شود.)ماده 2۱  به  معادل نصف محکوم 

محکومیت مالی ۱۳۹۴(۶
محکوم له

اخطار  پیوست  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو  علیه:  محکوم 
شعبه  از  اجرائیه صادره  طبق  شود  می  ابالغ  باشد  می  المکان  مجهول  که  اجرایی 
موجب  به   ۹۷۰۱۰۵ کالسه  پرونده  در  قصرشیرین  اختالف  حل  شورای  دوم 
دادنامه:۹۷۰۹۹۷۸۹۵22۰۰۱۶۳ مورخ ۱۳۹۷.۶.۱۴ صادره از شعبه دوم شورای حل 
اختالف قصرشیرین محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ ۶.۴۸۵۰۰۰ تومان بابات 
اصل خواسته وپرداخت مبلغ ۶۰۴.۸۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی وهزینه تامین دلیل 
حف الزحمه کارشناس در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا ونیز 
هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است باتوجه به غیابی بودن 
حکم ، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر با اخذ تامین متناسب از 
محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک 
نوبت در اجرای ماده ۷۳ آ.د.م وماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیراالنتشار درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام گردد.در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصل هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 2 شهرستان قصرشیرین

گهی تحریرترکه
فرشیدرحیمی  شوراآقای/خانم  کالسه۱۵۰۰2۴۹بایگانی۹۷۰2۵۰این  درپرونده  اینکه  نظربه 
درخواست تحریرترکه متوفی رشیدرحیمی فرزندسیف اله متولد....باکدملی۴-۴2۰۸۳۹۸۱2 رانموده 
وقرارتحریرترکه صادرگردیده است وبرای تاریخ۱۷آذر۹۷راس ساعت ۹صبح نوبت تحریرترکه تعیین 
گردیده لذابدینوسیله مستندابه ماده 2۱۰ قانون امورحسبی به تمامی ورثه متوفی یادشده یانمایندگان 
قانونی آنهابستانکاران ازمتوفی ومدیونین به وی وهرکس که به هرطریق حقی به ترکه متوفی داردابالغ 
می شود درساعت وتاریخ یادشده درمحل شعبه۱۵شورای حل اختالف مجتمع شهیدمطهری به 

نشانی کرمانشاه سی متری دوم خیابان آل آقاکوچه 2۰۵ حاضرشوند. مجوزارشاد:۷۶۳۰
ارسالن کرمی-رئیس شعبه15شورای حل اختالف مجتمع شهیدمطهری کرمانشاه)ویژه بانکهای غیردولتی(

متن آگهی 
خواهان خانم اسماء کولیوندی نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای میالد ظهرابی ساالری 
فرزند حمیدرضا به خواسته مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه خانواده 
دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد –خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل 
استان لرستان ارجاع و به کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۴۷۴۰۰۱۵۹ثبت گردیده که به وقت رسیدگی 
آن ۱۳۹۷/۰۹/2۴ ساعت ۹ صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن  خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود  نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضرگردد. حضور شما در جسله رسیدگی دادگاه جهت اخذ توضیحات در مورد ادعاهای 

خواهان و استماع اظهارات گواهان خواهان وبررسی ادعاهای ایشان ضروری است.
منشی چهارم دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد - فریزاد بهرامی چگنی

صدور مجوز برای۵0کاریابی الکترونیکی 

مدیرکل هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت 
کاریابی   ۵۰ حدود  شناسایی  به  اشاره  با  کار 
تا  نقدی۵  جریمه  اعمال  از  مجاز،  الکترونیکی 
های  کاریابی  مالکان  برای  تومانی  ۴۰میلیون 
زمان  گزارش  به  خبرداد.  غیرمجاز  الکترونیکی 
آمار فعالیت  اکبرنیا درباره  ازمهر، محمد  به نقل 
کاریابی های الکترونیکی مجاز و غیرمجاز پس از 
تدوین دستورالعمل فعالیت این نوع از کاریابی ها 
گفت: برای شناسایی کاریابی های الکترونیکی مجاز 
و غیرمجاز، از ادارات کل کار استانی خواسته شد 
تا در استان مربوطه وضعیت فعالیت کاریابی های 
الکترونیکی را بررسی و به اداره کل هدایت نیروی 
کار و کاریابی های وزارت کار اعالم کنند.وی با بیان 
اینکه در سال جاری دستورالعمل اجرایی صدور 
مجوز کاریابی های الکترونیکی)مجازی( صادر و 
به ادارات کل استانی ابالغ شد، افزود: تا پیش از 
این، دارندگان مجوز کاریابی فیزیکی می توانستند با 
همان مجوز، نسبت به راه اندازی کاریابی مجازی نیز 
اقدام کنند؛ اما با تدوین دستورالعمل جداگانه برای 
فعالیت کاریابی های مجازی، دیگر نیازی به اخذ 
مجوز کاریابی فیزیکی نیست و متقاضیان می توانند 
دریافت  را  الکترونیکی  کاریابی  مجوز  مستقیما 

