
به گزارش زمان ، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: شهادت به ما می آموزد که ما باید برای امنیت، پیشرفت و پیروزی در راه خداوند بایستیم. شهدا تندیس های زنده فضایل یک جامعه هستند.  سردار حسین سالمی جانشین فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی دیروز در مراسم گرامیداشت شهدای مدافع امنیت و آرامش ملت ایران که در ستاد نیروی زمینی سپاه برگزار شد، گفت: این روزها رایحه دل انگیز شهادت پاسداران انقالب و حافظان حریم امنیت کشور عزیزمان 

و حافظان نوامیس و هویت انقالبی ملت شریف ما، در کوچه ها و خیابان های روستاها و شهرهای کشورمان پیچیده است.
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سردار سالمی: دشمن بداند او را رها نمی کنیم  

سپاه مقابل مثلث شوم منطقه ایستاده است

افزایش ۱۰ درصدی 
عوارض برق

 در سال آینده

به گزارش زمان ، نمایندگان مجلس، عوارض برق مصرفی را در سال ۹۸، ۱۰ درصد تعیین کرده و مشترکان روستایی و چاه های کشاورزی را از شمول حکم این بند معاف کردند.در جلسه علنی 
دیروز مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی الیحه بودجه سال ۹۸ عوارض ۱۰ درصدی برای برق مصرفی تعیین شد.بر اساس بند )د( تبصره ۶ الیحه بودجه مقرر شد عوارض موضوع ماده 
۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب سال ۹۴ به میزان ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی در سقف ۱۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال تعیین شود و مشترکان روستایی و چاه های کشاورزی از شمول 
حکم این بند معاف شوند.در جریان بررسی این بند، پیشنهاداتی در مورد حذف دریافت عوارض برق مصرفی مطرح شد.پاپی زاده نماینده مردم دزفول خواستار حذف این بود، او گفت: مصرف 
برق در جنوب کشور باال است و افزایش عوارض برق موجب افزایش بهای برق مصرفی مشترکان خواهد شد.همچنین تعدادی از نمایندگان تالش داشتند تا شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت 
را از پرداخت عوارض برق معاف کنند اما مجلس با این پیشنهادات نیز مخالفت کرد.حاجی دلیگانی نیز پیشنهاد داد که مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز از پرداخت عوارض برق معاف شوند 
اما پورمحمد معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: دولت امسال ۱۳ درصد حقوق افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را افزایش داده و عالوه بر آن ۸ هزار و ۶۰۰ 
میلیارد تومان برای کمک به افرا د تحت پوشش اختصاص داده است.وی تاکید کرد: استثنا کردن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت عوارض برق از نظر بروکراسی اداری امکانپذیر نیست 

لذا نمایندگان با این پیشنهاد نیز مخالفت کردند.

روزانهم صبح اریان

مردم هوشمندانه 
بلیت هواپیما 

بخرند

سرطان؛ در صدر 
بیماری های
 پر هزینه 

برخورد مجلس
 با مسببین

 گرانی خودرو                     
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وزیر اطالعات عنوان کرد: 

چندین سرویس اطالعاتی بر ضد ایران 
همکاری می کنند

وزیر نیرو اعالم کرد:

و  دولت  نزدیک  همکاری  ورت  ضر
یم ها تحر در  بخش خصوصی 
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توزیع گوشت بر اساس فهرست یارانه بگیران 
جزئیات شیوه توزیع گوشت تنظیم بازاری؛

آگهی مزایده عمومی
 پالژ شهرداری رویان

1- شهرداری رویان در نظر دارد مجموعه پالژ شهرداری رویان را با حفظ مالکیت از طریق مزایده به 
اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت 
دوم جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری رویان مراجعه یا از طریق سایت اینترنتی WWW.royan.ir اسناد مربوط 

به مزایده را دریافت نمایند
2- مدت قرارداد:3 سال شمسی

3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده :مبلغ 100/000/000ریال به صورت نقد به حساب سپرده یا ضمانتنامه معتبر بانکی
4- محل و مهلت دریافت اسناد :متقاضیان می توانند حداکثر تا مورخ 97/12/20جهت دریافت اسناد به واحد امور 

قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند 
5-مهلت و محل تسلیم اسناد: متقاضیان می بایست اسناد تکمیل شده را  تا پایان وقت اداری مورخ 97/12/20به واحد 

دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند 
6-تاریخ بازگشایی پاکات :پیشنهادات دریافتی در مورخه 97/12/21در محل کمیسیون عالی معامالت بازگشایی و برنده 

مناقصه اعالم خواهد شد ضمناً سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است 
7-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 

8-هرگاه نفرات اول تا سوم در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
9- هزینه خرید اسناد 2/000/000 میلیون ریال می باشد که می بایست به شماره حساب 0219063481007نزد بانک ملی 
رویان به نام شهرداری رویان واریز و فیش مربوط به آن به واحد مالی ارائه گردد ضمنا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد 

نخواهد شد
 احمد توکلی شهردار رویان

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری هیچیرود  در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات شهری ) رفت و روب ... جمع آوری و حمل زباله( 
سطح شهر هچیرود و محالت به صورت حجمی به پیمان کاران و شرکت هایی که دارای صالحیت مرتبط از 
اداره کار و همچنین دارای فرم ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده میباشند اقدام نماید . لذا متقاضیان جهت شرکت در مناقصه 
از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم طبق زمانبندی ذیل جهت دریافت اسناد مناقصه به امور مالی شهرداری یا به سایت الکترونیکی 

www.hachiroud.ir مراجعه نمایند .
1- برآورد یک سال واگذاری خدمات مذکور تقریبا به مبلغ 34/995/000/000 ریال معادل سه میلیارد و چهار صد و نود و نه 

میلیون و پانصد هزار تومان می باشد .
2- بابت سپرده شرکت در مزایده باید مبلغ اعالمی در جدول فوق در قالب ضمانت نامه بانکی یا معادل آن فیش واریزی به 
حساب سپرده به شماره 0108197062004 نزد بانک ملی شعبه هچیرود  و یا چک بین بانکی تضمینی به مبلغ فوق در وجه 

شهردار ی هچیرود ضمیمه قیمت پیشنهادی باشد ) چک های  بانکی مسافرتی رایج مورد قبول نمی باشد ( 
به نفع  به ترتیب  با شهرداری نباشد سپرده آنها  با حق تقدم حاضر به عقد قرارداد  نفرات  اول تا سوم  3-در صورتی که 

شهرداری ضبط خواهد شد .
4-تاریخ انتشار نوبت اول روزچهار شنبه01/12/97  می باشد .
5-تاریخ انتشار نوبت دوم روز چهارشنبه97/12/8 می باشد .

6-زمان و تاریخ دریافت اسناد مناقصه از ساعات 8 صبح الی 14 ظهر ،از روزچهار شنبه مورخ 97/12/8 لغایت روز شنبه 
97/12/18 می باشد. 

7-تاریخ باز گشایی مناقصه روز یک شنبه مورخ 97/12/19 می باشد و نتیجه مناقصه حداکثر یک هفته بعد اعالم می گردد.
 8-ضمنا این آگهی مناقصه هم زمان در سایت شهرداری هچیرود  به آدرس الکترو نیکی www.hachiroud.irمنتشر 

می شود سایر اطالعات  و موارد در اسناد مناقصه درج می گردد .

9-به پیشنهادات مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است 

شهردار هچیرود  - محمد کیا کجوری

 نوبت اول

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ممکن است پالرمو 
و CFT در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شود 
اما شورای نگهبان باید به وظایف قانونی خود عمل 
کند. اگر ما ازایرادات چشم پوشی کنیم، وظایف خود 

