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بودجه سال آینده رونمایی شد؛

توزیع استانی یارانه های نقدی در سال ۹۸

تالش برای شناسایی و 

دستگیری اعضای گروه 

تروریستی چابهار

به گزارش زمان ، فرمانده نیروی انتظامی گفت: ما هوشیاری الزم را داریم و تعداد زیادی از اعضای تیم تروریستی چابهار در مرز ناموفق بودند و حرکاتشان خنثی شده و به هالکت رسیدند.به 
گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی  با اشاره به حادثه تروریستی روز پنج شنبه چابهار اظهار داشت: همانطور که اطالع دارید، حدود ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح 
روز پنج شنبه  ک دستگاه وانت که حامل مواد منفجره بوده برای عملیات انتحاری به مقر انتظامی شهرستان چابهار حمله می کند. وی ادامه داد: خوشبختانه با هوشیاری، رشادت و شجاعت ماموران 
نیروی انتظامی، فرد مهاجم ناکام شد و قبل از اینکه بتواند داخل آن مقر شود خودروی فرد مهاجم منفجر و به هالکت می رسد. سردار اشتری اضافه کرد: البته ۲ نفر از کارکنان عزیز نیروی انتظامی 
که یکی از آن ها مامور ما بوده، با شجاعت جلوی این فرد مهاجم ایستاده بود و به شهادت رسید. وی با اشاره به شایعات مطرح شده درباره شهادت فرمانده انتظامی شهرستان چابهار تصریح کرد: 
فرمانده انتظامی چابهار هیچ گونه آسیبی ندیده و خبر شهادت وی کذب است.سردار اشتری درباره تدابیر نیروی انتظامی برای مقابله با تروریست ها افزود: ما هوشیاری الزم را داریم و تعداد زیادی 
از این ها در مرز ناموفق بودند و حرکاتشان خنثی شده و به هالکت رسیدند. وی ادامه داد: اقداماتی هم صورت گرفته و ان شاءاهلل بتوانیم ایادی دیگر این گروه را شناسایی و تحویل قانون بدهیم.

روزانهم صبح اریان

حل معضل بیکاری 
در سایه حمایت 
از کاالی ایرانی 

نگرانی از 
کاهش سن اعتیاد 

درکشور

اولویت نظام 
بانکی، بازار
 ارز نیست

753

آیت اهلل موحدی کرمانی: افزایش حقوق ها بر مبنای عدالت باشد

 با کاهش نرخ ارز، قیمت  کاالها باید
 ارزان شود

دادستان کل کشور: وزارت اطالعات دستگاه های اقتصادی را رصد کند

کشور اقتصاد  در  نفوذی ها  برخی  فعالیت   
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توافق اعضای اوپک برای کاهش
تولید نفت؛ ایران معاف شد

اوپک چراغ سبز ایران را بدست آورد؛

سرمقاله
رای گیری سیاست های 

اقتصادی!
با  چندی قبل آقای رئیس جمهور در دیدار 
اقتصاددانانی که شکایت می کردند چرا دولت 
یارانه حاملهای انرژی را هدفمند نمی کند اظهار 
داشتند که من به شخصه به این کار معتقدم 
ولی اعضای کابینه به آن رضایت نمی دهند. 
وقتی که این قضیه را به شخصه پیگیری کردم 
مشخص شد که در آخرین رای گیری تنها ۴ 
نفر از وزرا )با احتساب شخص رئیس جمهور( 
با اجرای این سیاست درست موافقت کرده اند.
سوالی که بالفاصله مطرح می شود این است 
که اصال رای گیری در کابینه در این زمینه ها 
قضیه  در  که  می دانیم  همه  دارد؟  ضرورت 
برجام چون شخص رئیس جمهور به مسئله 
وارد شده بودند و در مورد جزئیات آن نظر 
در  گام  به  گام  را  آن  نبودند  داشتند حاضر 
کابینه به رای گیری بگذارند. ای کاش آقای 
رئیس جمهور همین موضع را در مورد اصالح 
قیمت ارز و اصالح قیمت حاملهای انرژی 
که پشت  با همان قوت  و  اتخاذ می کردند 
مذاکرات برجام ایستادند و نامالیمات را به 

جان خریدند....

2 علی سرزعیم 

نگاه روز
تامین 6/8 میلیارد یورو ارز 

واردات در نیما
7

اعضای کشورهای صادرکننده نفت )اوپک(، دیروز برای 
 200 و  میلیون  یک  میزان  به  بازار  به  عرضه  کاهش 
جمهوری  که  حالی  در  رسیدند،  توافق  به  بشکه  هزار 
شد  مقرر  و  شد  معاف  کاهش  این  از  ایران  اسالمی 
اوپک  غیر  اعضای  و  بشکه  هزار   ٨00 اوپک  اعضای 
٤00 هزار بشکه )در مجموع یک میلیون و 200 هزار 
بشکه( میزان عرضه نفت به بازار کاهش یابد.همچنین 
ایران با توجه به تحریم ها، مشمول معافیت از کاهش 
این  فضای  ایران،  نفت  وزیر  زنگنه«  شد.»بیژن  عرضه 
نشست را سخت توصیف، ولی ابراز امیدواری کرده بود 

که مذاکرات به نتیجه برسد.
یک منبع آگاه از درون اوپک خبر داد که باالخره اوپک 

توانست چراغ سبز ایران برای توافق کاهش روزانه ٨00 
خواهد  آغاز   20۱۹ سال  از  که  را  نفت  بشکه ای  هزار 
غیر  تولیدکنندگان  گروه  از  آورد.اوپک  دست  به  شد، 
هزار  روزانه ٤00  کاهش  با  اوپک هم خواهد خواست 
بشکه ای خود به میزان کاهش اوپک افزوده و در این 
توافق مشارکت کنند. تحت تاثیر این توافق، قیمت نفت 

در بازارهای جهانی ٤ درصد افزایش یافت. 

هند تمام پول نفت ایران را 
با روپیه پرداخت می کند

ایران  از  روپیه  با  پرداخت  مکانیزم  از  استفاده  با  هند 
نفت وارد می کند که ۵0 درصد از این مبلغ قرار است 
صرف صادر کردن کاال به تهران شود. یک منبع آگاه، به 
رویترز خبر داد که هند با استفاده از مکانیزم پرداخت 
اضافه  منبع  این  می کند.  وارد  نفت  ایران  از  روپیه،  با 
کرد که ۵0 درصد از این مبلغ صرف صادر کردن کاال 
بانک  که  کرد  اعالم  منبع  شد.این  خواهد  تهران  به 
این  مورد  در  آینده،  روز  چند  ظرف  هند،  یوسی اوی 

مکانیزم پرداخت اطالع رسانی خواهد کرد.
طبق یکی از سندهای دولتی هند، که به رویت رویترز 
رسیده است، این توافق در 2 نوامبر 20۱٨ توسط دولت 
هند و دولت ایران امضا شده است، تا پرداخت نفت با 

به  صندوق  این  از  درصد   ۵0 و  گرفته  صورت  روپیه 
صادرات تخصیص یابد.طبق آن چه این سندها نمایش 
می دهند، برخالف توافقات قبلی که شامل پرداخت ٤۵ 
فقط  پرداخت ها  بود،  یورو  درصد   ۵۵ و  روپیه  درصد 
با روپیه انجام خواهد شد.این منبع گفت: شرکت های 
با  ایران  تجارت  در  هم  چینی  و  انگلیسی  کشتیرانی 
آمریکا،  تحریم های  کرد.تحت  خواهند  همکاری  هند 
دارو  غذا،  کشاورزی،  کاالهای  بود  خواهد  مجاز  هند 
کند.صادرات  صادر  ایران  به  را  پزشکی  ابزارهای  و 
پتروشیمی،  و  سوختی  محصوالت  قبیل  از  آیتم هایی 
اتومبیل، فوالد، فلزات قیمتی و گرافیت، به ایران مجاز 

نیست.

اوپک چراغ سبز ایران را بدست آورد ؛

توافق اعضای اوپک برای کاهش تولید نفت ؛ ایران معاف شد

به گزارش زمان ، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم رونمایی از الیحه بودجه سال ۹٨ کل کشور ابعادی از بودجه را تشریح و اعالم کرد در سال آینده حدود ۱٤2 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 
وغیرنقدی پرداخت می شود و تاکید کرد پرداخت یارانه های نقدی استانی خواهد شد. اگرچه الیحه بودجه ۹٨ همزمان با ۱۵ آذر ماه و در موعد قانونی به مجلس ارسال شد اما جزئیات الیحه در اعداد و 

ارقام فعال منتشر نشده است و بعد از حضور رئیس جمهوری در مجلس و ارائه الیحه، منتشرو به اطالع عموم خواهد رسید.
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رای گیری سیاست های اقتصادی!

علی سرزعیم 

چندی قبل آقای رئیس جمهور در دیدار با اقتصاددانانی که شکایت 
می کردند چرا دولت یارانه حاملهــای انرژی را هدفمند نمی کند 
اظهار داشــتند که من به شخصه به این کار معتقدم ولی اعضای 
کابینه به آن رضایت نمی دهند. وقتی که این قضیه را به شــخصه 
پیگیری کردم مشــخص شد که در آخرین رای گیری تنها ٤ نفر 
از وزرا )با احتساب شــخص رئیس جمهور( با اجرای این سیاست 

درست موافقت کرده اند.
ســوالی که بالفاصله مطرح می شود این است که اصال رای گیری 
در کابینــه در این زمینه ها ضرورت دارد؟ همــه می دانیم که در 
قضیه برجام چون شخص رئیس جمهور به مسئله وارد شده بودند 
و در مورد جزئیات آن نظر داشــتند حاضر نبودنــد آن را گام به 
گام در کابینه به رای گیری بگذارند. ای کاش آقای رئیس جمهور 
همین موضع را در مورد اصالح قیمت ارز و اصالح قیمت حاملهای 
انرژی اتخاذ می کردند و با همان قوت که پشــت مذاکرات برجام 
ایســتادند و نامالیمات را به جان خریدند، پشت این سیاستهای 
ضــروری قرار گیرند و برای اجرای آن حاضر شــوند نامالیمات را 
به جان بخرند. نکته دوم این اســت که آیا صالح است سیاستهای 
مختلف در درون کابینه به رای گذاشــته شــود؟ مثال آیا صالح 
است سیاســتها و تصمیمات امنیتی به رای گذاشته شود تا وزیر 
اقتصاد در آن نظر و رای دهد؟ به همین قیاس اصال صالح نیست 
که سیاســتها و تصمیمات اقتصادی به رای گذاشته شود تا وزیر 
اطالعات، کشور و دفاع در مورد آن نظر و رای دهند. دولت دارای 
کمیســیون های تخصصی است مثل کمیســیون اقتصاد و وقتی 
اعضای این کمیسیون که اعضای اقتصادی دولت هستند سیاستی 
را تایید کردند، کافی اســت تا آن را سیاست دولت خواند. علت آن 
این اســت که وزرای تخصصی مثل وزیر آموزش و پرورش، وزیر 
دفاع و دیگر وزرا آموزشــهای اقتصادی الزم را ندیده اند تا بتوانند 
در مورد مسائل اقتصاد اظهارنظرهای دقیق و حساب شده بکنند. 
وزرای غیراقتصادی چون تخصص اقتصاد ندارند پیوسته نگران از 
تغییر سیاســتهای اقتصادی هستند و همین امر موجب می شود 
تا به تداوم سیاســتهای نامطلوب رای دهند. مشــکل رای گیری 
سیاستهای اقتصادی تنها مسئله درون دولت نیست بلکه مشکل 
بزرگ نظام سیاســتگذاری در کل کشور است که بیشترین نمود 
آن در درون مجلس اســت. وقتی چنین حقی به نمایندگان داده 
می شود که در جزئیات همه تصمیمات و سیاستها مداخله کنند 
نتیجه آن می شود که بسیاری از سیاستهای اقتصادی درست که به 
مجلس آورده می شود رای نمی آورد یا سیاستهای غلطی به تصویب 
می رسد. دلیل آن روشن است و آن این است که هر نماینده مجلس 
در بهترین حالت تنها در یک حوزه شــناخت و آگاهی و تخصص 
دارد و نمی تواند رای کارشناسانه در همه زمینه ها بدهد. حال وقتی 
نظام تصمیم گیری به شکلی باشد که مصوبه مجلس ضروری باشد 

نمی توان به نتیجه ای غیر از وضع موجود رسید!
راه حل چیســت؟ راه حل این مســئله احاله حق تصمیم گیری و 
سیاســتگذاری به کمیســیونها و کمیته های تخصصی است که 
در جــای جای حکومت می تواند شــکل گیرد. بــه عنوان مثال 
تنها شــورای پول و اعتبار می تواند در عرصه بانکی قانون گذاری 
کند یا تنها ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند 
در حوزه مخابرات قانون گذاری کنــد و این دو حوزه از مداخالت 
غیرکارشناســانه مجلس تا حدودی خارج مانده اســت. مصلحت 
بلندمدت عرصه اقتصاد و همچنین مجلس آن است که تصمیمات 
تخصصی به شوراهای تخصصی واگذار گردد و تنها امور کلی مرتبط 

با امنیت ملی در مجلس مطرح شود.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

فروش فوری ۴ محصول ایران خودرو از امروز
 

ایران خودرو تعدادی از محصوالت خود را از روز شنبه ۱۷ آذرماه به 
صورت تحویل فوری ۱۵ روزه عرضه خواهد کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، طبق اعالم این شرکت محصوالت تندر 
با قیمت ۳۶ میلیون  با قیمت ۷۷ میلیون تومان، وانت آریسان  پیکاپ 
تومان، اس ۳۰ صندوقدار اتومات با قیمت ۱۴۱ میلیون تومان و پارس 
اتومات با قیمت ۸۳ میلیون تومان در این طرح به فروش می رسند.آنطور 
که ایران خودرو اعالم کرده خودروهای عرضه شده در این طرح تعهد 
معوق یا تامین نشده ندارند و جزئیات شرایط فروش آنها متعاقبا به اطالع 

خواهد رسید.

واکنش ظریف به حمله تروریستی چابهار:
تروریست ها را به سزای 

اعمالشان می رسانیم

 وزیــر امور خارجــه ضمن محکــوم کردن 
حادثــه تروریســتی چابهار،تصریــح کــرد: 
ایران تروریســت ها و اربابان آنها را به سزای 

اعمالشان می رساند.
بــه گزارش زمان به نقــل ازمهر، محمدجواد 
ظریــف وزیر امــور خارجه کشــورمان طی 
مطلبــی در فضــای مجــازی بــا اشــاره به 
جنایت تروریســتی امروز در چابهار نوشــت: 
» تروریســتهایی که ازخارج کشور پشتیبانی 
و حمایــت می شــوند مردم بی گنــاه را در 
چابهار به شهادت رســانده و مجروح کردند.

همانگونه که در گذشــته به روشنی گفته ایم 
این جنایات بی مکافات نخواهد ماند. در سال 
20۱0، نیروهای امنیتی ما افراط گرایانی را از 
مســیر امارات متحده عربی ردیابی کرده و به 
دام انداختند. سخنانم را به یاد داشته باشید: 
ایران تروریســت ها و اربابانش را به دســت 

عدالت خواهد سپرد.«

سردار پاکپور: عملیات تروریستی چابهار 
هیچ حاصلی برای تروریست ها نداشت

 فرمانده نیروی زمینی سپاه نیز درباره حمله 
انتحاری چابهار گفت: این عملیات تروریستی 
یک عملیات کور بــوده و هیچ حاصلی برای 
تروریســت ها نداشــته است. ســردار محمد 
پاکپــور در زمینــه عملیات تروریســتی در 
چابهــار گفت: یک خــودروی انتحاری که با 
بمب و مواد منفجره تجهیز شــده بود به مقر 
فرماندهی نیروی انتظامــی در چابهار حمله 
کرده اســت.وی افزود: در جریان این حمله، 
متاســفانه تعدادی از هموطنان مان شــهید 
تروریســتی  عملیات  و زخمی شــده اند.این 
یک عملیات کور بــوده و هیچ حاصلی برای 

تروریست ها نداشته است.
صبح روز پنج شنبه یک بمب در ورودی مقر 
نیروی انتظامی چابهار منفجر شد؛این حادثه 
تروریســتی بر اثر انفجار یک دســتگاه وانت 
در ورودی مقر نیــروی انتظامی چابهار اتفاق 
افتاده اســت.یک خودرو انتحاری تالش می 
کرد خود را به مقر نیروی انتظامی در چابهار 
وارد کرده و تلفاتی ایجاد کند، قبل از این که 
اقدام خاصی انجام دهد توسط ماموران نیروی 
انتظامی هدف قرار گرفته اســت؛ متاســفانه 
در اثر انفجار این خودرو تعدادی از پرســنل 

انتظامی به شهادت رسیدند.

اخبار

سرمقاله

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و 
به رفتارش ارزیابی می گردد

کالمامیر

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم رونمایی 
از  ابعادی  کشور  کل  سال ۹٨  بودجه  الیحه  از 
بودجه سال آینده را تشریح و اعالم کرد در سال 
آینده حدود ۱٤2 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی 
براین که  تاکید  با  می شود  پرداخت  وغیرنقدی 

پرداخت یارانه های نقدی استانی خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد باقرنوبخت، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیحات خود 
که  آینده گفت  بودجه سال  با الیحه  رابطه  در 
پرداخت  برای  تومان  میلیارد  هزار   ۱٤2 حدود 
یارانه نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته شده است 
که به صورت مستقیم و غیر مستقیم پرداخت 
از رشد ٤٤  نشان  نوبخت  اعالم  خواهد شد.این 
هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی نسبت به 
سال جاری دارد چراکه در بودجه امسال حدود 
مصارف  و  منابع  برای  تومان  میلیارد  هزار   ۹٨
هدفمندی مصوب شده بود که ۳0 هزار میلیارد 
تومان آن برای پرداخت های نقدی است. در این 
نشست بحث یارانه های پنهان مطرح شد و نوبخت 
گفت که یارانه های پنهان مورد بررسی قرار گرفته 
و شناسایی شده است و به زودی جزئیات آن را 
اعالم خواهد کرد. اما در این بین موضوع دیگر آن 

است که گرچه یارانه های پنهان مورد توجه است 
اما اکنون دولت سال هاست که درگیر هزینه های 
سنگین پرداخت یک یارانه آشکار یعنی پرداخت 
ارقام همچنان  و  اعداد  و  است  نقدی  یارانه های 
حرف  برای  دولت  جدی  ورود  عدم  از  نشان 
یارانه بگیران دارد، با وجود این هزینه ها و شرایط 
از  موجود، سوال بی پاسخ در چند سال گذشته 
دولت  ورود  عدم  چرایی  دولتی  مسئوالن  سوی 
برای حذف یارانه بگیران پردرآمد است که رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در رابطه با این موضوع در 
پاسخ به ایسنا توضیحاتی ارائه کرد، هرچند که 
وی پاسخی به چرایی حذف تاکنون نداد.نوبخت 
گفت که در بودجه سال آینده این گونه برنامه ریزی 
شده که منابع ٤2 هزار و ۵00 میلیارد تومانی 
که برای هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده 
به صورت استانی توزیع می شود چراکه بخشداران 
و فرمانداران بهتر می توانند اقشار مناطق خود را 
بپردازند. نقدی  یارانه  آنها  به  و  کرده  شناسایی 

یارانه نقدی هر  ادامه داد: در توزیع استانی  وی 
آنچه استان ها بتوانند صرفه جویی کرده و به طور 
هدفمند و به اقشار نیازمند پرداخت کنند، مازاد 
آن را می توانند برای پروژه های عمرانی خود بکار 

بگیرند که این اقدامی انگیزشی برای آنها خواهد 
بود.

معافیت های مالیاتی شفاف شد
نوبخت در ادامه به بحث مالیات در بودجه سال 
آینده اشاره کرد و از اقدامی در راستای شفافیت 
در این بخش خبر داد.وی گفت که در پیوست های 
بودجه سال ۱۳۹٨ لیست تمام دستگاه هایی که از 
تا  اعالم کرده ایم  را  برخوردارند  مالیاتی  معافیت 
جامعه و نمایندگان مجلس بدانند چه کسانی از 

مالیات معاف هستند.
بررسی قیمت حامل های انرژی

 در سال آینده 
آینده  سال  در  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش 
 ۱۳۹٨ بودجه  پیرامون  بحث های  از  دیگر  یکی 
است و به تازگی نوبخت اعالم کرده بود که نرخ 
بنزین همان ۱000 تومان سال جاری خواهد بود. 
در این نشست خبرنگاری از رئیس سازمان برنامه 
و بودجه سوال کرد که چرا با وجود قیمت پایین 
است  معدنی  آب  بطری  یک  حد  در  که  بنزین 

دولت از اینکه به موضوع اصالح قیمت بنزین وارد 
شود نگران است؟ نوبخت در این رابطه توضیح 
داد که قیمت هر لیتر بنزین در منطقه حدود ۵۶ 
سنت است و با قیمت موجود در ایران اختالف 
دارد اما در این بین دو موضوع در رابطه با افزایش 
قیمت مطرح است؛ از یک سو می تواند موجب 
صرفه جویی و محدودیت قاچاق سوخت شود اما 
در سویی دیگر  هرگونه تغییر در قیمت بنزین 
دارد. را  روانی خاص خود  اثرات  مانند دالر  هم 

وی گفت که دولت از این جهت از افزایش قیمت 
بنزین نگران است که در شرایط موجود هرگونه 
تغییری موجب دامن زدن به قیمت ها و افزایش 
منتهی  جامعه  اقشار  به  فشار  به  که  شود  تورم 
خواهد شد.اما در مجموع نوبخت جریان افزایش 
قیمت حامل های انرژی را کال رد نکرد و یادآور 
شد که موضوع در حال مطالعه و بررسی بوده و 

اگر به نتیجه برسد اعالم خواهد شد.
با ۱۵ آذر  بودجه ۱۳۹٨ همزمان  اگرچه الیحه 
ماه و در موعد قانونی به مجلس ارسال شد اما 
جزئیات الیحه در اعداد و ارقام فعال منتشر نشده 
است و بعد از حضور رئیس جمهوری در مجلس و 
ارائه الیحه، منتشر و به اطالع عموم خواهد رسید.

