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آیت اهلل خاتمی: حماسه ۹ دی قابل تکرار است

حماسه نهم دی؛ جلوه بصیرت

طرح  مجلس برای 
مقابله با رانتخواری در 
توزیع کاالهای اساسی

به گزارش زمان ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رانت ۷۰ درصدی در توزیع کاالهای اساسی از طرح جدید مجلس برای تامین 
کاال به نرخ ارز دولتی خبر داد. محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه ارز 4 هزار و 200 تومانی به کاالهای اساسی اختصاص پیدا می کند 
اما روند افزایش قیمت این کاالها ادامه دارد، اظهار کرد: دولت در سال ۹7 ارز 4 هزار و 200 تومان به کاالهای اساسی اختصاص داده است 
اما قیمت کاال افزایش یافته است و این سوال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال ۹8 برای کاالهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟ وی 
دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کاالی اساسی نظارت و کنترل دارد تا این کاالها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد، این وضعیت 
را در سال ۹7 تجربه کردیم و  بنابراین تکرار همین وضعیت در سال ۹8 به صالح کشور نیست.وی تاکید کرد: توافق شده است که کاالهای 
اساسی با ارز 4 هزار و 200 تومان به دست مردم برسد اما مردم این کاالها را با ارزش باالتر تهیه می کنند، بنابراین باید برای این رویه در سال 

3آینده تغییری ایجاد کرد.

روزانهم صبح اریان

تداوم برنامه 
ارزی و بازسـازی 

نظام بانکی

ورود ۲ واکسن 
به برنامه 

واکسیناسیون ملی

 ثبت سفارش ها 
استانی

 شد
753

با وجود هزینه های میلیاردی امریکا در خاورمیانه؛

سفر دزدانه ترامپ به عراق، خالف 
دیپلماتیک عرف 

سرلشکر جعفری: از تهدیدات امنیتی عبور کرده ایم

دشمن  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  فتنه 
است  سخت  جنگ  از  3بزرگتر 
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7
مخالف مداخله دولت درمسکن هستم

وزیر راه و شهرسازی : نباید به قشر مستأجر فشار بیاید

سرمقاله

خانهملتوقدرتقانونمند
بلنــدی یا کوتاهی افراد را جایگاه حقوقی آنان 
تضمین نمی کند، بلکه منش و فضیلت افراد 

است که به جایگاه ها معنی می دهد.
چه بسیار کسان که در جایگاه بلندی از حیث 
حقوقی قرار داشــته و دارند، اما به اندازه منش 
و فضیلت خود، بلندی جایگاه را تقلیل داده اند. 
عکس این قاعده نیز جاری اســت؛ چه بسیار 
مردمانی که به رغم داشتن جایگاهی نازل ، اما 
در نگاه عمومی بلند مرتبه و محترمند. داوری 
در این باره به عهده مردمی است که بی رحمانه 
و بی رودربایستی رفتار و عملکردها را به ویژه در 
دایره نخبگان سیاسی و اجتماعی انجام می دهند.

بازتاب گسترده درگیری لفظی یکی از نمایندگان 
مجلس بــا کارگزار گمرک، مصــداق مدعای 
باالست. مردم تصاویر چگونگی درگیری لفظی 
نماینده مردم با یکی از کارگزاران دولتی را دیدند 
و درباره اش قضاوت کردند. بی تردید بیشترین 
آسیب این درگیری متوجه اعتبار خانه ملت شد. 
حال می توان برای این اتفاق حاشیه تراشید و 

کوشش کرد آن را پررنگ تر از متن نشان داد. 
ادامه در صفحه2

2  جالل خوش چهره

نگاهروز
تاکیدبرضرورتبرپایی
پرشکوهحماسه۹دی
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اصالحیه

به اطالع میرساند درآگهی  فراخوان  مناقصه عمومی  یک مرحله ای نوبت اول  اداره کل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان چهارمحال وبختیاری چاپ مورخ  5 دی ماه 1397 روزنامه پیام زمان که مبلغ 
برآورد تقریبی مناقصه مبلغ 19/697/850/219 ریال بوده که  اشتباها مبلغ19/ 219/850/697  درج 

گردیده است که   بدین وسیله اصالح می گردد . 
روابط عمومی اداره کل بنیادمسکن انقالب اسالمی استان چهار محال وبختیاری

که  کرد:آنهایی  تأکید  تهران  نماز جمعه  خطیب 
می خواهند فتنه آفرینی کنند بدانند که حماسه ۹ 

دی قابل تکرار است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل سید احمد 
خاتمی در خطبههای این هفته نماز جمعه تهران به 
تشریح ابعاد خودشیفتگی سیاسی پرداخت و اظهار 
داشت: خودشیفتگی سیاسی یعنی آنکه تحلیل خود 
را بهتر از تحلیل دیگران بدانند، در صورتی که راه 
مقابله با خودشیفتگی این است که حرف دیگران 
شنیده شود.وی دومین بعد، خود شیفتگی سیاسی 
را کم تحملی و بی تحملی دانست و افزود: کسی 
که وارد عرصه سیاست می شود باید تحمل او به 
اندازه دریا باشد؛ متاسفانه ظرفیت برخی سیاسیون 
به اندازه ته استکان هم نیست و این بدین معنی 
نماز  دارد.خطیب  وجود  شیفتگی  خود  که  است 
جمعه تهران تاکید کرد: تحمل مخالف مقابل خود 
شیفتگی سیاسی است.آیت اهلل خاتمی، باند ساالری 
شیفتگی  خود  عامل  سومین  را  ساالری  گروه  و 
سیاسی عنوان کرد و گفت: نقطه مقابل آن شایسته 
حضرت  میالد  تبریک  ضمن  است.وی  ساالری 
عیسی مسیح )ع(، اظهارداشت: ما که مسلمان و 
شیعه هستیم، حریم ویژه ای برای این پیامبر خدا 
قائل هستیم و معتقدیم که ایشان به آسمان رفته 
اند و با ظهور حضرت بقیه اهلل اعظم )عج( به زمین 
خواهند آمد و به امام زمان )عج( اقتدا خواهند کرد.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه مسیحیان 
جهان بیایید و آبروی حضرت عیسی مسیح )ع( 
را حفظ کنید، گفت: متاسفانه حاکمان کشورهای 

اروپایی آبروی این پیامبر بزرگ را برده اند و قطعا 
اگر ایشان امروز در میان مردم جهان حضور داشتند، 
در صف مقدم ابراز تبری از جنایتکارانی که لکه 
ننگ مسیحیت هستند حرکت می کردند.آیت اهلل 
خاتمی تصریح کرد: حاکمان استکباری چون ترامپ 
خود را مسیحی می دانند و وی می گوید که من 
در عمرم فقط انجیل را مطالعه کرده ام و مسیحیان 
جهان هم باید با صدای بلند ابراز تبری از آمریکا و 
سیاست های مقامات این کشور داشته باشند.وی 
در خطبه دوم  با اشاره به درگذشت مرحوم آیت 
اهلل هاشمی شاهرودی، گفت: ایشان فقیهی بزرگوار 
و از یاران شهید آیت اهلل صدر، از کارگزاران باوفای 
نظام جمهوری اسالمی و برادر سه شهید بودند.

خطب نماز جمعه تهران افزود: آیت اهلل هاشمی 
شاهرودی الگویی برای حوزه علمیه بودند و دین 
را مانند سیاست می دانستند و معتقد به حاکمیت 
دین در صحنه بودند و همچنین از بُن جان ارادتمند 
به مقام معظم رهبری بودند.آیت اهلل خاتمی ضمن 
ابراز تأسف به علت حادثهای که در دانشگاه علوم 
و تحقیقات تهران رخ داد، تأکید کرد: ضمن طلب 
مغفرت برای درگذشتگان و صبر برای بازماندگان و 
همچنین شفای عاجل برای مجروحان، امیدواریم 
دیگر شاهد چنین حوادثی که همراه با تقصیر است، 

نباشیم.
وی تاکید کرد: همچنین بر خود الزم میدانم که از 
قوه قضائیه به جهت جلوه های برجسته قاطعیتی 
با مفسدان  انجام داد و  که طی یک ماه گذشته 
اقتصادی برخورد کرد، تقدیر و تشکر کنم.خطیب 

تیغ  این  که  امیدواریم  گفت:  تهران  جمعه  نماز 
همچنان علیه مفسدان اقتصادی تیز باشد و قوه 
قضائیه در سالم سازی جامعه در همه عرصه ها 
تالش های الزم و کافی را داشته باشد.وی با اشاره 
به پویش دانشجویی روزه نجات در حمایت از مردم 
یمن، گفت: این حرکتی مقدس و پویس مقتدری 
است و از دانشجویان چنین حرکات حماسی قابل 
انتظار است، در شرایطی که مردم مظلوم یمن در 
اوج سختی و مظلومیت هستند و دانشجویان با این 
پویش از آنان حمایت کردند و امیدواریم که درد 

مردم یمن شنیده شود.
فرارسیدن  به  اشاره  با  تهران  نماز جمعه  خطیب 
هفتم دی ماه سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی، 
امام )ره( در سال ۵7  به فرمان  خاطرنشان کرد: 
نهضت سوادآموزی شکل گرفت و انصافا موفق بوده 
است به گونهای که نرخ باسوادی 47 درصدی در 
سال ۵۵ به نرخ باسوادی ۹4 درصدی در سال ۹۵ 
رسیده است و امیدواریم این کار به گونه ای پیش 
رود که ما هیچ بیسوادی در کشور نداشته باشیم.

آیت اهلل خاتمی درباره حماسه ۹ دی، تاکید کرد: 
این حماسه در تاریخ انقالب ماندگار شده است و به 
خوبی رهبر معظم انقالب نام این حرکت ارزشمند 
مردم را حماسه نامیدند و فرمودند که در قضایای ۹ 
دی هم عاشورا به کمک ملت آمد و حماسه بزرگ 
و ماندگاری را ملت خلق کردند و این حماسه به 
معنای کاری افتخارآفرین و شجاعانه است که با 

مهارت انجام شد
ادامه در صفحه 2
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خانهملتوقدرتقانونمند

* جالل خوش چهره

ادامه از صفحه1
اما هم حاشیه تراشان و هم مردم هشیار می دانند که نمی شودـ  حداقل 
این بارـ متن را با حاشــیه پوشاند. درگیری لفظی یاد شده، نخستین 
حادثه از این جنس نبوده و ممکن است پس از این هم تکرار شود. اگر 
حاکمیت سیاسی در پاسخ به خواست افکار عمومی و برای پایان بخشی 
به چنین رفتاری به طور اصولی عمل نکند، آســیب آن بیش از همه 
متوجه نظام سیاسی است. برخی نخبگان سیاسی احترام خود را مدیون 
قدرتی می دانند که جایگاه حقوقی آنان برایشان ایجاد کرده است. آنان 
فراموش می کنند که این جایگاه ودیعه ای نیست که از آسمان برایشان 
تقدیم شده، بلکه هرلحظه ممکن است از اوج به حظیظ سقوط کنند. 
خود شیفتگان قدرت از ترس مردم لذت می برند و کالمشان مشحون از 
تهدید و تحقیر دیگران است.مضمون کالم نماینده مجلس را در تصاویر 
منتشر شــده مرور کنیم؛ چه چیز جز تهدید و تحقیر در آن می توان 
یافت؟ آیا این رفتار شایســته نماینده مجلس و شــخصیت فرهنگی 
مردمی اســت که با آراء خود، او را راهی خانه ملت کرده اند؟ آیا خانه 
ملت و دیگر نمایندگان مردم باید تاوان این رفتار را به هزینه اعتبار نظام 
سیاسی بپردازند؟ آیا حاشیه ســازی برای کم رنگ یا الپوشانی کردن 
رفتار ناپسند یک نماینده سبب نمی شود که امیدها به استقرار عدالت 
و انصاف بیهوده تلقی شده و این تصور عمومی شود که منافع شخصی 

برخی نخبگان بر منافع و حرمت عموم مردم ترجیح داده می شود؟ 
مردم به ویژه از نمایندگان خود در خانه ملت انتظار دارند که در جایگاه 
نظارتی خود مراقب باشند که قدرت و ثروت در انحصار کسانی نباشد 
که همیشه دوست دارند این دو را در اختیار داشته باشند. قرار نیست 
نتیجه انتخاب مردم به نفع تنها نماینده مجلس باشد که او را صاحب 
این جایگاه بلند حقوقی کرده است. نباید به چرخه بدی ها و کژی ها تن 
داد. تغییر ترکیب مجلس کنونی که با اراده مردم انجام شد با این وعده 
همراه بود که نگرش های نامقبول کنار گذاشته می شود و شاهد تغییر 
در عملکردها و رفتار خواهیم بود. بروز رفتاری مانند آنچه نماینده یاد 
شده مرتکب شد، می تواند چنین تلقی شود که سطحی بدتر از آنچه 
بود، ایجاد شده است.مردم انتظار دارند نمایندگانشان در خانه ملت با 
عمل و منش خود به راســتی نشان دهند که قیود قدرت نمایندگان 
ملت در چارچوب مصلحت شخصی آنان نیست بلکه این مردم و مصالح 
آنان است  که باید در دستور کار قرار گیرد؛ مدارا با مردم شرط نخست 
نمایندگی آنان است. پاسخگویی وظیفه منتخبان مردم است. اعتراض 
حق مردم است. نباید به وضعی تن داد که افراد با منافع متفاوت با منافع 
عمومی، توان غلبه بر قانون را دارند. باور کنیم حرکت در مسیر اشتباه 
به فرهنگ، مذهب، جغرافیا، جمعیت، اقتصاد، جایگاه حقوقی و حقیقی 
و... ربط ندارد. این منش و فضیلت افراد است که به آنان مرتبه می دهد. 

نهاد خانه ملت می تواند با پرهیز از حاشیه ها از اعتبار خود دفاع کند. 
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

با حضور رهبر معظم انقالب؛
برگزاریبزرگداشتآیتاهللهاشمی
شاهرودیدرحسینیهامامخمینی

مراســم ترحیم و بزرگداشت آیت اهلل »سید محمود 
هاشمی« شــاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام روز پنجشــنبه با حضور رهبر معظم 
انقالب اســالمی و مسئوالن کشــوری و لشگری در 

حسینیه امام خمینی )ره( برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی دفتر 
مقام معظم رهبری، در این مراسم که اعضای خانواده 
و بستگان آیت اهلل هاشــمی شاهرودی، رؤسای قوای 
سه گانه، علما و روحانیون، مسئوالن کشوری و لشکری، 
شخصیت ها، سفرا و میهمانان خارجی و اقشار مختلف 
مــردم حضور دارند، قاریــان، آیاتی از کالم اهلل مجید 
را تالوت کردند و ذاکران اهل بیت )علیهم السالم( به 

مداحی پرداختند.

سرانایران،روسیهوترکیه
دیدارمیکنند

نماینده رئیس جمهوری روســیه در امور خاورمیانه 
اعالم کرد: اجالس سران ایران، روسیه و ترکیه در نیمه 
نخست ماه ژانویه )11 تا 2۵ دی ماه( در روسیه برگزار 

می شود.
بــه گزارش زمــان به نقل ازایرنا، شــبکه تلویزیونی 
راشاتودی دیروز به نقل از میخاییل بوگدانف خاطرنشان 
کرد: اجالس سران تروییکای آستانه )سه کشور حامی 
روند صلح آستانه( شامل ایران، روسیه و ترکیه در نیمه 
نخست ماه ژانویه ســال 201۹ در روسیه برگزار می 
شود.وی افزود: اکنون نوبت ما است که میزبان اجالس 
روسای جمهوری کشورهای حامی روند صلح آستانه 
باشــیم.بوگدانف همچنین گفت که اجالس وزیران 
خارجه و دفاع روسیه و ترکیه روز 2۹ ماه دسامبر )امروز 

شنبه( در مسکو در چارچوب 2+2 برگزار می شود.

اخبار

سرمقاله

به  عشق  غریزه  از  که  است  کسی  الیق  مربی 
کمال و ترقی خواهی کودک استفاده کند

کالمامیر

ادامه از صفحه1
وی ادامه داد: مردم در این حماسه شعارهایی 
دادند مبنی بر اینکه »این همه لشگر آمده، 
به عشق رهبر آمده« که به خوبی مؤید بیعت 
مردم با والیت است و دیگر شعاری که آنان 
به کرات استفاده کردند آن بود که »ما اهل 
کوفه نیستیم علی تنها بماند«.خطیب نماز 
حماسه  دی  اینکه ۹  بیان  با  تهران  جمعه 
حضور بود، تصریح کرد: مؤمنان در هر عرصه 
باشد،  داشته  ضرورت  حضورشان  که  ای 
حضور دارند و این حماسه مردمی را خلق 
کردند.آیت اهلل خاتمی تأکید کرد: از سوی 
دیگر سال 88 جلوه بصیرت ملت بود، چرا که 
در آن سال اردوگاه اوباما، رژیم صهیونیستی، 
سلطنت  خلق،  فدائیان  ضدخلق،  منافقان 
همه  و  ها  فراری  منفور،  و  پست  طلبان 

وادادگان از یک سو و در مقابل اردوگاه مردم، 
بسیجیها و حزب اللهی ها تشکیل شد و مردم 
نشان دادند که از خواص این امت هستند و 
به وقت دشمن را تشخیص دادند و به خوبی 
با آنان مقابله کردند.وی با تأکید بر اینکه ۹ 
دی از جنس عاشورا و کربال بود متذکر شد: 
مردم دیگر تحمل نکردند که در روز عاشورا با 
عزاداران حسینی برخورد می شود و منافقان 
با امام حسین )ع( دعوا داشتند.خطیب نماز 
جمعه تهران گفت: منافقان شعار دادند که 
را  باطن خود  و  فقیه  والیت  اصل  بر  مرگ 
به  کربالیی  و  حسینی  شور  و  دادند  نشان 
کرد:  تأکید  رسید.وی  اسالمی  انقالب  داِد 
به همه آنهایی که می خواهند فتنه آفرینی 
کنند هشدار میدهم که حماسه ۹ دی قابل 
به حوادثی که  اهلل خاتمی  است.آیت  تکرار 

گفت:  و  پرداخت  دهد  می  رخ  فرانسه  در 
این مسئله حاکی از آن است که همان طور 
ریخت،  فرو  شرق  دموکراسی  سوسیال  که 
صدای شکسته شدن استخوان های لیبرال 
دمکراسی غرب هم به گوش می رسد.خطیب 
نماز جمعه تهران ادامه داد: به گزارش خود 
آمریکایی ها، ترامپ در 700 روز از ریاست 
جمهوری خود، 7 هزار دروغ گفته است و این 
مسئله به معنای در شیب سقوط بودن لیبرال 
دموکراسی غرب است.آیت اهلل خاتمی با اشاره 
به خروج نظامی های آمریکا از سوریه، تصریح 
کرد: این مسئله حاکی از شکست آمریکا در 
منطقه است و استعفای وزیر دفاع آمریکا هم 
تا  که  آنها  داد:  ادامه  راستاست.وی  این  در 
دیروز می گفتند بشار اسد »نه«، امروز می 
گویند که ما از این شعار دست برداشته ایم 

و در حال بازگشایی مجدد سفارتخانه های 
خود در دمشق هستند و این مسئله نشان 
مقاومت  نیروهای  می دهد که تالش های 
جواب داده است.خطیب نماز جمعه تهران با 
اشاره به سفر مخفیانه ترامپ به عراق، گفت: 
رئیس جمهور آمریکا مخفیانه و در تاریکی 
شب و در هواپیمایی چراغ خاموش حدود 4 
ساعت در پایگاه نظامی عین االسد می ماند 
و می رود.آیت اهلل خاتمی تصریح کرد: بسیار 
غم انگیز است که رئیس جمهور آمریکا ناچار 
و به صورت مخفیانه به خاورمیانه سفر کرده 
است و این در حالی است که 7 تریلیون دالر 
در خاورمیانه خرج کرد اما به اهدافش نرسید 
و در واقع این اعتراف به دنیای عجز و خفت 
و البته حقانیت مردمی است که همواره شعار 

مرگ بر آمریکا می دهند.

آیتاهللخاتمی:حماسه۹دیقابلتکراراست

حماسه نهم دی؛ جلوه بصیرت

اگهی مفقودی
کارت هوشمند ماشین سنگین )ولوو( به شماره کارت 2265849۰ متعلق به اینجانب 
علی اکبر سورتیچی فرزند محمد تقی به شماره ملی 499931۰996 مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد.
بهشهر

اگهی مفقودی
-484 سالح  شماره  به  ترکیه  ساخت  لول  تک  زنی  ساچمه  سالح  حمل  مجوز 

9162451 متعلق به اینجانب سید ابوالحسن میری مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای صابر لطیف دارای شناسنامه شماره 1۷165 و شماره ملی 3۷3۰1698۰۷ به شرح 
دادخواست به کالسه 9۷121۰/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حمید حاجی زاده به شناسنامه 4882 و شماره ملی 
3۷3۰354681 در تاریخ 9/6/1394 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: 1. صابر لطیف ش ش 1۷165 ت 

ت 25/13/1332 و شماره ملی 3۷3۰1698۰۷ پسر متوفی
2. بهرام لطیف ش ش 351 ت ت 6/۷/1338 و شماره ملی 3۷3222۷۷31 پسر متوفی

3. مهین لطیف ش ش 3193 ت ت 15/1/134۰ و شماره ملی 3۷3۰439588 دختر 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 8460 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قصرشیرین در قبال پرونده کالسه 92۰2۷8 
صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین له حوری بال افکن و.... وعلیه 
مهدی بال افکن ، یک قطعه زمین بشماره ۷ بلوک 44 فاز 3 قصرشیرین به مساحت 
24۰ متر مربع به هیات کارشناسی ارجاع وکارشناسی محترم نظریه خود را این چنین 
اعالم نموده است از یک قطعه زمین بشماره ۷ بلوک 44 فاز 3 قصرشیرین به مساحت 
24۰ متر مربع قرار دارد بازدید به عمل آمده ارزش کل زمین فوق 45۰،۰۰۰،۰۰۰ 
ریال برآورد می گردد.که در تاریخ 9۷،11،۰2 راس ساعت 1۰ صبح از طریق مزایده 
حضوری بفروش خواهد رسید. خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در 
این اجرا حاضر شوند که ترتیب بازدید اموال به عمل آید ودر روز وساعت مقرر 
در مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شده  شروع و هرکس که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید از طریق تشریفات قانونی تحویل داده خواهد شدوکلیه هزینه 
متعلقه دولتی اعم از سند نویسی وغیره بر عهده برنده مزایده خواهد بود و می بایستی 
ده درصد از کل مزایده فی المجلس  به حساب داگستری واریزوبقیه آن بمدت یک 

ماه از تاریخ مزایده پرداخت شود.
مدیر دفتر واحداجرای احکام مدنی شعبه 1 دادگاه عمومی قصرشیرین

متن آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9۷۰۰۰۰1 اجرای اسناد رسمی قصرشیرین وکالسه 
اسناد رسمی سنندج خانم ساهره محمدی جهت وصول طلب  اجرای   9۷۰۰2۰۷
مهریه خود به تعداد )یکصدو چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی ویک سفر حج تمتع 
علیه آقای آریان سلیمانی از دفتر خانه ازدواج  شماره 9 شهر سنندج استان کردستان 
درخواست صدور اجرائیه نمود پس از صدور اجرائیه وتشکیل پرونده در اجرای 
اسناد رسمی سنندج جهت ادامه عملیات اجرائی به اجرای اسناد رسمی قصرشیرین 
نیابت اجرائی داده شد وپرونده تحت کالسه 9۷۰۰۰۰1 در این اداره تشکیل واوراق 
اجرائیه ابالغ وبانوی بستانکار جهت وصول طلب خود درخواست بازداشت خودرو 
پژو 2۰6 با شماره پالک 59۷ ط33  ایران 29 متعلق به مدیون آقای آریان سلیمانی 
نمود وپس از مکاتبه با پلیس راهور ف.ا شهرستان قصرشیرین خودرو مذکور ) در 
پارکینگ شهرداری واقع در نصرآباد قصرشیرین توقیف  گردید وطبق نظریه مورخ 
با مشخصات  الذکر  فوق  پژو 2۰6  دادگستری خودرو  رسمی  کارشناس   9۷،4،24
ذیل سواری هاج بگ 2۰6 مدل 1396 به رنگ مشکی متالیک 4 سیلندر واتاق سالم 
فابریک به شماره شاسی 1۰5634j ، وشماره موتور ۰296۷9۷163b  فابریک به مبلغ 
29۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال معادل دویست ونود میلیون ریال ارزیابی گردید ،خودرو مذکور 
نبودن خودرو  یا  بیمه بودن  اداره اطالعی در مورد  تبدیل پالک دارد واین  قابلیت 
مذکور ندارد واز ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 9۷،11،3 در اداره ثبت اسناد 
وامالک قصرشیرین واقع در قصر جدید مجتمع ادارای طبقه سوم از طریق مزایده به 
فروش می رسد.مزایده از مبلغ 29۰،۰۰۰،۰۰۰ دویست ونود میلیون ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود وکلیه هزینه های قانونی به عهده برنده 
مزایده است ونیم عشر وحق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی اعالم گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت ومکان 