را نادیده گرفته ایم.
کدخدایی  عباس  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پرس  با  گفت وگو  در  نگهبان  شورای  سخنگوی 
دستاوردهای  از  یکی  را  نگهبان  شورای  وی،  تی 
مهم انقالب برای اجرای حاکمیت قانون و تضمین 
خاطرنشان  و  توصیف  شهروندان  و  مردم  حقوق 
کرد: قانون اساسی در هر کشوری، تبلور آرمان ها و 
آرزوهای مردم آن جامعه برای یک نظامی سیاسی 
نیز  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  و  است  بهتر 
و  بوده  مسلمان  مردم  بلند  آرمان های  از  برگرفته 
طبیعتا حاکمیت قانون نیز یکی از مطالبات اصلی 
آن ها بود. از این رو، شورای نگهبان با هدف نظارت 
بر تدوین قوانین تصویب شده در مجلس ایجاد شد 
تا از این طریق، عالوه بر انطباق این مصوبات با قانون 
اساسی، از حقوق مردم نیز محافظت گردد.وی ادامه 
داد: قبل از انقالب، در واقع امر، چیزی به عنوان قانون 
در جامعه جریان نداشت و هرچه بود، اراده یک فرد 
بوده که در همه شئونات جامعه حاکم بود. در نظام 
طاغوتی، نظام سیاسی مبتنی بر قانون وجود نداشت 

و یکی از شعارهایی که مردم در طول راهپیمایی های 
انقالب شرکت داشتند، حاکمیت قانون و مطالبه برای 
اجرای قانون بود. بعد از پیروزی انقالب و زمانی که 
قانون اساسی با حمایت گسترده مردم شکل گرفت، 
مجلس خبرگان نهادی را برای پاسداری و حفاظت 
اساسی پیش بینی کرد.کدخدایی در  قانون  این  از 
خصوص ادعای برخی کشورهای غربی در خصوص 
نگهبان  شورای  بودن  گزینشی  و  غیردموکراتیک 
گفت: باید دید که معیار دموکراتیک بودن یک نهاد 
و یا یک نظام چیست. معیار دموکراسی در غرب، 
رای اکثریت است که می تواند به صورت مستقیم و 
یا غیرمستقیم باشد. به عنوان مثال، انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا یک انتخابات دو مرحله ای است 
بدین معنی که مردم ابتدا اعضای کالج های انتخاباتی 
را انتخاب می کنند و آن اعضا نیز رئیس جمهور را بر 
می گزینند. طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، رهبری 
از سوی مجلس خبرگان که با آرای مردم انتخاب 
نمایندگان مردم،  این  و  تعیین می شود  می شوند، 
رهبر را انتخاب می کنند.سخنگوی شورای نگهبان 
افزود: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، یکی از وظایف 
رهبری، انتخاب فقهای شورای نگهبان است. پس در 
یک چرخه غیرمستقیم، هم فقهای شورای نگهبان 
و هم حقوقدان ها منتخب مردم هستند. اگر مالک 

و معیار در غرب، رای اکثریت است، اعضای شورای 
نگهبان نیز بر همین اساس انتخاب می شوند و انجام 
وظیفه می کنند.عباس کدخدایی ادعای غربی ها در 
را عجیب  ایران  اقلیت ها در  با نقض حقوق  رابطه 
دانست و افزود: از ابتدای انقالب، اقلیت های مذهبی 
همگام و همراه با جمهوری اسالمی بوده اند و از این 
افراد توجه داشته  این  ایران نه تنها به حقوق  رو، 
نظر  در  افراد  این  برای  نیز  را  بلکه حقوق خاصی 
گرفته و خوشبختانه در حال حاضر هم، اقلیت ها در 
حوزه های مختلف از جمله سیاست حضور دارند.وی 
در خصوص الیحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی 
تروریسم )CFT( که توسط مجلس تصویب و در 
شورای نگهبان رد شد، گفت: همانطور که پیش تر 
اشاره کردم، یکی از وظایف ما در شورای نگهبان، 
انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی است. در 
این موضوع، ما چهار مصوبه را پیش بینی کردیم که 
در مجلس شورای اسالمی اصالح شود که اخیرا نیز 
اصالحاتی بر روی این موارد انجام و برای بررسی های 
بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. مجمع 
تشخیص مصلحت می تواند این مصوبات را بر اساس 
مصلحت  برای  معینی  مدت  برای  خود  تشخیص 