توزیع استانی یارانه های نقدی در سال ۹۸
بودجه سال آینده رونمایی شد؛

آگهی طالق
متمنی است در خصوص متن زیر جهت درج آگهی بذل عنایت مبذول فرمائید مخاطب 
مجهول المکان آقای رضا شجاعی اقبالغی به شما اعالم می گردد که زوجه دائمی 
شما به نام : مهناز گیانی طی دادنامه قطعیت یافته شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۳۳۲۰۰۷۲۷ شعبه 
دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان دلفان به شکاره ترتیب ۱۰۵ مورخه 

۱۳۹۷/۹/۱۳ در این دفتر خانه به طالق باین خلع مطلقه گردیده است .  م الف ۵۰۳ 
سردفتر طالق 2 نورآباد- بهادر غالمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
ملی  شماره  و   ۷۲۷ شناسنامه  شماره  دارای  منتش  چشمه  اصالنی  اله  سیف  آقای 
دادگاه درخواست  این  از  به کالسه ۹۷۱۰۹۹/۸  دادخواست  به شرح   ۳۷۸۰۵۶۲۶۴۲
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خاور یوسفی قلعه فوالد 
به شناسنامه ۱۹۰ و شماره ملی ۵۵۸۹۱۴۲۰۵۹ در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۷۵ در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه 
زیر: ۱. حبیب اله اصالنی چشمه منتش ش ش ۷۲۶ ت ت ۱/۱/۱۳۳۶ و شماره ملی 

۳۷۸۰۵۶۲۶۳۴ پسر متوفی
ملی  شماره  و  منتش ش ش ۷۲۷ ت ت ۱/۱/۱۳۳۸  چشمه  اصالنی  اله  سیف   .۲

۳۷۸۰۵۶۲۶۴۲ پسر متوفی
ملی  شماره  و   ۱۰/۹/۱۳۴۲ ت  ت   ۷۷۶ ش  ش  منتش  چشمه  اصالنی  یداله   .۳

۳۷۸۰۵۶۳۱۳۴ پسر متوفی
ملی  شماره  و   ۱/۱/۱۳۴۷ ت  ت   ۱۸ ش  ش  منتش  چشمه  اصالنی  اله  فیض   .۴

۳۷۸۲۲۰۷۴۶۷ پسر متوفی
ملی  شماره  و   ۷/۳/۱۳۵۲ ت  ت   ۲۳ ش  ش  منتش  چشمه  اصالنی  عبداله   .۵

۳۷۸۲۲۱۹۰۴۱ پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 8270 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی فقدان سندمالکیت
خانم رعنا محمدی فرزند مصطفی با ارئه ی درخواستی،وارده به شماره ی ۱۳۹۷/۹/۱۲-۷۰۷/۱۵۰۳ 
منضم به دو برگ استشهادیه ی مصدق دفتر اسناد رسمی شماره ی ۲۴ جوانرود،مدعی فقدان سند 
مالکیت شماره ی سریال ۲۱۱۶۱۲ الف۸۷ مربوط به پالک ۹ فرعی از ۲۰ اصلی بانی میران)واقع 
در بخش ۱۲ کرمانشاه(به علت سهل انگاری در نقل مکان گردیده است و صدور المثنای سند 

مالکیت مزبور در دست اقدام است.
الزم به ذکر است که؛سند مالکیت مذکور،متعلق به ششدانگ یک باب خانه،به مساحت ۳۰۵/۸۹ 
مترمربع است و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ ذیل ثبت ۷۷۱۳ صفحه ی ۲۹۸ دفتر جلد ۱۳/۴۵ به 
نام خانم رعنا محمدی فرزند مصطفی صادر و تسلیم گردیده است و در این تاریخ،در قید 
بازداشت)توسط محاکم(نمی باشد.لیکن،به موجب سند رهنی شماره ی ۱۳۹۶/۱۲/۲۴-۱۱۲۳۸۰ 
تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ی ۲۴ جوانرود،تمامی ملک مذکور،در قبال مبلغ سیصدمیلیون 
ریال در وثیقه ی بانک تجارت)شعبه ی جوانرود(گذارده شده است. لذا؛مراتبدر اجراء ماده ی ۱۲۰ 
آیین نامه ی قانون ثبت و تبصره ی ذیل آن،در یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه؛ شخص یا 
اشخاصی، مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت مزبور،نزد خود هستند،از تاریخ انتشار 
این آگهی ،ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را)ضمن ارائه ی اصل سند مالکیت(کتبا،به این 
اداره تسلیم نمایند.در غیر اینصورت،المثنای سند مالکیت مزبور پس از انقضاء مهلت مذکور،طبق 

مقررات به نام مشارالیه صادر و تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۷
رئیس اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-نعمت عزیزی

مفقودی
اینجانب حسن یعقوبی مالک خودرو سواری سمند  ایکس ۷ به شماره شهربانی ۵۵ ل 
۵۱۸ ایران ۲۹ و شماره بدنه ۸۳۲۲۷۰۱۸ و شماره موتور ۱۲۴۸۳۰۸۵۰۹۹ به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی خودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه 
هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 

بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

آگهی
دادگستری شهرستان جوانرود

شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان :عبدالباقی کرمی فرزند محمد به وکالت آقای سروش تنهایی فرزند میراحمد-

جوانرود خیابان قاضی شماره تلفن  ۰۹۱۸۸۸۸۶۳۸۸
خوانده :کرم میری فرزند رمضان-مجهول المکان

خواسته :مطالبه وجه سفته و خسارت تاخیر تادیه  و کلیه خسارات وارده قانونی
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رای می گردد:

رأی شورا
در خصوص دعوای عبدالباقی کرمی به وکالت سروش تنهایی بطرفیت کرم میری 
بخواسته مطالبه مبلغ یکصدو بیست میلیون ریال نظر به اینکه مستند دعوا سفته شماره 
-۰۷۲۱۳۶-۰۷۲۱۳۵-۰۷۲۱۳۱-۰۷۲۱۳۲-۰۷۲۱۳۰-۰۷۲۱۲۹-۰۷۲۱۲۸-۰۷۲۱۳۷
۰۷۲۱۳۳-۰۷۲۱۳۴ است که توسط خوانده صادر گردیده و داللت بر تعهد خوانده 
به پرداخت خواسته در حق خواهان بعنوان دارنده سفته دارد و خوانده دفاعی که رد 
دعوا ایجاب نماید ارایه نداده است لذا به استناد ماده ۲۰۷،۲۵۲،۲۴۹ قانون تجارت و 
مواد۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ ق.آ.د.م به پرداخت مبلغ یکصدو بیست میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ ۱/۵۶۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
۹۵/۵/۴ و ۹۶/۱۲/۲۵ لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل  برابر تمبر باطل شده 
در حق خواهان محکوم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مدت واخواهی قابل اعتراض در محاکم 

عمومی و حقوقی جوانرود می باشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود-صفرخانی

آگهی حصر وراثت
آقای نصرت محمدی دارای شناسنامه شماره ۸۸  بشرح دادخواست به کالسه م-ن .۹۷ 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سلمان تمری بشناسنامه ۴ در تاریخ ۱۳۹۷.۶.۲۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱-تورج تمری ش ملی ۴۹۴۹۸۷۲۱۰۹ فرزند مذکر

۲-نصرت محمدی ش ملی ۴۹۴۹۴۱۳۹۹۶ همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول  شورای حل اختالف گهواره

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: ۹۷۰۰۲۶۱

بدینوسیله به آقای بهزاد پسندرفرزند علی به شماره ملی ۴۴۹۰۱۵۸۱۵۷ )بدهکار( ۲- آقای 
علی عظیم کریمی فرزند اسد به شماره ملی ۴۵۰۰۲۹۳۶۱۲ )ضامن( ۳- آقای علی بیگ 
محمدی فرزند خیراله ۴۵۲۹۸۲۰۳۰۰ )ضامن( پرونده  کالسه   ۹۷۰۰۲۶۱ که برابر گزارش 
مامور ابالغ اداره پست آدرس شما جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسایی واقع نگردیده 
است. ابالغ می گردد که برابر قرارداد شماره ۹۳۰۱۴۳۰۳۵۷۶مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ بین شما 
و و پست بانک ایالم مبلغ ۶۶/۰۰۰/۳۰۰ ریال )شصت و شش میلیون و سیصد هزار ریال( 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس 
از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
۱۸ آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و 
منتشر می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۱۱۰۰۰۰۹۱  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای عادل محمدی فرزند کریم بشماره 
شناسنامه ۲۰ صادره از ریجاب در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 
۱۲۲،۵۰ متر مربع قسمتی از پالک ۳۰ اصلی واقع در کرمانشاه بخش حوزه ثبت ملک کرند 
به آدرس ریجاب باباخانی داراب کوچک خریداری از آقای فاضل محمدی برابر قولنامه 
عادی.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷.۸.۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷.۹.۱۷

خلیل بساطی رئیس ثبت اسناد وامالک 

دادستان کل کشور: وزارت اطالعات دستگاه های اقتصادی را رصد کند

 فعالیت برخی نفوذی ها در اقتصاد کشور
وزارت  از  درخواست  با  کشور  کل  دادستان 
اقتصادی،  دستگاه های  رصد  برای  اطالعات 
گفت: بر اساس اطالعاتی که داریم نفوذی ها 
تالش  اقتصاد کشور  مختلف  بخش های  در 
می کنند که ضربه اقتصادی دشمن را کاری 

کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم 
بررسی  نشست  در  منتظری  والمسلمین 
مشکالت و چالش ها در رسیدگی به پرونده های 
جرایم اقتصادی که به همت دادستانی کل 
کشور برگزار شد، با اشاره به وضعیت امروز 
کشور تصریح کرد: ما در یک جنگ جدی 
دشمن قرار گرفته ایم. جنگی که هم اقتصاد 
کشور را و هم ارزش های دینی و انقالبی و هم 
امنیت ما را در حوزه های مختلف هدف گیری 
با  جنگ  این  شد:  یادآور  است.وی  کرده 
مطالعات کامل و جامع و با رصد کردن شرایط 
کشور و به گونه ای که هرچه را در اختیار و 
توان داشته اند به کار گرفته اند، صورت گرفته 
خودشان  که  اندیشه  و  فکر  اتاق  چه  است. 
درست کرده اند و چه مدیران و اندیش ورزانی 

که خودشان در زمینه جنگ دارند و چه به 
کار گرفتن عناصر منطقه ای و هماهنگ کردن 
با دولت های سرسپرده ای که در منطقه مثل 
یک گاو شیرده دارند به آن ها شیر می دهند 
و آن ها را پشتیبانی مالی و اقتصادی می کنند.

از  اینکه متاسفانه در برخی  با اشاره به  وی 
مراکز و دستگاه ها انسان می بیند که مسئولین 
این احساس جدی را در مبارزه با توطئه های 
دشمن ندارند، گفت: جاسوسانی که امریکا، 

منطقه ای  عوامل  و  صهیونیستی  رژیم 
و  کشور  مختلف  بخش های  در  قطعا  آن ها 
دستگاه های گوناگون جاسازی کرده اند، دو کار 
را انجام می دهند.اول اینکه عواملی هستند که 
جاسوِس انتقال خبرهستند و تخلیه اطالعاتی 
می کنند و دیگراینکه بستر موردنظر دشمن را 
فراهم می کنند؛ به گونه ای که جاسوس در یک 
دستگاهی راه پیدا می کند و به نحوی عمل 
می کند که دشمن بتواند به اهداف خود برسد. 

وی با تاکید بر اینکه بخش های مختلف، باید 
جاسوسی را جدی بگیرند؛ چرا که دشمن در 
این زمینه سرمایه گذاری کرده است، خطاب 
به دادستان ها تصریح کرد: دادستان ها باید در 
این زمینه فعال باشند و با دستگاه های امنیتی 
و اطالعاتی همکاری های الزم را بکنند؛ چرا که 
امروز خطر جاسوسی یک خطر بسیار جدی 
است که نظام ما را هدف قرار داده است.وی 
قضاییه  قوه  اختیار  در  اطالعاتی  ابزار  افزود: 
شده  تعریف  وظایفی  قضاییه  قوه  نیست. 
براساس قانون اساسی و قوانین عادی دارد؛ 
منتها حتما باید از نیروی انتظامی، اطالعات 
سپاه و وزارت اطالعات این حمایت و پشتیبانی 
را بکنند تا آن ها بتوانند با اتکا به دستگاه قضایی 
کارهای خودشان را انجام دهند.وی از وزارت 
اطالعات خواست تا دستگاه های اقتصادی را 
رصد کند و گفت: براساس اطالعاتی که داریم 
نفوذی ها در بخش های مختلف اقتصاد کشور 
تالش می کنند که ضربه اقتصادی دشمن را 
کاری کنند و نباید بگذاریم که این ها بتوانند 

اهداف خودشان را محقق سازند. 
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سپاه عوامل تروریستی چابهار
 را رهگیری و تنبیه می کند

 سخنگو ومسوول روابط عمومی کل سپاه از رهگیری و تنبیه شدید عوامل 
حادثه تروریستی امروز در چابهار خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازسپاه نیوز؛ سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف 
در حاشیه همایش تبیین تاریخ ورامین انقالبی درباره عملیات تروریستی 
چابهار، با بیان این که »گروهک های تروریستی عمدتا با سرویس های امنیتی 
بیگانه مانند کشور عربستان مرتبط هستند و همواره سعی دارند ناامنی هایی 
را در مناطق مرزی ما ایجاد کنند« به  تشریح حادثه امروز در چابهار پرداخت 
و اظهار کرد: در این مورد نیز یک خودرو انتحاری تالش کرد خود را به مقر 
نیروی انتظامی در چابهار وارد و تلفاتی ایجاد کند، اما قبل از این که اقدام 
خاصی انجام دهد به همت ماموران نیروی انتظامی هدف قرار گرفت. در 
اثر انفجار این خودرو تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی به شهادت رسیدند و 
تعدادی نیز مجروح شدند.وی تاکید کرد : این حمالت تروریستی پاسخ های 
کوبنده ای در پی دارد و عالوه بر تلفات میدانی که این افراد می دهند رهگیری 
و گروه های پشتیبان کننده آن ها نیز تنبیه می شوند.وی هم چنین به تهدید 
های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و افزود: در اکثر مقاطع تاریخ انقالب اسالمی، 
پیچیده ترین طرح های نظامی و غیر نظامی آمریکا برضد مردم ایران شکست 
خورد و پاسخ ثابت و مداوم مردم، رهبر معظم و نیروهای مسلح ما این بود 
که ما قادریم از منافع، جغرافیای کشور و حامیانمان دفاع کنیم.سخنگوی سپاه  
پاسخ عینی به تهدیدات دشمن را برگزاری رزمایش های سپاه وارتش دانست 
و گفت: مهمترین جنبه این رزمایش ها بازدارندگی بود تا دیگر شاهد تهدیدات 
دشمن نباشیم.وی با بیان این که »تهدیدات مختلف آمریکا فقط برای عربستان و 
رژیم صهیونیستی مصرف دارد« افزود: مردم ما به اینگونه یاوه گویی ها عادت 
کرده اند، با این وجود همه امکانات مورد نیاز برای پاسخ محکم به نیروهای 

متجاوز را داریم.

اولویت نظام بانکی، بازار ارز نیست

رییس کل بانک مرکزی بر توجه به تولید و رشد اقتصادی در جهت تقویت 
ارزش پول ملی تاکید کرد و در این راستا تمرکز جدی بانک ها به تامین سرمایه 

در گردش بخش تولید را کلیدی خواند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عبدالناصر همتی با اشاره به ثبات نسبی در 
بازار ارز، بر تقویت تدریجی ارزش پول ملی تاکید کرد و گفت: در کنار 
برنامه های بانک مرکزی اکنون توجه جدی به تولید و رشد اقتصادی باید جزو 
اولویت های اصلی سیاست های اقتصادی کشور باشد.وی افزود: در شرایط 
فعلی، تمرکز جدی بانک ها به نحوه تأمین سرمایه در گردش تولید، بسیار 
کلیدی است.وی تصریح کرد: توجه داشته باشیم ضرورت اصالح نظام بانکی 
که امری فوری است، ما را در مسیر تضعیف بانک ها که ۹۰ درصد تأمین مالی 
را بر دوش دارند، قرار ندهد، بلکه سیاست پولی به طور هدف مند در راستای 

تقویت این کارکرد تغییر یابد.
همتی همچنین با اشاره به دریافت خبرهایی مبنی بر باز شدن کانال های مالی با 
کشورهایی که نفت ایران را در این برهه برداشت می کنند، اظهارکرد: با توجه 
به خبرهایی مبنی بر عزم جدی صادرکنندگان در وارد کردن ارز صادراتی خود 
به چرخه اقتصاد، نیازهای وارداتی تولید به سرعت، تخصیص و تأمین خواهد 
شد.وی خاطرنشان کرد که در سخت ترین شرایط تحریمی و جنگ تمام عیار 

اقتصادی قرار داریم.

 شکست تاریخی کاخ سفید و 
صهیونیست ها

مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی آمریکا 
فلسطین  اسالمی  مقاومت  جنبش  محکومیت  در 

)حماس( را رد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ مدت ها تالش 
آمریکا و رژیم صهیونیستی برای محکومیت جریان 
مقاومت فلسطین در سازمان ملل نتوانست دو سوم 
آرای کشورها را کسب کند و با شکست مواجه شد.در 
مقابل و برخالف انتظار آمریکا و رژیم کودک کش 
اسرائیل ، قطعنامه دیگری در حمایت از فلسطین با 
رای باالی کشورها مواجه شد.القدس العربی نوشت: 
تشکیالت خودگردان و جنبش های حماس و جهاد 
اسالمی فلسطین از مخالفت سازمان ملل با تصویب 
پیش نویس قطعنامه آمریکا ضد حماس استقبال کردند.
روزنامه القدس العربی چاپ لندن در پایگاه اینترنتی 
خود نوشت: تشکیالت خودگردان فلسطین دیشب از 
مخالفت سازمان ملل با تصویب پیش نویس قطعنامه 
آمریکا برای محکوم کردن جنبش حماس پس از عدم 
کرد. استقبال  آراء  الزم  اکثریت  کسب  در  موفقیت 
تشکیالت خودگردان فلسطین با انتشار بیانیه ای از 
کشورهایی که به این پیش نویس در مجمع عمومی 
سازمان ملل رای منفی دادند، تشکر کرد. ۸۷ کشور 
جهان به این قطعنامه رای مثبت دادند و ۵۷ کشور با آن 
مخالفت کردند و ۳۳ کشور نیز رای ممتنع دادند. این 
قطعنامه خواستار محکوم کردن حماس به علت شلیک 
موشک از نوار غزه به اسرائیل شده بود. این قطعنامه 
در نهایت به علت عدم موفقیت در کسب آرای دو 
تصویب  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  اعضای  سوم 
نشد.جنبش حماس نیز از تصویب نشدن پیش نویس 
این قطعنامه استقبال کرد. سامی ابو زهری از مقامات 
حماس در بیانیه ای اعالم کرد: »شکست پیش نویس 
ارائه شده، سیلی به صورت دولت آمریکا و تاییدی بر 
مشروعیت مقاومت و حمایت سیاسی گسترده از ملت 
و آرمان فلسطین است«. از سوی دیگر داود شهاب 
سخنگوی جنبش جهاد اسالمی اعالم کرد: تصویب 
نشدن پیش نویس قطعنامه آمریکا در سازمان ملل 
سیلی به صورت آمریکا و اسرائیل است که طبق عادت 
از تریبون سازمان ملل برای دروغ پردازی استفاده می 
کنند.در پی تالش دولت آمریکا و رژیم اشغالگر قدس 
برای صدور قطعنامه ضد فلسطینی در سازمان ملل 
متحد، مردم و گروه های مختلف فلسطینی با برپایی 
این  غزه،  در  اسرائیلی  ـ  آمریکایی  ضد  تظاهرات 
توطئه را محکوم کردند. در پیش نویس این قطعنامه 
آمریکایی ـ صهیونیستی، جنبش حماس و مقاومت 

مردم فلسطین، گروه تروریستی جلوه داده شده اند. 

خبرخبر

افزایش  از  دولت  گفت:  تهران  موقت  جمعه  امام 
حقوق ها در حد ۲۰ درصد برای سال آینده خبر داده 
است؛ تقاضای من این است که این موضوع بر مدار 

عدل و انصاف انجام شود.
موحدی  آیت اهلل  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  که  تهران  جمعه  نماز  خطبه های  در  کرمانی 
به  اشاره  با  شد،  برگزار  خمینی)ره(  امام  مصالی 
حکومت مستضعفان که در قرآن بر آن تاکید شده، 
اظهار داشت: خداوند متعال فرموده بنا داریم حق را 
حاکم کنیم؛ عامل پیروزی همراه شماست، پس این 
حق را حفظ کنید و ما یاری تان خواهیم کرد. البته 
یاری خداوند تا مادامی است که مستضعفین با حق 
باشند و به حق عمل کنند.وی افزود: مستضعفین اگر 
می خواهند نجات پیدا کنند، باید پاک و متدین و 
دین باور باشند و آنجا که فرمان دفاع صادر می شود، 
حرکت کنند. مردم ایران اینگونه به عزت رسیدند. 
ما برده آمریکا بودیم؛ شاه هم برده آمریکا بود؛ ما 
واقعا مظلوم و مستضعف و زیر سلطه بودیم.خطیب 
موقت نماز جمعه تهران اظهار داشت: امامان ما مامور 
بودند که حق و نظامی عادالنه را بر پا کنند. مردم 
همراه انبیاء نبودند؛ بنابراین آن ها خانه نشین شدند 
و نتوانستند حق و عدالت را برپا کنند.وی افزود: 
خداوند مقرر فرمود تا حضرت مهدی)عج( جهان 
مظلوم و همه مستضعفین در همه قاره ها را نجات 
دهد و ریشه های ظلم و ستم را بخشکاند و به زانو 
درآورد و طاغوت ها را نابود کند. این رسالت البته 
ساده نیست. مردم جهان باید همراه حضرت مهدی 
باشند تا ریشه ظلم خشکیده شود.وی اضافه کرد: 
امروز که دوران غیبت حضرت مهدی است و ما 

به ایشان دسترسی نداریم، ایشان نائب دارد. رهبر 
انقالب اسالمی، امروز نائب امام زمان هستند. ایشان 
نائب و نماینده امام زمان است. اگر امام زمان بود، 
حکومت را بر مبنای اسالم اداره می کرد؛ ولی فقیه 
چنین وظیفه ای دارد است و به حمداهلل چنین می 
کند. سران سه قوه باید مطیع رهبر باشند و برنامه 
هایشان باید زیر نظر رهبری باشد.موحدی کرمانی 
گفت: سیاست های کلی نظام در زمینه فرهنگ و 
اقتصاد و انتظامی و سایر مسائل و مدیریت کشور 
باید زیر نظر نائب امام زمان حضرت آیت اهلل خامنه 
ای باشد.ایشان پس از مشورت با مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، سیاست های کلی را اعالم می کنند.
موحدی کرمانی با اشاره به سالروز شهادت مرحوم 
آیت اهلل مدرس گفت: مدرس، الگوی یک نماینده 
خدوم، زاهد و مبارزه است. ساده زیستی و ایستادگی 

در برابر دیکتاتور رضاخان، بهترین درس مقاومت 
را به مردم و به ویژه نمایندگان می دهد و از قضا 
روز شهادت وی، همزمان با تقدیم بودجه سال ۹۸ به 
مجلس است.وی در همین باره ادامه داد: ما در شرایط 
ویژه ای هستیم و دشمن تمام تالش خود را معطوف 
به این کرده که اقتصاد کشور را فلج کند. خواهش من 
از دولت و مجلس و همه دست اندرکاران اجرایی 
این است که با اتخاذ تدابیر مناسب و با همدلی و 
هماهنگی، این توطئه دشمن را خنثی کنند؛ معنای این 
سخن این است که در مقابل، تمام تالش ما باید به 
حفظ و افزایش اشتغال، رونق کسب و کار و افزایش 
صادرات باشد.وی گفت: دولت از افزایش حقوق ها 
در حد ۲۰ درصد برای سال آینده خبر داده است. 
تقاضای من این است که این موضوع بر مدار عدل 
و انصاف انجام شود. با این اوصاف، به کارمندی 

که مثال حقوقش دو میلیون تومان است، ۴۰۰ هزار 
تومان و به کارمندی که ۱۰ میلیون تومان است، ۲ 
میلیون تومان داده شود. این، یعنی کارمند مرفه ۵ برابر 
کارمند ضعیف دریافت کند؛ این نه عدالت است و نه 
انصاف. موحدی کرمانی اضافه کرد: به نظرم دولت 
باید مبلغ معینی را به طور یکسان به همه کارمندان 
اضافه کند. دولت باید در این زمینه تدبیری عادالنه 
در نظر بگیرد. من بر این عدل اصرار دارم و حاضرم 
با آقایان در این زمینه بحث کنم. خوشبختانه دولت 
هم دولت تدبیر است و باید نسبت به این مساله تدبیر 
اعمال کند. در زمینه افزایش حقوق ها، باید حقوق 
کارمندان، کارگران و قشر ضعیف جامعه در اولویت 
قرار بگیرد. از پایین شروع کنید نه از باال؛ از باال شروع 
نکنید که بعد هم بگویید تمام شد و به پایینی ها و 
بدبخت ها نرسید. امام جمعه موقت تهران با اشاره به 
عملکرد بانک مرکزی در زمینه کنترل و مدیریت بازار 
ارز گفت: ثمره این مسئله کاهش نرخ ارز بود؛ این 
اقدام دولت قابل قدردانی است که امیدواریم تداوم 
یابد.وی گفت: زمانی که قیمت دالر در بازار روند 
ارز، همه  افزایش قیمت  بهانه  به  صعودی داشت، 

کاالها و اجناس گران شد.
 مسئولین گفتند چون دالر گران شده، متعاقب آن، 
اجناس هم گران شده است؛ اکنون که دالر ارزان 
نماز  خطیب  شود؟  نمی  ارزان  اجناس  چرا  شده 
اجناس  قیمت  تنها  نه  کرد:  تصریح  تهران  جمعه 
کاهش نداشته، بلکه افزایش هم داشته است و طبقه 
مستضعف در اداره زندگی خود ناتوان است، دولت 
همان طور که بازار ارز را کنترل کرد باید بازار آشفته 

قیمت اجناس را هم اصالح و کنترل کند.