برگزار خواهد شد تاریخ انتشار:9۷،1۰،8
رئیس اسناد وامالک قصرشیرین

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی: حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

خواهان: بیمارستان امام سجاد )ع( با نمایندگی خانم فاطمه سمیعی آدرس شهریار میدان 
جهاد نبش میدان شبکه بهداشت و درمان

خوانده: آقای شهرام کاظمی     آدرس مجهول المکان
خواسته مطالبه هزینه عمل جراحی

گردشکار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات 
قانونی، قاضی شورا بررسی را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید.
با نمایندگی خانم  امام سجاد )ع(  رای قاضی شورا: در خصوص دعوی بیمارستان 
فاطمه سمیعی بطرفیت آقای شهرام کاظمی به خواسته مطالبه مبلغ یازده میلیون ریال 
بابت هزینه عمل جراحی به استناد صورتحساب بیمارستان به انضمام خسارات وارده 
با توجه به عرضحال تسلیمی و مستندات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای 
شورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا، ماحصل کالم خواهان 
اینست که خوانده بعلت عمل جراحی در تاریخ 9۷/۰4/۰3 در بیمارستان امام سجاد)ع( 
انجام عمل جراحی و بدون پرداخت هزینه های  از  بعد  شهریار بستری گردیده و 
مربوطه و بدون اطالع و هماهنگی اقدام به ترک بیمارستان نموده لذا تقاضای صدور 
حکم بشرح ستون خواسته را دارد و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
درخواست خواهان و به تجویز از ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست و 
وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر االنتشار ابالغ گردیده که در جلسه 
شورا حاضر نگردیده و الیحه نیز ارسال نداشته شورا با عنایت به مراتب معروضه نظر به 
اینکه گزارش مدیر عامل بیمارستان به مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار و 
صورتحساب ابرازی ضم دادخواست حکایت از صحت ادعای خواهان دارد و توجه به 
اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت هزینه مورد ادعای خواهان به شورا ارائه و اقامه ننموده 
است و اصوال مستندات و دعوی خواهان از هر گونه ایراد و تعرض مصون مانده ، لهذا 
قاضی شورا با استصحاب بقای دین دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی و با 
اختیار حاصله از ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/1۰ ، مستندا به مواد 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به مبلغ یازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و سی 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی 
و ظرف 2۰ روز قابل واخواهی در همین حوزه و ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظرخواهی 

در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان شهریار می باشد./م.الف:4۰2۰
سید عمار تاجیک - قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی مزایده
از  به موجب پرونده اجرائی کالسه 96۰۰۷۷3 ششدانگ پالکهای 1-26۰4 فرعی 
2۷12 اصلی بخش سه سنندج ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای حسین حسین 
پناهی فرزند محمد جمیل منتقل شده است، 2- دو فرعی از 1865 اصلی مفروز و 
مجزی شده از صفر فرعی بخش سه سنندج ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای 
حسین امینی و خانم شهناز احمدی، طبق اسناد رهنی شماره 139۰8 مورخ 93/1۰/29 
و 16۰4۰ مورخ 94/12/26 و 18166 مورخ 96/5/2 دفترخانه 6۰ سنندج در قبال 
مبلغ 5/3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به هر دو پالک افزایش مبلغ به 6/۷1۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال نسبت به پالک 26۰4 فرعی از 2۷12  اصلی بخش سه سنندج در رهن بانک 
دی شعبه سنندج قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی پالک 1-26۰4 فرعی از 
2۷12 اصلی بخش سه سنندج به مبلغ 3/959/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و پالک 
فوق با مساحت عرصه 18۰ متر مربع با اسکلت فلزی، سقف تیرچه و فومف پنجره 
پی وی سی، نمای آجری و فاقد آسانسور در دو طبقه و همکف پارکینگ طبقه اول به 
مساحت 118 متر مربع و طبقه دوم 122 متر مربع به )آدرس: سنندج- شهرک پردیس 
توحید تعاونی همیاری قطعه 89 کدپستی 6616915331( حدود اربعه: شماال: 1۰ متر 
پی به کوچه 8 متری شرقا: 18  متر پی به پالک 26۰2 فرعی جنوبا: به طول 1۰ متر 
به پی پالک 259۷ فرعی غربا: به طول 18 متر به پی پالک 26۰5 فرعی، 2- پالک 
دو فرعی از 1865 اصلی مفروز و مجزی شده از صفر بخش سه سنندج به مبلغ 
2/822/46۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای 13۰/۷5 متر مربع عرصه در 
یک طبقه و زیرزمین با قدمت حدودا 25 سال طبقه همکف 89/۷4 متر مربع و طبقه 
زیرزمین با مساحت 2۰ متر مربع و دارای انشعابات آب، برق،گازو تلفن: )ادرس: 
سنندج – چهارباغ کوچه انوشیروان جنوبی پالک 26 کدپستی 661563۷681( حدود 
اربعه: شماال: در دو قسمت بطولهای 2/15 متر دیوار بدیوار 1843 اصلی و 4/98 متر 
دیوار به پی پالک 1864 فرعی بکوچه غربا 18/5 متر دیوار بدیوار پالک یک فرعی از 
1865 اصلی پالکهای فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 9۷/11/2 در اداره 
اجرای اسناد رسمی سنندج واقع در سنندج- سایت اداری، از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ مجموعا 6/۷81/46۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواند شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی: روز شنبه مورخ 9۷/1۰/8
  تاریخ مزایده روز سه شنبه مورخ 9۷/11/2 

م الف: 835۹ اداره اجرای اسناد رسمی سنندج

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده : ۷2۰/۷/9۷
وقت رسیدگی : روز 13 تاریخ 9۷/11/13  ساعت  15:15

خواهان: سحر غالمی
خوانده : میالد کمری بیدکرپه

خواسته:  مطالبه نفقه
خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم شورای حل اختالف 
المکان بودن خوانده به  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشرآخرین 
آگهی ظرف یک ماه  به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باال جهت رسیدگی ، حضور 
بهمرساند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.م.الف :4۰1۷
شورای حل اختالف حوزه 7 شهریار

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
شماره پرونده: 63۷/8/9۷

خواهان: مرضیه رضایی
خوانده: محمدرضا حسینی
موضوع پرونده: مطالبه نفقه

محل حضور: ساختمان شورای حل اختالف شهرستان شهریار واقع در ابتدای شهرک 
اداری- طبقه دوم حوزه هشتم 

با توجه به نظریه کارشناسی صادره از حوزه  هشتم حل اختالف شهرستان شهریار بابت 
نفقه معوقه خواهان به شرح ذیل:

از تاریخ 96/۰9/13 لغایت پایان سال 96 ماهیانه 4/۰۰۰/۰۰۰ ریال  )چهارمیلیون ریال( 
از تاریخ 9۷/1/1 لغایت 9۷/6/13 ماهیانه 4/5۰۰/۰۰۰ ریال )چهارمیلیون و پانصد هزار 
ریال( و به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف 
مهلت قانونی ۷ روزه به حوزه مربوطه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و رویت 
نظریه کارشناسی نظر خود را کتبا در رد و یا قبول نظریه کارشناسی به این حوزه شورا 

اعالم نماید. م.الف:4۰۰۷
رئیس حوزه هشتم حل اختالف شهریار - اسمعیل حیدری 

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی: حوزه دهم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

خواهان: علیرضا رجبی با وکالت شاهین خزل
خوانده: ابوطالب رشوند: مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه رسید عادی
گردشکار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات 
قانونی، قاضی شورا بررسی را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید:
در خصوص دعوی آقای علیرضا رجبی با وکالت آقای شاهین خزل بطرفیت آقای 
ابوطالب رشوند به خواسته مطالبه مبلغ 81/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت یک فقره رسید، عادی 
پیوست دادخواست به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و مستندات 
پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از 
سوی آن شورا، نظر به اینکه وجود اصل رسید عادی در ید خواهان حکایت از استقرار 
دین به میزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجویز از ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی 
در روزنامه کثیر االنتشار ابالغ گردیده لیکن دلیلی مدلول بر ابراء ذمه با اداء دین ارائه و 
اقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین و مصون ماندن دعوی و مستندات 
خواهان از هر گونه ایراد و خدشه ، دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی و با 
اختیار حاصله از ماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب94/8/1۰مستندا به مواد 
198 و 519 و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3/98۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
9۷/1/22 لغایت موصول آن در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و در خصوص 
الباقی خواسته خواهان به خواسته مطالبه 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت کمیسیون نظر به استرداد 
خواهان باستناد بند ب ماده 1۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر 
و اعالم می دارد رای صادره در خصوص محکومیت غیابی ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین حوزه و ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در 

محاکم عمومی و حقوقی دادگستری شهریار می باشد../م.الف:4۰1۰
قاضی شورای حل اختالف شهریار، فاضل حسنی

گواهی حصر وراثت
آقای محمدرضا مفیدی دارای شناسنامه شماره 6۰8 به شرح دادخواست به کالسه 
16۰۷/9۷ از این دادگاه دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شده که شادروان فامیله بی باک به شناسنامه 5۷345  در تاریخ 9۷/5/1۷ اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- محمدرضا مفیدی  ش.ش:6۰8   س.ت :1343    پسر              

 2- بهرام مفیدی  ش.ش:141   س.ت :1349    پسر      
3- رقیه مفیدی  ش.ش:3۰1   س.ت :133۷    دختر              

 4- شهربانو مفیدی  ش.ش:2218   س.ت :1346    دختر 
5- کبری مفیدی  ش.ش:۷۷8   س.ت :1354    دختر  

6- الهه مفیدی  ش.ش:22682   س.ت :1356    دختر              
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : 4۰14
دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهریار

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:   نادر نورالهی بسطام به وکالت از خانم رقیه حسن زاده نشانی 

محل اقامت: شهریار، باغستان، نصیرآباد، خیابان حسین جانباز، پالک 22
مشخصات محکوم علیه: نام: صابر   نام خانوادگی: آگیش  نام پدر: جعفر نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان
محکوم به: بموجب دادنامه شماره 9۷-۷-19۰ مورخ 9۷/۰3/31 شورای حل اختالف 
شهریار حوزه هفتم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته تا تقدیم دادخواست 
96/11/16 و مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به وکلیل 

و نیم عشر دولتی اخذ گردد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1_پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
2_ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3_مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت)ده روز صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 

به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
4_ عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷9/1/21 و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 13۷۷ که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.م.الف:4۰11
شعبه هفتم شورای حل اختالف شهریار

گواهی حصر وراثت
آقای مهدی کارگر آغمیونی دارای شناسنامه شماره 532 به شرح دادخواست به کالسه 
128۷/9۷ از این دادگاه دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شده که شادروان محمدحسین کارگری آغمیونی به شناسنامه 215۷  در تاریخ 96/1۰/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به : 
1- حسن کارگری آغمیونی  ش.ش:66   س.ت :1344    پسر              

 2- مهدی کارگر آغمیونی ش.ش:532   س.ت :1356    پسر      
3- خدیجه کارگر آغمیونی  ش.ش:8   س.ت :1342    دختر              

 4- سکینه کارگری آغمیونی  ش.ش:16   س.ت :1346    دختر 
5- معصومه کارگری آغمیونی  ش.ش:11538   س.ت :1351    دختر 

6- زهرا کارگری آغمیونی  ش.ش:3۰5۷۷   س.ت :136۰    دختر
۷- فاطمه کارگری آغمیونی  ش.ش:6253   س.ت :1364    دختر

8- حاجیه عبادیان آغمیونی  ش.ش:41   س.ت :1326    همسر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : 4۰18
دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهریار

قاسمی با انتقاد از سفر خارج از عرف دیپلماتیک ترامپ به 
عراق، آن را بی احترامی به حاکمیت ملی عراق خواند.

به گزارش زمان به نقل از مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای 
وزارت امور خارجه، سخنگوی وزارت خارجه افزود: همان گونه 
که آقای ترامپ در سخنان خود در جمع نظامیان آمریکا در 
عین االسد به آن تصریح کرد، به رغم دخالت های بی شمار، 
هزینه های هزاران میلیارد دالری و پرداخت های سنگین 
حیثیتی جبران ناپذیر برای مردم ایاالت متحده آمریکا که 
منجر به حضور نظامی غیر قانونی و نامشروع آمریکا در منطقه 

به ویژه عراق شد، وی امروز مجبور است کامال مخفیانه و به 
عبارتی، دزدانه و تحت شدیدترین تدابیر حفاظتی - امنیتی 
قدم به سرزمین یکی از کشور های منطقه بگذارد و این چنین 
و  عراقی  مقامات  توجهی  بی  و  نظران  صاحب  انتقاد  مورد 
مخالفت مردم این کشور قرار گیرد.بهرام قاسمی با انتقاد شدید 
از سخنان مداخله جویانه و فرصت طلبانه دونالد ترامپ تصریح 
کرد: دولت ها و ملت های منطقه هیچ گاه اجازه سوء استفاده 
به بیگانگان متجاوز و منفور برای تفرقه افکنی میان کشورهای 
منطقه را نخواهند داد. این نه آمریکای زیاده خواه و حامی به 

تمام معنای تروریسم بلکه ملت های بیدار منطقه بودند که با 
درک به موقع شرایط و با هم افزایی امکانات مادی و معنوی 
خود توانستند تروریست های تشکیل، تسلیح و تأمین مالی 
شده توسط آمریکا و صهیونیسم را تار و مار و سر کوب نمایند.

قاسمی در پایان تأکید کرد: بی تردید دیر زمانی نخواهد پایید 
که همه کشورهای منطقه دریابند ثبات و امنیت منطقه جز با 
اتکا به منابع و ظرفیت های داخلی، منطقه ای و بین المللی 
خودشان میسر نیست و نیروهای بیگانه نیز دیر یا زود مجبور 

به ترک تمام منطقه می شوند. 
بهتر آن است که آقای ترامپ مروری جدی و همه جانبه 
به تحوالت جهان و منطقه غرب آسیا از آغاز دوران ریاست 
جمهوری خود تا کنون داشته باشد؛ شاید در پرتو این نگاه 
مجدد و با استفاده از آن چه گفت، آنچه شد و آن چه خواهد 

شد درس های الزم را بیاموزد.

باوجودهزینههایمیلیاردیامریکادرخاورمیانه؛

سفر دزدانه ترامپ به عراق، خالف عرف دیپلماتیک
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تاکیدبرضرورتبرپاییپرشکوهحماسه۹دی

 رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران با تأکید بر اینکه ما باید 
همواره حماسه 9 دی را زنده نگه داریم، تصریح کرد: باید بدانیم که هیچ گاه فتنه 

تمام نمی شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم سید محسن محمودی رئیس 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران دیروز در پیش از خطبه های 
نماز جمعه این هفته تهران ضمن گرامیداشت حماسه 9 دی ماه، اظهار داشت: 
فتنه سال 88، جنگ احزابی بود که علیه ملت ایران شکل گرفت و کشورهایی 
چون آمریکا، انگلیس و اسرائیل با کمال صراحت در مقابل انقالب اسالمی و 
ارزش های آن ایستادند و از نفوذی ها و مزدوران داخلی حمایت کردند.وی ادامه 
داد: بیشترین نقش در فتنه 88 را سفارت انگلیس ایفا کرد و اغلب کشورهای 
غربی هم اعالم کردند که سفارتخانه های آنان به روی معترضان باز است.رئیس 
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران تأکید کرد: ظلم های فتنه گران به 
کشور و انقالب هرگز از ذهن مردم پاک نمی شود و آنان همواره به یاد دارند که 
فتنه گران، مسجد لوالگر تهران را به آتش کشیدند، علیه مقدسات شعار دادند، 
اموال عمومی را به آتش کشیدند و به خیمه های عزای سیدالشهداء جسارت 
کردند.حجت االسالم محمودی تاکید کرد: مجموعه رخدادهای فتنه 88 نشان داد 
که دشمنان خارج از کشور و مزدوران داخلی آنها، ارزش های انقالب و اسالم 
را نشانه گرفته اند اما حضور پرصالبت ملت ایران در حماسه 9 دی، این فتنه را 
خنثی کرد و مردم کفن پوش به میدان آمدند و در دفاع از ارزش های انقالب و 
والیت، سینه سپر کردند.وی با تأکید بر اینکه ما باید همواره حماسه 9 دی را 
زنده نگه داریم، تصریح کرد: باید بدانیم که هیچ گاه فتنه تمام نمی شود و تا زمانی 
که انقالب اسالمی وجود دارد، فتنه و فتنه گر وجود دارد و در شرایط فعلی هم 
شاهد فتنه های اقتصادی هستیم و جای تعجب دارد که برخی از رفع حصر سران 
فتنه سخن می گویند.رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان تهران گفت: 
امسال در روز 9 دی در سراسر کشور تجمع انقالبی ملت ایران برگزار خواهد 
شد.حجت االسالم محمودی خاطرنشان کرد: مراسم بزرگداشت حماسه 9 دی 
در تهران رأس ساعت 1۰ صبح در میدان امام حسین )ع( آغاز می شود و سردار 
حسین سالمی جانشین فرمانده کل سپاه سخنران این مراسم است و امیدواریم 
که بار دیگر شاهد گام های استوار ملت انقالبی تهران در برابر دشمنان خارجی و 

نفوذی های داخلی باشیم.

آغازساخت۲۰۰هزارواحددرشهرهایجدید

 مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از آغاز روند ساخت 2۰۰ هزار واحد 
مسکونی در شهرهای جدید از سوی انبوه سازان خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حبیب اهلل طاهرخانی در نشست بررسی وضعیت 
مسکن مهر پردیس که با حضور وزیر راه و شهرسازی و تعدادی از نمایندگان 
تهران در مجلس شورای اسالمی برگزار شد، گفت: شرکت عمران شهرهای جدید 
هلدینگی از 18 شرکت تابعه است که وظیفه ما برنامه ریزی برای ساخت شهرهای 
جدید و همچنین ساماندهی شهرک سازی ها در سطح کشور است.وی ادامه 
داد: اما در این مقطع چند اولویت داریم که اولویت نخست ما تکمیل مسکن مهر 
خواهد بود و حمایت های انجام شده نویدبخش روزهای خوشی خواهد بود به 
خصوص با اتفاقات خوبی که در الیحه بودجه 98 پیش بینی شده است.مدیرعامل 
شرکت عمران شهرهای جدید، پروژه بعدی این شرکت را همراه با تکمیل مسکن 
مهر، احداث 2۰۰ هزار واحد مسکونی جدید عنوان و اظهارکرد: برخی تفاهم نامه 
ها برای احداث این واحدها را در چند شهر جدید با انبوه سازان به امضا رسانده 
ایم که به عنوان نمونه چند روز قبل تفاهم نامه ساخت 8 هزار و 5۰۰ واحد در شهر 

جدید بهارستان با انجمن انبوه سازان استان اصفهان به امضا رسید.

ثبتسفارشهااستانیشد

ثبت  گفت:  صمت  وزارت  صنایع  امور  معاون   
انجام  استان ها  خود  در  بعد  به  این  از  سفارش ها 
می شود که امیدواریم این کار زمینه تقویت تولید 

بومی و استانی را فراهم کند.
مقیمی  فرشاد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اظهار کرد: با افزایش اختیارات استان ها در حقیقت 
انجام  عملی  به شکل  اشتغال  و  تولید  از  حمایت 
می شود به طوری که ما برای 25 قلم کاالی اساسی 
که مواد کائوچو و سلولزی نیز در بین آنها قرار دارد 
نیاز  اندازه مورد  پرداخت ارز دولتی و واردات به 
در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است.وی 
با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی خارج از ظرفیت 
تولید مواد اولیه دریافت نمی کند، خاطرنشان کرد: 
مبنای ما به ویژه در تامین مواد اولیه کارخانجات 
پتروشیمی رقم قید شده در پروانه بهره برداری است 
مواد  بهره برداری  پروانه  از  خارج  وجه  هیچ  به  و 
نمی یابد.وی  اختصاص  کارخانه ها  این  به  اولیه ای 
از ثبت سفارش به شکل استانی به همراه واردات 
بدون محدودیت های خاص  محصوالت و کاالها 
نشستی  دوشنبه  است  قرار  ما  گفت:  و  داد  خبر 
امیدواریم  که  باشیم  داشته  گمرک  مسئوالن  با  را 
به  را  خود  مشکالت  تولیدکنندگان  و  صنعتگران 
وزارت صمت انعکاس دهند تا ما بتوانیم در این 
برطرف  را  رو  پیش  مشکالت  و  موانع  نشست 
از  حمایت  کنار  در  ما  کرد:  بیان  کنیم.مقیمی 
صنایع  از  باالتر  افزوده  باارزش  محصوالت  تولید 
قطعه سازی و وابسته به خودرو نیز حمایت می کنیم 
به طوری که نمایشگاهی را نیز از 18 تا 21 دی ماه 
با محوریت عرضه قطعات خودرو برگزار خواهیم 
داخلی  نیاز  براساس  داخلی  تولیدکنندگان  تا  کرد 
تامین  را  آنها  محصوالت  بتوانند  خودروسازان 
تولید  تعمیق  را  صمت  وزارت  رویکرد  کنند.وی 
از  حمایت  ویژه  به  داخلی  شکل  به  محصوالت 
تولید قطعات صنعت خودرو اعالم کرد و افزود: ما 
در صنعت خودرو به سمت خوداتکایی و استفاده از 
توان داخلی حرکت می کنیم و در این راستا از تولید 
الستیک و سایر قطعات خودرو حمایت می کنیم که 
در این زمینه خوشحال هستیم که در استان اردبیل 
را  هایلوکس  قطعات  تولید  واحدها  از  یکی  نیز 
انجام می دهد.وی ادامه داد: ما به جای واردات با 
هدف کاهش قیمت تمام شده خودرو سعی می کنیم 
محصول نهایی را با تولید داخل به قیمت پائین تر 
در  باید  قطعه سازان  زمینه  این  در  که  کنیم  عرضه 
داده  انجام  مضاعفی  تالش  ملی  تولید  از  حمایت 
و در نقطه مقابل اهالی صنعت خودرو نیز مطالبات 

تولیدکنندگان را پرداخت کنند.