کنند.وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشگری 
از استانها در خصوص میزان ثبت تقاضای مجوز 
کاریابی الکترونیکی، تا کنون حدود ۵۰ کاریابی 
الکترونیکی دارای مجوز استخراج شده است.اکبرنیا 
الکترونیکی  صورت  به  که  کاریابی هایی  گفت: 
و بدون مجوز به فعالیت خود ادامه می دهند، در 
حال شناسایی هستند و پس از شناسایی، اقدامات 
قانونی علیه آنها صورت می گیرد.وی با تاکید بر 
اینکه هر شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف 
کاریابی، تقاضای تهیه بانک اطالعات از کارجویان 
و کارفرمایان داشته باشد، باید از وزارت کار مجوز 
فعالیت دریافت کند، افزود: در صورت شناسایی 
کاریابی های الکترونیکی بدون مجوز، قطعا اقدام 
آنها صورت خواهد گرفت و  قانونی الزم علیه 
به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.وی درباره 
جریمه مالی برای مالکان کاریابی های الکترونیکی 
مرحله  قانون سه  اساس  بر  نیز گفت:  غیرمجاز 
جریمه مالی در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب 
که مالکان این کاریابی ها در مرحله اول ۵۰ میلیون 
ریال، در مرحله دوم ۱۰۰ میلیون ریال و در مرحله 
سوم نیز ۴۰۰ میلیون ریال مشمول جریمه نقدی 

می شوند.

برقراری یک کریدور اقتصادی با چین

چین  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس 
گفت: چهار کشور ایران، پاکستان، افغانستان و 
به احتمال زیاد هندوستان یک کریدور اقتصادی 
با چین برقرار خواهند کرد که البته هند تاکنون پا 

پیش نگذاشته است.
اسداهلل  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عسگراوالدی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده 
برای ایجاد کریدور اقتصادی بین ایران، پاکستان، 
افغانستان و هندوستان با چین، اظهار داشت: اگر 
این تصمیم عملیاتی شود بدون شک به اقتصاد 
خواهد  شایانی  کمک  فعلی  شرایط  در  ایران 
اخم و تخم  دلیل  به  ایران  داد:  ادامه  کرد.وی 
غربی ها لبخند شرقی ها را پذیرفته و روابط 
اقتصادی و تجاری دراز مدتی به خصوص با 
چینی ها برقرار کرده است.رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و چین گفت: دو کشور پاکستان 
و افغانستان عالقه مند هستند به کمک ایران، 
با چین یک قرارداد همکاری اقتصادی داشته 
اقدام،  این  کردن  ارزیابی  مثبت  با  باشند.وی 
تصریح کرد: هم اکنون پاکستان روابط اقتصادی 
عمیقی با چین دارد و در عین حال چینی ها مبلغ 
زیادی در بندر گوادر پاکستان سرمایه گذاری 

کرده اند.عسگراوالدی افزود: ابتدا قرار بود این 
سرمایه گذاری در بندر چابهار انجام شود که بنا 
به دالیل و مشکالتی سرمایه گذاری مزبور در 
کشور جنبه عملیاتی پیدا نکرد.وی گفت: حال 
مذاکره بر سر این است که چهار کشور ایران، 
پاکستان، افغانستان و به احتمال زیاد هندوستان 
برقرار  چین  با  اقتصادی  کریدور  یک  بتوانند 
کنند.رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین 
افزود: هندوستان تاکنون پا پیش نگذاشته ولی 
از سوی سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان 
مذاکرات مقدماتی با چین انجام شده است.وی 
گفت: امیدواریم این مذاکرات ظرف یک تا دو 
ماه آینده منجر به امضای پروتکل نهایی و همین 
طور مبادالت بین چهار کشور با حداقل تعرفه و 
نرخ ترجیحی شود. عسگر اوالدی ادامه داد: این 
کریدور منافع اقتصادی زیادی برای ایران دارد.
وی ضمن اشاره به اینکه ایران در حال حاضر 
به دنبال توسعه اقتصادی با کشورهای روسیه 
و چین است، افزود: مبادالت ایران در شرایط 
فعلی با چین به مرز ۴۰۰ میلیارد دالر و با روسیه 
نزدیک به سه میلیارد دالر رسیده است. این دو 

کشور سردمداران اقتصاد شرق هستند. 

واکنش وزیر کار به ناکارآمد جلوه دادن دولت؛  

نباید با طرح موضوع ناکارآمدی دل مردم را خالی کرد  
 وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در واکنش به ناکارآمد جلوه دادن دولت گفت: همواره بیان می کنند 
که بحران ناکارآمدی وجود دارد؛ انگار که ما تا دی ماه سال ۹۶ با مغزهایمان سر کار می آمدیم اما از 
آن به بعد مغز خود را در خانه می گذاشتیم. این همان دولت است. اتفاقی افتاده و نباید با طرح بحران 

ناکارآمدی دل مردم را خالی کنیم.