آیت اهلل موحدی کرمانی: افزایش حقوق ها بر مبنای عدالت باشد

 با کاهش نرخ ارز، قیمت  کاالها باید ارزان شود

مدیریت مصرف و صرفه جویی آب بهترین راهکاربرای جلوگیری از جیره بندی
فراخوان تجدید مناقصه عمومی

 یک مرحله ای  ترمیم و بازسازی بند تغذیه مصنوعی  
مصنوعی  تغذیه  بند  بازسازی  و  عمومی"ترمیم  مناقصه  تجدید   دارد  نظر  در  یزد  ای  منطقه  آب   شرکت 
صادق آباد" به شماره 200971074000039 را از طریق سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
اطالعات فراخوان :

1- گواهی صالحیت: شرکت های پیمانکاری دارای صالحیت معتبردررشته آ ب حداقل پایه 5 از سازمان برنامه و بودجه 
2- برآورد هزینه اجرای کار:  2.497.946.759 ریال

3- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 125.000.000 ریال
مهلت های زمانی مناقصه : 

تاریخ انتشار در سامانه  :   97/9/17 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  از سایت : ساعت 19 روز پنجشنبه تاریخ 97/9/22

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز یکشنبه   تاریخ 97/10/2
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز دوشنبه  تاریخ 97/10/3

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت های الف: آدرس یزد، بلواردانشجو، مجتمع ادارات، شرکت آب منطقه ای یزد، دبیرخانه مدیریت حراست، تلفن 035-38258020

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934 -021
مدیریت  قراردادهای شرکت

  شرکت آب منطقه ای یزد

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت اول ( نوبت دوم
شرکت تعاونی حمل و نقل متحد کرج 

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مذکور عوت می شود در مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده ) نوبت اول ( که در محل حسینیه سید الشهدا، واقع در کرج 
– حصارک پائین – خیابان امامزاده محمد – میدان بسیج – جنب پارک بسیج در روز 
جمعه مورخ 97/10/21  از ساعت 10 صبح الی 12 تشکیل می-گردد حضور به هم رسانند. 
یاد آوری می شود :  الف( در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد 
می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار 
نماید، در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه نفر عضو را بپذیرد و 
افراد غیر عضو فقط یک وکالت از سوی اعضاء می تواند داشته باشد و همچنین برگه های 
نمایندگی مذبور با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان نماینده تعاونی و بازرس 
معتبر خواهد بود. و به منظور تنظیم و تایید وکالت نامه ها، وکیل و موکل به همراه یکدیگر 
از تاریخ انتشار این اطالعیه به مدت 10 روز از ساعت 10 صبح تا 13 در دفتر شرکت تعاونی 
به یکی از اعضای هیئت مدیره که در دفتر تعاونی حضور دارد مراجعه فرمایند. مصوبات 
این مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه 
اعضاء اعم از حاضر و غایب، نافذ و معتبر خواهد بود.  ب( کسانی که تمایل به کاندیداتوری 
برای احراز سمت بازرسی را دارند درخواست کتبی خود را در قالب نمونه فرم به همراه 
مدارک الزم از قبیل کپی صفحات شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت )متولیدین 1338 
به بعد(، برگه عدم سوء پیشینه؛ عدم اعتیاد و مدرک تحصیلی و تخصصی، پس از تاریخ 
انتشار آگهی حداکثر ظرف مدت یک هفته جهت طرح در کمیسیون ماده پنج به دفتر 
تعاونی تحویل و رسید دریافت نمایند.  ج( این جلسه با حضور نصف به اضافه یک نفر کل 
اعضاء رسمیت خواهد یافت و همچنین جلسه مجمع عمومی یاد شده راس ساعت مقرر 

تشکیل و خاتمه خواهد یافت. 
 دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم و تصویب در خصوص صورت های مالی سال  1396
3- پیشنهاد وطرح وتصویب بودجه سال 1397

4- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل.
5- طرح و تصویب افزایش حق شارژ )ماهیانه تعاونی(

6- طرح و تصویب و تفویض اختیار الزم به هیئت مدیره جهت اخذ وام و تسهیالت الزم 
از بانک ها و سایر منابع اعتباری 

7- طرح و تصویب و تفویض اختیارات الزم به هیئت مدیره جهت پیگیری و خرید 
اتوبوس های جدید

علی اکبر زلف خانی  - رئیس هیئت مدیره 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای حمزه بابا یی ممشی دارای  شناسنامه شماره ۲۶ به شرح دادخواست به کالسه 
۵/۹۷۸/۹۷از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان خضربابایی به شناسنامه ۲۲۷ در تاریخ ۹۷/۸/۲۹در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱- حمزه بابایی فرزند خضر و پری به شماره شناسنامه ۲۶ متولد ۱۳۶۴ صادره از 

سوادکوه فرزند متوفی
۲- محمود بابایی فرزند خضر و پری به شماره ملی۲۳۵۰۰۰۳۷۴۷۷ متولد ۱۳۶۹ صادره 

از سوادکوه فرزند متوفی
۳- سمیه بابایی فرزند ۳ متولد ۱۳۶۱ صادره از سوادکوه فرزند متوفی 

۴-مبارکه بابایی فرزند خضر و پری شماره ملی ۲۲۵۰۰۱۱۹۷۴متولد ۱۳۶۸ صادره از 
سوادکوه فرزند متوفی 

۵-مطهره بابایی فرزند خضرو پری به شماره ملی ۲۲۵۰۰۷۴۱۷۸متولد ۱۳۷۲ صادره از 
قائمشهر فرزند متوفی 

۶-علی ربیعی فرزند قلی و خانم جهان شماره شناسنامه ۲۱۹ متولد ۱۳۳۵ صادره از 
سوادکوه همسر متوفی 

۷-مریم بابایی ممشی فرزند خضرو پری و شماره شناسنامه۹ متولد ۱۳۶۳ صادره از 
سوادکوه فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه 
کالسه پرونده ۷/۳۴۶/۹۷شماره دادنامه ۷۳۱-۹۷/۷/۳۰خواهان عمران نوذری با وکالت 
ناصر داغمه چی فیروزجایی به آدرس بابل خ مدرس ساختمان توکل طبقه ۸ واحد 
۴۵ خوانده  نسیم رزق  جو کهن به آدرس قائمشهر خیابان ساری بعد از پاساژهادی  
روبروی بانک صادرات فروشگاه پاستیلی خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا آقای 
ناصر داغمه چی به وکالت از آقای عمران نوذری فرزند تقی طی دادخواستی به طرفیت 
خانم نسیم رزق جوکهن  فرزند اسماعیل خواستار مطالبه وجه مبلغ یکصد و چهل 
میلیون ریال بابت صدور یک فقره چک به شماره ۸۱۲/۵۵۰۳۲۸-۹۶/۵/۲۸ عهده بانک 
مسکن به انضمام خسارت تاخیر و تادیه آن و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
گردیده است و برای اثبات ادعا نیز بر مصداق یک فقره چک مال ذکر و گواهینامه عدم 
پرداخت بانک محال علیه نیز ارائه داده است خوانده با وصف ابالغ و انتشار آگهی در 
روزنامه در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ایی  نیز تقدیم نداشته است و 
از سویی ایرادی  بر اسناد ارائه شده نیز به عمل نیاورده است و اینکه وجود اصل الشه 
چک درید دارند داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده بوده و اصل بر استصحاب می باشد 
و با تمسک به این اصل دعوی وکیل مدافع خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۱۰ 
و ۳۱۳ از قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی 
خوانده را به مبلغ یکصد و ۴۰ میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم االجرا بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی 
و مبلغ ۲/۵۸۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل در حق خواهان 
محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

های عمومی حقوقی بابل می باشد 
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف بابل عباس علی سوادکوهی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده: ۴/۹۷ش/۴۴۶

وقت رسیدگی: ۹۷/۱۰/۱۷   ۱۰:۳۰ صبح
خواهان: غضنفر شیرکوند
خوانده: آناهیتا زادوریان

خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. ناخوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم 
رساند. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
م.الف 1540 خ   مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف ورامین

آگهی دادنامه
پرونده کالسه۹۷۰۹۹۸۶۱۱۰۵۰۰۲۴۶شعبه۲دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهوازتصمیم نهایی 
استان  نشانی  به  فرزندسهراب  شماره۹۷۰۹۹۷۶۱۱۰۵۰۰۸۲۵.خواهان:خانم سوسن سلیمانیان 
خوزستان-شهرستان اهواز-شهراهواز-گلستان-بهارستان-بلوارصدف-بین آفرینش ونیایش-

پالک۵۷. خوانده:آقای پیمان طیب فرزندنادرقلی به نشانی مجهول المکان.خواسته:الزام به فک 
پالک خودرو. رای دادگاه:درخصوص دعوی خواهان بنام خانم سوسن سلیمانیان فرزندسهراب 
به طرفیت پیمان طیب فرزندنادرقلی به خواسته رسیدگی وصدورحکم مبنی برفک پالک یک 
دستگاه خودروپژو۲۰۶ آرین مدل۸۹به شماره پالک۴۱۶س۴۱ایران۶۶به انضمام کلیه خسارات 
وارده قانونی بدین شرح که خواهان مدعی است که خودروی مذکوررابه خوانده ابتیاع نموده 
بودلیکن خوانده بعنوان خریدارتا کنون اقدام به تعویض وفک پالک اقدام ننموده است ومراجعات 
خواهان نزدخوانده جهت اقدام به فک پالک مثمرالثمرنبوده است.درخواست الزام وی به شرح 
ستون خواسته دادخواست تقدیمی گردید خوانده مجهول المکان معرفی گردیدباوصف نشرآگهی 
وقت جلسه رسیدگی نامبرده درجلسه حضور نیافته ودلیلی که ناقض ادعای خواهان باشدارائه 
ننمودباتوجه به اینکه مطابق ماده۲۲۰قانون مدنی متعاملین صرفاملزم به مواردمصرح درعقدنبوده بلکه 
ملتزم به آثارونتایج ناشی ازعقدنیزمی باشندکه درمانحن فیه خوانده بعنوان خریدارمکلف بودپس 
ازوقوع عقدبیع وتسلیم مبیع نسبت به فک پالک از خودروفوق الذکراقدام لیکن نامبرده تاکنون به 
این تکلیف قانونی خودعمل ننموده است باتوجه به مراتب مذکوروباعنایت به مبایعه نامه ابرازی 
ونظربه اینکه خوانده دعوی دلیل ومستندی که ناقض ادعای خواهان باشدارائه ننمودلذادادگاه 
مدنی  مواد ۲۲۰،۲۱۹،۱۰و۱۲۵۷و۱۲۵۸قانون  ومستندابه  داده  راواردتشخیص  خواهان  دعوی 
دستگاه  یک  پالک  فک  به  خوانده  برالزام  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  ومواد۵۱۵و۵۱۹قانون 
خودروی پژو۲۰۶آرین مدل۸۹به شماره۴۱۶س۴۱ایران۶۶وهمچنین پرداخت خسارت دادرسی 
شامل هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون وهفتصدوسی وشش هزاروهزینه نشرآگهی طبق تعرفه 
قانونی وازباب تسبیب درطرح دعوی درحق خواهان صادرواعالم می گردد.ضمنا باتوجه به اینکه 
خواهان دیگرخواسته خودرامبنی برتوقیف فیزیکی خودرورابه موجب اظهارات جلسه رسیدگی 
مورخه۹۷/۸/۲مستردنموده بودلذامستندابه بندالف ماده۱۰۷قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال 
دادخواست صادرواعالم می گرددحکم صادره غیابی است ظرف مدت بیست روزپس ازتاریخ 
ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه سپس ظرف مدت بیست روزدیگرقابل تجدیدنظرخواهی 
دردادگاه تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.همچنین قرارصادره ظرف مدت بیست روز پس 

ازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی اهواز-سیدشجاع الدین موالی زاده

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سلیمان نوعی اقدم شام 

اسبی فرزند احمد
خواهان آقای رضا ندایی دادخواستی بطرفیت خوانده آقای سلیمان نوعی اقدم شام 
اسبی به خواسته مطالبه یک فقره چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹۷۰۹۹۸۰۴۹۵۸۰۰۶۵۳ شعبه ۲۸شورای حل اختالف شهرستان اردبیل ثبت و 
وقت رسیدگی مورخه ۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۹ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 28 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- جودی

متن آگهی 
خانم صدیقه محمدی زاده فرزند علی یاس و آقایان میالد و علی شهرتین هراتی فرزندان 
محمد علی در خصوص شکایت آقای علی حسین پور علیه شما دایر بر ایراد ضرب و 
جرح عمدی در پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۱۷۰۰۹۴۲ شعبه ۶ بازپرسی ظرف مهلت یک 
ماه از تاریخ نشر این آگهی مهلت دارید جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر در 

غیر اینصورت وفق قانون در خصوص پرونده اتهامی شما قرار صادر خواهد شد.
مدیر دفتر بازپرسی شعبه 6 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

آگهی اجرائیه
سید  آقای  مدیریت  به  مهراقتصاد  بانک  لهم:۱نام:-  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
اهواز- خوزستان-شهرستان  پدر:-نشانی:استان  خانوادگی:-نام  –نام  ضیاءایمانی 
اهواز-خیابان۲۴متری-جنب کالنتری۱۳-مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:۱- 
خوزستان-شهرستان  نشانی:استان  پدر:عبدالزهرا  نام  زبیدی  خانوادگی:  نام:خالدنام 
اهواز-اهواز-حصیرآباد-خیابان۹-پالک۷۷     ۲- نام:مسلم- نام خانوادگی:امان الهی 
-نام پدر:حسین-نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-شهرک الهیه-خیابان 
سبحان۳-پالک۸۵۳    ۳- نام:محبوبه نام خانوادگی: آل گرگر-نام پدر:جبار-نشانی:استان 
شریعتی-عامری-بلوارحمیدی-پالک۶۲- اهواز-اهواز-خیابان  خوزستان-شهرستان 
محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
۹۷۰۹۹۷۶۱۹۵۹۰۰۵۰۱حکم به محکومیت خواندگان دعوی منفردا و متضامنا به پرداخت 
مبلغ ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ۹/۷۷۰/۰۰۰ریال به 
عنوان هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه وپرداخت خسارت 
شاخص  نرخ  مورخ۱۳۹۶/۱۰/۲۶برطبق  استنادی  چک  سررسید  ازتاریخ  تاخیرتادیه 
قیمت که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم و محاسبه آن به عهده 
اجرای احکام مدنی است،دایره اجرای احکام مکلف است که آن را محاسبه وازخوانده 
دعوی وصول وبه خواهان ایصال نماید.خواهان نیزموظف به پرداخت مابه التفاوت 
هزینه دادرسی خواهدبود.مدیردفتر شعبه۲۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-
خشایارنیک مقام،محل امضاء دادرس ومهردادگاه:علی امیر ابراهیمی. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد)ماده۳۴قانون 
اجرای احکام مدنی(۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-مالی معرفی کند که 
اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودرا قادربه اجرای مفاد اجراییه 
نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول 
وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانک ها 
وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص 
ثالث و نیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان یک سال 
قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواال 
له بازداشت می شود)مواد۸و۳قانون نحوه اجرای محکومیت  به درخواست محکوم 
مالی۱۳۹۴(۴-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفراراز اجرای 
حکم،حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد.)ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی و 
ماده۲۰ق.م.ا و ماده ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۵-انتقال مال به دیگری 
به هر نحوبا انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یاهردومجازات می شود.)ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۶-چنانچه 
صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود.)تبصره 

۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(    
شعبه12دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)21حقوقی سابق(

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: اروپا متعهد 
شده راهکاری را برای جبران خالی به وجود 
اقتصادی  از شرایط  ایران  تا  ایجاد کند  آمده 

برجام بهره مند شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اکبر 
صالحی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
رسیده  کجا  به  اروپا  تعهدات  سرانجام 
است؟ گفت: اروپایی ها مدتی است که 
متعهد شده اند راهکاری را برای جبران 
خالی به وجود آمده ایجاد کنند تا بهره 
مندی ایران از شرایط اقتصادی برجام محقق 
شود. یکی از راهکار هایی که پیشنهاد کردند 
تحت عنوان »spv« است که مراحل آخر آن 
طبقه گفته خودشان در حال طی شدن است. 

آن ها به ما گفته اند ایجاد اجماع بین بیست و هفت 
آمریکایی ها  اینکه  ضمن  نیست  آسانی  کار  کشور 
این  نگذارند  که  بودند  کرده  را  تالششان  همه  هم 
سرانجام  به  کرده  اتخاذ  اروپا  اتحادیه  که  راهکاری 
برسد، اما مراحل آن در حال طی شدن است.وی با 
بیان این که »بنده در بروکسل بودم و همکاران دیگر 
از جمله وزارت امور خارجه نیز در تماس هستند«، 
افزود: با توجه به قول و وعده ای که داده اند امیدواریم 
تا قبل از سال جدید میالدی این وعده عملی شود.

البته در بروکسل، آقای کِنیته کمیسیر اتحادیه اروپا و 
آقای ریستوری هر دو گفته بودند که اروپا در نظر 
دارد برای معامالت نفتی خود با کشور های دیگر غیر 
از ایران که حجمی باالی سیصد میلیارد یورو هست 
از این به بعد این معامالت را با یورو انجام دهد.وی 

ادامه داد: آقای کنیته این را اعالم کرد و قبال هم به 
امروز دیدم.  را  اعالم رسمی آن  اما  بودند،  ما گفته 
اروپا تصمیم  اتحادیه  اتفاق بزرگی است یعنی  این 
گرفته نفتی را که از سرتاسر دنیا وارد می کرده و ۸۵ 
درصد پرداخت آن را به دالر می داده می خواهد به 
یورو انجام دهد و این اگر محقق شود اتفاق بزرگی 
است که دالر در شرایط دشواری به عنوان یک واحد 
پول جهانی قرار می گیرد و آمریکا از این شرایط یکه 
تازی خود جدا خواهد شد.رئیس سازمان انرژی اتمی 
در پاسخ به این سوال که اگر بسته اتحادیه اروپا مورد 
رضایت ایران قرار نگیرد ما چه اقداماتی باید انجام 
در  اروپایی ها  که  پیشنهادی  بسته  این  دهیم، گفت: 
حال تدوین آنند در مشورت دایم با دوستان ما در 

ایران هستند.

ورت ضر
 بهره مندی 

ایران از شرایط 
اقتصادی 

برجام



4 شهرستانهاشنبه 17 آذر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3907  

 آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 

ثبتی چمستان 
   نظر به دستور مواد ۱و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
امالک  فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/ ۱۳۹۰/۹  و ساختمانهای 
متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکورمستقردرواحد 
ثبتی ..چمستان..... مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد : مرحله نه سال ۹۷
بخش یک  

امالک متقاضیان واقع در قریه شیر کال پالک .....۲.....اصلی بخش 
..یک.....

 )فرعی…۴۶۰…(/    خانم فاطمه سلیمیان نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۴۵۲/۳۰ متر مربع 
واقع در قریه  شیرکال. خریداری از وحید و جهانگیر اخوان. مالک 

رسمی . 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیرآباد پالک .....۸.....اصلی بخش 

..یک.....
 )فرعی…۲۶۲…(/    آقای عباس ناصری نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با اطاقک احداثی به مساحت ۲۹۸۱/۴۰ متر مربع 
واقع در قریه  امیر آباد. خریداری از پیمان هاشمی. مالک رسمی . 
امالک متقاضیان واقع در قریه گیالنده پالک .....۹.....اصلی بخش 

..یک.....
 )فرعی…۳۱۹…(/   آقای عبدالرضا بهرامی قهنویه ئی نسبت 
به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
۳۱۶/۳۰ متر مربع واقع در قریه گیالنده. خریداری از اسماعیل 

خاکپور مالک رسمی .      
امالک متقاضیان واقع در قریه ولیرکان پالک .....۱۰.....اصلی بخش 

..یک.....
 )فرعی…۸۶…(/    خانم  کبری شکری نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۳۴۱/۴۵ متر مربع 

واقع در قریه  ولیرکان. واگذاری از کریم شکری. مالک رسمی . 
امالک متقاضیان واقع در قریه حاجی کال پالک .....۱۲.....اصلی 

بخش ..یک.....
به   نسبت  دوست  محمد  محمد  آقای  )فرعی…۶۵…(/      
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۷۴۳/۹۷ 
متر مربع ) که مقدار ۱۵۲ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع 

در قریه  حاجی کال. خریداری از علی آقاپور. مالک رسمی . 
 )فرعی…۶۶…(/    آقای سید مصطفی سید جعفری نسبت 
به  ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۱۴۴۱/۰۰ متر مربع ) که مقدار ۱۵۲ سیر مشاع عرصه وقف می 
باشد ( واقع در قریه  حاجی کال. خریداری از علی بابا و اسکندر 

کمالی  مالک رسمی . 
       امالک متقاضیان واقع در قریه سعادت آباد پالک .....۱۴.....

اصلی بخش ..یک.....
 )فرعی…۱۱۷…(/   خانم مهسا قنبری نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت ۴۴۵/۸۹ متر مربع ) که 
مقدار ۱۲۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه سعادت 

آباد خریداری از مجتبی رضازاده  مالک رسمی . 
)فرعی…۱۱۸…(/   خانم طیبه نادری نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت ۳۵۳/۸۶ متر مربع ) که 
مقدار ۱۲۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه سعادت 

آباد خریداری از ابراهیم آقاپور مالک رسمی . 
نسبت  دوست  هنر  حسین  امیر  آقای  )فرعی…۱۱۹…(/   
به  ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
۲۲۸/۳۷ متر مربع واقع در قریه سعادت آباد خریداری از رمضان 

قاسمی مالک رسمی . 
)فرعی…۱۲۰…(/   آقای امیر احمد کوالئیان نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت ۲۱۲/۹۲ متر مربع 
) که مقدار ۱۲۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه 

سعادت آباد خریداری از بهزاد میرنائی  مالک رسمی . 
نسبت  خلفلو  قاسمی  فردوس  آقای  )فرعی…۱۲۱…(/   
به  ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
۲۴۲/۹۷ متر مربع ) که مقدار ۱۲۰ سیر مشاع عرصه وقف می 
باشد ( واقع در قریه سعادت آباد خریداری از حامد اعظمی  مالک 

رسمی . 
)فرعی…۱۲۲…(/   آقای جمال خواجه نصیری نائینی نسبت 
به  ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
۲۵۱/۶۷ متر مربع ) که مقدار ۱۲۰ سیر مشاع عرصه وقف می 
باشد ( واقع در قریه سعادت آباد خریداری از محمد رضا ایمانی  

مالک رسمی . 
)فرعی…۱۲۳…(/   آقای احمد شاکری نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت ۴۲۳/۲۳ متر مربع ) که 
مقدار ۱۲۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه سعادت 

آباد خریداری از سیدرضا حسینی  مالک رسمی . 
)فرعی…۱۲۴…(/   آقای امیر حسین جباری ولیسده نسبت 
به  ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 
۲۵۶/۴۳ متر مربع ) که مقدار ۱۲۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد 
( واقع در قریه سعادت آباد خریداری از مجید ابراهیمی  مالک 

رسمی . 
       امالک متقاضیان واقع در قریه کچلده  پالک .....۱۵.....اصلی 

بخش ..یک.....
)فرعی…۲۲۳…(/   آقای  مهدی اصغر پور نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۳۱۳/۴۶ متر مربع 
) که مقدار ۴۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه 

کچلده. خریداری از طهماسقلی غالمپور  مالک رسمی .
)فرعی…۲۲۴…(/   آقای  ربیع اله اعظمی نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۶۳۸/۴۰ متر مربع 
واقع در قریه کچلده. خریداری از بهرام بیتی و ناهید ذوالقدر  

مالک رسمی .
)فرعی…۲۲۵…(/   خانم  ویدا عظیم زاد نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۳۵۶/۳۵ متر مربع 
) که مقدار ۴۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه 

کچلده. خریداری از محرمعلی نوروزی  مالک رسمی .
 )فرعی…۲۲۶…(/   آقای فرهاد میر آخورلی نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۳۰/۰۰ متر مربع  
واقع در قریه کچلده. خریداری از فرزاد دهقان  مالک رسمی .       

امالک متقاضیان واقع در قریه کنسپا  پالک ....۱۷...اصلی بخش 
.یک..

ایجدانکی  بیکی  ولی  محمد  عزیزه  خانم  )فرعی…۳۵…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
مساحت....۲۸۹/۸۵.... متر مربع واقع در قریه کنسپا خریداری از 

حمید کالنتری  مالک رسمی 
       . امالک متقاضیان واقع در قریه کیابسر پالک ....۱۸...اصلی 

بخش .یک..
)فرعی…۱۰۲…(/   آقای علی مهدوی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۱۶۴/۲۲.... متر مربع 

واقع در قریه کیابسر واگذاری از شعبانعلی مهدوی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک ....۲۰...اصلی بخش 

.یک..
سه  به  نسبت  اف  بهمن  صدیقه  خانم  )فرعی…۱۵۶…(/   
دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت....۲۰۶/۳۳.... متر مربع واقع در قریه باریکال خریداری از 

احمد نصیری  مالک رسمی 
)فرعی…۱۵۶…(/   خانم کتایون شمس نسبت به سه دانگ 
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   از  مشاع 
مساحت....۲۰۶/۳۳.... متر مربع واقع در قریه باریکال خریداری از 

احمد نصیری  مالک رسمی 
)فرعی…۱۵۷…(/   آقای حسین نائیج نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان در حال احداث به مساحت....۲۲۷/۱۹.... 
متر مربع واقع در قریه باریکال خریداری از خسروو چهرزاد  مالک 

رسمی 
)فرعی…۱۵۸…(/   آقای سید رضا صباغی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۱۶۵/۰۰.... متر 
مربع واقع در قریه باریکال خریداری از زهرا حبیب نژاد شیاده  

مالک رسمی 
)فرعی…۱۵۹…(/   آقای غفار کاالشی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۴۵۵/۴۰.... متر مربع 

واقع در قریه باریکال واگذاری از مقداد کاالشی  مالک رسمی 
گزستانی  حسینی  حاجی  محسن  آقای  )فرعی…۱۶۰…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
مساحت....۵۹۴/۶۵.... متر مربع واقع در قریه باریکال خریداری از 

پیام عزیزی و سحر رضائی  مالک رسمی 
         امالک متقاضیان واقع در قریه ورازده علیا پالک ....۲۱...

اصلی بخش .یک..
آباد  جهان  عباسی  اله  قدرت  آقای  )فرعی…۱۲۷…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
مساحت....۲۴۷/۱۸.... متر مربع واقع در قریه ورازده علیا خریداری 

از اردشیر پارسا معین  مالک رسمی   
)فرعی…۱۲۸…(/   آقای فرهاد جزی مطلق نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۴۵/۶۴.... متر 
مربع واقع در قریه ورازده علیا خریداری از علی محمدی  مالک 

رسمی   
         امالک متقاضیان واقع در قریه دارکال پالک ....۲۲...اصلی 

بخش .یک..
)فرعی…۱۹۷…(/   خانم ناهید عبدالمحمدی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۱۱۶/۳۰.... متر 
مربع واقع در قریه دارکال خریداری از امید روستائی  مالک رسمی   
)فرعی…۱۹۸…(/   آقای مجید فرخ زاد نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۳۹/۲۲.... متر مربع 

واقع در قریه دارکال خریداری از الهام خاکی  مالک رسمی    
)فرعی…۱۹۹…(/   آقای وحیدرضا فرخ زاد نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۸۹/۱۲.... متر 
مربع واقع در قریه دارکال خریداری از وحید دهقان  مالک رسمی    
)فرعی…۲۰۰…(/   خانم سیده زهرا حسینی مقدم نسبت به 
ششدانگ  یک قطعه زمین با اطاق احداثی به مساحت....۴۱۵/۳۳.... 
متر مربع واقع در قریه دارکال خریداری از سید علی برقبانی  مالک 

رسمی    
  امالک متقاضیان واقع در قریه خطیب کال  پالک .....۲۹.....اصلی 

بخش ..یک.....
به  نسبت  زاده   حسین  غالمرضا  آقای  )فرعی…۱۲۵…(/   
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان مشتمل بر مغازه به مساحت 
۱۰۲/۳۷ متر مربع واقع در قریه خطیب کال  خریداری از نبی اله 

حسین زاده  مالک رسمی         
      امالک متقاضیان واقع در قریه بلویج  پالک .....۳۰.....اصلی 

بخش ..یک.....
)فرعی…۱۲۰..(/   آقای حسین نائیج نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان در حال اححداث  به مساحت ۲۴۹/۹۵ متر 
مربع واقع در قریه بلویج خریداری از خالق تقی زاده  مالک رسمی 
)فرعی…۱۲۱..(/   آقای حسین نیک نشان نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین به مساحت ۲۷۹/۶۰ متر مربع 

واقع در قریه بلویج خریداری از منصوره نقیبی مالک رسمی
)فرعی…۱۲۱..(/   خانم منصوره نقیبی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ  یک قطعه زمین به مساحت ۲۷۹/۶۰ متر مربع واقع در 

قریه بلویج خریداری از محمد نیک نشان مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه قلعه کتی  پالک .....۳۵.....اصلی 

بخش ..یک.....
)فرعی…۵۱…(/   خانم  سکینه شاه محمد میر آب نسبت به  

ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۴۹/۵۷ 
متر مربع ) که مقدار ۵۴ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در 

قریه قلعه کتی. خریداری از هوشنگ کیا  مالک رسمی .
به   نسبت  جوادزاده   مجتبی  سید  آقای   )فرعی…۵۲…(/   
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۴۵/۷۸

 متر مربع ) که مقدار ۵۴ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع 
در قریه قلعه کتی. خریداری از حمید موذن و فهیمه خلج موذن  

مالک رسمی .
بخش دو      

امالک متقاضیان واقع در قریه افراده  پالک ....۵...اصلی بخش .۲..
)فرعی…۵۷…(/   آقای فرهاد اصغری نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۱۹۹/۴۲. متر مربع ) 
که مقدار ۶۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه افراده. 