خبرخبر

فرمانده کل سپاه گفت: بسیاری از سیاستمداران و 
تحلیل گران آمریکا به  قدرت ایران در منطقه اذعان 

دارند و آمریکایی ها حتی جرات بیان 
گزینه نظامی روی میز است را هم 

ندارند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
پاسدار  سرلشکر  سردار 
فرمانده  جعفری  محمدعلی 
کل سپاه در مراسم بزرگداشت 
با  تقوی فر،  حمید  سردارشهید 

انقالب  شهدای  یاد  گرامیداشت 
مدافعین  و  مقدس  دفاع  اسالمی، 

حرم اظهار کرد: شهید تقوی فر عمری در خدمت 
اسالم و انقالب اسالمی بود و زندگی وی سراسر 
اینکه  بیان  با  است.وی  مجاهدت  و  مبارزه 
بدون تردید شهید تقوی فر از درجه رفیع و 
باالیی برخوردار است، افزود: این شهید 
عالیقدر بسیار آگاهانه نسبت به اهداف 
مقاومت  میدان  در  اسالمی  انقالب 
را  مسیر  و  داشتند  حضور  مبارزه  و 
اوایل جنگ  از روزهای  طی کردند و 
سپاه  اطالعات  واحد  در  ساله  هشت 
بودند.وی  فعالیت  مشغول  سوسنگرد 
انقالب  معظم  رهبر  اینکه  به  اشاره  با 

برگزاری یادواره های شهدا را ادامه حرکت جهادی 
شهیدان معرفی می کنند، تصریح کرد: تکرار شدن 
نام شهیدان در جامعه از بیانات ضروری مقام معظم 
رهبری)مد ظله العالی( است و دغدغه امروز ما باید 
توسعه و نشر فرهنگ و گفتمان مقاومت، ایستادگی 
های  شکست  سپاه  کل  باشد.فرمانده  شهادت  و 
استکبار در تقابل با انقالب اسالمی را برغم تمامی 
دشمنی ها  علیه ملت ایران ثمره خون شهدا دانست 
و بیان کرد: حرکت به سمت آرمان ها و عدم توقف 
و امید به آینده حیات معنوی جامعه بوده و مسئله 
امروز کشور نیز همین است.وی با بیان اینکه ملت 
ایران امروز در جهان سربلند است و این مهم از 
به برکت  رونق حیات معنوی در جامعه اسالمی 
خون شهدا به دست آمده است، خاطرنشان کرد: 
پیام  انقالب اسالمی فرمودند که اگر  رهبر معظم 
شهیدان را بشنویم دیگر تمایل به غرب و شرق 
و گرایش به دشمن نخواهیم داشت واین رهنمود 
مهم باید در عرصه سیاسی و اجتماعی الگوی ما 
برای  شهدا  درس  و  پیام  باشد.سرلشکرجعفری 
امروز کشور را ایجاد روحیه و انگیزه برای به ثمر 
رساندن امور و تکیه و باور ظرفیت های عظیم 
جوانان پرشور ایران اسالمی عنوان و تصریح 
کرد: امروز متاسفانه برخی ندای ناامیدی سر 
داده و دل به بیگانگان بسته اند و این تفکر 

با  است.وی  کرده  ایجاد  را  مشکالتی  غیراسالمی 
تاکید بر اینکه از تهدیدهای نظامی و امنیتی عبور 
با تالش و  الهی و  کرده ایم، عنوان کرد: به فضل 
مجاهدت های صورت گرفته امروز هیچ ابرقدرتی 
راه  خود  ذهن  به  را  ایران  خاک  به  تجاوز  خیال 
با  نظامی  تقابل  از  شدت  به  دشمنان  و  نمی دهد 
جمهوری اسالمی ایران واهمه دارند.وی افزود: اوج 
مسائل امنیتی کشور در سال های ۷8 و 88 رخ داد 
و فتنه سال 88 آمریکایی و بسیار خطرناک بود و 
مردم ایران با ایجاد حماسه 9 دی این فتنه را از بین 
بردند.وی با تاکید بر اینکه اقتدار آمریکا در جهان 
رو به افول است، گفت: بسیاری از سیاست مداران 
و تحلیل گران آمریکا به قدرت ایران در منطقه اذعان 
دارند و آمریکایی ها حتی جرات بیان گزینه نظامی 
روی میز است را هم ندارند.فرمانده کل سپاه در 
و  سیاسی  اقتصادی،  فتنه  اینکه  بر  تاکید  با  پایان 
فرهنگی دشمن بزرگتر از جنگ سخت است افزود: 
جوهر انقالب اسالمی این بود که زیر بار بار ظلم 
نرفته و مردم جهان را نیز به عدم ظلم پذیری دعوت 
ضد  های  حرکت  از  بسیاری  امروز  است،  کرده 
استعمار و سلطه طلبی در دنیا برگرفته از گفتمان 
انقالب اسالمی است، به عنوان مثال امروز بسیاری 
اعتراضی  اند حرکت  کرده  اظهار  ها  فرانسوی  از 

خود را از انقالب اسالمی درس گرفته اند. 

سرلشکرجعفری:ازتهدیداتامنیتیعبورکردهایم

فتنه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دشمن بزرگتر از جنگ سخت است 

 اطالعیه ثبت نام کاندیداتوری 
ریاست هیئت ورزشهای همگانی استان البرز

 
اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درنظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت ورزشهای همگانی را برگزار نماید، لذا 

بدینوسیله از عالقمندان و داوطلبان )آقایان و بانوان( جهت کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا بودن شرایط ذیل دعوت بعمل می آید:
1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران

2 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران
3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور

4 . نداشتن سوء سابقه کیفری
5 . دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت لیسانس )کسانی که قبال سابقه ریاست یکی از هیئت های ورزشی استان را داشته اند با مدرک تحصیلی فوق 

دیپلم می توانند کاندیدا شوند - در صورتیکه استعفا نداده باشند(
6 . دارا بودن حداقل 25 سال سن

7 . سکونت در استان البرز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

الف- دو سری کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی شامل : شناسنامه + کارت ملی + کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در 
نیروهای مسلح )جهت آقایان( + آخرین مدرک تحصیلی

ب- دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید + تکمیل فرم مشخصات فردی + تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ + ارائه برنامه مورد نظر در جهت توسعه 
ی رشته ی ورزشی

مکان ثبت نام :اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش – واحد بررسی عملکرد هیئت ها و مجامع )خشنودپور( 
02632540102

زمان ثبت نام :از مورخ 11 / 10 / 97 لغایت تا پایان وقت اداری 18 / 10 / 97 از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(
» ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت خود را به همراه 

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرزمستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند.«

 دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
)نوبت اول(

تعاونی مسکن  اول(شرکت  )نوبت  العاده  فوق  جلسه مجمع عمومی 
کارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر درروز چهارشنبه مورخ 97/10/19 

ساعت 14 درمحل مسجد کارخانه اتمسفر برگزار میگردد.
ازکلیه اعضاء شرکت دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل درجلسه حضوربهم رسانند .درصورتیکه حضورعضوی 
درمجمع میسرنباشد می تواندحق رای خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو دیگریا نماینده تام االختیارخود واگذارنماید تعداد آراء وکالتی 
هرعضو حداکثرسه رای وهرشخص غیرععضو تنها یک رای خواهد بود.
-این مجمع عمومی با حضوردو سوم کل اعضای تعاونی رسمیت خواهد 

یافت.
دستورجلسه: 1- طرح وتصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق باقانون 

بخش تعاون
2-طرح وتصویب اصالح وتغییرات مواد 4و6و5 اساسنامه 

هیات مدیره 

آگهی مفقودی
پروانه ساختمان ازشرکت صنعتی خوزستان تولید قطعات بدنه کولرآبی وآبگرمکن گازی به شماره 
91/3593-91/4/12به شماره پرونده 32۷و جوازتاسیس 64۷8۷مورخه 84/4/4ازآقای عربعلی 

شهرستان دزفولعیسوند جعفری مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط است. 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به مرضیه رحیمی پور فرزند الماس و علی رحیمی پور 

خواهان ناصر رحیمی پور دادخواستی به طرفیت خوانده علی و مرضیه رحیمی پور فرزندان 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  ترکه  تقسیم  خواسته  به  الماس 
9۷۰998661۰6۰۰813  شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد  ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 9۷/11/23 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دادرس شعبه ششم حقوقی دادگستری خرم آباد – مهدی مرادی 

آگهی ابالغ اجرائیه
 به آقایان ابراهیم البوغبیش و محمد ابراهیم سعیدی تبار

ملی  شماره  به  خرنوشه  تبارفرزند  سعیدی  ابراهیم  محمد  آقای  به  وسیله  بدین 
شرکت  اقتصادی  ویژه  منطقه  ماهشهر  نشانی  بستانکاربه  اعالم  18164۰1188طبق 
پتروشیمی خوارزمی بندرامام ضامن آقای ابراهیم البوغبیش ابالغ می شود که بانک 
توسعه تعاون ماهشهربه استناد قراردادبانکی شماره 2۰۰6/119/566۰58/1جهت وصول 
مبلغ نودوپنج میلیون وسیصد وهفتاد ونه هزاروپنجاه وهفت ریال بابت اصل طلب ومبلغ 
بیست وشش میلیون و نهصد وچهل ونه هزار ودویست وشصت ویک ریال بابت سود 
ومبلغ پانزده میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزارو یکصد وبیست ویک ریال بابت 
خسارت تاخیرتادیه تا مورخ 9۷/46وازتاریخ فوق به بعد روزانه مبلغ نود هزاروششصد 
ونه ریال به عنوان خسارت تاخیرروزانه به مبلغ فوق افزوده می شودطبق مقررات علیه 
شما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه 9۷۰۰113دراین اداره تشکیل شده 
وطبق گزارش مورخ 9۷/5/23حراست منطقه ویژه اقتصادی بندرامام اوراق اجرائی به 
نامبرده صورت نگرفته و به همکاروی ابالغ گردیده به دلیل عدم ابالغ صحیح اوراق  
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده18آئین نامه اجرامفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روزازتاریخ 
این آگهی که روزابالغ محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید 

،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.شماره م الف:)16/۷۷۰(
فرزاد احمدی-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرماهشهر

آگهی ابالغ اجرائیه
 به خانم حمیده زارعی دره زنگ

ملی  شماره  به  رضا  علی  فرزند  زنگ  دره  زارعی  حمیده  خانم  به  وسیله  بدین 
1861488513طبق متن سندبه نشانی ماهشهر فاز6فرهنگیان 3ابالغ می شود که بانک 
شماره 2۰۰6/119/644112/11جهت  بانکی  قرارداد  استناد  ماهشهربه  تعاون  توسعه 
وصول مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل طلب ومبلغ سی میلیون ویکصد وچهل 
هزارریال بابت سود و مبلغ دومیلیون ونهصد وپنجاه هزارریال بابت خسارت تاخیرتادیه 
به  چهارهزارریال  و  شصت  مبلغ  روزانه  بعد  به  فوق  9۷/۷/25وازتاریخ  مورخ  تا 
عنوان خسارت تاخیرروزانه به مبلغ افزوده می شود طبق مقررات علیه شما اجرائیه 
صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه 9۷۰۰25۰دراین اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ9۷/8/24مامور اداره پست ماهشهر اوراق اجرائی به نامبرده صورت نگرفته به 
دلیل عدم ابالغ اوراق اجرائی به نامبرده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده18آئین نامه 
اجرامفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود 
وچنانچه ظرف مدت ده روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب می گردد،نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.شماره م 

فرزاد احمدی-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرماهشهرالف:)16/۷۷2(

آگهی ابالغ اجرائیه 
به آقایان مهدی عربی ورامین سلمانی

بدین وسیله به آقای مهدی عربی به شماره ملی 662988395۰فرزند یوسف به شماره 
ملی 662988395۰متولد 62/1/1طبق اعالم بانک بستانکاربه نشانی ماهشهر دانشگاه آزاد 
اسالمی وآقای رامین سلمانی فرزند مجید به شماره ملی 52۷9۷۷13۷6ابالغ می شود 
که بانک توسعه تعاون ماهشهربه استناد قراردادبانکی شماره 2۰۰6/119/1918284جهت 
وصول مبلغ سیصد میلیون ریال بابت اصل طلب ومبلغ نودمیلیون و چهارصد وبیست 
هزارریال بابت سود و مبلغ دوازده میلیون و هشتصد وسی ویک هزارونهصد وهشتاد وپنج 
ریال بابت خسارت تاخیرتادیه تا مورخ 9۷/۷/11واز تاریخ فوق به بعد روزانه مبلغ دویست 
وپنجاه وشش هزاروهفتصد وپانزده ریال به عنوان خسارت تاخیرروزانه به مبلغ فوق افزوده 
می شودطبق مقررات علیه شما اجرائیه صادرنموده و پرونده اجرائی به کالسه 9۷۰۰224در 
این اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ 9۷/۷/24مامور اداره پست ماهشهر اوراق 
اجرائی به دلیل نقص آدرس وعدم شناسائی آدرس ابالغ اوراق اجرائی به نامبردگان 
صورت نگرفته  لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده18آئین نامه اجرامفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید ،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.شماره م الف:)16/۷۷1(
فرزاد احمدی-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرماهشهر

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای رضا مظفری برابر درخواست وارده بشماره 9۷/۰9/22-1۰۰23955 
اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین قطعه 256 بشماره 65۰9 فرعی 
از 4۷51 و 4۷52 و غیره فرعی از 33 اصلی واقع در بخش 3 اردبیل که در صفحه 316 
دفتر 4۰۷ بنام آقای اسرافیل حکمت خواه ثبت و صادر شده است و مع الواسطه برابر 
سند شماره 11214- 9۷/4/16 دفترخانه 128 اردبیل به نامبرده انتقال قطعی یافته مفقود 
گردیده و پس از جستجوی کامل پیدا نشد و تقاضای سند مالکیت المثنی نموده است 
لذا مراتب به کلیه دفاتر طبق بخشنامه شماره 139۷8۰۰۰3144۰۰۰5۷6 ابالغ سپس در 
اجرای تبصره یک ماده 12۰ اصالحی قانون ثبت موضوع یک بار در روزنامه آگهی 
گردیده که هر کس ادعایی بوجود سند یا اسناد مالکیت معامله بنام خود داشته باشد 
ظرف مدت 1۰ روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل سند یا اسناد 
مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نماید بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره 
و طی تشریفات قانونی سند المثنی بنام نامبرده صادر و تسلیم خواهد شد و سند اولیه از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد. تاریخ انتشار: 139۷/1۰/۰8 
رحیم محمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو اردبیل 

آگهی ابالغ اجرائیه
 به آقایان امیربنی سعیدو فاضل مقدمی

195122946۰متولد  ملی  شماره  به  صالح  سعیدفرزند  امیربنی  آقای  به  وسیله  بدین 
64/4/15به نشانی ماهشهرفازسه خیابان دهم شرقی وآقای فاضل مقدمی فرزندعبدالعالی 
نشانی  بستانکاربه  بانک  اعالم  64/۷/18طبق  6629913329متولد  ملی  شماره  به 
ملی  شماره  به  رضا  علی  فرزند  قائم  فروشگاه  شقایق  ماهشهرفازدوبلوارکوثرکوچه 
1861488513طبق متن سند به نشانی ماهشهرفاز6فرهنگیان 3ابالغ می شود که بانک 
توسعه تعاون ماهشهربه استناد قراردادبانکی شماره 2۰۰6/119/3464جهت وصول مبلغ 
سیصدو چهل وپنج میلیون ریال بابت اصل طلب ومبلغ هشتادوپنج میلیون ریال بابت سود 
و مبلغ نه میلیون وهشتصد هزارریال بابت خسارت تاخیرتادیه تا مورخ 9۷/8/2۰وازتاریخ 
فوق به بعد روزانه مبلغ دویست وهشتاد وسه هزارریال به عنوان خسارت تاخیرروزانه به 
مبلغ فوق افزوده می شودطبق مقررات علیه شما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به 
کالسه 9۷۰۰258دراین اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ 9۷/9/6مامور اداره پست 
ماهشهر اوراق اجرائی به دلیل نقص آدرس وعدم شناسائی آدرس ابالغ اوراق اجرائی به 
نامبردگان صورت نگرفته لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده18آئین نامه اجرامفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننماید ،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.شماره م الف:)16/۷69(
فرزاد احمدی-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرماهشهر

متن آگهی
شاکی پیمان آسایش شکایتی علیه متهمین :1-رضا میرزایی سیفی به اتهام )سرقت وانت 
پیکان (2-بیژن طوالبی به اتهام )تحصیل مال مسروقه ( شکایتی تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۰6 دادگاه کیفری دو شهر 
خرم آباد )1۰6 جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9۷۰99866121۰۰8۰6  ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 139۷/11/15 ساعت 12:۰۰تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن متهمین 1-رضا میرزایی 2-بیژن طوالبی  و درخواست شاکی و به تجویز ماده 
344 قانون آیین دادرسی دادگاه کیفری مصوب 1392 و دستور دادگاه کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهمین  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود به دادگاه ارائه دهند 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. 
منشی شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد –کیومرث توحیدی فر .

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی اصغر رحمتی فرزند حسینعلی و نشمیه دارای شماره شناسنامه 546 به شرح 
دادخواست به کالسه 12۷6/9۷/5 از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنعلی رحمتی فرزند منصور بیگ 
و جواهر به شماره شناسنامه 212  در تاریخ 1395/3/15 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- نشمیه شفیعی پناه  

فرزند گل محمد و طال به شماره شناسنامه 148۷6 متولد 1315 همسر متوفی
2-  علی حسین رحمتی  فرزند حسینعلی و نشمیه به شماره شناسنامه 5۷1 متولد 1343 

فرزند متوفی 
3- علی اصغر رحمتی  فرزند حسینعلی و نشمیه به شماره شناسنامه 546 متولد 1355 

فرزند متوفی 
4- کیفیه رحمتی  فرزند حسینعلی و نشمیه به شماره شناسنامه 2 متولد 1341 فرزند متوفی 
5- نوریه رحمتی  فرزند حسینعلی و نشمیه به شماره شناسنامه 653 متولد 1348 فرزند 

متوفی 
6- مرضیه رحمتی  فرزند حسینعلی و نشمیه به شماره شناسنامه 654 متولد 1348 فرزند 

متوفی 
۷- خدابس رحمتی  فرزند حسینعلی و نشمیه به شماره شناسنامه 449۰493213 متولد 

1353 فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

مفقودی
بدینوسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز(خودرو کامیون یخچالدارسیستم:ایسوزو 
 NAG۰85NPRF۰2525 مدل: 1385به  شماره موتور 334۰61 و شماره شاسی NPR۷۰L :تیپ

کرمانشاهبهنام محمدحسین اعظمی مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد.

آگهی موضوع ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
فاقدسندرسمی برابر رای 2942-139۷مورخ 9۷/9/1۰تصرفات خانم/آقای شاکرآلبوشهبازی 
شماره شناسنامه ۰صادره ازشادگان فرزند دایم دارای کدملی شماره 189۰142451نسبت به 
یکباب ساختمان به مساحت 2۷۰مترمربع درقسمتی از ششدانگ پالک ثبتی 269۰/25واقع 
گردیده  صدوررای  منجربه  خدادادی  آقایان  بنام  خروجی  2اهوازاخبار  دربخش 
برابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می 
گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشار 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا مستقیما به اداره ثبت اسناد وامالک 
اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندو معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست اخذوبه اداره 
ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعد مقرراداره 
ثبت برابرمقررات اقدام به صدورسندمالکیت خواهد نمود. شماره  م الف:)5/2461( تاریخ 

انتشارنوبت اول:139۷/1۰/8-تاریخ انتشارنوبت دوم:139۷/1۰/24
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دواهواز

طرحمجلسبرایمقابلهبارانتخواریدرتوزیعکاالهایاساسی
 70 رانت  به  اشاره  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
درصدی در توزیع کاالهای اساسی از طرح جدید مجلس برای 

تامین کاال به نرخ ارز دولتی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی با 
اشاره به اینکه ارز 4 هزار و 200 تومانی به کاالهای اساسی 
اختصاص پیدا می کند اما روند افزایش قیمت این کاالها ادامه 
دارد، اظهار کرد: دولت در سال ۹7 ارز 4 هزار و 200 تومان 
به کاالهای اساسی اختصاص داده است اما قیمت کاال افزایش 
یافته است و این سوال وجود دارد که آیا باید همین روند در 
سال ۹8 برای کاالهای اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟ وی 
دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کاالی اساسی نظارت 
و کنترل دارد تا این کاالها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار 
گیرد، این وضعیت را در سال ۹7 تجربه کردیم و  بنابراین تکرار 
همین وضعیت در سال ۹8 به صالح کشور نیست.وی تاکید 
کرد: توافق شده است که کاالهای اساسی با ارز 4 هزار و 200 
تومان به دست مردم برسد اما مردم این کاالها را با ارزش 
باالتر تهیه می کنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده 

تغییری ایجاد کرد.وی با اشاره به مابه التفاوتی کاالهای اساسی، 
بیان داشت: حدود 100 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به 
کاالهای اساسی پرداخت می شود، از این میزان حدود 20 
تا 30 درصد به دست مردم می رسد و 70 درصد رانت است 

که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به گونه 
ای عمل می کند که قیمت کاالها باال نرود و متناسب با ارز 
دولتی به دست مردم برسد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با اشاره به طرح مجلس برای تامین کاالی اساسی، گفت: در 
مجلس بر روی طرح جدید کار می کنیم دراین طرح مابه 
التفاوت نرخ کاالهای اساسی در قالب کارت اعتباری به دست 
مردم می رسد به این نحو که اگر قیمت برنج در بازار 8 هزا 
رتومان است اما باید با دالر 4 هزار تومانی قیمت گذاری می 
شد مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت 
می کنند.پورابراهیمی ادامه داد: این روش به عدالت نزدیک 
است و منطق دارد، در کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع 
بحث می شود تا برای سال آینده تصمیم گیری کنیم.وی با 
اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بسته های حمایتی که منابع 
آن از ارز پتروشیمی ها پیش بینی شده است به خانه ملت 
گفت: ارز بسته های حمایتی را باید شرکت های وابسته به 
دولت  پرداخت کنند، عدم تسویه این امر نشان می دهد دولت 

نظارت و دقت کافی بر مابه التفاوت ها ندارد.
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آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:نام:1-اسمعیل-نام خانوادگی:رسولی-نام پدر:عبداله-نشانی:استان 
خوزستان-شهرستان اهواز-شهراهواز-کوی مهدیس مجتمع بنکداران خیابان نظامی سمت چپ 
پالک1۰پخش پارسیان نیک2- نام:اسمعیل نام خانوادگی:رسولی–نام پدر:عبداله-نشانی:خوزستان–
اهواز-کوی مهدیس مجتمع بنکداران خیابان نظامی سمت چپ پالک1۰پخش پارسیان نیک –
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:1-نام:توزیع وپخش فیاض گستر-نام خانوادگی:-نام پدر:-
نشانی:اهواز-کوی علوی کوچه2بین الهادی و22بهمن-مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/

محکوم علیه:نام:-نام خانوادگی:-نام پدر: نشانی: نوع رابطه:-محکوم له/محکوم لهم محکوم به:بموجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9۷۰99۷61956۰۰۷64محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ چهارصدوهشتادمیلیون وهفتصدوهفده هزاروپنج ریال بابت اصل 
خواسته وپرداخت پرداخت مبلغ پانزده میلیون ویکصدهزار ریال بابت هزینه های دادرسی وهمچنین 
پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ96/3/1تاروزاجرای حکم )وفق مقررات(درحق محکوم له 
وپرداخت هزینه اجرائی درحق صندوق دولت/مدیردفتر شعبه18دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اهواز-قدرت مرادگراوندی-محل امضاءرئیس ومهردادگاه:حجت جلیلیان- محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد)ماده34قانون اجرای احکام 
مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-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 نزدبانک 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 
ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوای 
اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت 
می شود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل 
صورت اموال به منظورفراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد.)ماده34قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده2۰ق.م.ا وماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(5-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.)ماده21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(6-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 1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394( پرونده 
های کالسه 96۰99861956۰۰149و96۰99861956۰۰558شعبه1۰دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اسمعیل  ها:1-آقای  نهایی شماره9۷۰99۷61956۰۰۷64-خواهان  اهواز)18حقوقی سابق(تصمیم 
رسولی فرزندعبداله به نشانی خوزستان-اهواز-کوی مهدیس-مجتمع بنکداران خیابان نظامی سمت 
چپ پالک 1۰پخش پارسیان نیک-خواندگان:1-شرکت توزیع و پخش فیاض گستربه نشانی اهواز 
کوی علوی کوچه2بین الهادی و22بهمن2-آقای علی فیاضی به نشانی استان خوزستان-شهرستان 
اهواز-اهواز-کیان آباد-بین خیابان16و1۷جنب گل فروشی مادرسوپرمارکت دهه6۰-خواسته ها:1-

جلب ثالث)غیرمالی(2-مطالبه وجه بابت...-رای دادگاه:دراین پرونده دو دادخواست اصلی وجلب 
ثالث بدین شرح وجود دارد:یکی،دادخواست اصلی:دعوای اسماعیل رسولی به طرفیت علی فیاضی به 
خواسته دریافت مانده وجه طلب ازفاکتورهای ضمیمه به شماره 61۰2-95/۷/13و۷896-95/9/14به 
جلب  وتاخیرتادیه.دوم،دادخواست  دادرسی  خسارت  مطالبه  انضمام  به  مبلغ48۰۷1۷۰۰5ریال 
ثالث:دعوای اسماعیل رسولی به طرفیت شرکت توزیع وپخش فیاض گستربه همان خواسته دعوای 
اصلی .توضیح اینکه ،اسماعیل رسولی دعاوی خودرا اینگونه شرح داده است:«به استحضارمیرساند 
که اینجانب اسماعیل رسولی طبق فاکتورهای رسیدشده ازطرف شرکت پخش فیاض گستربه 
شماره های 61۰2و۷896که به طورکامل تحویل گردیده است بعد ازدریافتهای مختلف از زمان 
شروع مراوده کاری با این پخش وطی دریافتهاوتحویلهاوچکهای دریافتی وعودتی ازایشان که 
صورتحساب ضمیمه دادخواست بنده می باشد مبلغ48۰۷1۷۰۰5ریال از مجموع مانده دو فاکتور 
آخری به شماره های ذکرشده ازآن پخش طلبکار می باشم وبامراجعه مکرراز دیماه سال95تاکنون 
ازبازپرداخت وجه فاکتورها خودداری می نماید وچون طبق توافق با ایشان حداکثر زمان تسویه 
فاکتورها 9۰الی11۰روز می باشد لذا ازآن مقام محترم تقاضای رسیدگی دارم.«شرکت خوانده درجلسه 
دادگاه حاضرنشده و الیحه ای ارسال نداشته است دادگاه مستفادازمحتویات پرونده مالحظه می نماید 
که :باتوجه به فاکتورهای فروش ارائه شده ازسوی خواهان که ظهوردرمدیونیت شرکت خوانده 
داشته وازطرفی،شرکت خوانده ضمن عدم حضوردرجلسه دادرسی،پاسخی به دعوی مطروحه نداده 
ومعترض اصالت مادی ومحتوایی فاکتورهای فروش نشده ،لذا درمجموع دعوی جلب ثالث خواهان 
را واردوموجه تشخیص داده ودادگاه به استنادماده1284قانون مدنی و مواد198و515و519و522قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب درامورمدنی ،مبادرت به اعالم و صدورحکم به محکومیت 
شرکت توزیع وپخش فیاض گستربه پرداخت مبلغ چهارصدوهشتاد میلیون وهفتصدوهفده هزاروپنج 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت پرداخت مبلغ پانزده میلیون ویکصدهزاریال بابت هزینه های 
دادرسی وهمچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 96/3/1تاروزاجرای حکم)وفق مقررات(

درحق خواهان می نماید.حکم صادره غیابی است وظرف مدت بیست روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی 
دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روزازتاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی 
دردادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.امادرخصوص دعوی خواهان به طرفیت علی فیاضی 
،باعنایت به اینکه فاکتورهای استنادی ارائه شده از سوی خواهان،حکایت ازآن دارد که طرف قراردادی 
خواهان،شرکت توزیع وپخش فیاض گستربوده است ونه شخص علی فیاضی؛وشخصیت ومسئولیت 
این دوشخص متفاوت ازیکدیگر است.لذا دعوی خواهان رامتوجه علی فیاضی ندانسته ودادگاه به 
استنادمواد84)بند4(و89قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب درامورمدنی،مبادرت به اعالم 
وصدورقرار رد دعوی خواهان نسبت به علی فیاضی می نماید.قرارصادره حضوری است وظرف 

مدت بیست روزپس ازابالغ قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدیذنظر استان خوزستان میباشد.
دادرس شعبه دهم دادگاه عمومی وحقوقی اهواز-حجت جلیلیان

متن آگهی 
با توجه به اینکه آقای رضا عباسی پور موضوع شکایت آقای روح اهلل ده یوسفیان فرزند 
علی پناه دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی از سوی شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد تحت تعقیب کیفری می باشد و به علت معلوم 
نبودن محل اقامت ابالغ اوراق احضاریه به وی ممکن نگردیده است بدینوسیله در 
اجرای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم نامبرده فوق ابالغ می گردد تا ظرف 
مهلت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان خرم آباد جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی معمول می گردد. 

دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – الهام فتحی زاده . 

اصالحیه 
دادنامه از شعبه اول شورای. حل اختالف بابل با شماره 9۷.3.23-262 به خواسته 
مطالبه  وجه 4۰ میلیون ریال با دوفقره چک با شماره های 62392۰ و 623921 
بوده که در شماره قبلی اشتباها یک فقره چک با شماره 623921 ذکر شده که 

در این شماره اصالح میگردد

مفقودی
سریال  شماره  با   33۷۰Mشماره به  اسب   ۷5 فروگسن  تراکتور  پروانه   
B۰۰698A1مدل 1382 بنام محمد علی ملیجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز و کارت موتور سیکلت نامی 2۰۰ به رنگ نقره ای مدل 92 با شماره 
مفقود   ۰14654 موتور  شماره  و   9112812 بدنه  شماره  با   69895-58۷ پالک 

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
سریال  شماره  89۷4۰mو  موتور   شماره  به  اسب   ۷5 فروگسن  تراکتور  پروانه 
C34365-IS9مدل 1369بنام محمد علی ملیجی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
شماره  موتور:۰۰149248  شماره   ۷9 مدل  نیسان  وانت  سندکمپانی  المثنی 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  ایران4۷  پالک:259س54.  شماره   ۰۰C49۷56:شاسی

 بابلاعتبار ساقط می باشد

مفقودی
با   ۷2 ایران   28 م   958 پالک  شماره  1392با  مدل  نیسان  خودروی  سبز  برگ   
شماره موتور 8۰۰6۰533شماره شاسیNAzDL1۰4TD۰۰6۰8۰4 به نام ام سلمه  

رسولی فرمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
فریدونکنار

 دادنامه
 پرونده کالسه 9۷۰99819642۰۰546شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور تصمیم نهایی 
شماره 9۷۰99۷19642۰1۰۷4خواهان آقای محمود نریمانی خمسه فرزند محمدرضا با وکالت آقای 
رضا ابراهیمی فرزند مختار به نشانی ایزدشهر کوچه گلستان 1۰ خوانده خانم منیژه قویم فرزند تقی 

نشانی مجهول المکان خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
رای دادگاه دعوی آقای رضا ابراهیمی به وکالت از آقای محمود نریمانی خمسه  فرزند محمدرضا 
به طرفیت خانم منیژه قویم  فرزند تقی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک شش دانگ یک 
باب مغازه به مساحت 33/۰۰۰متر مربع پالک ثبتی 611 فرعی از 298 فرعی است 169 فرعی از از 
4الی 1۰فرعی از 2 اصلی بخش 6 الحاقی ثبت نور واقع در رویان روبروی شهرک هایکاشن مقوم   
به بیست  میلیون و یک ریال به انضمام خسارت دادرسی بدین توضیح وکیل خواهان اظهار داشت 
موکل به موجب مبایعه نامه مورخ 85/6/25 ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 33/6۰مترمربع 
پالک 611 فرعی از 298 فرعی از 169 فرعی از 4 الی 1۰ فرعی از  2 اصلی بخش 6 ثبت نور مغازه 
شماره 23 طبقه سوم در طبقه همکف تجاری روبه روی هایکاشن خریداری نمود و در تصرف موکل 
می باشد و فروشنده بعد از مدتی با خروج از کشور نسبت به انتقال ملک به نام موکل اقدام ننموده 
است و از انتقال به نام موکل سر باز زده است ثمن معامله 4۰ میلیون تومان بوده که 3۷ میلیون تومان 
نقدا پرداخت کردید و 3۰ میلیون ریال همزمان با تنظیم سند رسمی باید پرداخت شود لذا تقاضای 
رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته با احتساب هزینه دادرسی مورد استدعاست با عنایت به 
مراتب فوق اول اینکه رابطه حقوقی فیمابین خواهان و خوانده نسبت به شش دانگ ملک موضوع 
خواسته برابر سند عادی پیوست دادخواست محرز  و مفروع عنه می باشد دوم اینکه چون تنظیم 
سند رسمی انتقال جهت استفاده از مزایای قانونی عقد بیع می باشد و خوانده دلیلی بر ایفای تعهد 
قانونی و قراردادی خود ارائه و ابراز نکرده است و از سوی دیگر برابر قسمت توضیحات مبایعه نامه 
طرفین تراضی نموده اند همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان باقیمانده ثمن مبیع  بمبلغ 
سی میلیون ریال به خوانده پرداخت شود و خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه و انتظار کافی حاضر  نشده 
است و ایراد و دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است لذا دعوی خواهان را وارد دانسته 
به استناد مواد 1۰- 219- 22۰- 222 -223- 225 362- 388 قانون مدنی و مواد 198 -515- 519 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 13۷9 حکم به محکومیت 
خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ پالک موصوف 
به نام خواهان همزمان با دریافت تتمه ثمن مبیع  به مبلغ سی میلیون ریال از خواهان خوانده را به 
پرداخت مبلغ 4۰9/5۰۰ریال بابت هزینه ابطال تمبر و نیز مبلغ 5۰۰/۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل 
در حق خواهان محکوم می نماید رای دادگاه غیابی ظرف مدت 2۰ روز پس از ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مازندران 

 رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی  نور یوسف رضایی می باشدم. الف 9۷/5۷6

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای رضا آرایی فرزند رمضانعلی به شرح درخواستی که به شماره 15/1132/9۷این 
شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
در  بابل  از  صادره   552 شناسنامه  شماره  به  فتحعلی  فرزند  آرایی  رمضانعلی  که 
حین  ورثه  و  نموده  فوت  بابل  شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه  در  تاریخ96/1۰/3 

الفوت وی عبارتند از
1- رضا آرایی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 8 فرزند متوفی 

2-تقی  آرایی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه ۷۷5 فرزند متوفی
3- اکبر آرایی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه ۷۷6 فرزند متوفی 

4-صغری آرایی  فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه ۷39 فرزند متوفی
5- گلشن خانم آرایی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 35فرزند متوفی 

6-مریم آرایی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه ۷۷4 فرزند متوفی 
۷-سمانه آرایی  فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 1922 فرزند متوفی

8- فاطمه آرایی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 1923 فرزند متوفی 
9-صفیه فتح اهلل پور  طوری فرزند به شماره شناسنامه568۰۰1۰534 همسر 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 پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای روشن خلیلی به شناسنامه شماره 255 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 9۷۰94۷تقدیم این شورا نموده و چنین 
اشعار داشته است که شادروان هاجر جهان آرا به شناسنامه شماره 14۰ در تاریخ یکشنبه 

6 خرداد 139۷ درگذشته ورثه  وی در هنگام درگذشت عبارتنداز 
1-علی اصغر خلیلی فرزند احمد به شماره شناسنامه ۷4 زوجه متوفی 
2-مظفر خلیلی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 18۷ فرزند متوفی

3- روشن خلیلی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 255 فرزند متوفی
4-ضیغم  خلیلی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 2۷6 فرزند متوفی 

5-مهری خلیلی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 164 فرزند متوفی
6- طیبه خلیلی فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه ۷4 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 9۷/5۷5
 قاضی شورای حل اختالف حکمی چمستان

مفقودی
شماره  14189۰۰2415و  موتور  شماره  با   89 مدل   2۰6 پژو  سواری  سبز  برگ   
شاسی naap31eg2aj23924با شماره پالک 566م85 ایران 82 بنام سیده طهورا 

حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 نرگس خاتون کاویان پور فرزند رمضان به وکالت علی ساالر به شرح درخواستی که به شماره 
9۷۰85۷این شورا ثبت کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که سهیال قلی زاده فرزند امامقلی  به شماره شناسنامه 93۷ صادره از آمل در تاریخ 96/6/4در 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان نورفوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
1-نرگس خاتون کاویان پور فرزند رمضان به شماره شناسنامه 938 صادره از نور مادر متوفی 

2-اسماعیل بصاری  فرزند یوسف شماره شناسنامه 1122 صادره از تهران همسر متوفی 
3-مهدی بصاری  فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه۰۰188۷5165 صادره از تهران پسر متوفی
4- ابوالفضل بصادری  فرزند اسماعیل به شماره ملی ۰۰188۷51۷3صادره از تهران فرزند 

متوفی
5- محمد بصاری  فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 213۰919۷82صادره از تهران 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 خواهدم. الف 9۷/5۷5 
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای محمدرضا صفائیان حمزه کالیی دارای شناسنامه شماره 3۷۷62به شرح دادخواست به 
کالسه1۰/1۰2۰/9۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حسین جان صفائیان حمزه کالیی به شناسنامه در تاریخ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
شناسنامه  شماره  به  صفیه  و  جان  حسین  فرزند  کالئی  حمزه  صفائیان  1-محمدرضا 

3۷۷62متولد 135۷ محل تولد بابل فرزندمتوفی 
شناسنامه  شماره  صفیه  و  جان  حسین  فرزند  کالیی  حمزه  صفائیان  مریم    -2

2۰5۰4412۰۷متولد 13۷1 محل تولد بابل فرزند متوفی
شناسنامه  شماره  به  صفیه   و  جان  حسین  فرزند  کالیی  حمزه  صفائیان  3-زینب 

2۰631426۷1متولد 1363 محل تولد بابل فرزند متوفی
4-صفیه  باختر فرزند ابراهیم و نرجس  خاتون و شماره شناسنامه 1۰38 متولد 1338 محل 

تولد بابل همسر 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 10 شورای حل اختالف شهرستان بابل

برگ اجراییه 1/129/97
مشخصات  محکوم له نادر حیدر تبار بیشه  با وکالت زینب خادمی به نشانی بابل اجرائیات دادسرای 
بابل پوشه1۰5/1 مشخصات محکوم علیه عاطفه محبی فرزند مرتضی نشانی مجهول المکان به 
موجب رای شماره 4۷4 تاریخ 9۷/5/23شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم 
علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ 65 میلیون ریال بابت مطالبه خسارت و افت قیمت به عالوه 
942/5۰۰ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و دو میلیون ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل

 برگ اجراییه 3/532/96
مشخصات محکوم له مرضیه یاورزاده مرزبالی زینب رجب پور شهمیرزادی  حسن 
رجب پور شهمیرزادی  حسین رجب پور شهمیرزادی همگی به آدرس بابل بخش 
گتاب روستای پایین مرزبال مشخصات محکوم علیه علی غالمی رایگان مجهول 
حل  شورای  سوم  شعبه  تاریخ96/1۰/25   9۰۷ ی  شماره  رای  موجب  به  المکان 
اختالف شهرستان بابل محکوم علیه محکوم است که الزام تنظیم سند خودرو پژو 
پارس به شماره پالک 862 ج 93 ایران 1۷ مدل 1386 با شماره شاسی5۰5۰3656 

در یکی از دفاتر اسناد رسمی و مبلغ 1/96۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی 
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم زهرا بلونه فرزند هوشنگ به شرح درخواستی که به شماره 15/1189/9۷این شورا ثبت گردیده و 
درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که عذرا اصغرپور کالئی فرزند علی به 
شماره شناسنامه ۷ صادره از بابل در تاریخ 9۷/9/26در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده 

و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
1-علی بلونه  فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه 553 فرزند متوفی 
2- بتول بلوند فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه 265 فرزند متوفی
3- زهرا بلوند  فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه 85 فرزند متوفی

4- فاطمه بلوند  فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه 513 فرزند متوفی 
5-طاهره بلوند  فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه 524 فرزند متوفی 

6-مولود بلوند فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه 2۰51494۷38فرزند متوفی 
۷-لیال بلوند  فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه 2۰629۷2865فرزند 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 

قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابلتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

 رونوشت آگهی حصر وراثت 
محمد رحیمی مقدم دارای شناسنامه شماره 35169به شرح دادخواست به کالسه1/983/9۷ از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ریحانه تاج فیروز  
به شناسنامه 114 در تاریخ 96/12/1۷در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم عبارتند از 1- محمد رحیمی مقدم به شماره شناسنامه35169 فرزند حجت اهلل و ریحانه 

متولد 1354 فرزند متوفی 
2-مهدی رحیمی مقدم به شماره شناسنامه 51 فرزند حجت اهلل و ریحانه متولد 136۰ فرزند متوفی

3- منیژه رحیمی مقدم به شما ره شناسنامه 466۷ فرزند حجت اهلل و ریحانه به شماره شناسنامه 
متولد 1366 فرزند متوفی

4- حجت اهلل رحیمی مقدم شماره شناسنامه 2۰ فرزند قاسم و خدیجه متولد 1329 همسر 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 

 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم نرگس خاتون کاویان پور فرزند رمضان با وکالت علی ساالر و شرح درخواستی که به شماره 
9۷۰858این شورا  ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
مریم قلی زاده فرزند امامقلی  به شماره شناسنامه 938 صادره از تهران در تاریخ 96/6/13در اقامتگاه 

دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت وی  عبارت اند از
1-نرگس خاتون کاویان پور فرزند رمضان شماره شناسنامه 938 صادره از تهران مادر 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 م. الف 9۷/5۷4
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور  گلبرا زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
شناسنامه  دارای  بیگلری  علیرضا  آقای  وکالت  با  کاردگر  سمانه  خانم   
دادگاه  این  از   2/1۰11/9۷ کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شماره2۰5۰52۷9۰1 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حمید 
حسینی به شماره شناسنامه 94-2۰65۰612۰۰در تاریخ 96/6/2در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
شناسنامه  شماره  به  سمانه  و  حمید  سید  فرزند  حسینی  محمد  1-سید 

2۰52۰۰5943صادره از بابل پسر متوفی 
شناسنامه2۰5۰52۷9۰1  شماره  طوطی  سیده   و  اهلل  نبی  فرزند  کاردگر  2-سمانه 

صادره از بابل همسر متوفی 
3-میر رحیم حسینی فرزند سید حسین و سیده رقیه شماره شناسنامه 135 صادره 

از بابل پدر 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 دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست وضمائم

کالسه پرونده : 811/6/9۷
وقت رسیدگی : روز دوشنبه مورخ 9۷/11/15  ساعت  9صبح حوزه ششم

خواهان: قادر قاسمی
خوانده : مریم بابازاده   خواسته:  مطالبه

ارجاع  به شعبه حل اختالف  نموده که جهت رسیدگی  خواهان دادخواستی تسلیم 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود.م.الف :4۰15
دبیر حوزه 6 شورای حل اختالف شهریار

اجرائیه 
اقامت: شهریار، چهارراه مخابرات، کوچه  له: طاهره کریمی نشانی محل  مشخصات محکوم 

استقالل، ساختمان پرسپولیس پالک ۷9
مشخصات محکوم علیه: فتاح لطیفی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان

محکوم به: بموجب دادنامه شماره 9۷-466 مورخ 9۷/۰5/29 شورای حل اختالف شهریار حوزه 
12 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه حکم به محکومیت خوانده تضامنی خواندگان به پرداخت 
پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ هفتاد و هفت هزار تومان بابت هزینه دادرسی و 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 9۷/۰2/25 لغایت وصول آن.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1_پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
2_ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3_مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت)ده روز صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد. 4_ عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷9/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 13۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده 

است توجه نموده و به آن عمل نماید.م.الف:4۰12
شعبه نهم شورای حل اختالف شهریار

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم گل اندام نظری کاکاوندی باستناد دو برگ استشهادیه مصدق شده که امضاء شهود آن 
ذیل شماره شناسه یکتا 139۷۰2152262۰۰۰8۰۰ مورخ 9۷/۰8/24 و رمز تصدیق 824622 در 
دفترخانه 63 شهریار رسیده است با ارائه سند مالکیت سه دانگ مشاع از یک باب مغازه بمساحت 
26/64 متر مربع قطعه 138 تفکیکی بشماره پالک 2889 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 1553 فرعی از اصلی مذکور واقع در حوزه ثبتی شهریار ذیل ثبت 1۰۰۰34 صفحه 548 
دفتر 558 به نام جواد بهمرد ثبت شماره چاپی 666628 سری ت صادر و تسلیم شده است و 
برابر سند قطعی شماره 28843 مورخ 93/۰9/12 دفترخانه 118۷ تهران به خانم گل اندام نظری 
کاکاوندی انتقال یافته است و بعلت مخدوش شدن تقاضای صدور سندالمثنی نموده است که 
مراتب به استناد تبصره پنج ماده 12۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق میباشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید در 
غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق 

مقررات اقدام خواهد شد./م.الف:4۰۰9
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار_سید مرتضی موسوی

اجرائیه 
مشخصات محکوم له: بهزاد انوری 

مشخصات محکوم علیه: 1-علی ملکی 2-حبیب روشنی  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان

محکوم به: بموجب دادنامه شماره 646 مورخ 9۷/6/2۰ شورای حل اختالف شهریار 
حوزه یک که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه حکم به محکومیت محکوم علیه ها 
به صورت بالمناضعه به مبلغ پنج میلیون و هشتصد هزار تومان بابت اصل خواسته 
و مبلغ هشتاد و چهار هزار تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 9۷/3/8 لغایت وصول آن در حق محکوم له صادر می گردد به انضمام نیم 

عشر دولتی.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1_پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
2_ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3_مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت)ده روز صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید هر گاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 

مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
4_ عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷9/1/21 و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 13۷۷ که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.م.الف:4۰16
شعبه اول شورای حل اختالف شهریار

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

آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 
 و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و 

ساختمانهای  فاقد  سند رسمی
قانون   برابر  رای شماره 139۷6۰3186۰3۰۰3289- 139۷/8/26 هیات  موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد 
ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی آقای  
اسمعیل جمالی طیوال فرزند محمد علی به شماره  شناسنامه 4۷4 صادره از  رودسر در 
قریه  شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل  بر ساختمان  و محوطه  به مساحت 
163/89 متر مربع  پالک فرعی 3۷2۷5 از اصلی  ۷۷  مفروز  مجزی  از پالک 18۰  
از اصلی ۷۷  واقع  در بخش  چهار رشت  خریداری  از  مالک  رسمی  آقای  احمد 
گاوکار پسکه  که برابر  نامه  شماره 31/6۰1/۷199 مورخ 139۷/6/26 ثبت احوال 
منطقه 1 رشت  نام خانوادگی  به  علی  نسب  تغییر  یافته  است محرز گردیده  است 
. لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  15 روز  آگهی  می شود  
در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  
باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  
اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  
مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.

 رم الف:48۹6 – مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه 
 دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۷/9/24 تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/1۰/8

اجرائیه 
مشخصات محکوم له: طاهره کریمی نشانی محل اقامت: شهریار، چهارراه مخابرات، 

کوچه استقالل، ساختمان پرسپولیس پالک ۷9
مشخصات محکوم علیه: فریدون توکلی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان

محکوم به: بموجب دادنامه شماره 9۷-46۷ مورخ 9۷/۰5/29 شورای حل اختالف 
شهریار حوزه نهم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه محکوم علیه محکوم است به 
مبلغ هفت میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ نود و شش هزار تومان بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ وصول چک و همچنین حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه در حق خواهان و همچنین نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1_پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
2_ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3_مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت)ده روز صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 

به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
4_ عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷9/1/21 و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 13۷۷ که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.م.الف:4۰13
شعبه نهم شورای حل اختالف شهریار
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پنجمیندورهالمپیادورزشیباشعار»دانشآموز
فعال،مدرسهشادوجامعهسالم«برگزارشد

 به گزارش سرویس اجتماعی پیام زمان ،پنجمین دوره المپیاد ورزشی درون 
مدرســه ای از سوی دبستان غیر دولتی شهریار به نمایندگی از آموزش و 
پرورش منطقه 6 تهران و بــا حضور مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی 
و ســالمت وزیر آموزش و پرورش، جــواد نظریان رئیس آموزش و پرورش 
منطقه 6 تهران، مسئولین آموزش و پرورش منطقه 6 تهران، دانش آموزان 
و والدین آنها در سالن ورزشی شهرداری منطقه یازده با شعار« دانش آموز 
فعال، مدرسه شاد و جامعه سالم » برگزار شد.فخراله یونسی، مدیر دبستان 
شهریار منطقه 6 تهران و دبیر برگزاری این همایش، نقش و جایگاه سالمتی 
و نشــاط در یک جامعه را به عنوان یکی از ضروری ترین اهداف تربیت و 
موفقیت نسلها برشمرد. به گفته وی در یک جامعه تنبل و بی نشاط زمینه 
بروز هر نوع آســیب، بزهکاری و فساد به وجود خواهد آمد و بدیهی است 
ارتقای سطح سالمت و شادابی در جامعه موجب افزایش سطح تفکر و تعقل 
و به طبع آن نیکبختی و سعادتمندی خواهد شد.دبستان و پیش دبستان 
غیر دولتی شهریار در منطقه 6 به عنوان تنها نماینده سبک آمادگی جسمانی 
و دفاع شخصی در مناطق 1۹ گانه آموزش و پرورش شهر تهران محسوب 
می شود که با اهداف ذیل رویکرد دفاع شخصی را برای زنگهای  ورزش در 
مدرسه برنامه ریزی و اجرا نموده است: آموزش مهارتهای خود کنترلی و خود 
تنظیمی به دانش آموزان- آموزش مهارت کنترل خشم.- ارتقای سیستم 
عصبی و هماهنگی اعضای حسی- کاهش اضطراب به واسطه ارتقای سطح 
هوشیاری ذهنی- توجه به پدافند غیر عامل با توجه به کسب قدرت بدنی- 
کیفیت بخشی حیطه روانی – حرکتی از حیطه های یاددهی – یادگیری- 
کسب قابلیت هایی مانند چابکی و انعطاف پذیر- اعتنا به اخالق محوری، 
نگرش سیستمی و حس رفاقت- ارتقای تمرکز و دقت- تقویت مهارت جرأت 

ورزی از طریق تقویت اراده-توانایي دفاع از خود در برابر تهدیدات مجرمانه

راهاندازیشبکهاجتماعی
ویژهآموزشنهضتسوادآموزی

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از تولید و طراحی شبکه اجتماعی ویژه 
آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی خبر داد و گفت: طرح آموزش حضوری 
آموزش دهندگان را در دست اجرا داریم و امید است تا پایان سال آموزش 
مدرسین ملی به اتمام برسد و از ابتدای سال آتی هر فصل یک کارگاه برگزار 
شود.علی باقرزاده درباره شیوه های جدید آموزش و بازآموزی آموزشیاران در 
نهضت سوادآموزی به فارس گفت: در حال خروج از روند استفاده از  وب و 
حرکت به سمت شبکه های اجتماعی هستیم. شبکه اجتماعی که در دست 
تولید داریم دارای سه بخش اصلی یادگیری و تجارب یادگیری، ارزشیابی و 
شرکت در آزمون ها  است.وی افزود: در این شبکه اجتماعی آموزش دهندگان 
تجارب خوب و مفید تدریس خود را در قالب عکس و ویدئو به اشــتراک 
می گذارند تا دیگران نقد و بررسی کنند و نظر بدهند.  در این میان بهترین 
تدریس ها و تولید محتواهای انجام شده  انتخاب می شوند و جوایزی به آنها 
تعلق می گیرد. این کار به کارشناسان ما نیز کمک می کند تا بتوانند در این 
تعامالت ایرادات کتاب ها را احصاء و اصالح کنند. دانستن اینکه سوادآموزان با 
کدام بخش از کتاب ارتباط برقرار نمی کنند، کدام  تصاویر جذابیت ندارند و 

چه دروسی مورد استقبال قرار می گیرند، بسیار مهم است.