تصویب کند.
ادامه در صفحه3

کدخدایی:

CFT و پالرمو ممکن است در مجمع تشخیص پذیرفته شوند
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وزیر اطالعات: چندین سرویس اطالعاتی بر 
ضد ایران همکاری می کنند

وزیر اطالعات جمهوری اســالمی ایران گفت: ما با چندین ســرویس 
اطالعاتی متخاصم مواجه هســتیم که دســت به دست هم داده اند تا 

امنیت جمهوری اسالمی را به چالش بکشانند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االسالم و المسلمین محمود علوی 
اظهارداشت: باید این باور را داشته باشیم که با یک گروه کوچک مواجه 
نیستیم.وی افزود: ما عمال با چندین سرویس اطالعاتی متخاصم مواجه 
هســتیم که دست به دســت هم داده اند، تا امنیت جمهوری اسالمی 
را به چالش بکشــانند.وزیر اطالعات تصریح کرد: در هر شــرایطی این 
امــکان وجود دارد که گروه های ضد انقالب برای به چالش کشــیدن 
امنیت جمهوری اسالمی ایران چندین تالش داشته باشند؛ این تالش 
ها توسط دستگاه های اطالعاتی شناخته می شوند و ضربه می خورند، 
با این حال شــاید یک مورد از ایــن تالش ها تا مرحله عمالت خود را 
از چشــم دســتگاه های اطالعاتی پنهان کند.علوی اظهارداشت: این 
اتفاقات در همه جای دنیا رخ می دهند اما جمهوری اسالمی بالفاصله 
بعد از رخ داد با هم افزایی دســتگاه های اطالعاتی و عملیاتی عقبه را 
به ســرعت کشف می کند، کشــف کردن و زیر ضربه بردن عقبه این 
اقدام تروریستی در جلوگیری از تکرار آن اثر گذار است.وی اعالم کرد: با 
تالش وزارت اطالعات، پس از مطالعه روی بقایای خودرویی که دست 
به انتحار زده بود و شنایایی افراد مرتبط با خودرو، سر انجام افرادی که 
با تیم تروریستی ارتباط داشتند شناسایی شدند.وزیر اطالعات افزود: این 
اطالعات در اختیار سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار گرفت و سپاه به 
دستگیری افراد اقدام کرد.علوی با بیان اینکه تدابیری برای اینکه عرصه 
را بر جریان های تروریستی تنگ تر کنیم اندیشیده خواهد شد، گفت: تا 
کنون نیز تدابیری اندیشیده و به مقامات ارشد کشور ارائه شده است تا 
در صورت تایید برای امنیت بیشتر و کاهش احتمال عملیات تروریست 
ها به کار شوند.وی تاکید کرد: در راستای جلوگیری از تکرار این حوادث 
وزارت اطالعات با همکاری دیگر دستگاه ها از جمله سپاه، بسیج، ارتش، 
نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سایر دستگاه ها تمام تالش خود را به 
کار می گیرد و در راستای پاسخ مقتضی به این عمل تروریستی اقدام 
خواهد کرد.وزیر اطالعات اعالم کرد: انشــاهلل تا آخرین نفرات عقبه را 
شناســایی خواهیم کرد و مردم در آینده ای نه چندان دور شاهد این 

اقدامات خواهند بود.

پاریس متعهد به اجرای برجام است

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در واکنش به انتقادات مایک پنس معاون 
رییس جمهوری آمریکابه ساز و کار مالی اروپا، گفت: پاریس با احترام 
به توافق های بین المللی و امنیت جهانی، متعهد به اجرای برجام است.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در توئیت سفارت فرانسه در تهران لینک 
نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز 26 بهمن با موضوع 
اینستکس قرار گرفت.سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در پاسخ به 
ســوالی درباره انتقادات مایک پنس معاون رییس جمهوری آمریکا به 
سازوکار مالی اینستکس، اظهار داشت: فرانسه با احترام به توافق های 

بین المللی و امنیت جهانی، متعهد به اجرای برجام است. 