خریداری از غالمعلی اصغری. مالک رسمی  
      امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک ....۶...اصلی بخش .۲..

)فرعی…۹۲…(/   آقای سید مجید فرهید نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....۷۵۱/۰۹. متر 
مربع واقع در قریه ایرکا. خریداری از مجید گلشن فرد و جعفر 

رمضانی. مالک رسمی  
)فرعی…۹۳…(/   آقای روح اله سلیمانی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان در حال احداث به مساحت....۵۳۹/۵۵. 
متر مربع واقع در قریه ایرکا. خریداری از وحید کریمی. مالک 

رسمی  
     امالک متقاضیان واقع در قریه همصفا  پالک ....۸...اصلی 

بخش .۲..
)فرعی…۵۷…(/   آقای اکبر محمدزاده نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۳۸/۰۱. متر مربع 

واقع در قریه همصفا. خریداری از زهرا زارع  مالک رسمی  
امالک متقاضیان واقع در قریه علی آباد  پالک ....۱۲...اصلی بخش 

..۲.
به  )فرعی…۲۰۶…(/   خانم مطهره مشهدی جعفری نسبت 
ششدانگ  یک قطعه زمین به مساحت....۲۸۷/۷۰. متر مربع واقع 
در قریه علی آباد. خریداری از علی جعفری جبلی مالک رسمی  

امالک متقاضیان واقع در قریه سهری  پالک ....۱۳...اصلی بخش 
..۲.

)فرعی…۶…(/   آقای قربان توکلی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....۷۰۸/۲۲. متر مربع 

واقع در قریه سهری. خریداری از شعبان توکلی  مالک رسمی  
بخش یازده    

امالک متقاضیان واقع در قریه کراتکتی  پالک ....۲...اصلی بخش 
..۱۱.

)فرعی…۲۸۶…(/   خانم  کتایون واحدی نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۱۹۶/۰۰.... متر 
مربع واقع در قریه کراتکتی . خریداری از میثم رنجبر  مالک رسمی      
        امالک متقاضیان واقع در قریه آهودشت  پالک ....۶...اصلی 

بخش .۱۱..
سالدهی  محمدی  شکراهلل  آقای  )فرعی…۴۶۵…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
مساحت....۶۳۱/۲۰.... متر مربع واقع در قریه آهودشت . خریداری 

از مهرعلی حسن زاده   مالک رسمی
        امالک متقاضیان واقع در قریه شهربند  پالک ....۷...اصلی 

بخش .۱۱..
منفرد  آملی  سلیمانی  سعید  آقای   )فرعی…۳۶۴…(/   
به  احداثی  با ساختمان  به  ششدانگ  یک قطعه زمین  نسبت 
مساحت....۲۱۴/۳۶.... متر مربع واقع در قریه شهربند . خریداری 

از علیرضا شالیکار  مالک رسمی  
        امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا  پالک ....۸...اصلی 

بخش .۱۱..
)فرعی…۲۱۸…(/   خانم  فاطمه فروهر نسبت به دو دانگ 
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   از  مشاع 
مساحت....۱۴۹/۴۷.... متر مربع واقع در قریه سالده علیا . خریداری 

از سمانه فتاحی  مالک رسمی  
 )فرعی…۲۱۸…(/   خانم  فرزانه محمودیان نسبت به چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت....۱۴۹/۴۷.... متر مربع واقع در قریه سالده علیا . خریداری 

از سمانه فتاحی  مالک رسمی  
 )فرعی…۲۱۹…(/   خانم  نوریکو سوزوکی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۰۸/۳۷.... متر 
مربع واقع در قریه سالده علیا . خریداری از سید صادق عقیلی  

مالک رسمی
)فرعی…۲۲۰…(/   خانم  شیفته وجدی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۵۵/۸۵.... متر 
مربع واقع در قریه سالده علیا . خریداری از سیف اله قاسمی  مالک 

رسمی
)فرعی…۲۲۱…(/   آقای  مهران فرج تبار نشلی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۴۰/۸۵.... متر 
مربع واقع در قریه سالده علیا . خریداری از رقیه جونوش فراهانی  

مالک رسمی
      امالک متقاضیان واقع در قریه باغبانکال  پالک ....۱۲...اصلی 

بخش .۱۱..
)فرعی…۱۱۰…(/   آقای سید محمد حسینی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۶۰۲/۸۹.... متر 
مربع واقع در قریه باغبانکال  واگذاری از سید یوسف حسینی مالک 

رسمی   
نسبت  حسینی  حسن  سید  آقای  )فرعی…۱۱۱@…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
مساحت....۶۸۳/۵۷.... متر مربع واقع در قریه باغبانکال  خریداری  

از سید یوسف حسینی مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه مرزنده  پالک .....۱۳.....اصلی بخش 

.....۱۱..
)فرعی…۸۲…(/   آقای  نعمت اله اکبری نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان در حال احداث به مساحت ۲۶۸/۴۰ 
متر مربع ) که مقدار ۳۲ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در 

قریه مرزنده. واکذاری از زبیده حیدری  مالک رسمی .
     امالک متقاضیان واقع در قریه اناده  پالک ....۱۵...اصلی بخش 

..۱۱.
)فرعی…۲۸۱…(/   آقای عباسعلی قادری نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۵۰/۰۰.... متر 
مربع واقع در قریه اناده  خریداری از سید احمد و سیده زهرا 

کماکلی مالک رسمی     
نسبت  خرم   یوسفی  صغری  خانم  )فرعی…۲۸۲…(/     
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
مساحت....۲۱۲/۷۵.... متر مربع واقع در قریه اناده  خریداری از 

مرتضی و مهرداد علومی  مالک رسمی  
 )فرعی…۲۸۳…(/   آقای مهرداد علومی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۱۱/۵۴.... متر 
مربع واقع در قریه اناده  خریداری از عباس اکبری  مالک رسمی   

)فرعی…۲۸۴…(/   آقای مهرداد علومی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۳۰/۸۰.... متر مربع 

واقع در قریه اناده  خریداری از عباس اکبری  مالک رسمی   
  )فرعی…۲۸۵…(/   خانم  لیال تکه  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....۲۶۵/۹۴.... متر مربع 
واقع در قریه اناده  خریداری از مرتضی و مهرداد علومی  مالک 

رسمی  
)فرعی…۲۸۶…(/   خانم  شهره کیاء  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۶۶/۰۰.... متر مربع 

واقع در قریه اناده  خریداری از کیومرث شهابی  مالک رسمی   
)فرعی…۲۸۷…(/   آقای محمد بهرامنی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۳۰۷/۶۸.... متر مربع 
واقع در قریه اناده  خریداری از محمدرضا اسمعیلی  مالک رسمی  
)فرعی…۲۸۸…(/   خانم  مریم رحمانی زاده  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۵۰۶/۵۰.... متر 
نغمه  اسمعیلی و  از احمد  اناده  خریداری  قریه  مربع واقع در 

خوشدل  مالک رسمی   
         امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ چالک  پالک ....۱۶...

اصلی بخش .۱۱..
)فرعی…۲۱۱…(/   آقای احمدرضا اکبری نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۷۶/۳۳.... متر 
مربع واقع در قریه سنگ چالک  خریداری از یاسر ولی پور  مالک 

رسمی
         امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده  پالک ....۱۸...اصلی 

بخش .۱۱..
)فرعی…۹۹…(/   آقای غالمعلی بهرامی  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۱۹۷/۵۴.... متر 
مربع ) که مقدار ۴۸ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه 

مغانده  خریداری از رجبعلی لطیف زاده  مالک رسمی
)فرعی…۱۰۰…(/   آقای منوچهر قاسمی  نسبت به سه دانگ 
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   از  مشاع 
مساحت....۲۱۲/۳۳.... متر مربع ) که مقدار ۴۸ سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد ( واقع در قریه مغانده  خریداری از مهدی زارع  

مالک رسمی
)فرعی…۱۰۰…(/   خانم فاطمه رضایی  نسبت به سه دانگ 
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   از  مشاع 
مساحت....۲۱۲/۳۳.... متر مربع ) که مقدار ۴۸ سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد ( واقع در قریه مغانده  خریداری از مهدی زارع  

مالک رسمی
)فرعی…۱۰۱…(/   آقای مسعود حریریان  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۳۳۴/۰۰.... متر 
مربع ) که مقدار ۴۸ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه 

مغانده  خریداری از رمضانعلی پیلگوش  مالک رسمی
         امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکال  پالک ....۱۹...

اصلی بخش .۱۱..
)فرعی…۴۰۱…(/   آقای غالمعباس فتاحیان نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۵۹۵/۲۱.... متر 
مربع واقع در قریه چمازکال  خریداری از رمضان نیک زاد  مالک 

رسمی
)فرعی…۴۰۲…(/   خانم فاطمه سلگی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۴۲۶/۹۴.... متر مربع 
واقع در قریه چمازکال  خریداری از محمد علی نیکزاد  مالک 

رسمی
        امالک متقاضیان واقع در قریه  عباسکال   پالک ....۲۳...

اصلی بخش .۱۱..
)فرعی…۶۱…(/  خانم  بهاره شاکری مهر کور عباسی نسبت به 
سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت....۲۴۴/۸۷.... متر مربع ) که مقدار ۱۰۰ سیر مشاع  عرصه  
وقف می باشد ( واقع در قریه عباسکال . خریداری از رمضان 

نوروزی مالک رسمی       
)فرعی…۶۱…(/  خانم  گل آفرینروحیان انچه  نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت....۲۴۴/۸۷.... متر مربع ) که مقدار ۱۰۰ سیر مشاع  عرصه  
وقف می باشد ( واقع در قریه عباسکال . خریداری از رمضان 

نوروزی مالک رسمی   
       امالک متقاضیان واقع در قریه کردآباد  پالک ....۳۳...اصلی 

بخش .۱۱..
)فرعی…۹۳۱…(/   خانم سهیال نادری نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۳۲۷/۶۹.... متر مربع 
واقع در قریه کردآباد  خریداری از رحیم و مصطفی جمارونی  

مالک رسمی 

)فرعی…۹۳۲…(/   آقای  احمد اخوان پور نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۳۹/۵۳.... متر 
مربع واقع در قریه کردآباد  خریداری از داود غریبی  مالک رسمی      
نسبت  خمسه  بابا  هوشنگ  امیر  آقای  )فرعی…۹۳۳…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
مساحت....۲۸۰/۶۵.... متر مربع واقع در قریه کردآباد  خریداری از 

ثروت صلح جوی فرد  مالک رسمی
  امالک متقاضیان واقع در قریه اسپی کال  پالک ....۳۴...اصلی 

بخش .۱۱..
)فرعی…۳۷۹…(/   خانم  الهام شاطرپوری نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۳۲۰/۲۰.... متر 
مربع واقع در قریه اسپی کال  خریداری از محمدجعفر جهادی  

مالک رسمی. 
         امالک متقاضیان واقع در قریه سیدکال  پالک ....۳۵...اصلی 

بخش .۱۱..
)فرعی…۵۴۹…(/   آقای مهران شاکری نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین به مساحت....۶۰۶/۶۸.... متر مربع واقع در قریه سیدکال 

خریداری از مرتضی فتاحی  مالک رسمی
)فرعی…۵۵۰…(/   آقای عین اله فتاحی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین به مساحت....۲۵۷/۰۰.... متر مربع واقع در قریه سیدکال 

خریداری از سحر اسالمی  مالک رسمی
         امالک متقاضیان واقع در قریه شیخ علیکال  پالک ....۳۶...

اصلی بخش .۱۱..
)فرعی…۱۲۰…(/  آقای  علیرضا سرابچی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....۲۲۵/۵۲.... متر 
مربع واقع در قریه شیخ علیکال  خریداری از مهدی کثیری  مالک 

رسمی
)فرعی…۱۲۱…(/  خانم ناهید خرم روز نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....۲۲۰/۳۶.... متر مربع 
واقع در قریه شیخ علیکال  خریداری از صغری شهابی  مالک 

رسمی
)فرعی…۱۲۲…(/  آقای  غالمرضا محمدی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....۲۱۱/۵۰.... متر 
مربع واقع در قریه شیخ علیکال  خریداری از علیرضا کثیری مالک 

رسمی
)فرعی…۱۲۳…(/  آقای  علیرضا عرفاتی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....۳۲۱/۰۰.... متر 
مربع واقع در قریه شیخ علیکال  خریداری از طاهر منصوریان مالک 

رسمی
)فرعی…۱۲۴…(/  آقای  قدرت اله نصیری نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....۲۳۶/۸۵.... متر 
مربع واقع در قریه شیخ علیکال  خریداری از ارسالن ) حمیدرضا 

( کثیری مالک رسمی
)فرعی…۱۲۵…(/  آقای  طاهر منصوریان نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....۴۹۰/۷۵.... متر 
مربع واقع در قریه شیخ علیکال  خریداری از سیاوش هادیان مالک 

رسمی
       امالک متقاضیان واقع در قریه نانوا کال  پالک ....۳۸...اصلی 

بخش .۱۱..
)فرعی…۱۰۶…(/  آقای  علیرضا افضلی ثابت نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت....۲۴۷/۸۰.... متر مربع 
واقع در قریه نانواکال  خریداری از عین اله بهرامی  مالک رسمی     
)فرعی…۱۰۷…(/  خانم  مریم غالمی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت....۲۸۸/۶۶.... متر مربع واقع 
در قریه نانواکال  خریداری از مجتبی حسن پور  مالک رسمی     
       امالک متقاضیان واقع در قریه  طالب آباد   پالک ....۳۹...

اصلی بخش .۱۱..
خلخالی   حقیقی  قنبری  صدیقه  خانم   )فرعی…۵۶…(/  
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
مساحت....۲۵۶/۱۵.... متر مربع ) که مقدار ۱۲۰ سیر مشاع  عرصه  
وقف می باشد ( واقع در قریه طالب آباد . خریداری از محمد 

محمدی  مالک رسمی      
)فرعی…۵۷…(/  خانم  صدیقه مدیری  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۵۹/۲۰.... متر مربع 
) که مقدار ۱۲۰ سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه 

طالب آباد . خریداری از ولی دهقان  مالک رسمی    
        امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده  پالک ....۴۱...

اصلی بخش .۱۱..
آقای   ) قطعه  )فرعی…۲۴۲…(/)……………-….شماره 
حسن خادمی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  به مساحت....۳۲۵/۴۰.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده 

. خریداری از غالمعلی خادمی  مالک رسمی
آقای   ) قطعه  )فرعی…۲۴۳…(/)……………-….شماره 
سعید حسینی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان 
در حال احداث  به مساحت....۱۹۹/۰۰.... متر مربع واقع در قریه 

سنگین ده . خریداری از حسین نیک زاد  مالک رسمی

)فرعی…۲۴۴…(/)……………-….شماره قطعه ( خانم  
فاطمه رفیع پورلنگرودی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....۱۷۹/۶۰.... متر 
مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از باب اله قاسمی  مالک 

رسمی 
)فرعی…۲۴۴…(/ آقای علی حسین معیدی نیا نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به 
مساحت....۱۷۹/۶۰.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری 

از باب اله قاسمی  مالک رسمی
)فرعی…۲۴۵…(/)……………-….شماره قطعه ( خانم 
فریبا عبدیان میاندوآب نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  به مساحت....۲۸۴/۰۳.... متر مربع واقع در قریه 

سنگین ده . خریداری از رحیم آقا بهزادی  مالک رسمی
)فرعی…۲۴۶…(/)……………-….شماره قطعه ( آقای 

علیرضا ابتکاری نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  به مساحت....۱۹۴/۸۷.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده 

. خریداری از حمیدرضا شهابی  مالک رسمی
)فرعی…۲۴۷…(/)……………-….شماره قطعه ( خانم 
محترم عبیدی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  به مساحت....۲۴۱/۵۴.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده 

. خریداری از مرتضی حسن پور  مالک رسمی
       امالک متقاضیان واقع در قریه  عربخیل   پالک ....۴۶...

اصلی بخش .۱۱..
)فرعی…۲۸۴…(/  آقای  علیرضا باغ شاهی  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۵۶/۳۹.... متر 
مربع ) که مقدار ۶۴ سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در 
قریه عربخیل . خریداری از حشمت اله رحمتی  مالک رسمی     

)فرعی…۲۸۵…(/  آقای  حمیدرضا کریمان  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۴۸/۲۱.... متر 
مربع ) که مقدار ۶۴ سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در 

قریه عربخیل . خریداری از احسان گیالنی  مالک رسمی  
    امالک متقاضیان واقع در قریه عبداله آباد پالک ....۴۷...اصلی 

بخش .۱۱..
)فرعی…۵۹۴…(/)……………-….شماره قطعه (  خانم 
فرانک گلکانی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت....۲۴۸/۵۰.... متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  

خریداری از علی عمران حیدری مالک رسمی
)فرعی…۵۹۵…(/)……………-….شماره قطعه (  خانم 
زهرا صدیقی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت....۲۵۴/۶۳.... متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  

خریداری از محمدرضا آبیان  مالک رسمی
       امالک متقاضیان واقع در قریه لسفیجان  پالک .....۵۴.....

اصلی بخش ..۱۱.....
 )فرعی…۲۳۶…(/   آقای ایوب حسن پور نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۱۰/۱۴ متر مربع 
واقع در قریه لسفیجان  خریداری از سلمان لطفی  مالک رسمی   

 )فرعی…۲۳۷…(/   آقای عیسی زارع  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۳۲/۵۰ متر مربع واقع 

در قریه لسفیجان  خریداری از ناصر توکلی  مالک رسمی  
       امالک متقاضیان واقع در قریه هالپان  پالک ....۵۶...اصلی 

بخش .۱۱..
نسبت  مقصودی  اله  حشمت  آقای  )فرعی…۳۱۹…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
مساحت....۲۲۸/۸۶.... متر مربع واقع در قریه هالپان خریداری از 

اسمعیل نائیجی  مالک رسمی. 
       امالک متقاضیان واقع در قریه هالپان  پالک ....۵۷...اصلی 

بخش .۱۱..
)فرعی…۳۱۹…(/   آقای سیف اله خاکزاد  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۱۸۹/۹۰.... متر 
مربع واقع در قریه چمستان خریداری از عبداله خاکزاد  مالک 

رسمی. 
       امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد  پالک ....۱۰۰...

اصلی بخش .۱۱..
)فرعی…۴۴۵…(/  خانم  رویا نبوت مهر نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۳۲۷/۴۹.... متر 
مربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از عباس کهنلو و فخرالزمان 

زارع زاده   مالک رسمی. 
)فرعی…۴۴۶…(/  آقای جهانگیر شهابی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین به مساحت....۲۳۵/۷۷.... متر مربع واقع در قریه 

نعمت آباد .  خریداری از غالمرضا حسین زاده  مالک رسمی .
)فرعی…۴۴۷…(/  آقای  شهرام برون نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۸۷/۰۰.... متر مربع 
واقع در قریه نعمت آباد .  خریداری از مجتبی تقی پور  مالک 

رسمی .
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی 
و/ کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قباًل اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود 
، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید . 
م / الف ۹۷/۷۸۰۰۵۵

تاریخ انتشار نوبت اول ......۹۷/۰۹/۱۷........
 تاریخ انتشار نوبت دوم  ......۹۷/۱۰/۰۱.......   

رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک چمستان سید عباد شانه دشتی

تشکیل کمیته نظارت و پایش 
اشتغال روستایی در مازندران

ساری.سامان علیزاده: .مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مازندران از تشکیل کمیته نظارت و پایش 

اشتغال روستایی در مازندران خبر داد.
کامران اصغری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و  ویژه خبری صدا  گفتگوی  برنامه  در  شنبه شب 
سیمای مازندران با بیان اینکه بیشترین ثبت نام در 
حوزه تسهیالت اشتغالزای روستایی بوده است، تثبیت 
سکونت روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان 

به شهر و افزایش اشتغال از جمله اهداف بوده است.
وی ایجاد اشتغال را هدف اصلی پرداخت تسهیالت 
بیان کرد وگفت: بیشترین تنوع طرح اشتغال روستایی 
دار  اولویت  های  رسته  و  دارد  وجود  مازندران  در 
اشتغال مانند شیالت، کشاورزی، دامداری، سورتینگ 
و غیره است. اصغری با بیان اینکه ۷۰ درصد تسهیالت 
در حوزه کشاورزی بوده است گفت: روستاها باید در 
حوزه زیرساخت ها تقویت شود و بیشتر تسهیالت 

اعطایی در زمینه ایجاد اشتغال بوده است.
مدیرکل تعاون مازندران، با اشاره به معرفی ۱۸۰۰ طرح 
در قالب کارا به بانکها اظهار داشت: هزار و ۲۸۰ طرح 

منجر به قرارداد و پرداخت تسهیالت شده است.
وی بااظهار اینکه سرانه اشتغال را ۷۵ میلیون تومان 
اعالم کرد و گفت: در حال حاضر سه هزار و ۲۵۹ 
اشتغال در استان تعهد شده است و در مجموع بیش 
از ۱۶۵ میلیارد تومان اعتبار تسهیالت کارا در فاز اول 

درنظر گرفته شده است.

خبر

در دیدار مدیرعامل بنیاد برکت با معاون توسعه ی روستایی و مناطق روستایی تأکید شد؛

افزایش هم افزایی میان دستگاه های خدمت رسان روستایی

مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و معاون 
توسعه ی روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری دیدار و گفت وگو کردند.
در نشست مهندس سعید جعفری، مدیرعامل بنیاد برکت و معاونان این بنیاد با 
دکتر محمد امید، معاون توسعه ی روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، 
بر ضرورت هم افزایی میان دستگاه های فعال در حوزه ی خدمات رسانی به 

مناطق محروم روستایی تأکید شد.
از دیدگاه های  این دو دستگاه خدمات رسان  اطالع  این جلسه، ضمن  در 
ضرورت  محرومیت زدایی،  و  روستایی  توسعه ی  زمینه ی  در  یک دیگر 
یکپارچگی در سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و گزارش دهی 

میان دستگاه های اجرایی فعال در حوزه ی روستا مورد توجه قرار گرفت.
هم چنین پیشنهاد شد، ستاد یا قرارگاهی به این منظور تشکیل شود و بدون 
ایجاد ساختار اضافی و صرفاً در چهارچوب ساختارهای فعلی، هماهنگی های 

الزم را  میان دستگاه های اجرایی فعال در حوزه ی روستایی برقرار کند. 
آماده سازی یک برنامه ی فراگیر و جامع برای کشور در حوزه های روستایی با 
برش های استانی از دیگر موارد مطرح در این نشست بود. هم چنین با توجه 
به قانون توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و فعالیت 
گسترده ی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در مناطق 
محروم و روستایی به خصوص در حوزه ی اشتغال زایی، درخواست استفاده ی 
این بنیاد از منابع صندوق توسعه ی ملی همانند دستگاه های اجرایی دیگر مطرح 
شد. در پی این درخواست و با عنایت به اجرای طرح های اشتغال زایی در 
مناطق محروم روستایی توسط بنیاد برکت با حضور تسهیل گرانی که فقط به 
دنبال پرداخت وام نیستند، بلکه متقاضیان را تا به بهره برداری رسیدن طرح ها 
راهبری می کنند، مقرر شد مکاتبه ای میان این بنیاد و معاونت توسعه ی روستایی 
و مناطق محروم ریاست جمهوری انجام شود تا در صورت امکان اصالح 

قانون، این دسترسی مهیا شود.