خبر

افزایشبیماریایدزازطریق
رابطهجنسی

در تمام دنیا به صورت معمول اولین عامل ابتال به ایدز 
مقاربت های جنسی است.در ایران تا چند سال پیش آمار 
متفاوت بود و ما به لحاظ اولین عامل انتقال ایدز با جهان 
مطابقت نداشتیم، به این معنا که در ایران آن زمان بیشترین 
آمار ابتال به ایدز تزریق مواد مخدر از طریق سرنگ آلوده 
بود. به گزارش برنا ،شاهین قره خانی با یادآوری برنامه 
وسیع وزارت بهداشت در حوزه کنترل و مدیریت درمان 
اعتیاد بین سال های 8۰ تا 8۷ ادامه داد: محور این برنامه 
بر درمان های نگهدارنده بود یعنی توزیع متادون و...که 
این شیوه در تمام دنیا متداول بود اما در ایران کمتر مورد 
توجه بود و برخی مقاومت هایی نیز برای استفاده از آن 
وجود داشت.این درمانگر اعتیاد اظهار کرد: خوشبختانه 
به رغم همه این موارد در آن سال ها اقدامات وسیعی از 
نظر فرهنگی، آموزشی و راه اندازی تعداد زیادی از مراکز 
درمان اعتیاد انجام شد، به این معنا که مراکز اعتیاد سرپایی، 
کلینیک های سازمان زندان ها مراکز دی آی سی و مراکز 
گذری با توزیع داروی متادون به بیماران معتاد توانستند 
بخش عمده ای از اعتیاد به شیوه تزریفی را کنترل و درمان 
و حتی پیشگیری کنند.وی با اشاره به اینکه رسیدگی به 
معتادان تزریقی باعث شد که میزان ابتال به ایدز از طریق 
سرنگ آلوده ثابت مانده و به سمت ایدز ناشی از رابطه 
جنسی کنترل نشده سوق داده شود، عنوان کرد: با این 
اقدامات حجم زیادی از مبتالیان به ایدز تزریقی کاسته شده 
و کم کم به لحاظ آمار تفکیکی در حال نزدیک شدن به آمار 
جهانی مبنی بر این هستیم که رابطه جنسی پرخطر عامل 
اول ابتال باشد.قره خانی تصریح کرد: کاهش آمار ابتال از 
طریق تزریق مدیون سیاست هایی است که در این سال ها 
در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد و نوع نگاه به مقوله 
اعتیاد رخ داده است، به بیان دیگر تا آن زمان اعتیاد یک 
جرم بود اما تمرکز کردند که از اعتیاد جرم زدایی شده و 
روش های کم خطر مصرف جایگزین روش های پرخطر 
شود، که باعث شد بخش انتقال ایدز از طریق سرنگ تا 
حدود زیادی کنترل شود.وی با تاکید براینکه سوءمصرف 
مواد از طریق تزریق تا حدود زیادی کنترل شده است، 
خاطرنشان کرد: هربار که شرایط اقتصادی دچار مشکل 
شده یا وضعیت درمان اعتیاد دچار چالش می شود شاهد 
افزایش اعتیاد تزریقی هستیم، وهر بار که درمان شرایط 
بهتری می یابد شاهد کاهش این آمار هستیم، یعنی به نوعی 
تقویت بنیه درمان اعتیاد در کشور منجر به کاهش آمار 
بیماران معتاد تزریقی می شود.این مشاور درمان اعتیاد، بیان 
کرد: در مراکز درمان اعتیاد تنها بحث ترک اعتیاد مطرح 
نیست بلکه آموزش اصول اولیه بهداشتی ، عدم مصرف 
سرنگ و حتی پیشگیری از مقاربت های جنسی پرخطر 
دراین مراکز اتفاق می افتد.وی اضافه کرد: آنچه مشاهده 
کردیم کاهش مصرف تزریقی است، و به ترتیب کشیدن و 
مصرف خوراکی رتبه های اول و دوم شیوه مصرف مواد 

مخدر و روان گردان را به خود اختصاص داده اند.

خبر

 همایش تکریم خیرین مدرسه ساز زلزله کرمانشاه با 
عنوان »با هم مدارس کرمانشاه را ساختیم« در مرکز 

همایش های هتل ارم برگزار شد.
سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در 
این مراسم ضمن تسلیت رحلت آیت اهلل شاهرودی 
مدارس  احداث  و  مدارس  افتادن  راه  کرد:  اظهار 
امید  روح  دمیدن  کرمانشاه،  زلزله  از  بعد  جدید 
برای مردم زلزله زده بود چرا که آمد و شد بچه ها 
به مدرسه آغاز جدید برای شادی و امید به زندگی 
به خیرین  بود.وی خطاب  زلزله زده  بین مردم  در 
مدرسه ساز، تصریح کرد: کار شما خیرین دمیدن روح 
امید و زندگی مجدد در بین مردم زلزله زده بود و به 
خاطر نوع دوستی و احساس مسؤولیت اجتماعی 
صمیمانه سپاسگزاری می کنم.بطحایی ادامه داد: در 
آموزش عمومی، اهداف متعددی را پیگیری می کنیم 
اما یکی از اهداف ما این است بچه ها در مدرسه 
زندگی کردن را تمرین کنند؛ بچه ها باید آنچه را در 
سال های بعد در زندگی فردی و اجتماعی مواجه 
می شوند، در مدرسه تمرین کنند یعنی در کنار هم 
بودن، مدارا کردن و صبوری و مهارت های زندگی 
را تمرین کنند.وی اضافه کرد: همکارانم در آموزش 

مسیر  به  را  مسیر  این  می کنند  تالش  پرورش  و 
اصلی نزدیک کنند و دانش آموزان، ضمن بچگی 
کردن، برای زندگی فردا آماده  شوند.وزیر آموزش و 
پرورش تصریح کرد: مدرسه ای که شما ساختید فقط 
یک کالس درس نیست بلکه کاری که شما کردید 
ساختن و آجر روی آجر گذاشتن فردای بچه هاست.

وی اضافه کرد: دولت ها تالش بسیار زیادی کردند 
که فضای آموزشی الزم را برای بچه ها فراهم کنند 
اما همچنان مدارس مشکالت دارند و برای کارهایی 
که عرض کردم مناسب نیستند؛ فضای ناایمن داریم 
که بچه ها نمی توانند امکانات الزم را برای تمرین 
زندگی در اختیار داشته باشند.بطحایی ادامه داد: 3۰ 
درصد مدارس ما در حال حاضر نیاز به مقاوم سازی 
و تخریب و بازسازی دارد اما 12 سال پیش این 
عدد ۷۰ درصد بود.وی ادامه داد: اگر مساعدت شما 
خیرین نباشد نمی توانیم برای حل مشکل مدارس 
فرسوده کار کنیم و نمی توانیم تنها تکیه به بودجه 
دولت داشته باشیم.وزیر آموزش و پرورش به حادثه 
آتش سوزی اخیر مدرسه زاهدان اشاره کرد و گفت: 
وجود یک بخاری و فضای آموزشی غیرایمن باعث 
شد که 4 نوگل را از دست بدهیم البته این مدرسه 

فاقد مجوز بود و بدون اجازه آموزش و پرورش راه 
افتاده بود اما همه ما باید نسبت به این مسائل احساس 
مسؤولیت کنیم.وی تصریح کرد: باید پویشی راه 
بیندازیم و وسایل گرمایشی ناایمن را جمع کنیم؛ 
در حال حاضر نزدیک به 15۰ تا 16۰ هزار کالس 
دارند  غیرایمن  گرمایشی  وسایل  که  داریم  درس 
البته غیرایمن با غیراستاندارد فرق می کند.بطحایی 
ادامه داد: علی رغم مشکالت دولت، در ۷ ماهه اول 
سال، نه تنها اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش 
تخصیص یافت بلکه 13 درصد هم بیشتر بود و 
نشان از آن دارد که دولت به مشکالت اذعان دارد اما 
محدودیت ها اجازه نمی دهد که این مشکل حل شود 
یعنی عزم جمعی می خواهد تا با خیال راحت شب 

را به صبح برسانیم.

وی افزود: البته همه این مشکالت به امکانات بر 
نمی گردد و روش های مدیریتی باید اصالح شود 
که دوره های ایمنی برای مدیران مدارس طراحی 
شد.وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دوره جدیدی 
برای مدیران مدارس با عنوان »مراقبت از سالمت و 
بهداشت دانش آموزان« داریم و همه باید بگذرانند 
و هر کس این دوره را نبیند امکان استمرار خدمت 
در این پست را نخواهد داشت.وی تصریح کرد: 
مدرسه باید خانه دوم دانش  آموزان شود و بچه ها 
در مدرسه احساس شادی و نشاط کنند و وقتی 
زنگ پایان مدرسه خورد، بچه ها به سختی از مدرسه 
جدا شوند؛ آن روز را یقین بدانید که دیگر آیندگان 
پله های دادگستری را باال و پایین نمی روند و مسائل 

و مشکالت خود را حل می کنند.

علیرضا رئیسی در حاشیه سفر به استان قزوین گفت: توجه 
ویژه به بهداشت محیط و حرفه ای از مواردی است که در 
حوزه بهداشت استان قزوین با جدیت پیگیری می شود و در 
این راه با همکاری مستمر شرکت ها و کارخانجات صنعتی 
می توانیم در ارتقای شاخص ها در حوزه بهداشت محیط و 
بزرگ در  به تحول  اشاره  برداریم.وی ضمن  ای گام  حرفه 
شاخص های سالمت در حاشیه شهرها گفت: طی بازدیدها 
و ارزیابی هایی که از مناطق حاشیه شهر در سراسر کشور 
انجام شده، رشد شاخص های بهداشتی پس از اجرای طرح 
تحول سالمت در این مناطق به خوبی قابل مشاهده است.

رئیسی گفت: خدمات بهداشت دهان و دندان شامل طرح 
دندان های عاری از پوسیدگی برای دانش آموزان پایه ششم 
و همچنین طرح وارنیش فلوراید تراپی برای دانش آموزان 
سایر پایه ها در مناطق حاشیه شهر با جدیت پیگیری می شود.

در کالس  بهداشت ضمن حضور  وزارت  بهداشت  معاون 
آموزشی رابطین سالمت در این مرکز اظهار داشت: شما به 
عنوان سفیران بهداشت و سالمتی نقش بسزایی در آموزش 
خانواده ها داشته و با همکاری تنگاتنگ کارشناسان و مراقبین 
سالمت می توانید در پیشگیری از بیماری های مختلف و رشد 

شاخص های بهداشتی نقش داشته باشید.

٧٢ درصد ايرانيان گرفتار 
چاقي هستند

رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه مهم ترین 
مسئله در مورد ورود واکسن های جدید به طرح واکسیناسیون 
ملی، تأمین منابع مالی است، گفت: در صورت تخصیص منابع 
مالی مناسب به وزارت بهداشت، 2 واکسن »پنوموکوک« و »روتا 
ویروس« وارد طرح واکسیناسیون کشوری می شوند. علی واشقانی 
با تأکید بر اینکه طرح واکسیناسیون نیازمند تأمین منابع مالی پایدار 
است، گفت: به دلیل اینکه نمی توان پس از آغاز طرح واکسیناسیون 
یک نوع واکسن، آن را متوقف کرد، باید پیش اجرای آن، از تأمین 
مستمر منابع اطمینان حاصل شود.وی افزود: آخرین تغییر در برنامه 
واکسیناسیون کشور، تبدیل واکسن سه ظرفیتی )دیفتری، کزاز و 
سیاه سرفه( به 5 ظرفیتی)دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت ب و 
هموفیلوس آنفلوانزا تیپ ب( بود که در اواخر سال 93 صورت 
گرفت و از آن  پس تغییر خاصی در طرح واکسیناسیون کشور رخ 
نداده است.رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
سازمان بهداشت جهانی اضافه شدن  2 واکسن »پنوموکوک« و 
»روتا ویروس« را به طرح واکسیناسیون توصیه کرده است، گفت: 
بر این اساس وزارت بهداشت ورود واکسن روتا برای جلوگیری 
از ابتال به نوعی اسهال و پنوموکوک برای ذات الریه را در برنامه 
خود دارد که برای ورود آن به شبکه واکسیناسیون، تأمین منابع 

مالی ضروری است.

ورود ۲ واکسن جدید به برنامه 
واکسیناسیون ملی

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف محموله قاچاق دارو 
به ارزش تقریبی 5 میلیارد تومان توسط معاونت مبارزه با قاچاق 

کاال و ارزی پلیس آگاهی تهران بزرگ خبر داد .
در پی اقدامات پلیسی کارآگاهان معاونت مبارزه با قاچاق پلیس 
آگاهی تهران موفق به شناسایی محل نگهداری مقادیر متنابهی از 
انواع داروهای قاچاق درمحدوده بزرگراه اشرفی اصفهانی شدند.
با شناسایی دقیق محل نگهداری محموله قاچاق دارو ، هماهنگی 
الزم با دستگاه قضایی انجام در بازرسی از این محل بیش از 23۰ 
هزار قلم انواع دارو کشف و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل 
شد.سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس اگاهی پایتخت با اعالم 
خبر فوق اظهار داشت: در بررسی مقدماتی از محموله داروی 
تولید دوکشور  این داروها عمدتاً  کشف شده مشخص شد 
آمریکا و هندوستان و از نوع داروی ضد سرطان ، نایاب و 
یخچالی هستند که متاسفانه در شرایط کاماًل غیراستاندارد و 
غیربهداشتی نگهدای می شدند.وی گفت:در تحقیقات از متهم 
دستگیر شده نیز مشخص شد که داروی های قاچاق کشف 
شده، طی چند نوبت و به صورت غیرقانونی از طریق مرزهای 
شمال غرب وارد کشور شده و قرار بر آن بوده تا این داروها 
با انجام تبلیغات در شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی ، به 

نشانی مشتریان ارسال شود.

٢٣٠هزار گرم دارو قاچاق 
كشف شد

اگهی تغییرات شرکت
 چاشت گستران داالهو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
31۹۹7 و شناسه ملی 14006۵۹8707 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ 13۹7/06/1۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- نام شرکت به » اسوه فارمد ایرانیان« تغییر یافت و ماده مربوطه 
و  واردات   ( فعالیت شرکت  موضوع  به  گردید.  اصالح  اساسنامه  در 
و  عرضه  و  بازاریابی  و  تولید  و  ترخیص  و  سفارش  ثبت  و  صادرات 
فروش فراورده های پروبیوتیک و پره بیوتیک )باکتری و مخمرهای 
مفید غذایی و غذای باکتری( ،مکمل ها و ویتامینها و مواد معدنی 
های  ،فراورده  غذایی  و  دارویی  صنعت  اولیه  ،مواد  دامی  و  انسانی 
مرتبط با شیرخشک نوزدان و کودکان و بزرگساالن و شیرخشکهای 
رژیمی و درمانی و شیرخشک صنعتی و غذای کودک و تجهیزات 

پزشکی ( الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها

 و موسسات غیرتجاری کرج )3310۹5(

تاسیس شرکت
به   13۹7/0۵/14 درتاریخ  رابین  ساخت  پکوک  محدود  مسئولیت  با   
ذیل  امضا  و  ثبت   14007761۹67 ملی  شناسه  به   347۹3 ثبت  شماره 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
پروژه های  اجرای کلیه  و  پیمانکاری  امور  :انجام  فعالیت  میگردد. موضوع 
اجرایی عمرانی و ابنیه، معماری و مرمت آثار باستانی ،نقشه کشی ، عملیات 
عمرانی راهسازی پروژه های راه و ترابری نظیر راههای اصلی و فرعی، پل 
ها ،جاده ها،ساخت سیسمتها و تصفیه خانه های آب و فاضالب،آبرسانی و 
کانالهای انتقال آب ،تونل های انحراف آب ،بندها،سدها، زه کشی، ساختمان 
سازی، شهرک سازی ،انبوه سازی و سد سازی و تونل سازی و پل سازی، 
زیباسازی، اجرای کلیه پروژه های تاسیساتی اعم از تاسیسات و تجهیزات 
الکتریکال و مکانیکال ،تاسیسات مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 
و پاالیشگاهها ،متریکال ،هیدرومکانیکی،ابزار دقیق،وسایل انتقال ،توزیع و 
برقی،پستهای  تاسیسات  و  برق  های  ،شبکه  نیروگاهها  از  اعم  نیرو  انتقال 
تجهیزات  و  تاسیسات  به  مربوط  امور  ایجاد  و  انجام  الکترونیک،  و  توزیع 
ساختمان و لوله کشی) آب ، برق ، گاز، فاضالب (،خطوط لوله نفت و گاز 
فضای  نگهداری  و  احداث  و  ،کشاورزی،طراحی  فاضالب  و  ،نیرو،آب  ،برق 
سبز،اجرای خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط ،اجرای پروژه های صنعت 
و معدن، خرید وفروش و صادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگانی،شرکت 
در مناقصات و مزایدات و همایش ها و نمایشگاهها،اخذ و اعطای نمایندگی 
بانکها  از  تسهیالت  و  وام  کشور،اخذ  از  وخارج  داخل  در  تاسیس شعبه  و 
با اشخاص حقیقی و حقوقی در  قرارداد  اعتباری،عقد  و  و موسسات مالی 
لزوم  درصورت  فوق.  موارد  مجوزهای الزم جهت  اخذ  از  نیاز پس  صورت 
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلی : استان البرز - شهرستان کرج - بخش مرکزی 
خمینی-بلوار  مصطفی  شهید  چهارصددستگاه-خیابان  کرج-محله  شهر   -
قائم-پالک 17۵-پالک آب 2۹40/۹72-طبقه دوم-واحد شرقی کدپستی 
3133۹۹46۵8 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم رضوانه سعیدی به 
شماره ملی 001114111۵ دارنده 10000 ریال سهم الشرکه آقای سیاوش 
فرجادی شهریور به شماره ملی 001۵432122 دارنده ۹80000 ریال سهم 
الشرکه خانم هنگامه نوروزی فتلکی به شماره ملی 26۵002۵001 دارنده 
به  سعیدی  رضوانه  خانم  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال   10000
شماره ملی 001114111۵و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود 
آقای سیاوش فرجادی شهریور به شماره ملی 001۵432122و به سمت 
عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود خانم هنگامه نوروزی فتلکی به شماره ملی 26۵002۵001و به 
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و اوراق 
با مهر شرکت  با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه  عادی و اداری 
معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرج )3310۹3(

آگهی مفقودی 
برگ سبز  و برگ  کمپانی خودروی   سواری سمند ایکس ۷ به رنگ قهوه ای روشن  
ـ متالیک مدل 1385 و به شماره موتور 12485185916وشماره شاسی 14566۷63 

و به شماره پالک  14ـ 645ج 81 ایران مفقود گردیده وفاقداعتبار است. 9۷  

مفقودی
کامیونت  سبز(خودرو  مالکیت)برگ  شناسنامه  میرساندکه  اطالع  به  بدینوسیله 
شاسی  شماره  و   338565 موتور  شماره  1385به   مدل:  تیپ:24۰۰  یخچالدارسیستم:نیسان 

کرمانشاهJ۰2۷۷12 بهنام حسن اعظمی مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی رضا مقصودی شورابی  دارای شناسنامه  شماره 2۷  به شرح دادخواست 
به کالسه  ...از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان اسداهلل مقصودی شورابی  بشناسنامه شماره 9 در تاریخ 96/1۰/1۰در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست  به :

1ـ پروانه زمانی  شورابی  به شماره ملی 46229۷3669زوجه دایمی متوفی 
2ـ علی رضا  مقصودی  شورابی  به شماره ملی 46232۰482۰فرزندذکور

3ـ اصغر مقصودی  شورابی  به شماره ملی 4623293122 فرزندذکور
4ـ  میترا مقصودی   شورابی  به شماره ملی 4623656632 فرزندذکور

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
 صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیفو وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  الهیفرزندعلیدرخواست  امیرفتح  آقای 
بهزمین  معروف  13کرمانشاه  بخش  در  واقع  اصلیجوانرود  یک  از  پالک11۷فرعی 
زیرجوی سوربانکه از آقایرضامحمودیخریداری و درخواست سند مالکیت نموده و 
پرونده نیز تحت کالسه9۷–54تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگیبرابر رأی شماره139۷6۰316۰۰۷۰۰۰881 مورخ 9۷/9/21 
حکم به صدور سند مالکیت ششدانگ یکبابخانهبه مساحت 126/9۰ مترمربع بنام 
آقای امیرفتح الهی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان وراث 
حسین وکیلی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاهصالحه 
ارسال گردد،معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نامآقای امیرفتح الهیصادرخواهد نمود صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول 139۷/1۰/8    تاریخ انتشار دوم 139۷/1۰/23

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی: حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان شهریار 

خواهان/خواهان ها: حبیب اله کریمی 
خوانده/خواندگان: داود غالمی : مجهول المکان  خواسته: مطالبه 

گردشکار: پس از وصول پرونده و باتوجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی 
قاضی شورا بررسی راکافی دانسته وضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی  آقای حبیب اله کریمی بطرفیت آقای داود غالمی  
بخواسته مطالبه مبلغ دوازده میلیون تومان بابت یک فقره چک به شماره 5۷3۰98 در عهده 
بانک سپه شعبه مالرد شهریاربانضمام خسارات وارده باتوجه به عرضحال تسلیمی و مستندات 
پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف واقدامات بعمل آمده ازسوی 
آن شورا نظر به اینکه وجود اصل چک درید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک 
محال علیه حکایت ازاستقراردین بمیزان خواسته واشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان 
درمطالبه وجه دارد وباتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان 
وبتجویزازماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست ووقت رسیدگی ازطریق 
نشرآگهی درروزنامه کثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن درجلسه شورا حاضرنگردیده ودلیلی 
مدلول بر ابراء ذمه یااداء دین ارائه واقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین 
ومصون ماندن دعوی ومستندات خواهان ازهرگونه ایراد وخدشه دعوی مطروحه را محمول 
به صحت تلقی وبااختیارحاصله ازماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/1۰ 
مستندا به مواد 31۰-313 قانون تجارت و مواد 198-519 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی وانقالب درامورمدنی وتبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدورچک حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ صد و پنجاه و پنج 
هزار تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک لغایت وصول آن 
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر واعالم می دارد رای صادره غیابی وظرف 
بیست روز قابل واخواهی درهمین حوزه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 

درمحاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.م.الف:4۰۰8
سید عمار تاجیک_ قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم

بانک مهراقتصاد باوکالت آقای وحید حقیقی به طرفیت سیده حلیمه موسوی خواسته 
مطالبه وجه تقدیم کرده که به کالسه 382/3۷/9۷ح ثبت گردیده و مستندا به ماده ۷3قانون 
آئین دادرسی مدنی یک نوبت دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشاردرج وازخوانده فوق 
الذکر دعوت می گردد پس از نشرآگهی درتاریخ 9۷/11/29راس ساعت 9:45جهت 
دادرسی درشعبه قاضی شورا مجتمع شماره سه اهوازحضوریابند ویا قبل ازموعد مقرربه 
دفتر شعبه مراجعه وبا دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم هرگونه دفاع و پاسخی 
به دعوی مطروحه دارند اعالم نمایند.بدیهی است درصورت عدم حضورویا عدم ارسال 

دفترقاضی شورا مجتمع شماره سه اهوازالیحه وفق مقررات عمل گردد.