آگاهی تنها راه رسیدن به آزادی ست.
ارد بزرگ

سخن حکیمانه

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست
که مونس دم صبحم دعای دولت توست

 سرشک من که ز طوفان نوح دست برد
ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست

امروز با حافظ

رونمایی از کتاب دستورالعمل 
واکسیناسیون بالغین

پزشکی  علوم  دانشگاه  عفونی  بیماری های  استاد 
تهران با اشاره به رونمایی از کتاب » دستورالعمل 
واکسیناسیون بالغین«، گفت: انجام برنامه واکسیناسیون 
منسجم بزرگساالن سبب کاهش هزینه های درمان 

می شود.
مرکز  رئیس  محرز  مینو  زمان؛  پیام  گزارش  به 
تحقیقات ایدز ایران در ارتباط با رونمایی از کتاب 
داشت:  اظهار  بالغین«،  واکسیناسیون  »دستورالعمل 
برنامه واکسیناسیون سال هاست که جهت پیشگیری 
از بیماری های مختلف به صورت وسیع و رایگان 
در کشور برای کودکان انجام می گیرد و در برخی 
از مناطق و روستاها پوشش واکسیناسیون کودکان 
به باالی ۹۵ درصد هم می رسد و این برنامه ها طبق 
پروتکل وزارت بهداشت صورت می گیرد. وی افزود: 
تا کنون برای بزرگساالن برنامه منظم و منسجمی در 
ارتباط با واکسیناسیون نداشته ایم این در حالی بوده 
که این مسئله روز به روز ضرورت بیشتری داشته 
کودکی  در  که  واکسن هایی  از  برخی  طرفی  از  و 
تزریق شده مجدداً برای یادآوری در بزرگسالی حتماً  
تزریق و تکرار شود. عضو هیات مدیره انجمن علمی 
متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری ایران، با 
اشاره به اینکه به رغم تالش های انجام گرفته برنامه 
منسجمی برای واکسیناسیون بزرگساالن در کشور 
وجود نداشته است گفت:  بیمارانی که دچار ضعف 
سیستم ایمنی هستند همچون بیماران مبتال به سرطان 

و یا افرادی که پیوند عضو شده اند.
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اوقات شرعی

سیاست ارشاد در قبال جشنواره ها پس از لغو نمایشگاه مطبوعات

همه به یک حکم محکوم نیستند!

سرنوشت  درباره ی  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
نمایشگاه ها و جشنواره های زیرمجموعه این وزارتخانه 
نمایشگاه  نشدن  برگزار  به  توجه  با   ،۹۷ سال  در 
مطبوعات، اظهار کرد که همه جشنواره ها محکوم به 

یک حکم نیستند.
عباس صالحی در گفت وگویی با ایسنا در ادامه مطلب 

باال اظهار کرد: طبعا جشنواره های مختلفی همانند جشنواره فیلم، موسیقی، تئاتر و ... که 
ساالنه برگزار می شوند، تابع اقتضائات خاص خود هستند و همه آنها محکوم به یک 

حکم نیستند.
او بار دیگر به لغو برگزاری نمایشگاه مطبوعات در سال ۹۷ اشاره و خاطرنشان کرد: 
درباره نمایشگاه مطبوعات به نوعی یک تقاضای درونی وجود داشت که با توجه به 
شرایطی که مطبوعات دارند و بار اقتصادی و هزینه ای که برگزاری این نمایشگاه به 
رسانه ها تحمیل می کند، برخالف خواست دولت برای کاهش رویدادهای عمومی، 

معاونت مطبوعاتی به این نتیجه رسید که این نمایشگاه برگزار نشود.

رقابت 9 فیلمساز زن در بخش سینمای ملی جشنواره »مقاومت«

۱۰ عنوان فیلم کوتاه و مستند از فیلمسازان زن ایرانی در پانزدهمین دوره از جشنواره فیلم 
»مقاومت« با یکدیگر به رقابت می پردازند.

به گزارش پیام زمان به نقل از ستاد خبری جشنواره، آثار سینماگران زن پانزدهمین دوره 
از جشنواره فیلم »مقاومت« در بخش مسابقه ملی عبارتند از »خشاب های خالی« سمیه 
ذاکری خطیر، »باز هم سکوت« راضیه سراجی، »دریاچه ماهی« مریم دوستی، »کنجان 
چم« یاسمن نصرتی، »مستوره« الهام هادی نژاد، »خانه پنجم« و »پنجشنبه« رضوانه فتحی، 

»ویالیی ها« منیر قیدی، »ارکیده در آتش« شکوفه گودرزی و »مادر« ماریا ماوتی.