خبر

گفت:  حیدری  اسدا...  دکتر  زمان؛  خبرنگار  نژاد-  خانی 
در  برابری  فراگیر،  های  آموزش  از  اطمینان  توانمندسازی، 
فرصت ها از محورهای اصلی و هدف سازمان بهزیستی است.
این آئین که به مناسبت روز جهانی معلولین در سالن میالد 
شهرداری کرج برگزار شد؛ حیدری افزود: اهمیت ایجاد برابری 
و عدالت بهره مندی از امکانات اجتماعی باید برای تمام افراد 

جامعه به ویژه معلوالن فراهم شود.
مدیرکل بهزیستی استان البرز خاطر نشان کرد:۵۰ هزار معلول 
زیرپوشش بهزیستی استان هستند که ۲ هزار و ۶۰۰ معلول 

البرزی در نوبت برای دریافت خدمات حمایتی قرار دارند.
حیدری تاکید کرد: با توجه به شرایط موجود، باید تصمیم 
گیران، مسئولیت های اجتماعی خود را بیش از پیش جدی 

بگیرندT اما متاسفانه در بعد امکانات حتی یک سالن ویژه 
معلوالن به منظور برپایی همایش ها فراهم نشده است و همین 
امر به خودی خود بیانگر راه بسیار زیادی است که پیش رو 
داریم.  وی با تامل بر اهمیت ساماندهی معلوالن مطرح کرد: در 
سطح استان البرز بیش از ۵۰ هزار معلول شناسایی شده است 
که بنابر شرائط ممکن برنامه ریزی ها در راستای بهبود شرائط 

زندگی، آموزشی و فرهنگی آنان در حال انجام است.
در  سالمند  جمعیت  درصد  که ۱۲  خبر  این  اعالم  با  وی   
سطح استان البرز وجود دارند گفت: بخشی از امور بهزیستی 
اختصاص به بهبود شرائط زندگی سالمندان دارد که متناسب 
با رشد جمعت البرز و افزایش جمعیت سالمندان، این کار 

صورت می پذیرد.

 حیدری افزود: سال گذشته ۲ هزار فرصت شغلی در سطح 
میزان فرصت شغلی، ۵۰  این  از  که  فراهم شده است  البرز 

درصد سهم معلوالن است.
 مدیرکل بهزیستی استان البرز در خصوص اختصاص خانه 
های مهر به معلوالن با تسهیالت ویژه گفت: بالغ بر ۱۳۰ واحد 
به خانواده های چند معلولی خانه واگذار شده است که در کنار 
این مهم شرائط ویژه جهت خانه دار شدن خانواده های تک 

معلولی نیز در دست اقدام است.
 او در پایان به حفظ و منزلت اجتماعی معلوالن تاکید و از 
همه دستگاه های مربوطه خواست تا با ایجاد برابری و عدالت 
امکانات الزم برای معلوالن، توانمندسازی آنان  را تا رسیدن به 

هدفی که بهزیستی برنامه ریزی کرده، فراهم نمایند.

مدیر کل بهزیستی استان البرز:

توانمندسازی معلوالن هدف سازمان بهزیستی است
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خانواده های ایرانی روزی نیم ساعت 
گفت وگوی چهره به چهره دارند

مشاور زنان و خانواده وزیر کشور با بیان اینکه گفت وگوی چهره به چهره اعضا 
در یک خانواده ایرانی به روزی ۳۰ دقیقه تقلیل یافته است، از اجرای طرح گفت 

وگوی ملی خانواده و بین نسلی خبر داد.
فریبا نظری با بیان اینکه روابط صمیمانه اعضای خانواده ایرانی به مدت زمان 
اندکی تقلیل یافته است، افزود: باید به وضعیت نرمال و طبیعی در تعامل بین افراد 
در خانواده برسیم. نتیجه مطالعات نشان می دهد ارتباط صمیمانه و گفت وگوی 
اعضای خانواده کاهش یافته و آمارهای زیادی در این مورد دیده می شود.وی 
در ادامه »گفت وگو« را منجر به کاهش بحران و تنش و اختالف آتی دانست و 
افزود: اگر در خانواده زمینه مناسب گفت وگو فراهم شود، آرامش به سطوح میانی 
جامعه از جمله مدرسه و گروه همساالن و فضاهای آموزشی انتقال می یابد.نظری 
که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد، وضعیت کنونی در حوزه صمیمیت 
خانواده را در سطح هشدار عنوان کرد و گفت: اوال باید این وضعیت را اعالم 
کنیم و در عین باید نگران سرانه گفت وگو و تعامل صمیمانه اعضای خانواده 
باهم باشیم. در این حوزه کار باید به دست یک متخصص کاردان سپرده شود و 
به همین دلیل انجمن جامعه شناسی در تک تک استان ها با کمک استانداری ها 
متولی این کار شده است.نظری با بیان اینکه افراد خانواده در این طرح اجباری 
برای گفت وگو ندارند، تصریح کرد: اما وقتی این بحث در سطح کالن جامعه 
مطرح می شود، مسئله گفت وگوی اعضای خانواده اولویت پیدا می کند. در شیوه 
اجرای این کار که توسط انجمن جامعه شناسی انجام می شود، از گروه های 
مرجع نظیر نماینده کانون های مردم نهاد، فعاالن اجتماعی در زمینه جامعه شناسی، 
مددکاری و روانشناسی را دعوت کرده و مدیران دستگاه های اجرایی نظیر 

آموزش و پرورش دعوت به عمل می آید.
در ادامه حسین جعفری، مدیر مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی نیز با بیان 
اینکه رسانه های اجتماعی و فضای مجازی مرزهای سرزمینی را از میان برداشته 
اند، اظهار کرد: طرح ملی خانواده خوب است ولی همواره در اجرای طرح ها 
ابتدا مباحث تبلیغاتی مطرح و در چند استان اجرا می شود ولی آمارهای ارائه 
شده واقعی نیست. گفته می شود در کشور استان هایی وجود دارد که عاری 
از مشکالت اجتماعی است، اما مرزی برای این سرزمین ها نمی توان قائل بود.
جعفری گفت: قصد نداریم مردم را نسبت به این طرح دلسرد کنیم اما این طرح 
خود تلنگری برای خانواده هاست که به سمت گفت وگو با هم بروند.به گزارش 
ایسنا، عالیه شکربیگی، دبیر کارگروه خانواده سالم نهاد ریاست جمهوری نیز در 
مورد طرح ملی گفت وگوی خانواده گفت: در این طرح می خواهیم خانواده 
را به یک پویش اجتماعی تبدیل کنیم.وی با بیان اینکه خانواده نهادی است که 
هر یک از ما در هر سنی در آن نقش داریم، افزود:  براساس نتایج تحقیقات 
و پژوهش های صورت گرفته، این نهاد دچار مسئله شده است.وی خشونت، 
شکاف نسلی، گسست نسلی، افزایش طالق، کاهش باروری و...  را از مشکالت 
خانواده های کنونی دانست و اظهار کرد: یکی از مشکالت اصلی که در نهاد 
خانواده مشاهده می کنیم، فقدان گفت وگو است. بنابراین طرح ملی گفت وگوی 
خانواده در دستور کار قرار گرفته است.شکربیگی در خصوص ماهیت طرح 
ملی گفت وگوی خانواده اظهار کرد: خانم ابتکار در۲۵ استان شخصا حضور پیدا 
کرده است. جریان کار نیز اینگونه است که چهار گروه هدف را برای این طرح 
ترغیب کردیم که شامل گروه دانشگاهیان، گروه کارمندان و فعاالن دستگاه های 
دولتی هستند.وی با بیان اینکه یک انجمن علمی نیز باید در کنار این گروه ها قرار 
می گرفت تا در تمام استان ها مسئولیت را بر عهده گیرد، توضیح داد: به همین 
دلیل با انجمن جامعه شناسی ایران وارد بحث شدیم، چراکه این انجمن در تمام 
استان های کشور یک دفتر استانی دارد و نماینده انجمن در کنار گروه های هدف 

ما قرار می گیرد.

خبر

فقدان نشاط دانش آموزان در مدارس 
نشان از ایراد کار در نظام آموزشی است

وزیر آموزش  و پرورش گفت: فقدان شادابی و نشاط 
دانش آموزان در مدارس، نشــان از ایراد کار در نظام 
آموزشی اســت و ضرورت دارد نشاط و شادابی در 
مدرسه ها تقویت شود.ســید محمد بطحایی وزیر 
آموزش و پرورش اظهار کرد: آمار مدارس غیر ایمن 
به کمتر از ۳0 درصد کاهش  یافته اســت و این در 
حالیست که در سال ٨۵ این آمار حدود 70 درصد 
بود.وی تصریح کرد: در سال ٨۵ حدود دوسوم مدارس 
کشور نیازمند تخریب و بازسازی و خطرآفرین بود که 
با اقدامات انجام گرفته برای بازسازی مدارس و احداث 
مدارس جدید، خوشبختانه امروز این نسبت برعکس 
شــده و امروز دوسوم مدارس کشــور ایمن و تنها 
یک سوم آن نیازمند بازسازی است.بطحایی با اشاره 
به افزودن ٨ هــزار کالس درس جدید به فضاهای 
آموزشی کشور در سال تحصیلی جاری، خاطرنشان 
کرد: دولت برای احداث و بازسازی مدارس و فضاهای 
آموزشی نیازمند کمک خیرین است.وی گفت: صدا و 
سیما با تبلیغ مکرر آگهی کتاب های کمک آموزشی، 
نظام تعلیم و تربیت را دچار چالش می کند و ادامه 
این روند و تبلیغ کتاب های کمک آموزشی به تقویت 
حافظه محوری در دانش آمــوزان می انجامد و این 

موضوع مانع تحقق اهداف تعلیم و تربیت است.

قبح طالق در جامعه ریخته است

مدیر عامل ستاد دیه کشــور گفت: امروز طالق بر 
خالف گذشته یک فاجعه نیست و برای بسیاری از 
زوجین یک تصمیم کامال عاقالنه و طبیعی است که 
موجب سرور آنها و حتی اطرافیان می شود. شادی 
ناشــی از جشن طالق با همه مذمت آن در نزد این 
گروه از همین زاویه نگاه نشات می گیردسید اسداهلل 
جوالیی، در نشست مشــترک اعضای فراکسیون 
خانواده مجلس شورای اسالمی افزود: امروز طالق ها 
بیش از آنکه معطوف به مسائل مالی و کمبود اقتصادی 
باشند مربوط به فقر فرهنگی و تهاجم فرهنگ غرب 
است.وی گفت: در این بخش تالش شده با منطقی 
خواندن اموری چون عدم تقید فرد نسبت به همسر 
و اعمال محدودیت در مواجــه با فرزند با تاکید بر 
نشانه های مدنیت و مقتضیات زیست در دنیای مدرن 
این شیوه زندگی تبلیغ و ترویج پیدا کند.وی با اشاره 
به کاهش تعداد طالق در نیمه نخست سال جاری 
گفت: هرچند این آمار موجب خرسندی است اما باید 
توجه داشته باشیم بر اساس گزارش ارائه شده تعداد 
ازدواج های انجام شده نیز به دلیل مشکالت معیشتی 

و دیگر مسائل فرهنگی کمتر شده است. 

خبر

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: باید از مردم 
عذرخواهی کنم اگر حتی برای تهیه یک قلم 
دارو تحت فشار قرار گرفتند، اما برای داروهایی 
دارند،  وجود  کشور  دارویی  لیست  در  که 
کمبود یک تا یک و نیم درصدی همانند سایر 
کشورهای دنیا، عدد باالیی نیست و کمبودهای 
دارویی کشور در حال حاضر حدود یک درصد 
است اما مردم هیچ نگرانی از بابت تامین دارو 
نداشته باشند،چون وضعیت کشور از شرایط ۶ 
ماه گذشته بدتر نخواهد شد و از ذخیره کردن 
دارو پرهیز کنند. دکتر ایرج حریرچی با حضور 
در برنامه گفتگوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر با اعالم 
این مطلب گفت: بر اساس منابع علمی و اقتصاد 
اگر قدرت خرید خانوارها در جامعه  درمان، 
بودجه  که  می شوند  مجبور  کند،  پیدا  کاهش 
مانند  بسیار ضروری  هزینه های  به  را  خانوار 
خوراک، مسکن و حمل و نقل اختصاص دهند، 
به اجبار از هزینه های ضروری مانند آموزش و 
سالمت کم می کنند. در این شرایط، دولت و 

بیمه ها وظیفه دارند که منابع خود را افزایش 
به مردم وارد می شود را  دهند و فشاری که 
جبران کنند.معاون کل وزارت بهداشت تاکید 
کرد: از طرفی تورم حوزه سالمت را کنترل می 
کنیم تا قدرت خرید خانوار در حوزه سالمت 
همکاریهای  پزشکی  جامعه  و  نیابد  کاهش 
رشد  چراکه  است،  داشته  ما  با  خوبی  بسیار 
تعرفه حق العمل جراحی در بخش دولتی و 
در  نیز  ویزیت  و  است  بوده  خصوصی صفر 
حد ۳ و ۵ درصد و کمتر از تورم ابتدای سال، 
رشد داشتهاند و از طرف دیگر نیز با دستور 
رییس جمهور و کمک مجلس، منابع خوبی 
در سال ۹۷ به حوزه سالمت اختصاص یافت 
و امیدواریم شاهد چنین روندی در سال آینده 
باشیم.حریرچی تصریح کرد: در ۵ سال منتهی به 
اجرای طرح تحول سالمت به طور متوسط ۵۴ 
درصد و در سال ۸۹ حدود ۵۸.۶ درصد از هزینه 
های حوزه سالمت از جیب مردم تامین می شد، 
که در سال ۹۳ به ۳۸ و در سال ۹۵ به ۳۵ درصد 

کاهش یافته است اما هدف گذاری برنامه ششم 
توسعه، کاهش پرداختی از جیب مردم به کمتر 
از ۲۵ درصد است که امیدواریم با منابعی که 
اختصاص پیدا می کند، این هدف حاصل شود.

معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: باید از 
مردم عذرخواهی کنم اگر حتی برای تهیه یک 
برای  اما  گرفتند،  قرار  فشار  تحت  دارو  قلم 
دارویی کشور وجود  لیست  در  که  داروهایی 
دارند، کمبود یک تا یک و نیم درصدی همانند 
و  نیست  باالیی  عدد  دنیا،  کشورهای  سایر 
کمبودهای دارویی کشور در حال حاضر حدود 
یک درصد است اما مردم هیچ نگرانی از بابت 
تامین دارو نداشته باشند و از ذخیره کردن دارو 

پرهیز کنند چون تاریخ انقضای آن می گذرد.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: توزیع یک 
دارو به اندازه مصرف ۶ ماهه در کشور انجام 
اتمام می  به  اما در عرض ۱۵ روز  می شود، 
رسد که این نشان میدهد مردم به ذخیره سازی 
دارو میپردازند و در این شرایط مجبور میشویم 
که برخی داروها و داروهای بیماران خاص و 
صعب العالج را به برخی داروخانههای خاص 
توزیع کنیم و شبکههای بیگانه هم هر شب بر 
طبل کمبود دارو در کشور می کوبند که یک 
راه  با  که  است  شده  شناخته  روانی  تاکتیک 

این  به  اقدام  کانال  و  پویش  و  اندازی سایت 
عملیات روانی می کنند. بنابراین مردم نگرانی 
نداشته باشند چون وضعیت کشور از شرایط ۶ 

ماه گذشته بدتر نخواهد شد.
وی گفت: داروهای بیماران خاص را نیز درب 
منازل بیماران تحویل خواهیم داد و کنترلهای 
که  دارویی  هر  و  کرده ایم  تشدید  را  بیمهای 
قیمت آن بیشتر از ۵۰ دالر است باید با تایید 
سامانه بیمه تهیه شود، چون باید مراقبت کنیم 
تا دالر دولتی و بیت المال برای بیماران واقعی 
هزینه شود و مردم هیچ نگرانی از بابت تامین 
دارو نداشته باشند. البته شاید یک دارو مانند 
وارفارین را از داروخانه محله خود خریداری 
می کردند که در حال حاضر باید به داروخانه های 
مرکزی مراجعه کنند که از این بابت نیز از مردم 

عذرخواهی می کنیم اما مجبور هستیم.
بنا بر اعالم وبدا، سخنگوی وزارت بهداشت 
در پایان در خصوص ارجاع بیماران برای تهیه 
بیمارستان ها  از  خارج  به  پزشکی  ملزومات 
اما  دارد  وجود  ندرت  به  موارد  این  گفت: 
با این پدیده روبرو شد، حتما  اگر هر کسی 
با سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت تماس بگیرد 
و بازرسان وزارت بهداشت به سرعت به این 

موارد رسیدگی می کنند. 

مردم دارو ذخیره نکنند!

کاهش پرداختی درمان از 
جیب مردم دراوج تحریم ها

مفقودی
۱۴۱۲۲۸۷۵۷۰۸۷۰sشماره  ۸۷موتور:۲۶۵۶۷۷۱شاسی:  مدل  پراید  سبز  برگه  المثنی 

پالک:۹۸۹ج۹۴. ایران ۸۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
المثنی برگه سبز پژو۲۰۶ مدل  ۸۱ موتور:۱۰fse۳۳۸۲۰۲۱۹ شاسی:۸۱۶۰۶۹۲۵ شماره 

پالک: ۹۴۶م۵۳ ایران ۸۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی فقدان سند مالکیت
امالک جلد ۵۷  دفتر  در  که  اصلی بخش ۵ خوی  ثبتی ۳۷/۳۵۸  ششدانگ پالک 
صفحه ۳۷۶ ذیل ثبت ۶۶۸۹ بنام عبداله شرزوانی ثبت و سند مالکیت آن صادر و 
ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت   نامبرده »با  تسلیم گردیده سپس 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد 
ماده ۱۲۰- 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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۱۱۰۰۰۰۷۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای سید علی میر عبدالی فرزند سیدجمال  
بشماره شناسنامه ۸۶۲۷ صادره از کرند غرب دریک باب ساختمان به مساحت ۵۳۹.۵۶ 
متر مربع قسمتی از پالک یک اصلی واقع در کرند غرب خیابان شهید دلنواز محله 
شورا خریداری عرصه ملک از آقای جهانبخش ملک نیازی بموجب قولنامه عادی 
واعیان از وراث سید جمال میر عبدالی بموجب قولنامه عادی محرز گردیده است..لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷.۸.۳۰ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷.۹.۱۷

خلیل بساطی رئیس ثبت اسناد وامالک 

آگهی ابالغ
خواهان/ شاکی لقمان احمدی با وکالت آقای جهانشا حیاتی دادخواستی به طرفیت دیار 
حمید به خواسته مطالبه ومطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه عمومی شهرستان 
به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  قصرشیرین نموده که جهت رسیدگی 
به کالسه  و  ارجاع  مهدیه  میدان  کربال  راه  خیابان  قصرشیرین  در  واقع  قصرشیرین 
۹۷۰۹۹۸۸۳۵۰۳۰۰۴۰۷  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۷،۱۰،۲۵ و ساعت 
۱۰:۰۰ تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به 
تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده فوق 
ذکر پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  وضمن اعالم نشانی کامل 
خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین 

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای مهدی گودرزی فرزند جواد فعال مجهول المکان با توجه به محتویات 
پرونده کالسه ۴۴۸/۱۰۴/۹۷/ک۲ کیفری این دادگاه متهم است به تهدید و افتراء موضوع 
شکایت آقای میرولی اله مظلوم ساکی که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده اتهامی 
در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۰:۳۰صبح مراتب در اجرای ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه 
حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده 

دادگاه در اجرای ماده ۴۰۶ قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد –سعید سهرابی چگنی .

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای شروین داداش پور فرزند هدایت فعال مجهول المکان با توجه به 
محتویات پرونده کالسه ۳۳۵/۱۰۴/۹۶/ک۲ کیفری این دادگاه متهم است به خیانت 
در امانت موضوع شکایت شرکت ساختمانی دبله که نظر به تعیین وقت رسیدگی به 
پرونده اتهامی در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۰۸:۳۰ صبح مراتب در اجرای ماده ۳۴۴ 
قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در 
وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است 
در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده ۴۰۶ قانون صدور الذکر اتخاذ 

تصمیم می نماید . 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 خرم آباد –سعید سهرابی چگنی .

آگهی حصر وراثت
بحکایت پروند کالسه ۱/۵۶۳/۹۷شعبه اولشورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای 
بیان داشته  عزیز فیروزی فردرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است و 
شادروان شادمان فیروزی فردر تاریخ ۹۷/۸/۱۴در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 

ورثه اش عبارتند از:
۱.عزیز فیروزی فر زایچه : ۲۰۳۱-۱۳۳۰/۷/۵-کدملی ۳۲۳۰۳۱۸۶۳۵

۲.محبوبه عزیزی  منفرد زایچه : ۲۰۳۴-۱۳۳۳/۶/۲-کدملی ۳۲۳۰۳۱۸۹۶۱
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه 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 وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی تحدید حدود
 پالک ۲۶۲ اصلی ناحیه ۹ قصرشیرین

به موجب ماده ۱۰ قانون ساماندهی وحمایت از تولید و عرصه مسکن تحدید حدود 
قانونی پالک ۲۶۲ اصلی ناحیه نه قصرشیرین که بصورت ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور میباشد وبه موجب رای شماره ۱۱-۹۷،۲،۲۴ )یازده مورخه بیست وچهارم 
اردیبهشت نود وهفت هیات حل اختالف قانون مذکور مالکیت عزت اله فرخیان فرزند 
اسد وبیژن توحش فرزند حبیب هریک سه دانگ از ششدانگ مورد تایید قرار گرفته 
است لذا عملیات تحدید حدود در روز شنبه مورخه۹۷،۱۰،۸  در  محل وقوع ملک 
انجام خواهد شد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین وپالکهای مجاور اخطار میگردد 
که در روز وساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه مجاورین به حدود یا 
حقوق ارتفاقی ذیحق می باشند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ انتشار آگهی بصورت 
اداره ثبت اسناد وامالک قصرشیرین تسلیم نمایند  در غیر این صورت  مکتوب به 

عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد. تاریخ انتشار:۹۷،۹،۱۷
رئیس ثبت اسناد وامالک قصرشیرین-فرهاد امینی

آگهی دعوت مجمع
انجمن ارگانیک ایران شعبه البرز

احتراما بدینوسیله از اعضای محترم انجمن ارگانیک ایران 
شعبه البرز دعوت می شود در مجمع عمومی عادی سالیانه 
انجمن در روز سه شنبه مورخ 97/10/18 ساعت  14 الی16 
البرز  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  محل  در 
واقع در کرج، مهرشهر، بلوار ارم، نبش صدم غربی شرکت 

نمایند. 
دستور جلسه:

 1- استماع گزارش بازرس
 2- انتخابات بازرس

 3-اتخاذ تصمیم در خصوص روزنامه ثبت آگهی

از کاهش سن  ابراز نگرانی  با  رئیس مجلس شورای اسالمی 
مواد  با  مبارزه  برای  راهکار  آخرین  اعدام  کرد:  تاکید  اعتیاد، 
مخدر باشد و حبس های طوالنی مدت بدون بخشش یا موارد 

اینچنینی می تواند راهکارهای مناسب جایگزین اعدام باشد.
به گزارش از خانه ملت، علی الریجانی در نشست با مسئوالن 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، با بیان اینکه حرفه و شغل شما 
دشوار و سخت و کار شما برای کشور مهم است، افزود: مواد 
مخدر منشا بسیاری از آسیب های کشور است؛ سن مصرف مواد 
مخدر کاهش یافته و بنابراین حساسیت ها باید افزایش یابد.

رئیس مجلس شورای اسالمی با یادآوری اینکه رادیو، تلویزیون 
و آموزش و پرورش باید در این رابطه به شما کمک کنند، ادامه 
داد: می طلبد با رادیو و تلویزیون توافق کنید تا در برنامه های 
مختلف تاثیرگذار بر روی مبارزه با مواد مخدر کار شود.الریجانی 
یادآور شد: اسکندر مومنی زمانی که در سمت فرماندهی پلیس 
راهنمایی و رانندگی بود، در رابطه با استفاده از کمربند ایمنی 

از طریق تولید انیمیشن های تلویزیونی اقدامات خوبی انجام داد 
و مردم را به استفاده از کمربند ایمنی ترغیب کرد که نشانه 
تاثیر باالی فرهنگ سازی است.وی با انتقاد از اینکه کمتر شاهد 
هستیم اعتیاد نقطه حساس رسانه ها باشد، تصریح کرد: مرتضی 
میرباقری معاون سیمای رسانه در مباحث مربوط به آسیب های 
اجتماعی فعالیت کرده و انگیزه دارد، بنابراین می طلبد با همکاری 
صدا و سیما اقدام کنید، رادیو و تلویزیون باید فعال باشند و این 
کاری زیربنایی است. همچنین مدارس و آموزش و پرورش نیز 
باید بسیار جدی ورود کنند.رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: 
گاهی می گویند در مبارزه با مواد مخدر ناموفق بوده ایم، البته 
نمی دانیم این حرف درست است یا نه، طی ٤0 سال مسیری 
را برای مبارزه با مواد مخدر طی کرده ایم اما آن طور که دلمان 
می خواست موفق نبودیم.الریجانی خطاب به مسئوالن حاضر در 
نشست گفت: پیشنهاد می کنیم بررسی عالمانه ای داشته باشید، 
به نظر می رسد اگر روش های دیگری در مبارزه با مواد مخدر 

پیش بگیرید موفق تر خواهید بود.وی ادامه داد: رویکرد اولیه 
ما در مبارزه با مواد مخدر این بود که بازدارنده شدید باشد و 
فکر می کردیم نتیجه بدهد، البته شاید تا حدودی نتیجه بخش 
بود اما به هدفی که می خواستیم نرسیدیم بنابراین نیاز به تغییر 
رویکرد داریم البته این تغییر رویکرد نباید ناپخته باشد که بعد 
از چند سال نتیجه ندهد.رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه اگر به دنبال همکاری تمامی مسئوالن هستید باید ارزیابی 
مناسبی داشته باشید، گفت: در مسئله برخورد با علت ها نباید 
ناامید شوید، در کوتاه مدت مجبور هستیم با معلول ها برخورد 
کنیم اما طی ٤0 سال نمی توان با معلول برخورد کرد اگرچه 
مبارزه با علت ها مشکل است اما دلیلی ندارد به سمت راه های 
پرهزینه و پرآسیب گام برداشت. می توان راهکارهای مناسب را 
برای مبارزه با مواد مخدر و علت ها اتخاذ و از تمام ظرفیت کشور 
استفاده کرد.وی با یادآوری اینکه ریشه های اصلی مواد مخدر 
باید شناسایی شود، تصریح کرد: باید با همکاری همه دستگاه ها 
با مواد مخدر مبارزه کرد و این نکته کلیدی است؛ ظرفیت هایی 
در کشور وجود دارد که قدرت برخورد با علت ها را تا حدودی 

میسر می کند.