آگهی دادنامه
شهرستان  اختالف  حل  2شورای  9۷۰9986928۰۰۰3۰۰شعبه  کالسه  پرونده 
ها:1-آقای  9۷۰99۷6928۰۰۰۷14-خواهان  شماره  نهایی  اهواز)311سابق(تصمیم 
آقای وحید  با وکالت  اعتباری کوثرمرکزی  فرزند محمد حسین 2-  عیسی رضائی 
حقیقی فرزند محمدعلی به نشانی شوشتر-خیابان طالقانی-پایین ترازعکاسی فرهنگ 
الله  :آقای  –خواندگان  یوسفی  حسین  آقای  طبقه 2دفتروکالت  جورابیان  ساختمان 
پالک  آریا  مسکونی  36مجتمع  خوزستان-اهواز-سپیدارخیابان  نشانی  به  غالمی 
به نشانی خوزستان– آقای روزبه غالمی  28طبقه اول-واحد316/2/9۷-1      2- 
316/2/9۷16۷-خواسته:مطالبه.پرونده  9غربی-فاز3پالک  –خیابان  اهواز-کیانپارس 
کالسه 9۷۰9986928۰۰۰3۰۰شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان اهواز)311سابق(
تصمیم نهایی شماره –خواهان ها:1-آقای عیسی رضائی فرزند محمد حسین2-اعتباری 
کوثرمرکزی با وکالت آقای وحید حقیقی فرزند محمدعلی به نشانی شوشتر–خیابان 
آقای  –طبقه 2-دفتروکالت  جورابیان  فرهنگ-ساختمان  ترازعکاسی  طالقانی–پایین 
حسین یوسفی-خواندگان:1-آقای روزبه غالمی به نشانی خوزستان-اهواز-کیانپارس-
خیابان 9غربی-فاز 3پالک 16۷-316/2/9۷         2- آقای الله غالمی به نشانی 
اول- 28-طبقه  آریا-پالک  مسکونی  36-مجتمع  –اهواز-سپیدار-خیابان  خوزستان 
شرکت  دعوی  شورا:درخصوص  قاضی  رای  :مطالبه  واحد1-316/2/9۷-خواسته 
اعتباری کوثرمرکزی بامدیریت آقایان 1-عیسی رضائی وجواد فهیمی پوروبا وکالت 
بخواسته  غالمی  الله  و2-خانم  غالمی  روزبه  بطرفیت 1-آقای  حقیقی  وحید  آقای 
مطالبه وجه یک فقره چک به شماره سریال 1414/398496/42عهده بانک ملت به 
مبلغ یکصد وپنجاه میلیون ریال وخسارت تاخیرتادیه آن و هزینه دادرسی،باعنایت به 
آَن  بقاء  وجوداصل چک دریدخواهان که داللت براشتغال ذمه خوانده واستصحاب 
راداردواینکه خوانده نیزایراد ودفاعی به عمل نیاورده ودلیلی بربرائت ذمه خود اقامه و 
ارائه ننموده وامضاءذیل چک ازتعرض مصون مانده با توجه به نظریه مشورتی اعضای 
شورا ومحتویات پرونده دعوی خواهان راوارد دانسته ومستندا به مواد 31۰و313قانون 
وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  198و515و519قانون  ومواد  تجارت 
ازقانون صدورچک مصوب  ماده2قانون اصالح موادی  الحاقی  درامورمدنی وتبصره 
مجمع تشخیص نظام خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته وخسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 1396/5/25تازمان پرداخت اصل وجه به ماخذ 
شاخص تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران وهزینه دادرسی به 
مبلغ 2/455/۰۰۰ریال وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم می 
نماید.رای صادره غیابی ظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین شورا وسپس 

ظرف بیست روزقابل تجدید نظردرمحاکم محترم عمومی حقوقی اهواز می باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز-سید کامل بنی حیال

شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان اهواز)311سابق(

آگهی حصروراثت
بانومریم محب نام پدراحمد بشناسنامه6۷1 صادره ازدرخواستی بخواسته صدورگواهی 
حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که شادروان مرحوم احمدمحب بشناسنامه 1126صادره 
شوشتردرتاریخ 9۷/8/16دراهوازاقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز 1-متقاضی 
محمدحسن محب بشناسنامه5صادره اهواز2-محمدعلی محب بشناسنامه312صادره 
محب  اهواز-4-مریم  صادره  بشناسنامه18۰  محب  متوفی(3-بلقیس  اهواز)پسران 
بشناسنامه 6۷1صادره اهواز-5-زبیده محب بشناسنامه514صادره اهواز6-فرهنگ دخت 
محب بشناسنامه45صادره اهواز۷-معصومه محب بشناسنامه363صادره اهواز)دختران 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  متوفی( 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شورای تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره2 اهواز-سید احمد موسوی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای کوروش فوالدی فرزند 

فوالدی  کوروش  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  امانی   آقای خسرو  خواهان 
به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9۷۰998661۰4۰۰۷36  شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 9۷/11/13 ساعت 11:15 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش . 

بطحایي:16٠ هزار کالس ، بخاري ناایمن دارد
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ضرورتترمیمسازههای
سدهایبتنی

با  ایران  آب  منابع  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
اشاره به اینکه عمر برخی از سازه های سدهای 
ساخته شده که بتنی هستند، به 3۰ تا 4۰ سال 
می رسد، گفت: این سازه ها نیاز است و ضرورت 

دارد که ترمیم شوند.
محمد  فارس،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حاج رسولی ها در کنفرانس ملی بتن، آب، زلزله 
با تأکید بر اینکه ایران مانند کشورهای در حال 
سدسازی،  و  ساز  و  ساخت  مورد  در  توسعه 
خطوط انتقال آب و تصفیه خانه عملکرد خوبی 
داشته، گفت: ایران در ساخت و سازهای صورت 
گرفته در حوزه سدسازی و انتقال آب از بتن نیز 
استفاده کرده، چرا که معتقدیم عملکرد بتن در 
اثربخشی باالیی  بهره وری و راندمان تأسیسات 
دارد.وی افزود: انتقال آب برای تأمین آب شرب 
سازه های  می دهد،  نشان  که  است  گونه ای  به 
بتنی نقش اساسی دارند.به گفته وی، بر اساس 
آمارهای به دست آمده در دنیا هر یک نفر یک 
تن بتن تولید می شود و در ایران نیز این عدد تا 

حدودی رعایت شده است.
تن  میلیون   ۷۰ ساالنه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تولید می شود، گفت: کشوری  سیمان در کشور 
صورت  به  منابع  این  از  که  است  پیشرفته 
بخش  مورد  در  کند.وی  استفاده  باال  بهره وری 
آب کشور و اطالعاتی که در خصوص سازه ها 
وجود دارد، گفت: در ایران 1۷2 سد ملی بزرگ 
مخزنی در کشور وجود دارد که سدهایی که به 
بهره برداری رسیده است، به صورت تعدادی 4۰ 
سد بتنی هستند، یعنی 23 درصد سدهای بزرک 
کشور بتنی هستند.حاج رسولی ها ادامه داد: حجم 
مخازن سدهای بتنی 15۰ میلیارد مترمکعب است 
گرفته  کار  به  مصالح  حجم  می دهد،  نشان  که 
بتن  تا 4 درصد  شده در کل سدهای کشور 3 
بوده است.مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 
ایران گفت: علیرغم اینکه ساختگاه های سدسازی 
در کشور بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است، 
نتوانسته ایم از سدهای بتنی و قوسی کمتر استفاده 
کنیم، چرا که به لحاظ اقتصادی از این 1۷2 سد 
شاید در حدود 4۰ سد از بتن و کمتر از 5 درصد 

از سدهای RCC از بتن استفاده شده است.
از  برخی  عمر  هر حال  کرد: به  وی خاطرنشان 
سازه های کشور مثل سدها و یا سایر بخش های 
مرتبط با بخش ها باالی 3۰ تا 4۰ سال عمر دارند، 
بنابر این ضرورت دارد که نسبت به ترمیم این 

سازه ها اقدام شود.

کوتاه از انرژی

پیشبینیقیمت۶۸تا۷۳دالریبراینفت
درسال۲۰۱۹

بانک های سرمایه گذاری متوسط قیمت نفت خام برنت در سال آینده میالدی 
را حدود 68 تا ۷3 دالر در هر بشکه پیش بینی می کنند.

بر اساس این گزارش، طبق پیش بینی وال استریت، بازار نفت در 2۰19 شرایط 
متفاوتی خواهد داشت .به نظر تحلیلگران نفتی، قیمت نفت در نیمه اول 2۰19 
به دنبال کاهش 4۰ درصدی قیمت آن از اکتبر، بهبود خواهد یافت. ولی در 
نیمه پایانی سال ناظران کاال تخمین می زنند شرایط برای بازار متفاوت شود 
.وال استریت یک بهبود حد متوسطی را برای نفت در 2۰19 پیش بینی می کند. 
بانک های سرمایه گذاری قیمت شاخص بین المللی نفت خام برنت را حدود 
68 تا ۷3 دالر در هر بشکه تخمین می زنند و به نظر آنها نفت خام آمریکا در 
محدوده 59 تا 66 دالر قرار خواهد داشت .در روز چهارشنبه نفت برنت به 
کمتر از 5۰ دالر در هر بشکه برای اولین بار از جوالی 2۰1۷ رسید. در حالی 
که نفت خام آمریکا 42.36 دالر در هر بشکه معامله شد، یعنی پایین ترین 
حد در یک سال و نیم گذشته. هر دوی این شاخص ها بیش از 4۰ درصد 
ارزش خود را در بحبوحه پیش بینی های تیره و تار در مورد رشد تقاضای 
نفت و افزایش تولید آمریکا ، عربستان و روسیه از دست داده اند .در حالیکه 
دورنمای قیمت نفت در 2۰19 روشنتر است، تحقیقات پایان سال جاری پر 
است از هشدارهایی در مورد افزایش یا کاهش قیمت خارج از این محدوده. 
ریسک های موجود می تواند عوامل اقتصاد کالن باشد مثل جنگ تجاری چین 

و آمریکا یا تهدیدهای دست کم گرفته شده پاالیشگاه های آسیا .

*بهبود قیمت نفت

محرک های اصلی این پیش بینی ها در آغاز 2۰19 ، سیاست اوپک و تولید نفت 
آمریکای شمالی است .

روسیه و چندین تولیدکننده دیگر در ژانویه کاهش تولید خود را آغاز می کنند 
تا 1.2 میلیون بشکه در روز از بازار کم کنند. این تولیدکنندگان در ژانویه 2۰1۷ 
کاهش تولید را آغاز کرده بودند ولی در ژوئن پس از اعالم تحریم های آمریکا 
علیه ایران این روند کاهش را متوقف کردند .ولی در پایان 2۰19 نفت آمریکا 
بازار را پر کرد. از وقتی که خط لوله های جدید شروع به انتقال نفت پرمین 
به بازار کردند، تولید آمریکا افزایش یافت و فشاری تازه بر قیمت نفت وارد 
آورد . اوپک می تواند این افزایش را با تمدید توافق کاهش تولید که در ژوئن 
منقضی می شود، جبران کند. اوپک و متحدانش در آوریل دور هم جمع می 
شوند تا مشخص کنند شرایط بازار ادامه کاهش تولید را تضمین میکند یا نه .

نفت در جهان

مدیرعامل شرکت پتروپاک با بیان اینکه ایران با 
سبقت از بلژیک و روسیه به بزرگترین تامین کننده 
پلی استایرن ترکیه تبدیل شده است، اعالم کرد: 
عربستان مهمترین رقیب ایران در بازار پلی استایرن 

منطقه است.
صنفی  انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش   به 
کارفرمایی پتروشیمی، »پیمان طرب خواه« درباره 
پلی  محصوالت  صادرات  وضعیت  آخرین 
در  گفت:  ایران،  پتروشیمی  صنایع  از  استایرنی 
شرایط فعلی سابیک عربستان سعودی بزرگترین 
رقیب منطقه ای ایران در بازار صادرات محصوالت 
پتروپاک  شرکت  است.مدیرعامل  پلی استایرنی 
مشرق زمین با بیان اینکه هم اکنون تولیدکنندگان 
پلی استایرن صنعت پتروشیمی ایران از نظر تناژ و 
تنوع از سابیک عربستان جلوتر هستند، تصریح 

از  محصوالت  فروش  برای  سابیک  اما  کرد: 
مزایایی همچون فروش با ال سی، امکانات دپو 

در اروپا و تعرفه های مالیاتی پائین تر نسبت به 
محصوالت مشابه ایرانی برخوردار هستند.

اینکه در حال حاضر  با اعالم  این مقام مسئول 
شرکت  یک  و  بلژیکی  استایرونوشن  شرکت 
اروپا  در  که  هستند  شرکت هایی  ایتالیایی، 
پلی استایرنی تولید دارند، بیان کرد: در سال 2۰18 
بار واردات پلی استایرن  میالدی برای نخستین 
ترکیه از ایران بیشتر از بلژیک شد و تا قبل از 
آن چندین سال بود که بلژیک بزرگترین تامین 
کننده محصوالت متنوع پلی استایرنی ترکیه بود 
اما عمال هم اکنون ایران بزرگترین تامین کننده 

ترکیه شده است.
پیشتر  پتروپاک  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
تولیدکننده  هاب  بزرگترین  عنوان  به  ایران  از 
محصوالت پلی استایرنی غرب آسیا نام برده و 
گفته بود: صادرات این محصوالت به کشورهای 
سه قاره اروپا، آسیا و اخیرا آفریقا آغاز شده است.

   نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
امالک   139۰/9  /2۰ مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
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 ده سال 9۷

بخش یک  
امالک متقاضیان واقع در قریه معصوم آباد پالک .....یک.....اصلی بخش 

..یک.....
 )فرعی…246…(/    خانم مریم ابوالقاسمی نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 15۰/95 متر مربع واقع در 
قریه  معصوم آباد. خریداری از رمضان حسن زاده و محمدرضا ولی 

پور. مالک رسمی . 
 امالک متقاضیان واقع در قریه سنگتاب  پالک .....6.....اصلی بخش 

..یک.....
 )فرعی…54…(/    آقای رضا حیدرزاده آرانی و خانم ناهید برومند 
خو بالسویه نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت 5۷4/۷8 متر مربع واقع در قریه  سنگتاب. خریداری از وحید 

حیدری. مالک رسمی . 
 امالک متقاضیان واقع در قریه ولیرکان پالک .....1۰.....اصلی بخش 

..یک.....
 )فرعی…8۷…(/    آقای  بهروز ولی پور نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 31۰/۷۰ متر مربع واقع در 

قریه  ولیرکان. خریداری از محمدآقا ولی پور. مالک رسمی . 
       امالک متقاضیان واقع در قریه سعادت آباد پالک .....14.....اصلی 

بخش ..یک.....
 )فرعی…125…(/   آقای علی سیفی نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 463/55 متر مربع ) که مقدار 12۰ 
سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه سعادت آباد خریداری 

از سید رضا حسینی  مالک رسمی . 
)فرعی…126…(/   خانم مهسا قنبری نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 696/۰۰ متر مربع ) که مقدار 12۰ 
سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه سعادت آباد خریداری 

از مجتبی رضا زاده مالک رسمی . 
)فرعی…12۷…(/   آقای حسن کاسگی نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 28۷/۰9 متر مربع واقع در 

قریه سعادت آباد خریداری از صمد اعظمی مالک رسمی .      
امالک متقاضیان واقع در قریه کنسپا  پالک ....1۷...اصلی بخش .یک..

به  نسبت  جوزانی  جعفری  محمد  علی  آقای  )فرعی…36…(/   
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....22۷/85.... 
السادات میر عربی   از مریم  متر مربع واقع در قریه کنسپا خریداری 

مالک رسمی 
)فرعی…3۷…(/   آقای بهزاد نورمحمد کرد کندی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....229/۰۰.... متر مربع 

واقع در قریه کنسپا خریداری از لیال محسنی  مالک رسمی 
       . امالک متقاضیان واقع در قریه تجاسبکال  پالک ....19...اصلی 

بخش .یک..
)فرعی…119…(/   خانم لیال برات نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....259/18.... متر مربع واقع در 

قریه تجاسبکال  خریداری از سید صدرالدین بیژنی  مالک رسمی
)فرعی…12۰…(/   خانم آسیه آقاجانی اشمان کماچالی نسبت به 
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....212/62.... 
متر مربع واقع در قریه تجاسبکال  خریداری از علی قربانی  مالک رسمی 
        امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک ....2۰...اصلی بخش 

.یک..
)فرعی…161…(/   آقای محمد حسین اصل نژاد نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....495/85.... متر مربع 
بهاره دیوساالر و مرجان حاتمی   از  باریکال خریداری  واقع در قریه 

مالک رسمی 
 امالک متقاضیان واقع در قریه دارکال پالک ....22...اصلی بخش .یک..

به  نسبت  بالسویه  پارسا  هادی  و  امیر  آقای  )فرعی…2۰1…(/   
ششدانگ  یک قطعه زمین به مساحت....191/23.... متر مربع واقع در 
قریه دارکال خریداری از مریم روزبهانی و علی ترابیان نژاد  مالک رسمی      
بخش  .....24.....اصلی  پالک  رزک   قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

..یک.....
 )فرعی…94…(/   آقای ابوالفضل دهقانی و خانم بتول مقیمیان 

بالسویه نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به 
مساحت 248/31 متر مربع ) که مقدار 8۰ سیر مشاع عرصه وقف می 
باشد ( واقع در قریه رزک خریداری از فرزاد رمضانی  مالک رسمی . 

 )فرعی…95…(/   خانم سوری افسرده  نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 224/41 متر مربع ) که مقدار 
8۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه رزک خریداری از 

بهنام رمضانی  مالک رسمی 
بخش  .....28.....اصلی  پالک  رمشی   قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

..یک.....
 )فرعی…184…(/   خانم عفت مشایخی نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 292/۷4 متر مربع واقع در 

قریه رمشی خریداری از حسین بستان  مالک رسمی . 
به   میر کاظمی  نسبت  میر شکیب  آقای سید  )فرعی…185…(/   
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 236/5۰ 
متر مربع واقع در قریه رمشی خریداری از حسن فدایی ارسی  مالک 

رسمی ..   
        امالک متقاضیان واقع در قریه خطیب کال  پالک .....29.....اصلی 

بخش ..یک.....
)فرعی…126…(/   آقای رمضانعلی کثیری نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثیبه مساحت 19۰/4۰ متر مربع واقع در قریه 

خطیب کال  خریداری از حسن حسن زاده  مالک رسمی
بخش دو      

امالک متقاضیان واقع در قریه افراده  پالک ....5...اصلی بخش .2..
ششدانگ   به  نسبت  اصغری  امیرحسین  آقای  )فرعی…58…(/   
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....354/5۷. متر مربع 
) که مقدار 6۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه افراده. 

واگذاری از یوسفعلی اصغری. مالک رسمی  
ششدانگ   به  نسبت  اصغری  امیرحسین  آقای  )فرعی…59…(/   
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....5۰8/۷۷. متر مربع 
) که مقدار 6۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه افراده. 

واگذاری از یوسفعلی اصغری. مالک رسمی  
      امالک متقاضیان واقع در قریه همصفا  پالک ....8...اصلی بخش .2..
)فرعی…5۷…(/   آقای علی بشر دوست نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....226/28. متر مربع واقع در 

قریه همصفا. خریداری از مصطفی باقری  مالک رسمی       
بخش یازده    

        امالک متقاضیان واقع در قریه کراتکتی  پالک ....2...اصلی بخش 
..11.

به   نسبت  شناسان   نمک  حسین  امیر  آقای   )فرعی…28۷…(/   
ششدانگ  یک قطعه زمین به مساحت....54/66.... متر مربع واقع در 

قریه کراتکتی . خریداری از یحیی پور داودی  مالک رسمی      
)فرعی…288…(/   آقای  فردین توکلی نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....23۰/۰۰.... متر مربع واقع 

در قریه کراتکتی . خریداری از سیف اله توکلی  مالک رسمی     
        امالک متقاضیان واقع در قریه آهودشت  پالک ....6...اصلی 

بخش .11..
)فرعی…466…(/   آقای روح اله خرمی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....236/۰۰.... متر مربع واقع 

در قریه آهودشت . خریداری از عزت اله حجتی   مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه شهربند  پالک ....۷...اصلی بخش .11..

)فرعی…36۷…(/   خانم  مینا حلوائی زاده نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....453/۰۰.... متر مربع واقع 

در قریه شهربند . خریداری از علی علیزاده  مالک رسمی  
        امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا  پالک ....8...اصلی 

بخش .11..
)فرعی…222…(/   خانم  صغری کیانی منش نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....196/35.... متر مربع واقع 

در قریه سالده علیا . خریداری از احسان رمضانی  مالک رسمی   
 )فرعی…223…(/   آقای مجید دهقان  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....186/46.... متر مربع واقع در قریه 

سالده علیا . خریداری از حسین رمضانی  مالک رسمی
)فرعی…224…(/   آقای  حسین رنجبر نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....314/8۰.... متر مربع واقع در قریه 

سالده علیا . خریداری از ایمان اکبرزاده  مالک رسمی
)فرعی…225…(/   آقای  محمدعلی انصاری فر نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....2۰9/۰۰.... متر مربع 
واقع در قریه سالده علیا . خریداری از احمد یوسفی  مالک رسمی      
     امالک متقاضیان واقع در قریه اناده  پالک ....15...اصلی بخش .11..
)فرعی…289…(/   آقای سیدرضا حسینی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....22۰/۰۰.... متر مربع واقع 

در قریه اناده  خریداری از زهره کریمی  مالک رسمی     
 )فرعی…29۰…(/   آقای  خسرو علیدوستی و خانم الهه علیدوستی 
بالسویه  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت....22۰/۷2.... متر مربع واقع در قریه اناده  خریداری از سیف 

اله اسمعیلی  مالک رسمی  
 امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ چالک  پالک ....16...اصلی بخش 

..11.
)فرعی…212…(/   آقای عباس ابراهیمی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....21۷/1۰.... متر مربع واقع 

در قریه سنگ چالک  خریداری از صاحب ابراهیمی  مالک رسمی
)فرعی…213…(/   آقای عباس ابراهیمی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....2۰3/82.... متر مربع واقع 

در قریه سنگ چالک  خریداری از صاحب ابراهیمی  مالک رسمی
)فرعی…214…(/   خانم مژگان صادقی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....216/۷۷.... متر مربع واقع 

در قریه سنگ چالک  خریداری از عباس ابراهیمی  مالک رسمی
)فرعی…215…(/   خانم عذری شاه حسینی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین مزروعی  به مساحت....12646/۰۰.... متر مربع واقع در قریه 
سنگ چالک  خریداری از اسداله نصراله نژاد جلودار و حسین یدی 

مالک رسمی
)فرعی…216…(/   خانم عذری شاه حسینی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین مزروعی  به مساحت....19۰۰1/38.... متر مربع واقع در قریه 

سنگ چالک  خریداری از نوید ولی زاده  مالک رسمی
)فرعی…21۷…(/   خانم نسیم ولی زاده  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین مزروعی  به مساحت....1۰59۰/3۰.... متر مربع واقع در قریه 
سنگ چالک  خریداری از اسداله نصراله نژاد جلودار و حسین یدی 

مالک رسمی
)فرعی…218…(/   آقای سیروس ولی زاده  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین مزروعی  به مساحت....18893/9۰.... متر مربع واقع در قریه 
سنگ چالک  خریداری از اسداله نصراله نژاد جلودار و حسین یدی 

مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده  پالک ....18...اصلی بخش .11..

)فرعی…1۰2…(/   خانم فاطمه حسن پور  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....384/۰2.... متر مربع ) 
که مقدار 48 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه مغانده  

خریداری از احمدرضا اکبری  مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکال  پالک ....19...اصلی بخش .11..