خبر

پوران درخشنده معتقد است: تا وقتی که قوانین 
درست و عادالنه برای اکران فیلم ها وضع نشود، 
یک فیلم غیرکمدی هرچقدر هم خوب ساخته 
شود؛ در میان کمدی های لطمه زننده به سینما 

موفقیت چندانی در اکران نخواهد داشت.
 این کارگردان سینما که سابقه ساخت فیلم های 
اجتماعی متعددی را در کارنامه کاری خود دارد 
و در تدارک ساخت یک فیلم دیگر با نگاه به 
مشکالت پسران جامعه است در گفت وگویی 
با ایسنا درباره نگرانی هایی که برخی فیلمسازان 
اجتماعی نسبت به وضعیت اکران این نوع فیلم ها 
در کنار آثار کمدی و نیز روند رو به افزایش 
ساخت کمدی دارند، بیان کرد: به نظر می رسد، 
سینمای کمدی فعلی لطمه بزرگی به کلیت سینما 
می زند. چون بسیاری از آن ها جنبه سخیفی دارند 
به همین دلیل فکر می کنم فیلم های اجتماعی هر 
چقدر هم خوب ساخته شوند وقتی در کنار این 
کمدی ها قرار می گیرند، فرصت اکران مناسب 
پیدا نمی کنند. چون سینماداران ترجیح می دهند، 
سانس های خود را در اختیار فیلم کمدی قرار 

دهند.
او با اشاره به آخرین فیلم خود با نام »زیر سقف 
دودی« و در پاسخ به اینکه عرضه آن در شبکه 
نمایش خانگی با استقبال روبرو شده است، ادامه 
داد:  سال گذشته وقتی این فیلم اکران شد، مردم 
استقبال خوبی از آن داشتند چون »زیر سقف 
دودی« یک فیلم اجتماعی دغدغه مند بود، اما 
پس از مدتی از شروع اکران سانس هایش یکی، 
یکی گرفته شد و در اختیار فیلم های کمدی قرار 
فیلم  دار ترجیح می داد  گرفت چرا که سینما 
کمدی و بعضا فیلم کمدی »خودش« را اکران 

کند. البته شاید بگویند سانس هایی که در اختیار 
فیلم من بود کم نشده اما همه خوب می دانیم 
سانس ساعت ۱2 و 2 ظهر یا ۴ عصر تفاوت 
زیادی با سانس های شبانه دارد و این سانس های 
قرار  کمدی  فیلم های  اختیار  در  اکثراً  شبانه 
می گیرد و همین باعث پایین آمدن میزان فروش 
فیلم شد که این اتفاق هم در تهران و هم در 

شهرستان ها رخ داد.
و  دغدغه  روزها  این  اینکه  بیان  با  درخشنده 
نگرانی اکران فیلم بعدی اش را هم دارد، گفت: با 
وجود نگرانی، انگیزه قوی تری برای ساخت دارم 
که آن هم مردم هستند و نیز بیان دغدغه هایی 
که در جامعه وجود دارد. این دغدغه مندی آنقدر 
برای من اولویت دارد که با وجود پیشنهادات 
متعددی که برای ساخت فیلم کمدی داشتم، 
تصمیم گرفتم همچنان مسیر خود را ادامه دهم 
و نمی توانم وقتی درد را در جامعه می بینم به 
جای پرداختن به آن سراغ فیلم هایی بروم تا با آن 

حواس مردم از مشکالت یا حل آن ها دور شود.
فریاد  دخترها  »هیس  فیلم های  کارگردان 
نمی زنند«  خاطرنشان کرد: ادامه این وضعیت 
ضرر بزرگی به فیلم ها می زند و همین سبب 
می شود خیلی فیلمسازان از جمله فیلمسازان 
اجتماعی به دنبال ساخت کمدی بروند، آن هم 
با هدف برگشت سریع تر پول چون فیلمسازان 
و تهیه کنندگان باید سرمایه داشته باشند تا بتوانند 

فیلم بعدی خود را بسازند.
خوشبختی«  کوچک  »پرنده  فیلم  کارگردان 
گفت: اتفاقی که این روزها در سینمای اجتماعی 
شاهدش هستیم، همانند بالیی است که بر سر 
سینمای کودک آمد و فیلمسازان خوب سینمای 
کودک، این حوزه را رها کردند چون در اکران 
فیلم هایشان به مشکل برخورد. این ماجرا برای 
فیلمسازان اجتماعی هم در حال تکرار شدن 
است و آن ها کم کم به سمت سینمای کمدی 
سوق پیدا می کنند. البته اگر فیلم کمدی خوب 

ساخته شود مشکلی نیست، اما مسئله این است 
که بسیاری از این فیلم های کمدی کیفیتی ندارند.