نگرانی مسئولین  از کاهش سن اعتیاد درکشور
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نخستین سکوی گازی در فاز 13 
پارس جنوبی نصب شد

گفت:  پارس جنوبی   ۱۳ فاز  توسعه  طرح  مجری 
روزچهارشنبه نخستین عرشه دریایی این فاز در بزرگ 

ترین میدان گازی جهان و خلیج فارس نصب شد.
به گزارش زمان به  نقل از وزارت نفت، پیام معتمد 
افزود: از ابتدای ماه گذشته عرشه های ۱۳بی و ۱۳دی 
به طور همزمان در محوطه صنعتی صدرا برای نصب 
در موقعیت های دریایی آماده شد اما به دلیل شرایط 
ناپایدار جوی و رعایت الزامات ایمنی، نصب سکوی 

۱۳بی در نخستین زمان مناسب آغاز شد.
وی از پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۸ درصدی ساخت 
برداشت  ظرفیت  و  داد  خبر  ۱۳بی  اصلی  سکوی 
روزانه از سکوی اصلی فاز ۱۳ پارس جنوبی را ۵۰۰ 
میلیون فوت مکعب )معادل ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار 
مترمکعب( عنوان کرد که پس از انجام عملیات اتصال 
و فعالیت های مربوط به اتصاالت سکو، در دی ماه 
امسال به بهره برداری می رسد.معتمد درباره نصب 
پارس جنوبی  فاز ۱۳  توسعه  دومین سکوی طرح 
گفت: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، سکوی 
۱۳دی که همزمان با سکوی پیشین بارگیری و راهی 
خلیج فارس شده بود اوایل هفته آینده در موقعیت 
مخزنی خود نصب می شود.به گفته مجری فاز ۱۳ 
پایان عملیات نصب و راه اندازی  با  پارس جنوبی، 
سکوی اصلی ۱۳بی و اقماری ۱۳دی، برداشت گاز 
یک  استاندارد  ظرفیت  با  فاز  این  توسعه  طرح  از 
میلیارد فوت مکعب در روز )۲۸ میلیون و ۴۰۰ هزار 
گزارش،  این  اساس  شود.بر  می  انجام  مترمکعب( 
منطقه پارس جنوبی گسترده ترین میدان گازی جهان 
را در خود جای داده است و به عنوان بزرگ ترین 
می  شناخته  گازی کشور  میعانات  منطقه صادراتی 
شود.در بخش ایران این میدان، ذخیره گاز ۱۴ تریلیون 
مترمکعب گاز به همراه ۱۸ میلیارد بشکه میعانات 
گازی است که هشت درصد کل گاز دنیا و نزدیک 
به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل می شود.تولید 
گاز از ۱۰ فاز نخست پارس جنوبی در سال ۱۳۹۲، 
نزدیک به ۲۸۵ میلیون مترمکعب بود که این میزان با 
بهره برداری از ۱۱ بخش جدید پارس جنوبی به ۵۴۰ 

میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.

خبر

افزایش تعرفه برق پرمصرف ها 
فقط در ۴ ماه گرم سال 

کمیسیون های  موافقت  به  اشاره  با  توانیر  توزیع  هماهنگی  معاون 
 ۱۴ صرفا  که  پرمصرف ها  برق  تعرفه  افزایش  با  دولت  تخصصی 
اجرای  کند  تصویب  دولت  اگر  گفت:  هستند،  مشترکین  درصد 
افزایش تعرفه برق از اول خردادماه تا پایان شهریورماه خواهد بود.

محمود رضا حقی فام در پاسخ به این سوال که گفته می شود ظاهراً 
دولت با افزایش تعرفه برق پرمصرف ها مخالف است گفت: پیشنهاد 
افزایش تعرفه برق پرمصرف ها از کمیسیون های تخصصی دولت 
عبور کرده و تائید شده است و بنابراین قرار است پیشنهاد در هیأت 
دولت مطرح و به آن رأی داده شود. وی افزود: تا آنجایی که بنده 
نیرو  پیشنهاد وزارت  با  اطالع دارم کمیسیون های تخصصی دولت 
برای اصالح و افزایش تعرفه برق موافقت کرده و آن را تائید کرده اند 
اما اطالعی از اینکه دولت با آن مخالف باشد ندارم. کمیسیون های 
تخصصی دولت با پیشنهاد وزارت نیرو برای اصالح و افزایش تعرفه 
برق موافقت کرده و آن را تائید کرده اند اما اطالعی از اینکه دولت 

با آن مخالف باشد ندارم.
و  اصالح  پیشنهاد  قطعًا  اینکه  بر  تأکید  با  برق   سخنگوی صنعت 
شرکت های  درآمد  افزایش  برای  پرمصرف ها  برق  تعرفه  افزایش 
توزیع برق نیست، تصریح کرد: در پیشنهاد ارائه شده به دولت برای 
اصالح تعرفه های برق پرمصرف ها موضوع افزایش تعرفه مربوط به 
چهارماه اوج مصرف است و از اول خرداد تا پایان شهریورماه را در 
بر خواهد گرفت. حقی فام ادامه داد: هدف از این برنامه تنها کاهش 
میزان مصرف برق پرمصرف ها و ملحق شدن این گروه به خوش 

مصرف ها است. 
به رئیس جمهور  نیرو  ارسالی وزارت  پیشنهاد  وی اضافه کرد: در 
محدود  تنها  برنامه  این  که  است  اعالم شده  به صراحت  دولت  و 
به ۴ ماه از سال است و قرار نیست که این افزایش تعرفه مشمول 
قبوض تمام مشترکان برق شود. حقی فام خاطرنشان کرد: ۸۶ درصد 
مشترکان برق مشمول این طرح افزایش تعرفه پرمصرف ها نخواهند 
تصویب  به  را  طرح  این  مناسب  زمان  در  دولت  اگر  بنابراین  شد 
برساند ۱۴ درصد مابقی هم می توانند با آموزش و تبلیغات الزم به 
جرگه کم مصرف ها در فصل تابستان بپیوندند. به گفته وی، اگر این 
طرح به درستی اجرا شود می توانیم میزان مصرف برق را در فصل 

تابستان کنترل کنیم و شاید حتی درآمدها کاهش هم داشته باشد.
 بر اساس این گزارش، آمارها نشان می دهد مشترکین خانگی بیش 
از ۵۱ درصد از تقاضای مصرف برق در ساعات اوج بار شبکه را به 
خود اختصاص داده اند که تنها ۲۰ درصد از آنها، در زمره مشترکین 
مشترکین  که  آنجا  از  همچنین  گیرند.  می  قرار  برق  پرمصرف 
پرمصرف غالبا از طبقات مرفه و برخوردار جامعه هستند، اصالح 
تعرفه برق آنها معادل افزایش فشار اقتصادی به عموم مردم نیست. 
با توجه به حمایت کارشناسان صنعت برق، مسئولین وزارت نیرو، 
کمیسیون انرژی و کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسالمی از 
افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف و در عین حال قطعی بودن 
بروز خاموشی در تابستان ۱۳۹۸، دولت می تواند با تصویب پیشنهاد 
میزان  از  ها   پرمصرف  برق  تعرفه  افزایش  بر  مبنی  نیرو  وزارت 
مصرف  برق در تابستان به مقدار قابل قبولی بکاهد و از خاموشی 

های پی در پی جلوگیری کند.

کوتاه از انرژی

عملیات اجرایی سه طرح سرمایه گذاری احداث 
مخازن فرآورده های نفتی، احداث مخازن نگهداری 
LPG و جمع آوری مواد زائد کشتی ها با حضور 
معاون  و  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در بندر چابهار 

آغاز شد.

به گزارش زمان به نقل از تسنیم، یکی از این طرح ها، 
 B.O.T. احداث مخازن فرآورده های نفتی به روش
و  ریال  میلیارد  گذاری ۹۸۰  سرمایه  با  که  است 
ظرفیت یک میلیون و ۲۶۰ هزار تن به بهره برداری 
رسید.مدت این پروژه ۲۰ سال است و با هدف 
بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی بندر 

چابهار برای خرید و فروش و فرآوری و پاالیش، 
بازارهای  به  انتقال نفت و گاز منطقه  معاوضه و 

داخلی و خارجی است.
ارتقای موقعیت بندر چابهار در حوزه اقتصادی

بندر  موقعیت  ارتقای  باعث  می تواند  پروژه  این 
چابهار در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه 
توزیع و ترانزیت انرژی و تالش برای قرار گرفتن 
در مسیرهای انتقال انرژی در منطقه احداث خواهد 
شد. احداث مخازن فرآورده های نفتی برای ۲۸ نفر 
افزایش سهم بندر  شغل ایجاد می کند و موجب 
چابهار در بازار خدمات بندری ــ دریایی منطقه 

می شود.
LPG احداث مخازن نگهداری

پروژه دوم احداث مخازن نگهداری LPG به روش 
.B.O.T است که با اعتباری بالغ بر ۵۳۱ میلیارد 

ریال و ظرفیت ۲۶۵ هزار تن است. پروژه یادشده 
در مدت ۵ سال با هدف بهره برداری از موقعیت 
خرید  برای  چابهار  بندر  جغرافیایی  و  منطقه ای 
و فروش و فرآوری و پاالیش، معاوضه و انتقال 
نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و خارجی 

اجرا می شود.
جمع آوری مواد زائد کشتی ها

کشتی ها  زائد  مواد  جمع آوری  اجرایی  عملیات 
با  که  است  پروژه ای  سومین   B.O.T. به روش 
سرمایه گذاری ۱۹۵ میلیارد ریال و به مساحت یک 

هکتار آغاز شد.
آلودگی  از  پیشگیری  هدف  با  بناست  طرح  این 
زیست محیطی دریایی جهت حفظ محیط زیست 
با کنوانسیون  نفتی مطابق  آلودگی های  از  دریایی 

MARPOL احداث شود.

تبدیل ایران به هاب انتقال نفت وگاز منطقه کلید خورد

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی۴۳۶۲/۴۳  - اصلی بخش ۱ خوی که در دفتر امالک جلد ۴۲ 
و ۶۷ صفحه ۱۱۳و۳۳ ذیل ثبت ۸۸۱۴ و ۱۱۷۶۲ بنام کاظم جوادیان ومحمد حسین 
جوادیان  بالسویه  ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده »با 
ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  مفقود گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱۲۰- اصالحی قانون ثبت 
گونه  هر  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  هرکس   : میگردد  آگهی  عموم  اطالع  برای 
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

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به خانم شمعه سرحانی فرزندحسن.

خواهان آقای عادل و خانم ها نعیمه جاسمیه همگی غزالوی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان آقایان فیصل وماجدسلطانی وناجح محمدیان وخانم ها شمعه وعفیفه سرحانی 
واداره ثبت اسناد وامالک خرمشهربه خواسته الزام به تنظیم سندرسمی ملک مطرح که به 
این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۱۴۱۱۳۰۰۶۴۸شعبه۳دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خرمشهر ثبت ووقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ساعت۹:۰۰تعیین 
که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان آقایان فیصل وماجدسلطانی وناجح محمدیان وعفیفه سرحانی 
ودرخواست وکیل خواندگان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می 
گرددتا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

رونوشت آگهی حصر وراثت
دارای شناسنامه شماره۲۸۲۰۱۴۱۸۰۳  باقری  وکالت سمیرا  با  قاسمی  آقای  رضا 
بشرح دادخواست به کالسه  ۹۷۱۰۱۴/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان رضا قره بالغی خوی بشناسنامه۷۹۶ 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم  خوی در تاریخ  ۹۷/۴/۲۵ 
–ش ش ۴۹۰۲۲۰۱۳۵۶  به/۱-  حسام  قره بالغی فرزند  رضا    منحصر است 
-شهریار–پسر متوفی/۲- حسین  قره بالغی فرزند رضا -ش  ش    ۴۹۰۸۶۳۸۶۱۰ 
-شهریار-پسر متوفی/۳- محسن قره بالغی فرزند رضا   -ش  ش  ۴۹۰۱۱۶۴۱۵۵ 
–شهریار -پسر متوفی/۴-  صدیقه خلیل نژاد فرزند ولی   - ش ش ۲۸۰۲۸۵۷۲۶۶ 
–خوی-همسر  متوفی/۵-  محمد قره بالغی فرزند ولی -  ش ش  ۲۸۰۱۰۴۹۸۶۷ 
خوی- پدر متوفی/۶- سارا افشاری  فرزند ولی  ش ش ۲۸۰۱۲۵۰۶۱۹ –خوی   
-مادر 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  داود خلیلی     دارای شناسنامه شماره ۲۲۶ بشرح دادخواست 
۹۷۱۷۶۳/ش۳  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان غفار خلیلی بشناسنامه  ۲۹۴ خوی در تاریخ۹۷/۶/۱ اقامتگاه دائمی 
به/۱-   داود خلیلی فرزند   به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است  خود را 
غفار   –ش ش ۲۲۶   خوی –پسر متوفی/۲-  امید خلیلی فرزند  غفار  -ش  ش    
۵۱۲ خوی-پسر متوفی/۳-  وحید خلیلی فرزند غفار  -ش  ش۷۹۸ –خوی-پسر 
متوفی/۴-  حجت خلیلی فرزند غفار   - ش ش  ۳۶۲۱ -خوی-پسر متوفی/۵-  
منیره طلعتی فرزندمحمد حسین   -  ش ش ۲۶۲ 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

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۱۷۵۶۶۴۲۵۵۹صادره  پدرمحمدحسن  نام  چی  نیله  آقای/بانوعبداله 
داده که پسرم  تقدیم وتوضیح  ازاهوازدرخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
مرحوم رضا نیله چی بشناسنامه ۱۷۴۰۵۲۹۱۸۹صادره اهوازدرتاریخ۹۵/۴/۱۰دراهوازاقام

تگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی بامشخصات فوق)پدرمتوفی(۲-نسرین 
قصابیان بشناسنامه ۲۵۹اهواز)مادرمتوفی(والغیر اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب 
ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادر وهروصیت 

نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه1دادگاه عمومی اهواز

رونوشت اگهی حصر وراثت
خانم زربانو کیان  فرزند هادی به شماره شناسنامه ۱۸۰ به استناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۴۷۱/۱/۹۶/ح تقدیم این شورا نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان آقای میرزا آقا کیان  به شماره شناسنامه ۱ در تاریخ  
۱۳۳۸/۱/۱ دراقامتگاه دائمی خود درشهرستان طالقان در گذشته و ورثه حین الفوت 

وی عبارت است از:
۱-اقای کریم کیان  متولد ۱۲۹۱ به شماره شناسنامه  ۲ صادره ازکرج  نسبت پسر متوفی
۲- خانم کوچک کیان  متولد ۱۳۰۳  به شماره  شناسنامه ۳ صادره ازساوجبالغ  نسبت 

دختر  متوفی
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون ریال 
میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند آخر ماده 
۳۶۴ امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر می گردد. م.الف:۴۹۲۱    تاریخ انتشار : ۹۷/۹/۱۷
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه۹۶۰۹۹۸۶۱۱۰۷۰۰۵۰۸شعبه۴دادگاه  پرونده 
محمدسامانی  شماره۹۷۰۹۹۷۶۱۱۰۷۰۰۴۰۲.خواهان:آقای  نهایی  اهوازتصمیم 
اهواز-شهراهواز- شهرستان  خوزستان-  استان  نشانی  نژادفرزنداحمدبه 
نمایندگی  طال۸واحد۱.خواندگان:۱-خانم  رسالت۸مجتمع  خیابان  نفت  کوی 
میتسوبیشی۲۲۰۲به مدیریت امیدی نیابه نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-
اهواز-کمپلوخیابان انقالب بین هاللی وامیرکبیرنمایندگی پرشیاخودرو۲-آقای پیمان 
امیدی نیابه نشانی استان خوزستان- شهرستان اهواز-اهواز-کمپلوخیابان انقالب بین 
نشانی  فرزندتیموربه  پرشیاخودرو۳-آقای رضا صفاری  وامیرکبیرنمایندگی  هاللی 
تنظیم سندخودرو.رای دادگاه:در خصوص دعوی  به  المکان.خواسته:الزام  مجهول 
نیاورضاصفاری  امیدی  پیمان  آقایان  طرفیت  نژادفرزنداحمدبه  محمدسامانی  آقای 
حضوردردفترخانه  به  خواندگان  الزام  میتسوبیشی۲۲۰۲وبخواسته  نمایندگی  و 
این  مدل۲۰۱۴بنام  انتظامی۱۶۵۵۴اروندی  شماره  سندخودروالنترابه  وانتقال 
توضیح  به ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ریال،بااین  مقوم  دادرسی  کلیه خسارات  وبانضمام  جانب 
قرار موجب  به  است  نموده  خوداعالم  خواسته  درتشریح  دعوی  خواهان  که 
شماره  النترابه  خودروسواری  دستگاه  دادشماره۲۲۰۲/۲مورخ۱۳۹۶/۶/۲۷یک 
انتظامی۱۶۵۵۴ اروندی مدل۲۰۱۴ ازخواندگان ردیف اول وسوم خریداری نموده 
انجام  درقرارداد،متعهدشدندضمن  ومندرج  مابین  فی  ومراضات  توافقات  طبق  که 
تشریفات واحداستعالم درمدت۲۰روزازتاریخ انعقاد قراردادنسبت به انتقال قطعی 
وصدور حکم  رسیدگی  اندلذاتقاضای  ننموده  اقدام  چنین  نمایندولیکن  سنداقدام 
قراردادمبایعه  ازجمله  خواهان  مستندات  به  باتوجه  رادارم،دادگاه  خواسته  وفق 
نموده خودروموضوع  اعالم  ورانندگی  راهنمائی  اداره  واینکه  استنادی  عادی  نامه 
راوارددانسته  دادگاه خواسته خواهان  باشدلذا  می  دوم  ردیف  بنام خوانده  دعوی 
وبه استنادمواد۱۰و۳۵و۲۱۹و۲۲۰قانون مدنی و۱۹۸و۵۱۵و ۵۱۹قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت والزام خوانده ردیف دوم دعوی به انتقال سندرسمی یک 
موتور۹۱۴۹۰۱وشماره  شماره  النترامدل۲۰۱۴به  هیوندای  خودروسواری  دستگاه 
شاسی KMHDH۴۱EBEU۰۸۳۲۲بنام خواهان بانضمام هزینه دادرسی درحق 
خواهان راصادرواعالم می داردودرخصوص خوانده ردیف اول باعنایت به اینکه 
اول  رامتوجه خوانده ردیف  لذا دعوی  بوده  بنام خوانده ردیف دوم  سندمالکیت 
ندانسته وبه استنادماده۸۹ناظربربند۴ماده۸۴قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوی 
داردودرخصوص  می  صادرواعالم  اول  ردیف  خوانده  به  نسبت  خواهان 
رسیدگی  خودرادرجلسه  دعوی  خواهان  اینکه  به  باتوجه  سوم  ردیف  خوانده 
آیین  ماده۱۰۷قانون  استنادبندب  لذابه  است  مورخ۱۳۹۶/۱۱/۱۱مستردنموده 
دادرسی مدنی قراررددعوی خواهان درخصوص خوانده ردیف سوم صادرواعالم 
اول دادنامه غیابی وظرف مهلت بیست  می دارد.رای صادره درخصوص قسمت 
ازآن  روزپس  بیست  مهلت  وظرف  مرجع  دراین  واخواهی  قابل  ازابالغ  روزپس 
ودرخصوص  است  خوزستان  تجدیدنظراستان  دردادگاه  خواهی  تجدیدنظر  قابل 
قسمت دوم وسوم دادنامه صادره حضوری وظرف مهلت بیست روزپس ازابالغ 

قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان خوزستان است.
دادرس شعبه چهارم دادگاه حقوقی اهواز-قاسم خندان

متن آگهی
حمیدانی  عقیل  آقای/خانم  به  ضمائم  و  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
پورفرزند عبدالصمد خواهان آقای علی بحرانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عقیل 
حمیدانی پور به خواسته مطالبه مبلغ ۴۳/۴۰۰/۰۰۰ریال بابت پرداخت اقساط مطرح که 
به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۷۰۵۲۴۰۰۴۶۹شعبه۴شورای حل 
اختالف شهرستان خرمشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ساعت۹:۰۰تعیین 
که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جرایدکثیراالنتشار 
آگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:۹/۹۱۲
مسئول دفتر شعبه4شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر-نهاد احمدی زاده

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۴۱۵۷هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدعلی عسکری 
اصل فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲۸۹ صادره از الیگودرز در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۱۰۰ مترمربع پالک ۲۱۰۴ فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت 
خریداری از مالک رسمی آقای عیسی صادق زاده محرز گردیده است. لذا  به منظور 
شود در صورتی که  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
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.  ۹۷/۲۹۸۶۲/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱۰/۲

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصروراثت
درخواستی  اندیمشک  از  ۸۰۵۹صادره  بشناسنامه  پدرمرتضی  نام  فارابی  علی  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که ۹۷۰۳۶۸مرحوم مرتضی 
فارابی بشناسنامه ۲۹۴۶۲صادره دزفول درتاریخ ۹۷/۲/۲۹دردزفول اقامتگاه دائمی فوت 
فارابی بشناسنامه ۹۶صادره دزفول۳-  باال۲-حسین  متقاضی  ورثه اش عبارتنداز ۱- 
ناصرفارابی بشناسنامه ۳۴۰صادره اندیمشک )پسران متوفی(۴-فاطمه خانم سیاف زاده 
بشناسنامه ۴۵۱صادره دزفول )زوجه متوفی(۵-پروین فارابی بشناسنامه ۴۸۶۴۰صادره 
بشناسنامه  فارابی  ناهید   -۷ دزفول  ۴۳۳صادره  بشناسنامه  فارابی  ۶-نسرین  دزفول 
۵۱۹۹صادره اندیمشک ۸-ندا فارابی بشناسنامه ۸۰۶۰صادره اندیمشک ۹-هما فارابی 
بشناسنامه ۱۶۷۱۶صادره دزفول )دختران متوفی(والغیر.پرونده دراین شعبه ثبت گردید. 
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دزفول-حسن بی نیاز

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای محمدعلی نوعی اقدم شام اسبی فرزند احمد در تاریخ 
۱۳۹۷/۹/۱۱ خواهان آقای رضا ندایی بطرفیت شما دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
چک تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه ۹۷۰۶۲۳ ثبت و وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخه ۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۹/۳۰ تعیین وقت شده است. اینک به علت 
مجهول المکان بودن شما و به درخواست خواهان و تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و از شما دعوت می 
شود در جلسه فوق در شعبه ۱۳ شورای حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید 
بنمایید در غیر اینصورت دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول 

خواهد نمود.
دبیر شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی تغییرات شرکت
 انجمن خانواده ناشنوایان استان البرز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱٨7۳ 
و شناسه ملی ۱0۱۹00٤۶٤۱۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳0 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -:آقای محمدهادی 
پورشمسیان هاوشکی باکدملی 0۳2027٨۵٤۹وآقای محسن نادعلی باکدملی 
00٤٨۹00٤۳۵وخانم کبری جام آبادی شراهی باکدملی ۳٨7٤۳۹٨0٤٨)خارج 
از شرکاء(وآقای محسن محمدوندروحنوازباکدملی00۶2۱۵۵۹۳٨)خارج از شرکاء(

وآقای علیرضا گوری باکدملی2۹٨07٤۵٨۵۵)خارج ازشرکاء(به سمت اعضاء اصلی 
هیئت مدیره وخانم زینب جوادزاده کلهرودی باکدملی 0۳2۱٤۱۳۱۱۳)خارج از 
شرکاء(به سمت  از  باکدملی 0۳2۳2٤٨۳0۶)خارج  طاهرمهدی  شرکاء(وآقای 
اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳سال وآقای حمیدقاصدی با کد ملی 
٤۹۳۹7۳۱۱۶2 به سمت مدیرعامل )خارج ازشرکاء وخارج از هئیت مدیره (برای 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند. - خانم زهرا وفائی نژاد وکدملی 0۳202۶7٤۳۱ 
به سمت بازرس اصلی وآقای سعید کیارودی کدملی ۳٨7۳2۶2۱0۱ به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشارپیام 

زمان جهت درج آگهی های سال موسسه انتخاب گردید.
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری کرج )308758(

آگهی تغییرات شرکت
 انجمن خانواده ناشنوایان استان البرز موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 
۱٨7۳ و شناسه ملی ۱0۱۹00٤۶٤۱۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
محمدهادی  :آقای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   ۱۳۹۶/۱۱/۳0 مورخ 
هیئت  رئیس  به سمت   0۳2027٨۵٤۹ کدملی  با  هاوشکی  پورشمسیان 
مدیره و خانم کبری جام آبادی شراهی با کد ملی ۳٨7٤۳۹٨0٤٨)خارج 
با  نادعلی  محسن  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  شرکاء(به  از 
کدملی 00٤٨۹00٤۳۵ به سمت خزانه دار هیئت مدیره و آقای محسن 
محمدوند روحنواز با کدملی 00۶2۱۵۵۹۳٨ به سمت عضو هیئت مدیره 
به   2۹٨07٤۵٨۵۵ کدملی  با  گوری  علیرضا  آقای  و  شرکاء(  از  )خارج 
هیئت  اصلی  اعضاء  سمت  به  شرکاء(  از  مدیره)خارج  هیئت  عضو  سمت 
کدملی  با  کلهرودی  جوادزاده  زینب  خانم  و  سال   ۳ مدت  برای  مدیره 
0۳2۱٤۱۳۱۱۳)خارج از شرکاء( به سمت عضو علی البدل و آقای طاهر 
علی  عضو  به سمت  شرکاء(  از  )خارج   0۳2۳2٤٨۳0۶ کدملی  با  مهدی 
کدملی  با  قاصدی  حمید  وآقای  ۳سال  مدت  برای  مدیره  هیئت  البدل 
هیئت  از  خارج  و  شرکاء  از  مدیرعامل)خارج  سمت  به   ٤۹۳۹7۳۱۱۶2
بهادار  اسناد  و  اوراق  انتخاب گردیدند. -کلیه  برای مدت 2 سال  مدیره( 
اسالمی  عقود  و  چک،سفته،بروات،قراردادها  قبیل  از  موسسه  تعهدآور  و 
خارج  حمیدقاصدی)مدیرعامل  آقای  امضاء  با  واداری  عادی  واوراق 
ازشرکاءوخارج از هیئت مدیره(به همراه یکی ازاعضای هیئت مدیره آقای 
محسن  آقای  مدیره(و  هیئت  هاوشکی)رئیس  پورشمسیان  محمدهادی 

نادعلی)خزانه دار هیئت مدیره(همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها
 و موسسات غیرتجاری کرج )308770(

رکورد تولید محصول کمیاب
 در صنعت پتروشیمی شکسته شد

برای نخستین بار، با اجرای یکسری طرح های رفع گلوگاه های تولید امکان تولید با ۱00 درصد 
ظرفیت اسمی دو محصول کمیاب و پرمصرف آنیلین و نیتروبنزن در پتروشیمی کارون فراهم شد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، احمد حسین نژاد با اشاره 
به انجام تست راه اندازی واحد آنیلین و نیتروبنزن پتروشیمی کارون، گفت: با اجرای این عملیات، 
برای نخستین بار این واحدها با  ظرفیت   ۱۰۰درصد به مدت ۷۲ساعت  در مدار تولید قرار 
گرفتند. رئیس واحد آنیلین و نیتروبنزن پتروشیمی کارون با اعالم اینکه بر اساس طراحی واحد 
نیتروبنزن از ظرفیت ۴۰ هزار تن و واحد آنیلین با ظرفیت ۳۰ هزار تن  در سال برخوردار 
هستند، تصریح کرد: تاکنون امکان تولید ۱۰۰ درصدی در این دو واحد فراهم نشده بود. به گفته 
این مقام مسئول تعویض کویل های راکتورR-۱۲۱۰۲، رفع اشکال فرآیندی واحد ۱۲۰بخش 
نیتروبنزن، رفع اشکال فرآیندی F-۱۲۱۱۰ واحد آنیلین و بهینه سازی مصرف کاتالیست در راکتور 
هیدروژناسیون از مهمترین عوامل تحقق تولید ۱۰۰ درصدی در این دو واحد فرآیندی شده است. 
وی با بیان اینکه آنیلین ماده خاص و کم نظیری بوده و به طور گسترده در ساخت رنگ های 
نساجی و مواد میانی رنگهای نساجی استفاده می شود، تاکید کرد: عالوه بر این، در صنایع الستیک 
سازی از مشتقات آنیلین به عنوان تسریع کننده و تقویت و استحکام الستیک و ضد اکسید شدن 

استفاده می شود. 
رئیس واحد آنیلین و نیتروبنزن پتروشیمی کارون، خاطرنشان کرد: آنیلین در ساخت داروهای 

سولفانیل آمید و عوامل شیرین کننده سنتیک هم دارای کاربرد است.