آدرس اینترنتی جدید برای 
جاماندگان »بسته حمایتی«

نحوه اطالع متقاضیان از نتیجه بررسی و بازنگری 
در وضعیت دریافت بسته حمایتی اعالم شد.

بــه گــزارش زمان به نقل ازایســنا و بر اســاس 
اعالم دفتر راهبری سیســتم های سازمان تامین 
اجتماعی، آن دســته از افرادی که طی هفته های 
گذشته درخواســت بازنگری در وضعیت دریافت 
ســبد حمایتی کاال کرده انــد و از طریق کدهای 
دســتوری #8*۱42۰* و #8*۱42* اقــدام به 
ثبــت نام برای بررســی وضعیت دریافتی ســبد 
حمایتی خود کرده انــد، از امروز می توانند با ورود 
 https://di.tamin.ir/sabadkala سایت  به 
و وارد کردن کد ملی و شــماره موبایل سرپرست 
خانوار که با آن ثبت نام کرده اند از نتیجه بررسی 
وضعیت پرونده و وضعیت دریافت سبدکاالی خود 

اطالع یابند.

مجلس با مسببین گرانی خودرو 
برخورد می کند

یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسالمی گفت که مجلس به موضوع گرانی خودرو 
ورود می کند و با مســببین ایــن گرانی برخورد 

خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، قرجه طیار اظهار 
کرد: در شــرایط اقتصادی فعلی کشور و با وجود 
فشــارهایی که روی مردم هســت دستگاه های 
نظارتــی و وزارت صنایع باید تدابیر خاصی اتخاذ 
کنند تا این فشــار از روی مردم برداشته شود.وی 
افزود: آنچه ما در مورد قیمت خودرو شاهد هستیم 
به هیچ وجه قابل قبول نیســت. قطعاً مجلس در 
مــورد افزایش قیمت خودرو ورود خواهد کرد و با 
مسببین این گرانی برخورد می کند. ما انتظار داریم 
دستگاه های مربوطه جلوی هنجارشکنی و فشار 
مضاعفی که با افزایش قیمت خودرو به مردم وارد 

می شود را بگیرند.

اخبار

خبر

تو  با  بساز، چندان كه  با درد خود 
سازگار است

کالمامیر

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: شهادت 
به ما می آموزد که ما باید برای امنیت، پیشرفت و 
پیروزی در راه خداوند بایستیم. شهدا تندیس های 

زنده فضایل یک جامعه هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین سالمی 
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
دیروز در مراسم گرامیداشت شهدای مدافع امنیت 
زمینی  نیروی  ستاد  در  که  ایران  ملت  آرامش  و 
سپاه برگزار شد، گفت: این روزها رایحه دل انگیز 
شهادت پاسداران انقالب و حافظان حریم امنیت 
کشور عزیزمان و حافظان نوامیس و هویت انقالبی 
ملت شریف ما، در کوچه ها و خیابان های روستاها 
و شهرهای کشورمان پیچیده است.وی افزود: این 
شهادت و واقعه بزرگ از این جهت بزرگ بود که 
بعثتی را در قلب ها ایجاد کرد و همه ملت بزرگ 
ایران یکپارچه عاطفه و احساس و مهربانی شدند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، شهادت را رمز 
جاودانگی و گوهر حیات طیبه دانست و گفت: جامعه 
ما به واسطه شهادت به بقای عزتمندانه رسیده است 
چون جنس شهادت جنس حیات است؛ شهدا به 
حیات طیبه رسیده اند و نه تنها خود جاودانه شده اند 
آفریده اند.وی  جاودانگی  هم  ملت  یک  برای  بلکه 
اظهارداشت: شهادت یعنی پذیرش این حقیقت که 
برای احیای دین و عظمت مسلمانان و برای حاکمیت 
بخشیدن به خورشید پرفروغ انسان، حقیقتی وجود 
دارد که برتر از جان هاست و آن حقیقت »اسالم« 
است. شهادت به ما می آموزد که ما باید برای امنیت، 