او در بخشی دیگر از این گفت وگو مطرح کرد: 
من معتقدم در اکران فیلم ها باید عدالت برقرار 
شود. برای من سوال است وقتی فروش سینمای 
ایران 2۰۰ میلیارد تومان اعالم می شود که قاعدتًا 
یکصد میلیارد آن به سینماداران تعلق دارد که 
البته آن ها هم تعداد محدودی هستند، آیا آنچه 
باقی می ماند واقعا برای تمام سینمای ایران کافی 
است؟ آیا این عدالت است؟ آیا برای کسی که 
خودش در تولید یک فیلم سرمایه گذاری کرده 
چنین  کرده  مشارکت  گذار  سرمایه  یک  با  یا 
وضعی عادالنه است؟ آیا سینماداران این عدالت 
را دارند که حواسشان باشد، عالوه بر فیلم های 
کمدی، فیلم های اجتماعی و کودک هم باید به 

درستی اکران شوند؟
پوران درخشنده در پایان با بیان اینکه نباید در 
اگر  اکران حق هیچ گروهی تضعیف شود و 
چرخه معیوب باشد انگیزه ها از بین می رود؛ به 
وضعیت مدیریتی سازمان سینمایی که خبرهای 
زیادی درباره تغییر قریب الوقوع رییس آن منتشر 
می شود، اشاره کرد و گفت: در کنار تمام این ها 
وضعیت بالتکلیف مدیریت در سازمان سینمایی 
هم بر مشکالت افزوده است؛ در حالی که باید 
بدانیم سینما یک امر تخصصی است و کسی که 
در بر مسند مدیریت آن می نشیند باید تخصص 
الزم را داشته باشد تا دست کم از مرحله تولید 
تا توزیع یک فیلم را به طور کامل بشناسد. اینها 
اختیار  در  سکان  اگر  و  است  تخصص  همه 
مدیریت تخصصی قرار گیرد شاید مشکالت به 

حداقل برسد.

کاریکاتور

نیمروز«  »ماجرای  فیلم های 
دومین  در  »آپاندیس«  و 
جشنواره بین المللی گواهاتی 

در هند به نمایش درآمدند.
به گزارش پیام زمان به نقل از 
روابط عمومی بنیاد سینمایی 

فارابی، فیلم های »ماجرای نیمروز« ساخته محمدحسین مهدویان 
و »آپاندیس« ساخته حسین نمازی در بخش غیر رقابتی »سینمای 
المللی  بین  جشنواره  دومین   )world Cinema( جهان« 
گواهاتی در هند حضور داشتند.در نخستین دوره این جشنواره فیلم 

»فروشنده« اصغر فرهادی به عنوان فیلم افتتاحیه پخش شد.
دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم گواهاتی هند از ۳ تا ۹ آبان 

)2۵ تا ۳۱ اکتبر( در شهر آسام برگزار شد.

»ماجرای نیمروز« و »آپاندیس« 

در جشنواره »گواهاتی« هند

دیدار پسران خاشقچی با قاتلین پدر!

پوران درخشنده: سینما به مدیریت تخصصی نیاز دارد

کارگردان فیلم سینمایی »امیر« در تالش است تا در صورت پیدا 
کردن پخش کننده مناسب این فیلم را تا پایان سال اکران کند.

نیما اقلیما کارگردان فیلم سینمایی »امیر« در گفتگو با مهر با اشاره به 
اینکه باید شرایط برای تولید فیلم های مستقل فراهم شود، گفت: 
در حال حاضر پروژه هایی را برای کار دارم اما متاسفانه درگیر 
شرایط موجود هستم چرا که بیشتر سرمایه گذاران به حق دنبال این 
هستند تا روی فیلمی سرمایه گذاری کنند که بازگشت سرمایه آن 

از طریق گیشه صد در صد باشد.
وی بیان کرد: ساخت یک فیلم سینمایی با کمترین هزینه در نظر 
گرفته شده نیازمند یک و نیم میلیارد تومان بودجه است. در چنین 
شرایطی نیز سیستم سینما یعنی پخش و اکران نیز به دنبال سود 
بیشتری است و این یعنی توجه به اکران فیلم های پرفروش تر، که 

البته این امر یک نگاه کامال اقتصادی و درست است.

 برای اکران »امیر« 

تالش می کنیم

به کارگردانی محمدعلی  فیلم سینمایی »سرو زیر آب«  پوستر 
باشه آهنگر و تهیه کنندگی حامد حسینی در آستانه اکران عمومی 

رونمایی شد.
به گزارش از مشاور رسانه ای، فیلم سینمایی »سرو زیر آب« به 
کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر از 2۳ آبان ماه در گروه سینمایی 
آزادی اکران می شود.  این فیلم سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری 
صحنه  طراحی  بهترین  بلورین  سیمرغ  زرین دست(،  )علیرضا 
)عباس بلوندی( و سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی را از 
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر به دست آورد. بابک حمیدیان، 
مسعود رایگان، رضا بهبودی، مینا ساداتی، همایون ارشادی، مهتاب 
نصیرپور، هومن برق نورد، ستاره اسکندری، شهرام حقیقت دوست، 
حسین باشه آهنگر، فرخ نعمتی، هادی قمیشی، سیاوش چراغی پور، 