عراق حداقل تا 2 سال
 به واردات گاز از ایران  نیاز دارد 

یک مقام ارشد بخش انرژی عراق گفت، کشورش برای افزایش تولید گاز و قطع واردات گاز از 
ایران جهت تامین خوراک نیروگاه هایش حداقل دو سال زمان نیاز دارد. یک مقام ارشد بخش 
انرژی عراق گفت، کشورش برای افزایش تولید گاز و قطع واردات گاز از ایران جهت تامین خوراک 
نیروگاه هایش حداقل دو سال زمان نیاز دارد. حیان عبدالغنی، رئیس شرکت دولتی گاز جنوب 
گفت، تولید گاز عراق تا پایان سال 2020 میالدی با ٤00 میلیون فوت مکعب افزایش گ به ۱.۳ 
میلیون فوت مکعب خواهد رسید. وی افزود: »تولید فعلی عراق برای تامین گاز مورد نیاز نیروگاه 
ها کافی نیست و بنابراین ما همچنان به واردات گاز از ایران نیاز داریم.ما برای بهره برداری از پروژه 
های جدید گازی و شروع تولید حداقل به 2٤ ماه زمان نیاز داریم.« دولت آمریکا ماه گذشته 
اعالم کرد عراق می تواند برای مدت ٤۵ روز خرید گاز از عراق را ادامه دهد اما نباید پول گاز را به 
دالر بپردازد. مقامات عراقی گفته اند، بغداد به دنبال تمدید معافیت خود از تحریم های آمریکا 
علیه ایران است زیرا برای یافتن منابع جایگزین به زمان بیشتری نیاز دارد. عبدالغنی گفت، دو 
پروژه جدیدی که انتظار می رود تولید گاز عراق را افزایش دهند شامل یک پروژه ۳۶7 میلیون 
دالری با جنرال الکتریک برای پاالیش گاز استحصال شده از دو میدان نفتی در جنوب عراق 
است. این قرارداد که در ماه آوریل به امضا رسیده پس از دو سال تولید گاز عراق را ۱۶0 میلیون 
فوت مکعب افزایش خواهد داد. عراق همچنین قرار است یک قرارداد دیگر در اوایل سال 20۱۹ 
برای ساخت مجتمع گازی ارتاوی امضا کند که تا پایان سال 20۱۹ حدود ۳00 میلیون فوت 

مکعب به تولید گاز عراق خواهد افزود.

در  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  شرکت 
اطالعیه شماره ۵ زمان بندی ثبت نام کارت سوخت 

المثنی بر اساس شماره تلفن همراه را لغو کرد.
به گزارش زمان  به نقل از وزارت نفت، در این اطالعیه 
آمده است: از ۱٤ آذر ماه تا 2٤ آذرماه ثبت نام درخواست 
کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو و موتورسیکلت 

فاقد کارت، بدون در نظر گرفتن زمان بندی قبلی که بر اساس آخرین رقم سمت 
راست شماره تلفن همراه اعالم شده بود، صورت می گیرد.

بنابراین هموطنان با هر شماره تلفن همراه که در اختیار دارند و سیم کارت آن 
به نام آنها ثبت شده است، امکان ثبت نام در سامانه های خدمات دولت همراه 
)www.mob.gov.ir( و اپلیکیشن خدمات دولت همراه و کد دستوری #٤* را 

دارند.

زمان بندی ثبت  نام 
کارت  سوخت المثنی 

لغو شد



اقتصادیشنبه 17 آذر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3907  7

تامین 6/8 میلیارد یورو ارز واردات در نیما

بانک مرکزی اعالم کرد: از آغاز فعالیت سامانه نیما تا کنون معادل ٨.۶ 
میلیارد یورو ارز بابت واردات کاالها و خدمات مورد نیاز کشــور برای 

واردکننده، تأمین ارز شده است.
به گزارش زمان به نقل از بانک مرکزی، از آغاز فعالیت سامانه نیما تا 
کنون معادل ۶.٨ میلیارد یورو ارز بابت واردات کاالها و خدمات مورد 
نیاز کشــور برای واردکننده، تأمین ارز شده است. بر اساس اطالعات 
موجود، محصوالت برقی، الکترونیکی و مخابراتی با ۱.۳۵۳ میلیون یورو 
و ماشین آالت، تجهیزات و قطعات خودروسازان با ۱.20۵ میلیون یورو 

در رتبه های اول و دوم تامین ارز سامانه نیما قرار دارند.

محاسبه افزایش حقوق ها بر مبنای
 قدرت خرید مردم  

مشاور رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: در سال جاری به دلیل 
اینکه بخشــی از قدرت خرید مردم کاهش یافتــه به اضافه این رقم 

افزایش حقوق در سال ۹٨ تعریف شده است.
به گزارش زمان به نقل ازتســنیم ، ابوذر ندیمی در خصوص ضرورت 
افزایش حقوق کارمندان به نســبت تورم، اظهار کرد: طبق قانون باید 
متناسب با تورم، افزایش حقوق کارمندان صورت بگیرد و بنا داریم در 
ســال ۹٨ با توجه به سیاست های ارزی و پولی تورم را کاهش دهیم، 
اما در ســال جاری به دلیل اینکه بخشی از قدرت خرید مردم کاهش 
یافته به اضافه این رقم افزایش حقوق در سال ۹٨ تعریف شده است.

وی افــزود: ما در بودجه اصل تخمین را برای ســال آینده مالک قرار 
می دهیم و برمبنای داشــته های قانونی تصمیم گیری می کنیم که 
در نهایت این تصمیم گیری نباید منجر به ایجاد مشکل دیگری شود.

مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: معیار اندازه گیری تورم در 
جامعه میانگین افزایش قیمت یا خرده فروشی کاال و خدمات است و 
نمی توان تنها با درنظر گرفتن افزایش قیمت چندین کاال تورم را اندازه 
گیری کرد اگرچه در معیار سنجش تورم ضریب دارند.ندیمی ادامه داد: 
دولت نسبت به این افزایش قیمت ها و تورم بی تفاوت نبوده به عنوان 
مثال در حوزه غذایی، نرخ ارز را بر اساس حداقل مطرح کرده تا کاال و 
خدمات ارزان تر وارد، تولید یا توزیع شود.وی در پاسخ به این سوال که 
دولت در افزایش حقوق بر کدام مبنا 20 درصد را در نظر گرفته است، 
بیان کرد: مبنای افزایش حقوق و دستمزد بر مبنای پلکانی یا ثابت بر 
اساس نُرمی از درآمد-هزینه بودجه ای تعریف کنیم و اینکه حداقل ها 
تا 20 درصد افزایش پیدا کند و بقیه موارد همه بر طبق تصمیم گیری 
مجلس است.وی توضیح داد: در تعریف رقم افزایش حقوق متناسب با 
تورم دو مسئله منابع پرداختی و آثار این تصمیم سازی بر جامعه مدنظر 
قرار می گیرد، البته رویکرد مجلس در سال جاری بر این اساس بوده 
که حقوق های باال افزایش کمتر و حقوق های کمتر افزایش بیشتری 

داشته باشند.

تولید ۵ خودرو سواری متوقف شد

 مهرماه امســال تولید خودروهای سواری هیوندای i20، لیفان ٨20، 
لیفان X۶0، لیفان X۵0 و MG۳۶0 متوقف شد.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، بر اساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، تولید این خودروها در حالی به صفر رســیده که در 
مهرماه پارســال 720 دستگاه هیوندای آی20،   ۱۹2 دستگاه لیفان 
٨20،  ۱۱۶۱ دســتگاه لیفانX۶0  و ۵٨۵ دســتگاه لیفان X۵0 در 
شــرکت کرمان موتور و 20 دســتگاه MG۳۶0 دنده ای در شرکت 
صنعت خودرو آذربایجان تولید شــده بود.چهار مدل از این خودروها 
در کرمان تولید می شد. این دو خودروساز در مورد دالیل توقف تولید 

محصوالتشان تاکنون توضیحی ارائه نکرده اند.

خبر

بازار ارز به آرامش خوبی 
رسیده است

دبیرکل کانون صرافان ایرانیان با اعالم اینکه اکنون 
بازار ارز به آرامش خوبی رسیده است، ابراز امیدواری 
کرد با تصمیم گیری نهادهای موثر، مردم و فعاالن 
اقتصادی احساس امنیت بیشتری کنند و این آرامش 

تداوم یابد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بازار ارز در هفته های 
اخیر روند کاهشی قیمت ها را آغاز کرده است که 
فعاالن اقتصادی بخشی از آن را ناشی از تصمیم بانک 
مرکزی در مدیریت جریان نقدینگی، محدود کردن 
تبادل پول از طریق تراکنش های بانکی و نیز ممنوعیت 
انتقال چک های تضمینی می دانند. در کنار آن، بانک 
مرکزی دو بخشنامه را در حوزه بازگشت ارز حاصل 
از صادرات داشته است که از یکسو صادرکنندگان 
خرد را از پیمان سپاری ارزی معاف می کند و از 
سوی دیگر به صرافی ها اجازه می دهد ارز این گروه 
از صادرکنندگان را خریداری کنند. رضا ترکاشوند، 
دبیرکل کانون صرافان ایرانیان در خصوص آخرین 
وضعیت بازار ارز با تاکید بر اینکه قیمت تعادلی در 
بازار باید از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود، افزود: 
زمانی می توان گفت که بازار به نقطه تعادل رسیده 
است که تولید نسبت به واردات صرفه داشته باشد. 
وی درباره ایده رئیس کل بانک مرکزی برای ایجاد 
ایجاد  ایرنا گفت:  به خبرنگار  ارزی  بازار متشکل 
شفافیت در بازار ارز ضرورتی اجتناب ناپذیر است 
و ضرورت این شفافیت در اقتصاد ایران بیش از ۷۰ 
سال است که احساس می شود. وی افزود: از زمانی 
که نفت در اقتصاد ایران نقش تعیین کننده یافته است، 
انتظار از سیستم ارزی و بانکی این بوده که عرضه 
ارز ناشی از صادرات نفت برای بازیگران اقتصادی 
شفاف شود. ترکاشوند ادامه داد: با توجه به اینکه 
دولت بخشی از نیاز ریالی خود را برای تامین هزینه 
های جاری و عمرانی از طریق فروش ارز حاصل 
از صادرات نفت در بازار تامین می کند، همه کشور 
نیازمند این شفافیت است تا مشخص شود خریدار و 
فروشنده ارز چه کسانی هستند. وی افزود: دستاورد 
دیگر شفاف سازی ارزی، روشن شدن روش کشف 
قیمت است که با تعادل عرضه و تقاضا، قیمت ها 
مشخص می شود، نه اینکه نرخ ها در کف بازار و 
توسطه دالالن تعیین شود. ترکاشوند یادآورشد: نظام 
بانکی کشور با وجود قدمت، از نظر کشف قیمت و 
شفافیت ارز از برخی کشورهای همسایه که اقتصاد 
ضعیف تری دارند، عقب تر و در موضوع قیمت 
گذاری ارز اهمال داشته است.وی اظهار داشت: اراده 
خوبی برای راه اندازی بازار متشکل ارزی وجود دارد 
و بانک مرکزی، کانون صرافان، بانک های خصوصی 
و دولتی برای راه اندازی این بازار تالش دارند تا 
هرچه زودتر این کار شکل بگیرد؛ البته مقدمات کار 
اظهار  انجام شود.ترکاشوند  باید  مرکزی  بانک  در 
داشت: به طور طبیعی با راه اندازی این بازار، ارز 
مداخله ای، ارز دولتی و نیمه دولتی و نظایر آن جمع 
می شود و همه چیز در بستر یک نظام یکپارچه شکل 
می گیرد.به گفته وی، قرار نیست با راه اندازی این 
بازار، سامانه نیما و سازوکار آن جمع شود بلکه وقتی 
بازارهای دیگر تجمیع و یکی شد، بازار نیما نیز در 
این بستر ساماندهی می شود.ترکاشوند گفت: هیچ 
مقاومتی از ناحیه بانک ها برای تاخیر در راه اندازی 
این بازار دیده نمی شود و در عین حال بانک مرکزی 
با اختیاراتی که برای ساماندهی نظام پولی و ارزی از 
سران سه قوه دریافت کرده است، به جد این موضوع 
را پیگیری می کند.وی ادامه داد: با راه اندازی بازار 
متشکل ارزی، همه شرکت ها، بانک ها و صرافی ها، 
متقاضیان و دارندگان ارز در نظامی یکپارچه مبادالت 

خود را انجام می دهند.

خبر

از  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
واحد   ۳۰۷ و  هزار  امروز  به  تا  سال  ابتدای 
نفر   ۹۲۷ و  هزار   ۱۸ با  کشور  تعطیل  صنعتی 
اشتغال دوباره فعال شدند، طبق شناسایی ها و 
هدفگذاری های انجام شده باید تا پایان سال 

این آمار به یک هزار و ۶۹۳ بنگاه برسد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رضا رحمانی 
صندوق  تقویت  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
است  ضروری  و  مهم  مسائل  جمله  از  بیمه 
قرار  توجه  مورد  باید  موضوع  این  نتیجه  در 
گرفته و حمایت های الزم از آن انجام شود، از 
برای  نقشه راه بخش معدن کشور  آنجایی که 
به  نتیجه  در  ابالغ شده  و  تدوین  بار  نخستین 
و سرمایه  بیمه  تقویت صندوق  باید  آن  دنبال 
سرمایه   افزایش  و  معدنی  فعالیت های  گذاری 
حوزه  این  فعاالن  از  حمایت  با  صندوق  این 
همین  در  افزود:  وی  گیرد.  قرار  توجه  مورد 
انجام  اختیار   تفویض  معدن  حوزه  در  راستا 
شده، در نتیجه بنده در رابطه با تمامی امکانات 
قابل  و  دارم  وزارتخانه  در  که  اختیاراتی  و 
تفویض است این کار را نیز انجام خواهم داد 
و به دنبال آن استان ها هم باید به شهرستان ها 
صنعت،  وزیر  دهند.  انجام  اختیار  تفویض 
معدن و تجارت با اشاره به بیانات مقام معظم 
افزود:  اشتغال،  و  تولید  خصوص  در  رهبری 

بنابر فرمایشات مقام معظم رهبری با توجه به 
شرایطی که امروز در کشور حاکم شده تولید 
و حفظ حیات کارخانه ها و اشتغال نوعی جهاد 
این  افراد  از تمام  است، تمام در خواست من 
است که در این راستا از تمام ظرفیت ها استفاده 
دهند. قرار  العین  نصب  را  مورد  این  و  کنند 
گذشت  که  آبانی   ۱۳ در  کرد:  بیان  رحمانی 
رخ  اتفاقاتی  ایران  در  که  داشت  امید  دشمن 
تدابیر  و  دولت  و  ملت  هوشیاری  با  اما  دهد 
دولت بویژه صنعتگران، معدنکاران و اصناف، 
دشمن ناامید شد.وی ادامه داد: در وزارتخانه و 
دولت نخستین نکته ای که تذکر داده شد بحث 
زودی  به  که  بود  اشتغال  و  تولید  از  حمایت 
موجود  تولید  می شود. حفظ   ارائه  مجلس  به 
به  نیاز  قانونی است که  یک تکلیف شرعی و 
بخشنامه و قانون ندارد و همه موظف به انجام 
آن هستند.وی عنوان کرد: در دولت و مجلس 
باید یک کارگروه تشکیل شود تا بتوان مشکل 
تامین مواد اولیه را مرتفع کرد تا خطوط تولید 
بخشی  آن  بلکه  نشود  تعطیل  آتی  ماه های  در 
در  که  شود  فعال  بوده  استفاده  بدون  که  هم 
این راستا امسال یک سرفصل به نام بازسازی 
واحدهای تولیدی تعطیل شده داریم. رحمانی 
اضافه کرد: از ابتدای سال تا به امروز هزار و 
۳۰۷ واحد تعطیل در کشور با ۱۸ هزار و ۹۲۷ 

فعال شدند، طبق شناسایی  دوباره  اشتغال  نفر 
ها و هدفگذاری های انجام شده باید تا پایان 
سال این آمار به یک هزار و ۶۹۳ بنگاه برسد. 
رحمانی بیان کرد: کاالها به چند دسته اساسی، 
که  می شوند  گروه بندی  ممنوعه  و  غیراساسی 
که  گفته  اساسی  کاالهای  در خصوص  دولت 
ارز دولتی  نفتی و  از درآمد  را  این کاالها  ارز 
ارز  خصوص  این  در  که  می کند  پرداخت 
سال ۹۷ را پرداخت کرده و برای سال ۹۸ نیز 
تضامین الزم را داده است، باقی کاالها اولویت 
از  اولیه  مواد  این ها  بین  در  که  شده اند  بندی 
نیما  سامانه  طریق  از  دولت  و  مهمترند  همه 
تامین این مواد اولیه را هم تضمین کرده، بخش 
عمده ای از مواد اولیه ما تولید داخل است که 
در حوزه مواد داخلی نباید مشکل زیادی داشته 
مان  مصرف  برابر   ۲.۵ فوالد  زمینه  در  باشیم. 
تولید داریم در نتیجه نباید مشکلی داشته باشیم 

همچنین ۱.۵ برابر مصرف مس، تولید داریم. 
وی ادامه داد: در زمینه مواد پتروشیمی نیز میان 
تنها در دو  برابر مصرف است و  تولیدمان دو 
یا سه گرید مشکل وجود دارد که باید تدابیر 
کشور  سراسر  در  افراد  تمام  شود،  اتخاذ  الزم 
با  مقابله  راستای  در  و  تولید  جبهه  در  باید 
تهاجم اقتصادی کمک های الزم را انجام دهد 
اشاره  با  وی  کنیم.  عبور  موجود  مرحله  از  تا 

قابل  اصال  کرد:  عنوان  ارز،  قیمت  افزایش  به 
قبول نیست که یک واحد به خاطر نبود سرمایه 
در گردش نتواند ظرفیت خود را افزایش دهد، 
نوسانات قیمت ارز فرصت مناسبی است تا در 
راستای تولید گام برداریم و این مرحله را به 
خاطرنشان  بگذاریم.رحمانی  سر  پشت  خوبی 
صرف  دالر  میلیارد  یک  که  صورتی  در  کرد: 
ساخت و تولید شود می توان حداقل ۵۰ هزار 
شغل ایجاد کرد که در این راستا بانک ها باید 
تا جایی که امکان دارد مساعدت کنند تا تولید 
افزایش پیدا کند. وی افزود: حمایت از کاالی 
های  برنامه  تمام  و  است  امسال  شعار  ایرانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در همین 
انتظار  داد:  ادامه  راستا تدوین شده است. وی 
و  ها  سازمان  ها،  وزارتخانه  تمامی  رود  می 
کاالی  از  حمایت  نیز  مردم  مختلف  اقشار 
ایرانی را در دستور کار قرار داده تا با گفتمان 
سازی هدفمند در این حوزه بتوان گام موثری 
در ایجاد اشتغال و تقویت بنیه اقتصادی مردم 
بیان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  برداشت. 
معضل  حل  و  خودکفایی  تورم،  کاهش  کرد: 
بیکاری در سایه حمایت از کاالی ایرانی محقق 
می شود و آحاد جامعه باید در این خصوص 

احساس مسئولیت کنند.