)فرعی…4۰3…(/   خانم آمنه صید یلو نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....29۰/65.... متر مربع واقع در قریه 

چمازکال  خریداری از یحیی فالح  مالک رسمی
)فرعی…4۰4…(/   آقای  مهدی مسچی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....23۰/94.... متر مربع واقع 

در قریه چمازکال  خریداری از حسین اکبری  مالک رسمی

)فرعی…4۰5…(/   آقای  مهدی مسچی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین به مساحت....231/۰۰.... متر مربع واقع در قریه چمازکال  

خریداری از حسین اکبری  مالک رسمی        
       امالک متقاضیان واقع در قریه کردآباد  پالک ....33...اصلی بخش 

..11.
)فرعی…934…(/   خانم فریبا چوبینی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....221/2۰.... متر مربع واقع در قریه 

کردآباد  خریداری از حسن زلفی  مالک رسمی 
)فرعی…935…(/   خانم  فریده زرین  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....4۰2/56.... متر مربع واقع در قریه 

کردآباد  خریداری از رحمان کردآبادی  مالک رسمی      
)فرعی…936…(/   آقای حسین علی زبان بر نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....192/6.... متر مربع 
واقع در قریه کردآباد  خریداری از محمدرضا دیوساالر و صمد انگیزه  

مالک رسمی
       امالک متقاضیان واقع در قریه اسپی کال  پالک ....34...اصلی 

بخش .11..
)فرعی…38۰…(/   خانم  سودابه نیک نژاد نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....253/62.... متر مربع واقع 
در قریه اسپی کال  خریداری از محمدرضا خلخال و زکریا توکلی  مالک 

رسمی. 
امالک متقاضیان واقع در قریه شیخ علیکال  پالک ....36...اصلی بخش 

..11.
)فرعی…126…(/  آقای  اکبر مالزاده نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....6۷2/33.... متر مربع واقع در 

قریه شیخ علیکال  خریداری از مهدی شهاب  مالک رسمی
)فرعی…12۷…(/  خانم زهرا رنجبر نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....242/۰۰.... متر مربع واقع در 

قریه شیخ علیکال  خریداری از عزیز کیانفر  مالک رسمی
)فرعی…128…(/  آقای  علی اکبر اکبری بدیع نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....213/65.... متر مربع 

واقع در قریه شیخ علیکال  خریداری از سکینه ساالر مالک رسمی
)فرعی…129…(/  خانم  سارا سورانی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....2۷۰/6۰.... متر مربع واقع در 

قریه شیخ علیکال  خریداری از عزیز کیانفر  مالک رسمی
       امالک متقاضیان واقع در قریه  طالب آباد   پالک ....39...اصلی 

بخش .11..
)فرعی…58…(/  خانم  فاطمه فرامرزپور دارزینی  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....236/8۰.... متر مربع ) 
که مقدار 12۰ سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه طالب 

آباد . واگذاری از مهناز نوری زاده  مالک رسمی      
)فرعی…59…(/  آقای  سعید توکلیان  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....365/52.... متر مربع ) که مقدار 
12۰ سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه طالب آباد . 

خریداری از خسرو توکلی  مالک رسمی    
        امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده  پالک ....41...اصلی 

بخش .11..
آقای   ) قطعه  )فرعی…248…(/)……………-….شماره 
غالمرضا یکانی پور نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  به مساحت....246/۷5.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده . 

خریداری از سیاوش فرط حمیدی  مالک رسمی
       امالک متقاضیان واقع در قریه  عربخیل   پالک ....46...اصلی 

بخش .11..
)فرعی…28۷…(/  آقای  محمدرضا خوروش  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....5۰۰/۷6.... متر مربع ) 
که مقدار 64 سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه عربخیل 

. خریداری از علی محمد حسن زاده  مالک رسمی    

      امالک متقاضیان واقع در قریه عبداله آباد پالک ....4۷...اصلی 
بخش .11..

)فرعی…596…(/)……………-….شماره قطعه (  خانم کبری 
فوالدی طرقی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
به مساحت....585/34.... متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  خریداری 

از رضا اسماعیلی مالک رسمی
)فرعی…59۷…(/)……………-….شماره قطعه (  خانم فخری 
زاهدی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت....422/۰۰.... متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  خریداری از 

موسی ثقفی  مالک رسمی
  امالک متقاضیان واقع در قریه لسفیجان  پالک .....54.....اصلی بخش 

.....11..
 )فرعی…238…(/   خانم صذیقه حسنی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 22۰/۰۰ متر مربع واقع در 

قریه لسفیجان  خریداری از اشرف رجبی راد  مالک رسمی   
....5۷...اصلی  واقع در شهر چمستان  پالک  متقاضیان  امالک        

بخش .11..
)فرعی…2۰۷4…(/   خانم حمیرا شیخ  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....261/12.... متر مربع واقع 

در شهر چمستان خریداری از قربان شیخ  مالک رسمی. 
)فرعی…2۰۷5…(/   آقای مجید صادقی نوری نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با بنای احداثی ) مغازه ( به مساحت....13/۰4 متر مربع 

واقع در شهر چمستان خریداری از اصغر موسوی  مالک رسمی. 
قاسمی  اله  روح  و  پور  شیخ  محمود  آقای  )فرعی…2۰۷6…(/   
بالسویه  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی ) مغازه 
( به مساحت....35/48.... متر مربع واقع در شهر چمستان خریداری از 

سلطان قاسمی  مالک رسمی. 
)فرعی…2۰۷۷…(/   آقایان سیروس و نوروز کیانی بالسویه  نسبت به 
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....252/5۰.... 
متر مربع واقع در شهر چمستان خریداری از ذبیح اله کیانی  مالک 

رسمی. 
       امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد  پالک ....1۰۰...اصلی 

بخش .11..
)فرعی…448…(/  آقای  روح اله لطفی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....344/۷۰.... متر مربع واقع 
در قریه نعمت آباد خریداری از نجم الدین دادی چنگ آبادی   مالک 

رسمی. 
)فرعی…449…(/  آقای مازیار فالح نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....89۰/8۰.... متر مربع واقع در 

قریه نعمت آباد .  خریداری از فاطمه محمدی  مالک رسمی .
)فرعی…45۰…(/    خانم  فریده وارسته  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین به مساحت....24۷/92.... متر مربع واقع در قریه نعمت آباد .  

خریداری از مهدی حقیقی نژاد  مالک رسمی .
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 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 
13 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 . ۷8۰۰62/9۷ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول ......9۷/1۰/۰8........

تاریخ انتشار نوبت دوم  ......9۷/1۰/22.......   
  رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک چمستان  سید عباد شانه دشتی

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

سبقتازسعودیهاوبلژیکیهادربازارترکیه؛

ایران بزرگترین تأمین کننده پلی استایرن ترکیه شد

احتمالتمدیدمعافیتترکیهبرای
ادامهخریدنفتایران

وزیر بازرگانی ترکیه اعالم کرد که آنکارا انتظار دارد آمریکا معافیت از 
تحریم هایش در خصوص واردات نفت ایران را تمدید کند.

رخسار پکجان در گفت وگو با شبکه تلویزیونی NTV در آنکارا با اشاره به 
معافیت موقتی که به ترکیه اجازه داده به خرید نفت ایران به مدت شش 
ماه ادامه دهد، گفت: ما انتظار داریم معافیت ترکیه از تحریم ها تمدید 
شود.پکجان همچنین اظهار کرد که انتظار دارد تعرفه های بیشتری که 
از سوی آمریکا روی واردات برخی از کاالهای ترکیه وضع شده اند حذف 
شود.وی بدون اشاره به جزئیات، گفت: ما در مذاکراتمان سیگنال های 
مثبتی دریافت کرده ایم.بر اساس گزارش بلومبرگ، رجب طیب اردوغان- 
رییس جمهور ترکیه- در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دکتر 
حسن روحانی- رییس جمهوری اسالمی ایران- در 20 دسامبر گفته بود: 
تحریم های آمریکا علیه ایران امنیت و ثبات منطقه را به مخاطره انداخته 
است و دو کشور در تالش برای به حداقل رساندن تاثیر تحریم ها در 
تجارت دوجانبه هستند.ترکیه برای تامین نیازهای انرژی خود به واردات 
نفت ایران به شدت متکی است و ایران به دلیل همجواری، کیفیت نفت و 
قیمت مناسب آن، یکی از منابع اصلی نفت ترکیه است. این کشور پیش 
از این از تصمیم آمریکا انتقاد و اعالم کرده بود که آنکارا روابط تجاری 
خود با ایران را به خواست کشورهای دیگر قطع نمی کند. طبق آخرین 
آمار، ترکیه حدود ۹7 هزار بشکه در روز نفت ایران را در اوت و 133 هزار 
بشکه در روز در سپتامبر در مقایسه با بیش از 240 هزار بشکه در روز 
در آوریل وارد کرد و در دو هفته نخست اکتبر ترکیه سه محموله یک 
میلیون بشکه ای نفت ایران را خریداری کرده که معادل حدود ۹7 هزار 

بشکه در روز است.

اردکانیان:صادراتبرقبهعراقادامهدارد
و  ایران  بین  امضا شده  براساس سند  نیرو گفت:  وزیر 
عراق چارچوب یک همکاری بلندمدت در زمینه بازسازی 
صنعت برق عراق شکل گرفته است و این توافق به عنوان 
یک روز تاریخی در صنعت برق این کشور ثبت خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، رضا اردکانیان در حاشیه 
مراسم امضای سند یادداشت تفاهم همکاری های دو جانبه 
میان وزارتخانه های نیرو و برق ایران و عراق، اظهار کرد: 
این سفر منجر به امضای توافق نامه ای شده است که روز 
28 دسامبر سال 2018 را به عنوان یک روز تاریخی در 
صنعت برق عراق ثبت خواهد کرد.وی با اشاره به مذاکرات 
»فشرده و موثر« خود با مسئوالن صنعت برق عراق، ادامه 
داد: براین اساس چارچوب یک همکاری بلندمدت را در 
زمینه بازسازی صنعت برق این کشور بزرگ و مهم را در 
همسایگی خود بنا نهادیم و براساس توافقی که به عمل 
آمده است سعی خواهیم کرد تمامی دانش و تجربه موجود 
در شرکت ها و موسسات فعال جمهوری اسالمی ایران را 
برای توسعه صنعت برق به عنوان یک بخش زیربنایی 
بگیریم.اردکانیان  کار  به  عراق  کشور  توسعه  در جهت 
تاکید کرد: این مهم شامل کاهش قابل مالحظه تلفات 
در شبکه برق عراق، توسعه و بازسازی نیروگاه های عراق، 
سیستم های مدیریتی، آموزش نیروی انسانی و... خواهد 
بود و تا زمان رفع نیاز مردم عراق به انرژی، صادرات برق 
ما به این کشور ادامه خواهد یافت.وزیر نیرو با اشاره به 
اینکه این توافق در چارچوب خواسته های رهبران دو کشور 
شکل گرفته است، گفت: این مهم در جریان دیدار امروز 

بنده با نخست وزیر و رئیس جمهور عراق نیز مورد تایید 
و تاکید واقع شده است.وی ادامه داد: امیدواریم در آینده 
نزدیک با پاسخ مثبتی که به دعوت اینجانب داده شده 
است وزیر برق عراق و مسئوالن صنعت برق این کشور 
بازدیدهای برنامه ریزی شده ای را در ایران به عمل بیاورند 
و برنامه تفصیلی عملیاتی کردن این توافق را به اتفاق مرور 
کنیم و قرارداد جدید صادرات برق به کشور عراق را هم 
به امضا برسانیم.اردکانیان در خصوص نقش شرکت های 
خصوصی برای اجرایی شدن همکاری های جدید میان دو 
کشور، گفت: در حال حاضر بیش از 6۵ درصد انرژی مورد 
نیاز ایران توسط بخش خصوصی تولید می شود و طبیعتا 
بخش خصوصی ما نقش بسیار مهمی در عملیاتی شدن 
توافق امروز خواهد داشت.وزیر نیرو تاکید کرد: توان بخش 
خصوصی در زمینه ساخت نیروگاه ، بازسازی سیستم های 
برق کشور عراق، کاهش تلفات در شبکه توزیع و سایر 
به کار گرفته خواهد شد.وی  نوین  شیوه های مدیریت 
با اشاره به اینکه کشور ایران در بخش آب و برق بنای 
همکاری جدی با شرکت ها و سازمان های دولتی عراق 
دارد، ادامه داد: طبیعتا در چارچوب همکاری های جدید دو 
کشور صدها شرکت خصوصی ایران نیز در زمینه ساخت 
تجهیزات و همچنین تاسیسات نیروگاه ها و تجهیزات 
تصفیه  و  جمع آوری  آشامیدنی،  آب  توزیع  به  مربوط 
فاضالب و احداث نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی با 
همتایان عراقی خود همکاری داشته و در بازار آب و برق 

این کشور حضور فعالی خواهند داشت.
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داللینهفتهدرزنجیرهتولیدتامصرفکشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عدم شفافیت در مسیر زنجیره تولید تا مصرف 
و داللی نهفته در این زنجیره، گفت: این مساله اجحاف در حق مصرف کننده 

می شود و ایجاد نگرانی برای تولیدکننده را در پی دارد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، محمود حجتی  در مراسم اختتامیه 
استارتاپ های کشاورزی، اظهار داشت: امیدواریم با اجرای شیوه های نو در 
بخشهای مختلف کشاورزی، هم در بخش تولید و هم خدمات پس از تولید 
این زنجیره را ساماندهی کنیم.وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: فاصله ای که 
در زنجیره تولید تا مصرف وجود دارد نگرانی بسیار زیادی هم برای مصرف 
کننده و هم برای تولید کننده ایجاد کرده است  زیرا در بسیاری از مواقع در حق 
مصرف کننده اجحاف می شود و در بسیاری از موارد هم نگرانی زیادی برای 
تولید کننده به همراه دارد.حجتی گفت: عدم شفافیت در مسیر زنجیره تولید تا 
مصرف، داللی نهفته در این زنجیره و ارزش افزوده که در این مسیر وجود دارد 
باعث می شود این نگرانی ها برای تولید کننده ها و مصرف کننده ها به وجود 
بیاید.وی افزود: باید این فاصله زنجیره تولید تا مصرف با اعمال شیوه های 
الکترونیکی شفاف کنیم  تا بسیاری از هزینه ها در این راستا کاهش پیدا کند؛ ما 
اگر بتوانیم این مسیر را کوتاه کنیم بسیاری از هزینه های عمومی و زمان صرفه 
جویی زیادی می شود.حجتی با اشاره به توانمندی جوانان در زمینه استارتاپ 
ها گفت: ما باید این توانمندی ها را رشد بدهیم تا شرکت های دانش بنیان 
بتوانند پیشرفت کنند.وزیر جهاد کشاورزی افزود: ما در شرایط سخت جنگ 
اقتصادی هستیم و امیدواریم بتوانیم با توجه به این استارتاپ ها بستر خوبی را 
برای رسیدن به جایگاه واقعی مان فراهم کنیم.حجتی گفت: امیدواریم ما نسلی 
باشیم که بتوانیم از فرصت ها استفاده کنیم و دستاورد خوبی برای آیندگان به 
جا بگذاریم.وی با بیان اینکه یکی از زمینه هایی که باید در آن سرمایه گذاری 
شود بحث آب است، ادامه داد: در صورتی که بتوانیم آبیاری را مدرن کنیم 
می توانیم 3۰ درصد در این زمینه افزایش راندمان داشته باشیم.وی افزود: باید 

بدانیم که گیاه به چه میزان آب نیاز دارد و از هدر رفت آب جلوگیری کنیم.
*استارت آپ ها اقتصاد ما را متحول کرده اند 

در ادامه این مراسم علیرضا دلیری معاون توسعه و جذب سرمایه معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهور  گفت: علم و دانش تحول آفرین است و 
استارت آپ ها اقتصاد ما را متحول کرده اند و اگر به آنها اعتماد کنیم از اقتصاد 
سنتی به مدرن می رسیم.وی افزود: باید به جوانان اعتماد کنیم چون آنها با ایده 
های نو اقتصادمان را از سنتی به مدرن می رسانند.این مقام مسئول ادامه داد: 
یکی از بخش های ویژه ای که در زمینه استارت آپ ها باید به آن توجه شود 
بخش کشاورزی است که می توان از این طریق در آنها تحول ایجاد کرد.دلیری  
با بیان اینکه یکی از معضالت کشاورزی سیستم توزیع است گفت: این معضل 
باید از طریق استارت آپ ها حل شود. بعنوان مثال در زمینه توزیع میوه چند 
استارت آپ راه افتاد و بسیاری از معضالت توزیع میوه را حل کرد.وی با بیان 
اینکه باید شرایطی را فراهم کنیم که صاحبان اندیشه بتوانند فعالیت کنند افزود: 
ما آمادگی داریم تا صندوق های سرمایه گذاری را برای آنها فراهم  و همچنین 
شرایط معافیت مالیاتی و دریافت وام های بانکی را برای آنها مهیا کنیم.دلیری  
گفت: باید در بازار سرمایه شرایط ویژه ای فراهم شود تا این افراد بتوانند از 
طریق بورس حمایت شوند و ما نیاز به تحول در بخش کشاورزی داریم و 
با اعتماد به ایده های نو می توانیم نتیجه گیری کنیم.وی افزود: باید به جوان 
ها اعتماد کنیم چون آنها قدرت ریسک دارند.دلیری اضافه کرد: شرکت های 
دانش بنیان که در کشور فعالیت می  کنند بعضاً سالیانه 3۰ درصد رشد دارند و 
برخی از آنها نیز ماهیانه 1۰ درصد رشد داشته اند.معاون رئیس جمهور افزود: 
حضور این جوانان و استارت آپ ها در بخش کشاورزی بسیار کم است و 

باید نقش آنها را پررنگ کنیم.

خبر

ممنوعیتخریدوفروشمرغ
زندهبیشاز۸۷۰۰تومان

 بنابر اعالم اتحادیه صنفی، هرگونه خرید و فروش مرغ 
زنده بیشتر از 8۷۰۰ تومان در استان تهران ممنوع است 

و با متخلفان پیگرد قانونی جدی صورت می گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اتحادیه فروشندگان پرنده  
و ماهی تهران در اطالعیه به اعضای خود اعالم کرد: 
همکاران کشتار کننده و دفاتر فروش مرغ زنده استان 
تهران توجه داشته باشند که خرید مرغ زنده در سراسر 
استان تهران به قیمت باالتر از  8۷۰۰-86۰۰ تومان 
بصورت واریز پیگرد قانونی جدی دارد و با  خریداران 
و فروشندگان باالی نرخ فوق از طریق مراجع قضایی 
و تعزیرات برخورد قاطعانه خواهد گردید. لذا مراتب 
جهت اطالع  همکاران اعالم می گردد و بنا به مصلحت 

شما رعایت موضوع فوق الزامی است.

»اتحادیهامکان«سبدکاالی
کارگرانراتوزیعکند

 دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران تزریق 
نقدی پول را در بهبود وضع معیشت کارگران موثر 
ندانست و تاکید کرد: توزیع کاالهای اساسی و مایحتاج 
ضروری، بهترین راه کمک به وضع معیشت خانوارهای 

کارگری است.
درباره  ابوی  هادی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از  کارگران  نیاز  مورد  و  اساسی  کاالهای  اختصاص 
طریق اتحادیه امکان، گفت: اتحادیه امکان از این جنبه 
که ساختار تعاونی دارد و متعلق به مجموعه کارگری 
نیاز کارگران  است برای توزیع اقالم و کاالی مورد 
خوب است منتها این اتحادیه نمی تواند جنس ارزان 
توزیع کند مگر این که دولت حمایت کند.وی درباره 
استقبال کمرنگ کارگران از محصوالت امکان، گفت: 
در سالهای گذشته کاالی نامرغوب در اختیار اتحادیه 
قرار می گرفت و برنج یا گوشتی که به دست کارگر 
می رسید از کیفیت پایینی برخوردار بود؛ به همین دلیل 
کارگران امروز از فروشگاه های بزرگ خرید می کنند.

وی ادامه داد: اگر قرار است مذاکراتی با اتحادیه امکان 
برای تامین اقالم ضروری کارگران صورت گیرد دولت 
باید وارد عمل شود تا کاالی با کیفیت و نرخ مناسب 
عرضه شود ولی چنانچه مذاکرات مربوط به عرضه 
بسته حمایت غذایی است و دولت توزیع کننده سبد 
کاالی کارگران است باید با مجموعه ها و سازمان های 
تامین کننده مذاکره کند به این نحو که برای تامین 
گوشت مناسب با شرکت پشتیبانی امور دام و برای 
تامین برنج مرغوب با شرکت بازرگانی دولتی هماهنگ 
شود.به گفته ابوی، فعال کردن تعاونی امکان هم موجب 
ارتقای جایگاه بخش تعاون به عنوان یک تشکل مردمی 
می شود، هم مایحتاج ضروری و اساسی خانوارهای 

کارگری را تامین کند.

رییس کل بانک  مرکزی در یادداشتی بر ادامه خبر
قوت  به  بانکی  نظام  بازسازی  و  ارزی  برنامه 

گذشته تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالناصر همتی 
در یادداشتی اینستاگرامی درباره بازار ارز طی 
روزهای اخیر، نوشت: همانگونه که پیش بینی 
شده بود، در روزهای اخیر به دلیل فرصت زمانی 
تسویه  برای  میالدی  جاری  سال  از  باقیمانده 
حساب های  طرف  با  وتجار  بنگاه ها  حساب 
خارجی، تقاضای واقعی ارز به طور طبیعی تا 
حد زیادی افزایش پیدا کرد. متاسفانه این بار 
نیز فرصت جویان و نوسان گیران با سوار شدن 
بر این موج و با کمک گرفتن از جو روانی در 
فضای مجازی افزایش کوتاه مدتی را در نرخ 

ارز موجب شدند.
بر اساس پیش بینی انجام گرفته، در این مقطع نیز 
بانک مرکزی با برنامه و تدبیر، نیاز تجار و سایر 
متقاضیان ارز را تأمین و با اقدامات الزم ثبات 
را به بازار ارز برگرداند و آن را در مسیر تعادلی 
بانک  مدیریت  البته  و  بازار  بنیادهای  پایه  بر 
مرکزی، قرار داد.  قبال نیز تاکید کردم که ذخائر 
اسکناس کشور در وضعیت بسیار مطلوبی است 

و تسلط و احاطه بانک مرکزی پرقدرت تر از 
همیشه است.  در پاسخ به اظهار نگرانی برخی 
از صاحبنظران محترم در خصوص معضالت 

پیش انباشته نظام بانکی، ذکر این نکته ضروری 
است که برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی در 
اقدامات اساسی ولی  با  ارزی هم راستا  بخش 

نظام  بازسازی  و  اصالح  در  بانک  این  دقیق 
بانکی بوده و همچنان هردو سیاست با قوت 

ادامه خواهد یافت.