حسن نجاریان در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

»سرو زیر آب« آماده اکران 

عمومی می شود

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )97-6۰( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند از زمان 
درج اولین نوبت آگهی نسبت به تهیه نامه اعالم آمادگی به امور قراردادها و فاکس آن به شماره 33239661 یا تحویل آن 
به دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان واقه در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه )در ساعات اداری 
شنبه تا سه شنبه  7-16 و چهارشنبه ها  7-15 ( اقدام و دفترچه استعالم  ارزیابی کیفی را نیز  از  سایت پایگاه ملی اطالع رسانی 
مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir دریافت و با توجه به مفاد آن،  مدارک مورد نیاز  را  جهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم 
و تکمیل و حداکثر تا 14  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی به، دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان تسلیم نمایند. بدیهی است 
توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته فـــنـی و بازرگانی می باشد .)نوع تضمین شرکت در مناقصه : یکی از 
تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به 
سایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و الزاما نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع 

رسانی مناقصات اقدام نمایند.                   ذکر نوبت های  اول و دوم به همراه تاریخ الزامی می باشد.

 نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

ردیف

1

کد فراخوان

3/179/001

موضوع
گازرسانی به محور های صنعتی مسجد ابوالفضل رفسنجان و 
گود غالمعلی شهربابک به همراه صنایع پراکنده رفسنجان به 
متراژ تقریبی 13۸00 متر خط تغذیه و ۸0۸00 متر شبکه توزیع

تعداد مرحله

یک

تعداد نوبت

دو 

شماره مجوز

1397.3727

مدت زمان اجرا    ) روز(

365 روز

مبلغ تضمین)ریال(

2/445/150/000

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

نوشهردرغرب  شهرستان  نظري:  شهرزاد  نوشهر- 
مازندران ازجمله نقاطي است که افرادنیکوکاروخیرخواه 
انسان  نظرگرفتن رضایت خداوند وحس  در  با  آن  
دوستانه با کمک هاي نقدي وغیرنقدي سعي بران داردتا 
گام هاي سازنده در زمینه فقرزدایي ومحرومیت زدایي 

جامعه بردارند.
بي شک سیدجالل عبادي ازچهره هاي نام اشنا ومدیران 
سالها  نوشهرکه  شهرستان  ودلسوز  وپرتالش  موفق 
افتخار تالش درزمینه سازمانهاي مردم نهادخیریه بویژه 
درمنطقه غرب مازندران داشته که اینک با کوله باري 
ازتجربیات گرانبها درزمینه جذب افرادنیکوکاروخیرخواه 
در راستاي اهداف عالیه خدمت به محرومان جامعه 
واقشارکم درامد ونیز به منظور حمایت ازایتام وهمچنین 
باراه  فقردرجامعه  معضل  ورفع  اشتغالزایي  درزمینه 
مهردرشهرستان  پویندگان  خیریه  موسسه  اندازي 
ترازگذشته  تروپرتالش  مصمم  تا  است  نوشهربران 
هاي  خانواده  به  رساني  کمک  امربزرگ  درجهت 
بردادربه همین  موثروسازنده  محروم،نیازمندگام هاي 
جهت بران شدیم تا گفتگوي اختصاصي وصمیمانه 
درجهت تبین اهداف سازنده سازمان پویندگان مهردر 
اطالع  طورمختصرومعجزبه  نوشهررابه  شهرستان 

همه  بلکه  تا  برسانیم  نوشهري  شهروندان 
دلسوزجامعه  وخیرین  ،نیکوکاران  شهروندان 
درقالب  بزرگ خیریه  قافله ي  به  دیگر  باري 
مهربپویدندتابلکه  نهادپویندگان  مردم  سازمان 

شاهداثاري ازفقزومحررمیت در جامعه نباشیم .
 گفتني است انجمن مردم نهادخیریه پویندگان 
وبه  خیرخواهانه  عالیه  اهداف  درراستاي  مهر 
منظورحمایت ازایتام وافرادبي بضاعت در بهمن 
ماه سال ۱۳۹۵ تاسیس گردید.با فعالیت استاني 

پروانه  وداراي  ثبت 2۵۳  نوشهروشماره  مرکزیت  به 
رسمي مشغول فعالیت است.

مدیرعامل سازمان مردم نهادخیریه پویندگان مهر  استان 
مازندران بیان کرد:بایدگام هاي موثروسازنده جهت رفع 

فقرزدایي ومحرومیت در جامعه برداریم .
سیدجالل عبادي تصریح کرد: درطول سال این سازمان 
درمناسبت هاي مختلف اعم از  خرید لوازم والبسه 
مورد نیاز دانش اموزان ،برگزاري مراسم اربعین حسیني 
،توزیع مواد غذایي به خانواده هاي نیازمند ،فراهم کردن 
اماکن  به  ومذهبي  فرهنگي  اردوهاي  وامکانات الزم 
متبرکه وامام زادگان را ازجمله  خدمات      سازمان 