 وزیر صنعت خبر داد: احیای 13۷۰ واحد صنعتی در سال جاری

حل معضل بیکاری در سایه حمایت از کاالی ایرانی 

اگهی مفقودی 
شناسنامه مالکیت ماشین سواری پژوه تیپ ۴۰۵SLX-TUSمدل ۱۳۹۵ و شماره 
پالک ۱۲۲ ص ۳۱ ایران ۹۸ به شماره شاسی NAAM۳۱FE۹GH۰۲۰۸۶۶ شماره 
موتور ۱۳۹B۰۱۱۹۵۰۵ به رنگ سفید روغنی به نام الناز جینه ور مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
ایالم 

مفقودی کارت   نظام مهندسی 
بدین وسیله به اطالع می رساند که کارت نظام مهندسی   کشاورزی و منابع طبیعی به نام کامیارشاهم
رادی فرزند برزو  به شماره کارت ۱۸۰۹۴۰۷۱۲۶ و شماره ملی ۳۲۵۵۸۷۶۴۲۷  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو ۲۰۶ به شماره موتور ۱۳۳۸۵۰۰۲۰۹۵ و شماره شاسی 

۱۲۸۰۲۶۹۲ و شماره پالک ایران ۷۲-۶۸۴ط۸۴ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

مفقودی
بدین وسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز(خودرو سواری سیستم: 
سمند تیپ: ایکس ۷ مدل: ۱۳۸۳به  شماره موتور ۱۲۴۸۳۰۸۵۰۹۹ و شماره شاسی 

۸۳۲۲۷۰۱۸ به نام حسین یعقوبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
کارت وسند موتورسیکلت همتاز به رنگ سفید مدل ۱۳۹۴شماره پالک ۵۶۸/۸۴۹۵۶،شماره 
حسین  نام  به   NBF  ***  ۱۵۰E۹۴۲۲۳۷۷ تنه موتور ۰۱۴۹NBF۰۰۸۸۴۷شماره 
پویا فرزند نوراهلل به شماره شناسنامه ۱۱۵۴۵صادره ازباغملک مفقود گردیده وازدرجه 

اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

مفقودی
موتور  شماره  با   ۱۶ ایران  ۱۶۶ل۱۲  پالک  شماره  با   ۹۵ مدل  پراید  سبز  برگ   
مهدی موسوی  m۱۳/۵۵۹۷۹۷۴و شماره شاسی nas۴۳۱۱۰۰g۵۸۶۴۰۵۴بنام سید 

بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
برگ سبزو سند کمپانی سواری پژوپارس رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۴به شماره 
پالک ایران۱۴-۴۳۲ب۵۸شماره موتور ۱۲۴۸۴۰۲۲۵۴۲،شماره شاسی ۱۹۳۰۵۷۰۰به نام 
سید عامرهاشمی فرزند سید عبدهلل بشناسنامه ۱۸۱۸صادره ازخرمشهرمفقود گردیده 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۸۴ به رنگ مشکی متالیک و به شماره 
 )۱۰fx۵c۲۲۳۰۶۵۸(       ایران--۷۷ وبه شماره موتور )نیروی انتظامی )۹۷۵ ص ۴۷
وبه شماره شاسی)۸۳۶۸۳۴۹۰( به نام صاعد پیرانی باندری مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط میباشد.
نوشهر 

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس ای مدل۱۳۸۶ به رنگ سفید روغنی 
وبه شماره نیروی انتظامی) ۶۷۶ ص۹۷( ایران-- ۷۲ وبه شماره موتور )۱۹۷۶۶۲۳ ( و 
به شماره  شاسی )۱۴۱۲۲۸۶۱۱۵۶۹۵s( به نام خانم فهیمه نجفی چمر کوهی مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .
نوشهر 

مفقودی
شماره   ۸۲ ایران   ۴۱ ص   ۸۸۶ پالک  شماره  با   ۸۵ مدل  ای  نقره   ۴۰۵ پژو  کمپانی  سند   
موتور۱۲۴۸۵۱۳۸۴۲۳ شماره شاسی۱۳۲۴۴۵۷۸ به نام صادق محمدی مفقود گردیده و از درجه 

 بابلاعتبار ساقط می باشد

مفقودی
شماره  موتور:۳۱۷۰۱۲  شماره   ۸۵ مدل  نیسان  وانت  سبز  برگه  المثنی 
شاسی:PL۱۴۰EE۰۹۶۹۱ شماره پالک:۴۱۸ص۴۷ .ایران ۸۲ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 سند کمپانی وانت نیسان زامیاد مدل  با شماره پالک ۴۸۵ص۶۲ ایران ۸۲ و شماره 
موتور ۳۲۶۹۶۰ و شماره شاسی Pl۱۴۰dj۰۱۵۱۹۹بنام رحمان عابدی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی مینی بوس بنز مدل ۸۶ با شماره پالک ۶۶۸ع۱۷ ایران ۱۲ با شماره موتور 
مفقود  نوعی  سلیمان  ۳۷۹۳۹۱۵۰۴۱۸۸۸۶بنام  شاسی  شماره  ۳۳۴۹۱۱۱۰۰۹۴۶۳۴و 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز وانت پراید مدل ۹۳ با شماره پالک ۹۵۶ ج ۴۳ ایران ۸۲ 
با شماره موتور۵۱۵۴۴۴۵ شماره شاسیNAS۴۵۱۱۰۰E۴۹۲۰۷۸۸ به نام میر شعبان 

عبداللهی آقا محلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده: ۴/۹۷ش/۴۴۹ وقت رسیدگی: ۹۷/۱۰/۱۷  ۱۰ صبح دوشنبه خواهان: 

غضنفر شیرکوند خوانده: آناهیتا زادوریان خواسته: مطالبه طلب
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. ناخوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم 
رساند. چنانچه بعداً ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
م.الف 1541خ    مدیر دفتر شبه 4 شورای حل اختالف ورامین

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم۱-نام:بانک مهراقتصاد به مدیریت آقای سیدضیاء ایمانی-نام 
خانوادگی:--نام پدر:-نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خیابان۲۴متری جنب کالنتری 
آبی-نام  تلخ  خانوادگی:خسروی  علیهم:۱-نام:ایران-نام  علیه/محکوم  محکوم  ۱۳،مشخصات 
پدر:هادی-نشانی:استان خوزستان-شهرستان ایذه-ایذه-خیابان محمدرسول اهلل)ص(سوپرمارکت 
خسروی۲-نام:منصور-نام خانوادگی:خسروی نژاد-نام پدر:حسن-نشانی:استان خوزستان-شهرستان 
ایذه-ایذه-روستای بردگپی کوچه نیلوفر۳-نام:قاسم،نام خانوادگی:خسروی تلخ آبی-نام پدر:عیسی 
قلی-نشانی:استان خوزستان-شهرستان-ایذه-ایذه-خیابان ستارخان روبروی تاکسی سرویس منزل 
خسروی۴-نام:رحمن-نام خانوادگی:خسروی-نام پدر:آقارحیم-نشانی:استان خوزستان-شهرستان 
اهواز-اهواز-کوی نبوت-خیابان فجریک-شرکت مهندس پاراه گالل ایذه-مشخصات نماینده قائم 
مقام قانونی محکوم له/محکوم علیهم:نام:وحید-نام خانوادگی:حقیقی-نام پدر:محمدعلی-نشانی:استان 
خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خیابان طالقانی-دفتروکالت آقای سعید صلیح-نوع رابطه:وکیل-

به:بموجب  ایمانی-محکوم  آقای سید ضیاء  مهراقتصادبه مدیریت  لهم:بانک  له/محکوم  محکوم 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه۹۷۰۹۹۷۶۱۹۵۹۰۰۴۹۸خواندگان 
دعوی منفردا ومتضامنا به پرداخت مبلغ۶۵۷/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ 
۲۲/۵۴۵/۰۰۰ریال به عنوان هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت 
خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک استنادی مورخ۱۳۹۵/۱۰/۵برطبق نرخ شاخص قیمت 
که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی 
است؛دایره اجرای احکام مکلف است که آن را محاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال 
نماید.خواهان نیز موظف به پرداخت مابه التفات هزینه دادرسی خواهدبود.  مدیردفترشعبه ۲۱دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اهواز-خشایار نیک مقام –محل امضاءدادرس ومهردادگاه:علی امیر ابراهیمی     
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد)ماده۳۴قانون 
اجرای احکام مدنی(۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا 
محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خودرا قادربه اجرای مفاد اجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال 
خودرا شامل تعداد یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه 
نقدی که به هرعنوان نزد بانک ها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص 
ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود)مواد۸و۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۴-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل 
صورت اموال به منظورفراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد.)ماده۳۴قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده۲۰ق.م.ا و ماده ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۵-انتقال مال 
به دیگری به هر نحوبا انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات 
می شود.)ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 

توسط محکوم علیه خواهدبود..)تبصره ۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(
شعبه 12دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)21حقوقی سابق(

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه ۹۶۱۰۴۰۶۶۱۱۰۱۳۱۴۹ آقایان ۱-اسفندیار علیزاده و 
ابوالفضل علیزاده هر دو فرزندان فتح اله به اتهام سرقت و جعل و استفاده از سند مجعول 
از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری 
میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی )احضاریه ( به 
نامبرده ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ ق آ د ک به متهم ذکر شده 
ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع در 
گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر جهت پاسخگویی به 
اتهام اعالم شده حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 

آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ایرج حسنوند.

متن آگهی
مارنانی  عسکری  پروانه  آقای/خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
فرزندمحمدعلی-خواهان آقای/خانم بانک شهردادخواستی به طرفیت خوانده آقای/خانم پروانه 
پرونده کالسه  ارجاع وبه شماره  این شعبه  به  که  مطالبه مطرح  به خواسته  مارنانی  عسکری 
سابق(ثبت  اهواز)۲۰حقوقی  شهرستان  حقوقی  عمومی  ۹۷۰۹۹۸۶۱۹۵۸۰۰۰۱۴شعبه۱۱دادگاه 
موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که  مورخ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ساعت۸:۳۰تعیین  رسیدگی  ووقت 
ماده۷۳قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ 
انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم 

را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه20دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-عالم بیگدلی

راه  نقشه  تعیین  برای  تهران  دانشگاه  با  تفاهم  از  المللی  بین  کاریابی های  انجمن صنفی  رئیس 
اعزام نیروی کار به خارج کشور خبر داد و بر لزوم معافیت مالیاتی دفاتر کاریابی تاکید کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد احمدپور از برگزاری همایش کاریابی ها در سال آینده 
خبر داد و گفت: در حال حاضر دستورالعمل تبلیغات کاریابی ها با تشکیل کارگروه و ارتباط با 
اداره کل تبلیغات و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی احیا شده است و با وزارت 
امور خارجه نیز رایزنی کرده ایم که برای همایش سال آینده کاریابی ها تعدادی از سفیران دعوت 

شوند. 
وی گفت: هدفگذاری ما در سال ۹۷ برای اعزام نیروی کار به خارج ۵۰۰۰ نفر تا پایان سال 
بوده و در نیمه نخست امسال بیش از هزار نفر اعزام شده اند در حالی که نقطه مطلوب و ایده آل 

ما برای اعزام ۵۰ هزار نفر است و امیدواریم به این رقم دست پیدا کنیم.

هدفگذاری اعزام ۵۰۰۰ نیرو به 
خارج کشورات اپیان سال

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با بیان این که متأسفانه نظارت کافی بر بازار خودرو 
نیست گفت: واردات خودرو ممنوع است اما متأسفانه برخی از شرکت ها با شگردهای خاص 

خود تبلیغات زیادی برای فروش خودروهای که ندارند انجام می دهند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، سعید موتمنی با هشدار به خریداران خودرو، اظهارداشت: 
واردات خودرو ممنوع است اما متأسفانه برخی از شرکت ها با شگردهای خاص خود تبلیغات 
زیادی برای فروش خودروهای که ندارند انجام می دهند.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
با اعالم اینکه به هیچ عنوان به صورت مدت دار از این شرکت ها خودرو نخرید، گفت: فقط 
خودرو را با تحویل روز خریداری کنید.رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تصریح کرد: 
متأسفانه نظارت کافی بر بازار خودرو نیست و هر کس با تبلیغات متعدد در صدد فروش 

خودرو آنهم با قیمت باالست که همین امر بالتکلیفی بازار را بیشتر کرده است.

خودرو را فقط اب تحویل روز 
خریداری کنید



سعادت دیگران ، بخشی مهم از خوشبختی 
ماست. 

رنان

سخن حکیمانه

چنین که از همه سو دام راه می بینم 
 بِه از حمایت زلفش مرا پناهی نیست

خزینه دل حافظ به زلف و خال مد
که کارهای چنین حّد هر سیاهی نیست

امروز با حافظ

رمان جدید جولیان بارنز
 به ایران رسید

رمان »فقط یک داستان« نوشته 
ترجمه سهیل  با  بارنز  جولیان 
سمی توسط نشر نو منتشر و 

راهی بازار نشر شد.
»فقط  رمان  مهر،  گزارش  به 
جولیان  ننوشته  داستان«  یک 
بارنز به تازگی با ترجمه سهیل 
سمی توسط نشر نو منتشر شده 
است. این کتاب یکی از عناوین مجموعه »کتابخانه ادبیات 
داستانی معاصر« است که این ناشر چاپ می کند. نسخه 
اصلی این رمان در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است.»فقط یک 
داستان« جدیدترین اثر این نویسنده است. جولین بارنز 
تا به حال، ۱۳ رمان نوشته و با رمان »هیاهوی زمان« در 
ایران شناخته می شود که چند سال پیش رقابتی بین ناشران 
برای چاپ ترجمه های مختلف از آن به وجود آمده بود. 
این نویسنده در سال ۲۰۱۷ نشان شوالیه هنر و ادب را از 
رئیس جمهور فرانسه دریافت کرد. عالوه »هیاهوی زمان«، 
»حس یک پایان« هم از این نویسنده در ایران ترجمه و 
منتشر شده است.داستاِن رمان »فقط یک داستان« درباره 
پیامدهای عشِق نخستین است. شخصیت اصلی این رمان 
با نام پُل رابرت درباره عشق نخستین اطالعات دقیقی ندارد 
و نمی داند که پیامدهای چنین پدیده ای همیشگی هستند. 
پل در ۱۹ سالگی به این می بالد که رابطه  عاشقانه اش با 
سنت های رایج اجتماعی در تضاد است. اما هرچه سنش 
باالتر می رود، عشق چیزهایی بر او تحمیل می کند که اصال 

پیش بینی شان نمی کرده است...

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

چهره عصباني »حامد بهداد: درفیلم »قصر شیرین«

رضا میرکریمی نیمی از فیلمبرداری جدیدترین ساخته 
خود با نام »قصر شیرین« را با بازی حامد بهداد به 

پایان رساند.
در  مهرماه  نیمه  از  شیرین«  »قصر  سینمایی  فیلم 
استان کهگیلویه و بویراحمد جلوی دوربین رفته و 

فیلمبرداری آن تا اواسط دی  ادامه دارد.

خبر

با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
توسعه  دریچه  چابهار  اینکه  بیان 
ملی به شمار می رود، گفت: چابهار 
نیازمند توسعه فرهنگی است، بنابراین 
خوبی  به  باید  منطقه  این  نیازهای 
ارزیابی و تحلیل شود تا مشکالت 
استان  زیرا  نیاید،  پیش  جدیدی 
سیستان و بلوچستان کم کم به سوی 
شاخص های ملی و استانداردها قدم 

بر می دارد.
عباس  سید  رسیده،  گزارش  به 
سفر  اول  روز  پایان  در  صالحی 
خود به استان سیستان و بلوچستان 
با حضور در جمع اصحاب فرهنگ 
و هنر شهرستان های چابهار، کنارک، 
سرباز و قصرقند با بیان این مطلب 

افزود: چابهار از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است به طوری که رئیس 
برای  ویژه ای  تاکید  نیز  جمهوری 

توسعه این شهرستان دارند.
ویژگی های  چابهار  داد:  ادامه  وی 
فرهنگی و هنری بسیار زیادی دارد 

که نیازمند نگاه ویژه ای است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید 
کرد: تمام توجه ها به توسعه چابهار 
سیستان  توسعه  زیرا  شده  معطوف 
و بلوچستان را در پی دارد. چابهار 
اهمیت خاصی در زمینه های مختلف 
دارد و هنرمندان آن نیز نقش آفرینان 
خوش  همیشه  و  هستند  خوبی 
شد:  یادآور  می درخشند.صالحی 
اهتمام نگاه دولتمردان به پروژه های 

توسعه ای منطقه چابهار سال به سال 
در حاکمیت و دولت تقویت می شود.
اینکه چابهار  به  باتوجه  افزود:  وی 
می دانیم  ملی  توسعه  دریچه  را 
فرهنگ  با  را  آن  نسبت های  باید 
که  مسیری  کنیم،  رصد  جامعه  و 
مناطق  و  مراکز  و  چابهار  توسعه 
استان طی می کنند حرکت به سوی 
کم کردن فاصله هاست و این استان 
کم کم به سوی شاخص های ملی و 

استانداردها قدم بر می دارد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس، 
با  استان  فرمانداران  و  استاندار 
نگاه های فرهنگی و مثبت می توانند 

بسیاری از مشکالت را مرتفع کنند.

وی با اشاره به تهیه تفاهم نامه ای با 
منطقه آزاد چابهار افزود: باید چابهار 
و  مدولباس  پایگاه های  از  یکی  به 
این  در  و  شود  تبدیل  هنر  مدرسه 
رابطه همکاری الزم را انجام می دهیم.
است  امید  اینکه  بیان  با  صالحی 
همراه با وزارتخانه های دیگر بتوانیم 
پروژه های توسعه فرهنگی را همراه 
منطقه  این  در  اقتصادی  توسعه  با 
پیش ببریم، گفت: حوزه فرهنگ و 
محرک  مهمترین  از  یکی  باید  هنر 
تا  باشد  استان  این  اقتصادی  های 
مسائلی چون بیمه هنرمندان، حمایت 
از  بلوچی، حمایت  فرهنگ های  از 
هنرمندان و معیشت آنان و اقتصاد 
فرهنگ و هنر به صورت طبیعی تر در 

گردش باشد.وی تصریح کرد: همه 
باید دست به دست هم بدهیم تا به 
مسیر قابل اطمینان تری برسیم. توسعه 
فرهنگی و اقتصادی همراهی بیشتری 
فرهنگی،  توسعه  باید  می طلبد،  را 
اقتصادی و اجتماعی در چابهار بیش 

از گذشته باشد.
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
توسعه  نیازمند  چابهار  گفت:  پایان 
نیازهای  بنابراین  است،  فرهنگی 
این منطقه باید به خوبی ارزیابی و 
جدیدی  مشکالت  تا  شود  تحلیل 
پیش نیاید، رئیس جمهور همیشه در 
مورد توسعه چابهار سخن می گوید و 
مسئوالن هم نگاه خوب و توسعه ای 

به این منطقه دارند.

کاریکاتور

بازگشت آلودگی!

وزیر ارشاد:

چابهار را دریچه توسعه ملی می دانیم، باید 
نسبت های آن را با فرهنگ و جامعه رصد کنیم

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي  
شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل

شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل در نظر دارد از پیمانکاران داراي صالحیت از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی با مشخصات ذیل اقدام نماید . از کلیه اشخاص حقوقي که تمایل به شرکت در مناقصه 
دارند دعوت مي نماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد مقرر و اوقات اداري وبه غیر از ایام تعطیل 
به دبیرخانه این شرکت واقع در اردبیل - مجتمع اداري بعثت - شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل  

مراجعه نمائید. 
ارقام به ریال

* مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکي از صورتهاي زیر در پاکت الف به صورت حضوری به دستگاه مناقصه گذار 
تسلیم گردد. 

 الف (  اصل فیش واریز وجه مزبور بشماره حساب   4001118907145073 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ب( ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی داراری مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران به نفع کارفرما 
پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران 

به نفع کارفرما
ت(  اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید

ث(  وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناس رسمی آن
ج(  ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده اند و طبق اساسنامه فعالیت می 

نمایند به نفع کارفرما 
* محل تحویل پاکت الف  : دبیرخانه شرکت شهرکهاي صنعتي اردبیل . 

- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهي تا آخر وقت اداري  97/09/21.                  
- مهلت تحویل اسناد : تا آخر وقت اداري  97/10/02. 

- زمان بازگشائي پاکات الف و ب وج: ساعت 10 صبح  مورخ 97/10/03 . 
 * مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود .

* درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي  دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمي کند .
* کلیه مراحل مناقصه از طریق  سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

Internet : w w w . ardebiliec.ir          mail : info @ ardebiliec.ir
شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل
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شرکت شهرکهاي 
صنعتي استان اردبیل

 نوبت دوم

وزارت راه و شهرسازی 
شرکت عمران شهر جدید هشتگرد

آگهی فراخوان عمومی
 شناسایی مهندسان مشاور در شرکت عمران شهر جدید هشتگرد 14-9-97/م و 15-9-97/م

شرکت عمران شهر جدید هشتگرد براساس مصوبات هیات مدیره در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره 
جهت انجام خدمات مهندسی و نظارت بر تکمیل آماده سازی معابر در سطح شهرجدید هشتگرد و رفع نواقص محوطه های مسکن 
مهر به روش تعرفه به شرح جدول را از طریقه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت 
و  مشاوران  پیشنهاد  ارائه   ،)RFP( پیشنهاد  درخواست  ارسال  دارای صالحیت،  مشاوران  فهرست  تهیه  تا  فراخوان  اسناد  تحویل  و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم 
است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

فراخوان محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 97/9/15 می باشد.
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید هشتگرد   

مشاور: دارندگان گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره از سوی سازمان برنامه و بودجه با حداقل پایه 2 راهسازی  و داشتن ظرفیت کاری 
و ریالی آزاد در رشته مربوطه.

مبلغ برآورد اولیه : به شرح جدول فوق و بر اساس  بخشنامه دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت به شماره 97/174484 مورخ 
97/4/12

تحویل اسناد فراخوان: از متقاضیان دعوت می شود برای دریافت اسناد شرکت در فراخوان از تاریخ 97/9/15 لغایت 97/9/26 به سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت به نشانی http://setadiran.ir/ مراجعه نمایند. آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سایت مذکور 
تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 97/10/8 می باشد. اسناد ارزیابی کیفی در ساعت 11 روز یک شنبه مورخ 97/10/9 در اتاق کنفرانس 
مدیرعامل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بازگشایی می شود. توزیع اسناد ارزیابی فنی و مالی )RFP( بین مشاورین منتخب 

لیست کوتاه و زمان بازگشایی پاکات متعاقبا اعالم خواهد گردید.
- مبلغ فروش اسناد مناقصه 000ر500 ریال به حروف پانصد هزار ریال و قابل پرداخت از طریق سامانه ستاد می باشد.

آدرس به  عمران  شرکت  اینترنتی  پایگاه  و    /https://iets.mporg.ir مناقصات  ملی  اینترنتی  پایگاه  در  مناقصه  این   آگهی 
 www.hashtgerd-ntoir.gov.ir نیز قابل مشاهده می باشد.

مهدی هدایت  - رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید هشتگرد تاریخ چاپ:97/9/17

ردیف

1

2

شماره فراخوان

14-۹-۹7/م

15-۹-۹7/م

شرح

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات 
تکمیل آماده سازی معابر در سطح 
شهر جدید هشتگرد و فاز  7و رفع 

نواقص محوطه های مسکن مهر

نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات 
تکمیل آماده سازی معابر در 

سطح شهر جدید هشتگرد و فاز  
3،4،ناجا،و رفع نواقص محوطه های 

مسکن مهر

مبلغ برآورد حق الزحمه

۹32ر507ر۸60ر33 ریال

0۹1ر10۸ر512ر20 ریال

مدت

36 ماه

24 ماه

شماره سامانه ستادیران

200۹712۹0000015

200۹712۹0000017

023ر616ر372ر54 ریال جمع کل 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 موضوع: برون سیاری سرویس و رفع خاموشی شبکه روستایی معابر در منطقه عملیاتی یک و دو به صورت دستمزدی شامل حمل 

به پای کار تجهیزات الزم و رفع عیب یابی تمامی اتصاالت شبکه و انجام عملیات اصالح و ساماندهی مطابق شرح خدمات منضم به 
اسناد مناقصه

مدت زمان اجرای کار: یک سال شمسی
 دستگاه مناقصه گر: شرکت توزیع نیروی برق تبریز

 مهلت فروش اسناد :از تاریخ 97/09/17لغایت  97/09/26 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: برای کل موضوع مناقصه 805000000 ریال و در صورت شرکت در منطقه عملیاتی یک مبلغ 550000000 ریال و منطقه عملیاتی 

دو مبلغ 505000000 ریال می باشد.
 محل فروش اسناد:  تبریز: ولیعصر- خیابان نظامی- اول خیابان قطران- شرکت توزیع نیروی برق تبریز- منطقه 4 -اداره مناقصه و قراردادها

 تهران: میدان ونک خیابان برزیل ساختمان شهید عباسپور، بلوک 3 نیم طبقه دوم واحد 207 آقای بهرامی
 مبلغ فروش اسناد : مبلغ فروش اسناد سیصد هزار ریال قابل واریز به شماره حساب 130281020211 به نام شرکت توزیع نیروی برق تبریزنزد بانک سرمایه 

شعبه تبریز واقع در کوی ولیعصر فلکه بارنج.
 تحویل اسناد با ارایه مستندات و واریز وجه و با ارائه معرفی نامه کسی خواهد بود.

 مهلت و محل تحویل پیشنهادات:  آخرین مهلت تحویل پیشنهاد تا ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 97/10/09 و محل تحویل پیشنهادات به دبیرخانه 
شرکت توزیع نیروی برق تبریز به آدرس تبریز- کوی ولیعصر- خیابان نظامی- اول خیابان قطران، تلفن 49-33328946-041 49 دورنگار  041-33328950 
 ساعت، روز و محل قرأت پیشنهادات:   ساعت 12 روز یکشنبه مورخه 97/10/09 طبقه چهارم ساختمان شرکت توزیع نیروی برق تبریز واقع در کوی ولیعصر- 

خیابان نظامی اول خیابان قطران.
 شرایط خاص:  ارائه گواهی رتبه بندی در رشته نیرو و ارائه ظرفیت کار آزاد الزامی است .

آدرس های اینترنتی جهت دریافت اطالعات به شرح زیر می باشد.
  شرکت توزیع نیروی برق تبریزhttp ://www.toztab.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصهhttp ://Iets.mporg.ir و سایت توانیر

 http ://www.tavanir.org.ir 
درج آگهی در سایت فقط برای اطالع رسانی بوده و مناقصه گران جهت دریافت اسناد می بایستی به آدرسهای ذکر شده در آگهی روزنامه مراجعه فرمایید و 

دریافت اسناد از طریق اینترنت با هر طریق دیگر غیر از خریدار اسناد قابل قبول نمیباشد 
                 شرکت توزیع نیروی برق شماره شناسه 308889

عادل کاظمی - رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل

شرکت توزیع نیروی 
برق تبریز

هادي کاظمي با احمد مهرانفر همبازي شدند نوبت اول
 نخستین تصویر از هادی کاظمی در نقش امیریل زهره خانی در مجموعه 
نمایش خانگی »سال های دور از خانه« به کارگردانی مجید صالحی منتشر 

شد.
مجموعه نمایش خانگی »سال های دور از خانه«، کاراکتر »زهره« در مجموعه 
نمایش خانگی کمدی سال های دور از خانه یکی از دو کاراکتر اصلی سریال 
است که در شاهگوش حضور داشت و در کنار »خنجری« دوران سر بازی اش 
را می گذراند.این سریال کمدی که از روی مجموعه پرمخاطب »شاهگوش« 
ساخته می شود، نخستین اسپین آف  ایرانی است. این سریال کمدی، داستانی 

متفاوت و کمدی از دوران پس از سربازی »خنجری« و »زهره« را روایت می کند.بر اساس این گزارش 
احمد مهرانفر در نقش خنجری، هادی کاظمی در نقش زهره، آزیتا حاجیان، حدیث میرامینی، آزاده 
زارعی، احسان کریمی، گیتی قاسمی، علیرضا استادی، میرطاهر مظلومی، مهرناز بیات، محمدرضا عقدایی، 
علی نظری، یداله شادمانی، خسرو احمدی، علی عامل هاشمی، بهنام شرفی، مهدی صباغی، سیاوش 
چراغی پور و مسعود روشن پژوه دیگر بازیگران اصلی این سریال کمدی هستند.مجید صالحی کارگردان و 
محمدحسین قاسمی تهیه کننده »سال های دور از خانه« هستند که بر اساس متنی از امیرحسین قاسمی 

و احمد مهرانفر ساخته می شود. همچنین لوتوس پالس تبلیغات این سریال را برعهده دارد.