همتیتاکیدکرد:
وضعیتمطلوبذخایراسکناس

و  ارزی  برنامه  تداوم 
بازسـازی نظام بانکی

آگهی تغییرات شرکت 
کیمیاگران امروز پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 210۵0 و شناسه ملی 
العاده مورخ 0۹/20/  فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به   101۹002۵613
13۹7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شرکت به علت عدم فعالیت منحل شد - آقای 
مهدی شاهینی به کدملی 03837۵17۹۹ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید . 
-آدرس محل تصفیه : استان البرز – شهرستان کرج – بخش مرکزی – شهرکرج 

– فاز چهار – خیابان 403 – پالک 38 کدپستی 1234۵678۹8 انتخاب شد
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )3310۹1(

تاسیس موسسه
13۹7/0۹/2۵به  درتاریخ  البرز  پژوهان  دانش  برتر  نگاه  تجاری  غیر   
ذیل  امضا  و  ثبت   14008011060 ملی  شناسه  به   4102 ثبت  شماره 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
و  کار  و  آزاد  مهارتی  آموزشهای  دوره های  برگزاری   : موضوع  میگردد. 
دانش در زمینه گرافیک رایانه به استناد مجوز شماره 101/۹7/1140۹ 
مورخ ۹7/8/28 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز مدت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان البرز ، شهرستان کرج، 
شهید  خیابان   ، شمالی  طالقانی  بلوار   ، بهار  کرج،  شهر   ، مرکزی  بخش 
 6 واحد   ، سوم  طبقه   ، میالد  ساختمان   ،  0 پالک   ، پسند)بهار(  شرع 
کدپستی 31۵36۵474۵ سرمایه شخصیت حقوقی : 10,000,000 ریال 
و  به رحمان رضائی  متعلق  پانصد هزار سرمایه  و  میلیون  پنج  باشد.  می 
چهارمیلیون و پانصد هزار متعلق به پرنیان رضائی است اسامی و میزان 
سهم الشرکه شرکا : خانم پرنیان رضائی به شماره ملی 0310360۵28 
شماره  به  رضائی  رحمان  آقای  الشرکه  سهم  ریال   4,۵00,000 دارنده 
ملی 03214۵4741 دارنده ۵,۵00,000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران 
نایب  سمت  به  و   0310360۵28 ملی  شماره  به  رضائی  پرنیان  خانم   :
رئیس هیئت مدیره به مدت 10 سال آقای رحمان رضائی به شماره ملی 
مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به  و  مدیرعامل  سمت  به  و   03214۵4741
و  تعهدآور  مالی  اسناد  تمامی   : امضا  حق  دارندگان  سال   10 مدت  به 
مکاتبات  و  برات  سفته،  قبیل چک،  از  بانکی  اوراق  و  اسناد  و  قراردادها 
وسایر  داشت.  خواهد  اعتبار  موسسه  مهر  و  مدیرعامل  امضای  با  مؤسسه 
مکاتبات و اوراق عادی با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و مهر موسسه 

معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
کرج )330850(

آگهی تغییرات شرکت
و شناسه  ثبت 42۵  به شماره  میثاق شرکت سهامی خاص  نصر   شیمی 
بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10320242۹00 ملی 
ناهید  : -خانم  اتخاذ شد  العاده مورخ 13۹7/08/20 تصمیمات ذیل  فوق 
و  اصلی  بازرس  ملی 00۵1۵۹040۹بسمت  شماره  سریزدی  غالم  حاجی 
علی  بازرس  ملی002116631۵بسمت  شماره  به  حیدرپور  فاطمه  خانم 

البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اشتهارد )3310۹2(

آگهی تغییرات شرکت
 عمران فضای آروین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 308۵2 و شناسه 
 13۹7/06/1۵ مورخ   مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   14006206270 ملی 
البرز- استان  ادرس  به  قبلی  ادرس  از  : -محل شرکت  اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات 

شهرستان کرج-بخش مرکزی -شهر گرمدره-محله گرمدره )شهرک شاهد( - کوچه 
و   ۹ -واحد  پنجم  -پالک 0-ق 123-طبقه   ) اول  )12متری  کوچه   -  ) آب  )نهر 

کدپستی 31648778۵۹(منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرج )3310۹4(

آگهی مفقودی
اینجانب باقر نوروزَی مالک خودروی پیکان سواری به شماره بدنه ۰۰8141۷8۷۷ و 
شماره موتور 1112812۰598 و شماره پالک ایران 82-4۷9ه13 بعلت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری 
واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدهی 

بهشهراست پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رمضان مقصودی شورابی  دارای شناسنامه  شماره 21۷6  به شرح دادخواست 
به کالسه  ...از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمودمقصودی شورابی  بشناسنامه شماره 6 در تاریخ در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست  به :
1-طیبه نوربخش شورابی  به شماره ملی 46228۷۷4۷3زوجه

2-کیومرث مقصودی  شورابی  به شماره ملی 4623۰938۰8فرزندذکور
3ـ طهمورث  مقصودی  شورابی  به شماره ملی 46231۰8۷91 فرزندذکور

4ـ  رمضان مقصودی   شورابی  به شماره ملی 462163183۷ فرزندذکور
5ـ  عبداهلل  مقصودی   شورابی  به شماره ملی 4623654۷61 فرزندذکور
6ـ  رحمان  مقصودی   شورابی  به شماره ملی 461۰31۰8۰5 فرزندذکور

۷ـ  رحیم مقصودی   شورابی  به شماره ملی 461۰31۰813 فرزندذکور
8ـ  تهمینه  مقصودی   شورابی  به شماره ملی 462۰93۷142 فرزنداناث
9ـ  مریم  مقصودی   شورابی  به شماره ملی 46232۰4928 فرزنداناث

1۰ـ  خدیجه  مقصودی   شورابی  به شماره ملی 4623261141 فرزنداناث
11ـ  نیره  مقصودی   شورابی  به شماره ملی 461۰۰14289 فرزنداناث

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی ابالغ واحضار
شماره  دادنامه  برابر  شما  همسر  المکان  مجهول  قادر  فرزند  حاتمی  وحید  آقای 
9۷۰99۷835۰3۰۰3۰5 مورخ 139۷،6،1۰ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان قصرشیرین با استقرار مهریه خود به تعداد 114 عدد سکه طالی تمام بهار 
آزادی تقاضای ثبت طالق را نموده است لذا الزم است ظرف مدت یک هفته پس 
از انتشار در این دفتر خانه به آدرس قصرشیرین خ راه کربال روبروی بانک صادرات 
این  ازدواج شماره 1۰۰ وطالق ۷۷ قصرشیرین حاضر شوید در غیر  دفتر رسمی 
صورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد واعتراض بعدی مسموع نخواهد بود.

سردفتر ازدواج شماره 100 وطالق شماره 77 قصرشیرین رستم شاه محمدی نصر آبادی

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  موضوع  139۷6۰318۰18۰۰1955-9۷/5/1۷هیات  شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی احمد عدل پور امشی فرزند 
هدایت  بشماره  شناسنامه 14۰4 در ششدانگ  یک باب خانه  و محوطه  به مساحت  
25۷  متر مربع  با کاربری مسکونی  مجزی  شده  از پالک  31/1۰4  فرعی  از  3 اصلی  
واقع  در رودبرده  بخش  12 گیالن  که برای  آن شماره 2466 فرعی  درنظر  گرفته  
شده خریداری از مالک  رسمی  حسین  مصلح  رودبرده محرز گریده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی به  مدت دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مراجع قضائی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
رم الف : 5034- رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر -  سید روشن آقا زاده 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۰/8/ 9۷ تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۷/1۰/23

مفقودی
پالک  شماره  با   2۰15 مدل  سوناتا  هیوندای  سواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ   
شاسی  شماره  G4KEEA46191۷و  موتور  شماره  با   82 ایران  1۷8ص4۷ 
KMHEC41C۰FA66۷551بنام علی شیدائی خاکی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو پارس مدل 96 با شماره پالک 861ج18 ایران 92 با شماره 
موتور 181B۰۰1228۷و شماره شاسی NAAN11FE۷HH992۰42بنام احسان 

اکبری آهنگر ی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 وزیر راه و شهرسازی گفت: معتقدم دولت به 
هیچ وجه نباید در بخش مسکن مداخله کند 
و دولت برای ساخت ساالنه 100 هزار واحد 

مسکونی صرفا تسهیل گری می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد اسالمی 
درباره وضعیت فعلی الیحه ای که وزارت راه 
موضوع  با  آخوندی  زمان  در  شهرسازی  و 
و  مسکن  بازار  به  بخشی  تعادل  راهکارهای 
و  موجر  قانون  اصالح  هدف  با  و  بها  اجاره 
مستأجر به هیئت دولت برده بود و این الیحه 
در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی 
بود، اظهار داشت: پس از ورود من به وزارت 
تا روی الیحه  راه و شهرسازی، دستور دادم 
کار عمیق تری انجام شود.وی در پاسخ به این 
پرسش که آیا شما با طرح قبلی وزارت راه و 
شهرسازی مبنی بر تعیین سقف برای اجاره 
بها از سوی دولت موافقید یا خیر؟ ادامه داد: 
من معتقدم مداخله دولت در بازار مسکن به 
خصوص اجاره بها به هیچ وجه پاسخ مناسب 
و درستی به مشکالت جامعه نیست. بلکه باید 
سعی کنیم راه حل های پایداری را بدهیم که 
در حقیقت بتوانیم اطمینان داشته باشیم که به 

قشر متقاضی واحدهای استیجاری آسیب وارد 
نشود.وزیر راه و شهرسازی افزود: به همین این 
الیحه نیاز داشت تا از پختگی الزم برخوردار 
شود. دستور داده ام تا روی موضوع اجاره بها، 
کار  این  هنوز  بیشتری شود.  تحقیقاتی  کار 
تکمیل نشده است.وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا ساخت سالی 100 هزار واحد مسکونی با 
اعتقاد شما مبنی بر عدم مداخله دولت در بازار 
مسکن در تعارض نیست؟ گفت: اساسا وظیفه 
ما در زمینه ساخت ساالنه 100 هزار واحد، 

تسهیل گری و ایجاد فرصت برای تولید مسکن 
است. حتما و قاطعانه باید اقدامات ما به سمت 
ایجاد ظرفیت در کشور برای تولید مسکن با 
استفاده از سیاست ها حمایتی و مشوق هایی 
که در اختیار سازندگان قرار می دهیم، باشد.

و  مردم  خوِد  است  قرار  شد:  یادآور  اسالمی 
سازندگان خانه هایشان را بسازند و ما )به عنوان 
دولت( باید هدایت و نظارت کنیم و مطمئن 
باشیم سالی حداقل ۵00 هزار واحد در کشور 
تولید تا قشر متوسط به پایین از مسکن بهره 

مند شود.وی ادامه داد: ما 200 هزار میلیارد 
تومان پروژه نیمه تمام داریم که با سالی 7 یا 
8 میلیارد تومان بودجه، سالها طول می کشد 
تا تمام شود. بنابراین نیازمند روش های دیگری 
برای تأمین منابع مالی هستیم. انتشار اسناد 
خزانه اسالمی نیز جزء تعهدات دولت محسوب 
می شود. اما به دنبال عرضه اوراق سهام در 
بازار سرمایه هستیم تا از محل اوراق سهام، از 
نقدینگی در اختیار مردم به تأمین مالی پروژه 
ها بپردازیم.وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: 
یکی از الزامات اجری این برنامه این است که 
برای پروژه های نیمه تمام، سهام تعریف و آن 
سهام را عرضه کرده و بازگشت آن را از محل 
منابع خود همان پروژه تضمین کنیم تا مردم 
بتوانند با هر میزان پولی که دارند در تأمین 
وزیر  گفته  کنند.به  ها مشارکت  پروژه  مالی 
راه و شهرسازی، اقدامات اداری تأسیس این 
صندوق در ماه جاری انجام می شود تا بتوانم 
منابع صندوق را از سرفصل های پیش بینی 
شده تأمین و در مدار فعالیت قرار گیرد. یکی 
از کارهای این صندوق هم عرضه اوراق سهام 

پروژه های حمل و نقلی خواهد بود.

وزیرراهوشهرسازی:نبایدبهقشرمستأجرفشاربیاید

مخالف مداخله دولت درمسکن هستم



با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به
 دیگران رفتار کنید

آنتونی رابینز

سخن حکیمانه

حدیث از مطرب و می گوی و راز از دهر کمتر جو 
 که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معّما را

غزل گفتی و ُدر ُسفتی، بیا و خوش بخوان حافظ
 که بر نظم تو افشاند، فلک ِعقد ثریّا را

امروز با حافظ

»اعترافاتهولناِکالکپشت
ُمرده«چاپشد

هولناِک  »اعترافات  رمان 
الک پشت ُمرده« نوشته مرتضی 
برزگر توسط نشر چشمه منتشر 

و راهی بازار نشر شد.
به گزارش مهر، رمان »اعترافات 
هولناِک الک پشت ُمرده« نوشته 
توسط  به تازگی  برزگر  مرتضی 
نشر چشمه منتشر و راهی بازار 
نشر شده است. این کتاب صد و سی و دومین عنوان 
ناشر  این  که  است  آبی«  قفسه  »کتاب های  مجموعه 
چاپ می کند. کتاب های قفسه آبی، ژانری،  قصه گو و 

جریان محور هستند.
از مرتضی برزگر پیش از این، رمان »قلب نارنجی فرشته« 
منتشر شده است. این مجموعه داستان که خرداد امسال 
چاپ شد، آثاری از این نویسنده را در بر می گرفت که 
پیش از چاپ در این کتاب،  برنده جوایز مختلف ادبی از 

جمله صادق هدایت، فرشته و ... شده بودند.
فضای داستان »اعترافات الک پشت مرده...« گروتسک 
است و سرآغازش از مقطع مرگ همسر جواِن شخصیت 
راوی است. زِن جوان، عجیب و قلدری در بیمارستان 
می میرد و همسرش مجبور است با آدم هایی روبرو شود 
که به او مشکوک اند. در عین حال از این هم می ترسد که 

روح همسرِ مرده اش برایش دردسر درست کند...
از طرفی  است چون  تناقض  دچار  داستان  این  راوی 
همسرش را دوست دارد و از طرفی هم نمی خواهد روح  

او برایش ایجاد مشکل کند.

در دنیای کتاب
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اذان ظهر 1۲/03  اذان مغرب 17/14
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اوقات شرعی

مستند»متولدآذر«جدیدترینمحصولسازمانسینمایی
حوزههنریمنتشرشد

مستند »متولد آذر« به کارگردانی و تهیه کنندگی سیدرضا حسینی ازتازه ترین تولیدات مرکز مستند 
سوره در ویودیهای معتبرمنتشر شد.

به گزارش  پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، این مستند به زندگی، 
شخصیت و زمانه مرتضی سرهنگی، چهره برگزیده هنر انقالب وپژوهشگر پیش کسوت دفاع 
مقدس می پردازد.عالقه مندان می توانند این مستند را با مراجعه به سایتهای معتبر ویودی،دانلود و 
تماشا کنند.در این خبر آمده است: این اثر از سوی مرکز مستند سوره حوزه هنری بهبخش جایزه 
شهید آوینی شانزدهمین جشنواره فیلم های مستند»سینماحقیقت« راه یافت و در این جشنواره 
به نمایش درآمد.همچنین مراسم رونمایی مستند »متولد آذر«، در هفته جاری در حوزه هنری 
سازمان تبلیغات اسالمی با حضور جمع کثیری از مسئولین،هنرمندان و فرهیختگان و سینماگران 

کشور رونمایی شده است.

نهضتسینماسازیحوزههنریادامهدارد

شماره 22 ماهنامه »سوره سینما« زیر نظر سازمان سینماییحوزه هنری ویژه آذرماه 9۷ منتشر شد.
به گزارش  پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری؛ بیست ودومین شماره 
ماهنامه »سوره سینما« به سردبیری یزدان عشیری با عکس روی جلد مستند بلند »خانه ای 
برای تو« که درمرکز مستند سوره حوزه هنری تولید شده، به چاپ رسیده است.در این شماره 
عالوه بر انتشار اخبار فعالیت های سازمانسینمایی و واحدهای تصویری استان های حوزه هنری 
درآذرماه به موضوعاتی چون: یادداشت نخست با عنوان »نهضت سینماسازی ادامه دارد«، 
گزارش رونمایی مستندسیاسی »راه طی شده« به کارگردانی علی مالقلی پور و گزارشی پیرامون 
اتفاقات و حواشی پس از رونمایی، گزارش نشست خبری ویژه افتتاحیه پردیس سینمایی 
ساحل در اصفهان، یادداشتی با موضوع نگاهی به جشنواره فیلم مقاومت، گزارشی از بازدید 
مهمانان خارجی حاضر در جشنواره فیلم مقاومت از حوزه هنری، پرونده فیلم »سرو زیر آب« 
همراه با گزارش، گفتگو و یادداشت پیرامون این فیلم، گزارش چهار نشست پایانی از سلسله 
نشست های سوژه یابی با سخنرانی موسی حقانی و ...از جمله عناوینی است که در این شماره 

پرداخته شده است.

خبر

کاریکاتور

ساسان سالور تهیه کننده سینما درباره آخرین وضعیت اکران 
»هایالیت« گفت: احتماال این فیلم در اردیبهشت و یا خرداد سال 

آینده اکران می شود.
»هایالیت« به نویسندگی و کارگردانی اصغر نعیمی و تهیه کنندگی 
اجتماعی روایت  با مضمون  را  ساسان سالور، درامی عاشقانه 

می کند.
پژمان بازغی، آزاده زارعی، سام قریبیان، الهه حصاری، مینا وحید 

و جمشید هاشم پور از بازیگران اصلی این پروژه هستند.
گفتنی است؛ فیلم سینمایی »هایالیت« در سی و ششمین دوره از 

جشنواره فیلم فجر حضورداشت.

اردیبهشت یا خرداد زمان اكران 
»هایالیت «

شکست مفتضحانه  ترامپ!!!

ابوالقاسم طالبی در آستانه »نهم دی« و پخش فیلم »قالده های طال« 
در شبکه افق ویژه فیلم های سینمایی آخر هفته تلویزیون در صفحه 
اجتماعی خودش نوشت:»حضرت رهبری یکبار به من فرمودند که 
به رئیس جمهور توصیه کردم فیلم »قالده های طال« را ببیند. چندی 
پیش هم در سخنرانی عمومی ضمن اظهار لطف به قدرت سینمای 
ایران فرمودند: من فیلمی را توصیه کردم آقای رئیس جمهور ببیند و...
از دکتر علی  عسگری پرسیدم چرا هرسال 9 دی فیلم قالده های 
طال دچار سانسور و عدم پخش میشه یا پس از فشار مردمی برای 
پخشش می فرستید شبکه افق؟ گفتند من تا حاال در مورد این فیلم 

چنین تصمیمی نگرفتم و...
به نظر شما این نفوذی پرقدرت کیست که در تلویزیون هرسال سعی 

میکنه این قطعه از تاریخ درست دیده نشه؟«

اعتراض طالبي به سانسور 
»قالده هاي طال«

مهدی میامی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره زمان 
افزود:   »3 »ستایش  سریال  سوم  فصل  پخش  احتمالی 
واقعیت امر زمان پخش سریال دست من بازیگر نیست 
اما می دانم که یک ماه دیگر از ضبط اثر باقی مانده است. 
البته بخش فیلمبرداری صحنه هایی که من در ستایش باز 

داشتم تمام شده است.
او ادامه داد: با توجه به ادامه فیلمبرداری تا اواخر بهمن 
ماه بعید می دانم که این سریال اسفند ماه روی آنتن برود و 
تصور می کنم مسئولین سریال آن را برای پخش طی سال 

آینده آماده خواهند کرد.

ستايش چه زماني
 اكران مي شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه مفاخر 
فرهنگی پرچم هویتی منطقه خود هستند، گفت: 
زادگاه  فرهنگ  و  مفاخر  از  جوانان  شناخت 
خود، می تواند در امیدوار شدن آنها به آینده 
فرهنگی  آسیب های  برابر  در  ماندن  مقاوم  و 
اثربخش باشد. سید عباس صالحی  در حاشیه 
در  فیروزکوه  فرهنگی  هفته  اختتامیه  مراسم 
جمع خبرنگاران اظهارداشت: تجلیل از مفاخر 
فرهنگی هر شهرستان، تکریم فرهنگ و هنر 
است و این اقدام به شهرستان ها هویت می 

بخشد.
وی ضمن تاکید بر جمع آوری آثار مکتوب از 
مناطق قدیمی افزود: تاریخچه و اسناد مکتوب 
هر منطقه پل ارتباطی عصر حاضر با گذشته 

است که می تواند بسیار مهم و جذاب باشد.
های  ریشه  روستاها  داشت:  بیان  صالحی 
شهرهای ما هستند؛ هر میزان مستندات بیشتری 
از این مناطق عرضه کنیم در شناخت تاریخ و 

گذشته ی مناطق موفق تر خواهیم بود.
را  فرهنگی  هفته  برگزاری  ارشاد هدف  وزیر 

فرصتی برای کشف ظرفیت های موجود اعالم 
کرد و افزود: دستاوردهای ما در عرصه فرهنگ 
و هنر و عناصر خالق بسیار زیاد است و در این 
هفته می توانیم ظرفیت های پراکنده را تجمیع 

کنیم تا جلوه روشن تری از آنها به دست آید.
صالحی همچنین ادامه داد: علم به داشته های 

موجود، فرصتی پدید می آورد تا بتوانیم برای 
آینده و رقم زدن اتفاقات بهتر برنامه ریزی کنیم.
عامل  فرهنگی  های  هفته  کرد:  تصریح  وی 
تامین اوقات فراغتی سالم، افزایش آرامش مردم 
و ایجاد نشاط و امید در جامعه است.این مقام 
میلیارد  هزار  تخصیص 2  به  اشاره  با  مسئول 

ایجاد  در جهت  یافته  اعتبار تخصیص  تومان 
اشتغال در زمینه های فرهنگی خاطرنشان کرد: 
انتظار می رود در سه گرایش هنری، فرهنگ 
برای  فراوانی  های  فرصت  رسانه  و  مکتوب 
اشتغال آفرینی به وجود آید که تاکنون در سطح 

شایسته ای مورد توجه قرار نگرفته بود.
صالحی افزود: اشتغال در حوزه فرهنگ به دلیل 
ارتباط با فضای درونی افراد، شغل هایی پایدار 
و مستمر خواهد بود.وزیر ارشاد تاکید کرد: با 
توجه به اینکه امسال، سال پایه برای این اقدام 
و  اعتبار  آینده  سال  در  رود  می  انتظار  است، 
فرصت های بیشتری در حوزه اشتغال فرهنگی 
فراهم شود.سید عباس صالحی به منظور بازدید 
دستاوردهای  و  ها  توانمندی  نمایشگاه  از 
فرهنگی فیروزکوه، و حضور در مراسم اختتامیه 
هفته فرهنگی به این شهرستان سفر کرد.هفته 
فرهنگی شهرستان فیروزکوه از اول تا هفتم دی 
ماه برگزار شد و در طول آن 11۰ برنامه متنوع 
فرهنگی توسط 14 کمیته در زمینه های گوناگون 
با هدف افزایش نشاط اجتماعی به اجرا در آمد. 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مرزنشینان 1356 دهستان شروینه

به اطالع کلیه نمایندگان محترم گروه شرکت تعاونی مرزنشینان 1356 دهستان 
اول  نوبت  شروینه می رساند در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 
روز چهارشنبه راس ساعت 9 صبح تاریخ 97/11/10 در محل سالن اجتماعات 
کتابخانه عمومی محمدرسول اهلل شهرستان جوانرود فاز 3 برگزار می گردد.

خواهشمند است راس ساعت مقرر در جلسه مذکور حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

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

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

شرکت در سال 97
4-تصمیم گیری در خصوص سود اعضا و سهامداران شرکت در سالهای 96 و 

97
5-تصمیم گیری در خصوص تعیین و تغییر روزنامه های کثیراالنتشار جهت 

درج آگهی های شرکت
6-تصمیم گیری در خصوص به کارگیری دفتردار شرکت

7-تصمیم گیری در خصوص برنامه های آتی و تعیین خط مشی شرکت
8-انتخاب هیئت مدیره و بازرس اصلی و علی البدل شرکت

9-داوطلبان شرکت در سمت هیات مدیره و بازرس می توانند از تاریخ نشر 
 - واقع در شهرستان جوانرود  به دفتر شرکت  به مدت یک هفته  این آگهی 
بلوار شاهد شهرک فرمانداری )روبروی بریدگی جاده نیروی انتظامی(مراجعه 

نمایند.
هیات مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان 1356 دهستان شروینه

تاریخ انتشار:97/10/8

آگهی فراخوان مناقصه شماره )97/23( یک مرحله ای
خرید کنتور 1/2 اینچ کالس B برای شهرهای استان اردبیل

شرکت آب و فاضالب استان اردبیل در نظر دارد به استناد آئین نامه معامالت داخلی شرکت، خرید کنتور 1/2 اینچ کالس  B طبق مشخصات 
پیوستی برای شهرهای استان اردبیل را از طریق فراخوان مناقصه از مناقصه گران واجدشرایط خریداری نماید.

1.نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب استان اردبیل- اردبیل، میدان بسیج جنب هتل دریا. تلفن)045-33717101(
2.نام و نشانی دستگاه نظارت: مهندسین مشاور دقت گستر ایرانیان

3.موضوع مناقصه: خرید کنتور 1/2 اینچ کالس  B به تعداد 4044 دستگاه برای شهرهای استان اردبیل
4.محل تحویل کاالها: انبار شهرهای اردبیل، مشگین شهر، پارس آباد و بیله سوار و نمین و نیر و خلخال و سرعین و کوثر و ...

5.مدت تحویل کاالها: 30 روز
6.اعتبار این طرح: از محل منابع داخلی و تبصره 3 می باشد.

7.تاریخ مهلت و محل دریافت اسناد: واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت هشت روز نسبت به دریافت اسناد از www.abfa-ardabil.co.ir اقدام نمایند.
8.مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: )364/000/000 ریال( با اعتبار سه ماه بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب شماره 4729156424  بانک ملت شعبه بسیج اردبیل 

می باشد. )مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین مهلت تحویل اسناد 3 ماه می باشد(
9.تاریخ مهلت و محل تحویل اسناد: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد حداکثر تا ساعت 14 مورخ 97/10/30  اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت الک و مهر شده به دفتر 
حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضالب استان اردبیل تحویل و رسید دریافت دارند. پیشنهادهای واصله در ساعت )9/15( مورخ 97/11/01 در کمسیون مناقصه بازگشایی خواهد 

شد. ضمنا هزینه درج دو نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
10. جهت بازبینی آگهی به آدرس: )http://iets.mporg.ir( و )http://tender.bazresi.ir(  و )http://tender.nww.ir( و )www.abfa-ardabil.co.ir( مراجعه 

شرکت آب و فاضالب استان اردبیلفرمایند.

نوبت سوم

وزیرفرهنگوارشاداسالمی:

مفاخر فرهنگی پرچم هویتی منطقه خود هستند