مردم نهاد خیریه پویندگان مهراست .
وي با اشاره به گزارش عملکرد سازمان مردم نهادخیریه 
اظهارداشت:خدمات  مازندران  استان  مهر  پویندگان 
درماني مهرجویان ،توزیع سبدکاال،توزیع البسه وپوشاک 
،توزیع لوازم التحریر ،پرداخت مستمري علم،پرداخت 
فطریه  ،پرداخت  سبیل  ابن  ،هزینه  ایتام  به  مستمري 
لوازم  مددجویان،توزیع  به  فطریه  ،پرداخت  سادات 
،اشتغالزایي  به زلزله زدگان  خانگي وجهیزیه ،کمک 
وسرمایه کارواموزش ،فعالیت فرهنگي مذهبي از مهم 

ترین برنامه هاي این سازمان بشمارمي اید .

سیدجالل عبادي یاداورشد:فقرزدایي ومحرومیت زدایي 
از افراد نیازمند جامعه یکي از اهداف اصلي  سازمان 
خیریه پویندگان مهراست  بنابراین تالش مي کنیم با 
کمک خیرین نیکوکار فقرومحرومیت را در جامعه کم 
رنگترکنیم. وي خاطرنشان کرد:ازخیرین ونیکوکاران 
ودستگاهاي اجرایي استاني وشهرستاني مي خواهیم که 

دراین امرخیرخواهانه وخداپسندانه ما را یاري کنند .
دلسوزانه  نگاه  با  تا  رود  گفت:انتظارمي  سیدعبادي 
مسووالن استاني وشهرستاني شاهدتوسعه وفراگیرشدن 
موسسه پویندگان مهردرسطح شهرستان هاي مازندران 
وجذب حداکثري افرادنیکوکاروخیرخواه درتمام سنین 

واقشارباشیم .
مهر  پویندگان  نهادخیریه  مردم  سازمان  مدیرعامل 
افزود:نیکوکاران وخیرین محترم میتوانند کمک هاي 

خود را  به شماره حساب هایي  ذیل واریزکنند :
بانک ملي ۰۱۱۱۰۱۴۴۰۴۰۰۴

شماره کارت بانک ملي 
۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۹۱۰۶۷

شماره حساب بانک مهرایران
۶۸۳۴۱۱۴2۶۴۹۴۷۱

شماره کارت بانک مهر
۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۸۴۴۹

شماره حساب بانک صادرات 
۰۱۱۰۳۳۱۴۵۱۰۰۱

شماره حساب بانک صادرات 
۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۱۷۹۱۴۵

فردوسي  -نوشهر-خ  مازندران  :استان  ادرس 
شمالي کوچه خاقاني -جنب کلیدسازي -پالک 

۴ سازمان مردم نهادخیریه پویندگان مهر
شماره   سازمان۹   -۵2۳۳۹۰۷۸

 مديرعامل سازمان مردم نهادخيريه پويندگان مهر  استان مازندران در گفتگوی اختصاصی با پيام زمان مطرح کرد :

رفع محروميت وفقرزدايي ، از اهداف اصلي سازمان خيريه پويندگان مهر

متن آگهی
محکوم له: معصومه شکیبا فرد  محکوم علیه: ناصر صارمی نژاد

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به ناصر صارمی نژاد که مجهول 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره ۹۷۱۰۴22۵۶۶۰۰۰۹۹مورخ 
دادنامه  موجب  ۹۷۰۹۹۸۶۶۵۶۶۰۰۰۳۰به  کالسه  پرونده  در   ۱۳۹۷/۰۶/۰2
۱۶محکوم  شعبه  از  ۱۳۹۷/۰۶/۰۴صادره  شماره۹۷۰۹۹۷۶۶۵۶۶۰۰۱۹۵مورخه 
لغایت  تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳  از  خواهان  نفقه  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  
تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱  از  به مبلغ2/۸۰۰/۰۰۰ ریال و  از قرار ماهیانه   ۱۳۹۶/۱2/2۹
لغایت۱۳۹۷/۶/۴ از قرار ماهیانه به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال و از باب قاعده تسبیب 
و الضرر به پرداخت ۳۴۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال هزینه 
کارشناسی و۱/2۳۷/2۰۰حق الوکاله وکیل که ۶۰ درصد از آن مربوط به مرحله 
بدوی است در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه 
های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد.بدیهی است باتوجه به غایبی بودن 
حکم  اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از 
محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادر 
یک نوبت در اجرای ماده ۷۳ آ.د.م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی در یکی 
از جراید کثیر االنتشار در می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق 
مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.

مسول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 16 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد-  فریده نصرت پور     

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۵۵۵۰۰۴۴۱شعبه ۵ شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره (شهرستان خرم 

آباد تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۵۵۵۰۰2۶۸
خواهان:آقای احمد عباسی فرزند ابراهیم به نشانی لرستان – خرم آباد خ علوی کوچه مسجد علوی پالک ۵۴
خواندگان:۱-خانم سیمین چراغی 2-آقای عبدالرضا کاظمی همگی به نشانی لرستان –خرم آباد خ ساحلی 

کوچه رحیمی آخر کوچه سمت راست فرعی اول حیاط دوم ۳طبقه آجر نما منزل خسرو کاظمی 
خواسته :مطالبه دیه                                         

رای قاضی شورا
اسامی ۱-عبدالرضا  به  کاظمی  سینا  مرحوم  ورثه  طرفیت  به  عباسی  احمد  دادخواست  در خصوص 
کالسه  پرونده  در  مندرج  کامل  دیه  صد  ۹در  مطالبه  خواسته  به  بیرانوند  چراغی  کاظمی2-سیمین 
خواهان  توضیح  بدین  به ۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰ریال  مقوم  اباد  خرم  ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱۳۰۰۳۸۴شعبه ۱۰۱جزایی 
به  اقدام  آباد  پرونده کالسه ۹۶۰۰۰۳۸۴شعبه ۱۰۱جزایی خرم  به شرح  اظهار داشته مورث خواندگان 
خروج عمدی اینجانب با چاقو نموده و به دلیل فوت مشارالیه قرار موقوفی تعقیب صادر شده است لیکن 
در خصوص مطالبه دیه اظهارنظر نشده است لذا صدور حکم برمحکومیت خواندگان به عنوان وارث 
مرحوم سینا کاظمی مطابق ستون خواسته مورد استدعاست علی ایحال توجها به تصویر دادنامه شماره 
۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱۳۰۰۳۸۴شعبه ۱۰۱جزایی خرم آباد که حکایت از احراز وقوع بزه مورث خواندگان در ایراد 
ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به خواهان داشته  واز طرفی به علت فوت مشارالیه از حیث جنبه 
کیفری قرارموقوفی تعقیب صادرگردیده است لیکن این موضوع موجب سقوط دعوای خصوصی نبوده و 
حق مطالبه دیه از این حیث برای مدعی خصوصی محفوظ می باشد علی ایحال با توجه به مراتب پیش گفته 
و مالحظه تصویر نظریات پزشکی قانونی که به شرح آنها مجموع دیه صدمات وارده به خواهان به میزان ۶/۵ 
درصد تعیین گردیده و با التفات به سوگند استظهاری خواهان در اجرای ماده 2۷۸ قانون ایین دادرسی مدنی 
و اینکه خواندگان دفاع موثر و موجهی در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده لذا با اوصاف مذکور دعوی 
خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد۱-2-۳ قانون مسئولیت مدنی ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خواندگان )در صورت قبول ترکه هریک به نسبت سهم خود از ما ترک( به پرداخت ۶/۵ 
درصد دیه کامل به نرخ یوم االدا در حق خواهان صادر و در خصوص مابقی خواسته نظر به اینکه خواهان 
دلیلی در جهت استحقاق خود در مطالبه آن ارائه ننموده لذا به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – حسین امیری

آگهی حصر وراثت
خانم نرگس ریاحی دارای شناسنامه بشماره ۱۸۸۹۴ به شرح پرونده کالسه ۱۰۱۵۷-۹۷ این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میر رامین 
موسوی افشار به شماره شناسنامه ۱۴۵۱2۵۹۳۳۶ در تاریخ ۱۳۹۷/۰2/۱۳ در اردبیل اقامتگاه 

دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱-نرگس ریاحی فرزند نصرت به شماره شناسنامه ۱۸۸۹۴ مادر متوفی.

2-میرحاتم موسوی افشار فرزند میرصالح به شماره شناسنامه ۵۳۷2 پدر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید، هر کس 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل- بدری

آگهی حصر وراثت
آقای میرعظیم هاشمی گندشمین دارای شناسنامه بشماره ۱۴۵۱۴۹۴۶۷۱ به شرح 
پرونده کالسه ۱۰۱۵2- ۹۷ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان میرحاکم هاشمی گندشمین به شماره شناسنامه 
2۰۹۰ در تاریخ ۱۳۹۷/۷/2۸ در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه 

آنمرحوم منحصر است به:
۱-میرعظیم هاشمی گندشمین فرزند میرحاکم به شماره ملی ۱۴۵۱۴۹۴۶۷۱ پسر 

متوفی.
2-میرصادق هاشمی گندشمین فرزند میرحاکم به شماره ملی ۱۴۵۱۱۶2۳۹۱ پسر 

متوفی.
۳-زیبا هاشمی گندشمین فرزند میرحاکم به شماره ملی ۱۴۵۰۰۵2۴۱۱ دختر 

متوفی.
۴-ماهور هاشمی گندشمین فرزند میرحاکم به شماره ملی ۱۴۵۰۴۱2۴۶۷ دختر 

متوفی.
۵-عظمت نورانی گندشمین فرزند امیرعلی به شماره شناسنامه 2۳۱۴ همسر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید، 
هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل- بدری