پیشرفت و پیروزی در راه خداوند بایستیم. شهدا 
تندیس های زنده فضایل یک جامعه وتجلی روحیه 
ایثار، شجاعت، ایستادگی و ایمان هستند.جانشین 
فرمانده کل سپاه گفت: هم شهدا هم ملت با هم 
نشان دادند که روح اسالم حیاتی قوی در این جامعه 
در 22  ایران  ملت  نیز  آن حرکت  ادامه  در  دارد. 
بهمن ماه همه فرضیه های باطل شیاطین را نابود 
کرد. مردم ثابت کردند بهتر و عمیق تر از گذشته 
و با درک و ایمانی آگاهانه موقعیت خطیر اسالم و 
انقالب را بیش از هر زمان دیگری درک می کنند.وی 
ادامه داد: معیار این حوادث، ظهور یک تروریست 
کوچک نیست بلکه ظهور یک استراتژی و تاکتیک 
زمینی  نیروی  رزمندگان  است.  جهانی  خطرناک 
سپاه در مقابل مثلث شوم آمریکا، رژیم صهیونیستی 

و اعراب ایستاده  است؛ امروز عربستان قلب شرارت 
در منطقه و جهان است.سردار سالمی اظهار داشت: 
امروز مرکز ثقل قدرت از دنیای استکبار به دنیای 
اسالم در حال جابجایی است و جهان آبستن یک 
با  حادثه بزرگ به سود اسالم است. وقتی اسالم 
پیام های آزادی بخش خویش به قدرت می رسد، 
در این حالت قدرت ها می دانند اگر در مقابل این 
اشغال  تحت  مناطق  از  باید  نایستند  اسالم  موج 
خویش عقب بنشینند.وی ادامه داد: اسالم درحال 
پیشرفت است و تمام پیروزی ها و دستاوردهای 
ما در مقابل انفعال دنیای استکبار به دست آمده 
است. آنها ضعیف تر شده اند و امروز آشفته بازاری 
در دنیای سیاست وجود دارد که موجب درماندگی 
آنها برای حل کوچکترین مسائل شده است.جانشین 

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: دشمنان ما امروز به 
زوال رسیده اند  و آنها هر فکری که می کنند عکس 
آن اتفاق می افتد. فکر می کردند مردم ما در مقابل 
انقالب می ایستند اما آنها نشان دادند هرچه خوبی 
و  کمبود  هرچه  و  است  انقالب  به  مربوط  است 
کاستی است یا مربوط به دشمن است یا مربوط به 
ضعف عملکرد ما است. امروز دشمنان از بیم مردم نا 
امید شدند.وی تاکید کرد: ما ایستاده ایم و شهیدان 
به ما وفاداری آموختند. ما فرزندان جهاد و شهادتیم. 
ما دشمنانمان را می شکنیم و تصمیم گرفته ایم این 
کار را بکنیم و برای آن برنامه داریم. آل سعود بداند 
ماندنی نیست و دشمن بداند ما او را رها نمی کنیم.

سردار سالمی در پایان خاطر نشان کرد: امروز آمریکا 
قافیه را باخته است و دشمنان ما مایوس هستند و 
شما ملت ایران بی اعتنا به دشمن در حال حرکت 
رو به جلو هستید. هدف دشمن این بود که انقالب 
به چهل سالگی نرسد. از همان روز به این نتیجه 
رسیدند که به جوانان ما تهاجمی ناجوانمردانه بکنند 
و این همه تواّن دشمن است.جانشین فرمانده کل 
سپاه تاکید کرد: شکست دادن قطعی دشمن آرمان 
نهایی ما است و صبح پیروزی ما نزدیک است. ما 
انتقام  قطعا  پیاده سازی کرده  و  را  هایمان  طرح 
شهدایمان را می گیریم البته دشمن آنقدر سیلی 
خورده است که این حرکات دربرابر آن ناچیز است. 
ما برای شکست دادن قدرت های جهانی برنامه داریم 
و جنگ ما محدود به یک نقطه نمی شود چراکه 

تروریست ها عددی نیستند.

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

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

سند رسمی
شماره  اصالحی  و   ۱۳۹۶/۰۸/2۹ ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۹۸۰مورخه  شماره  آراء  برابر 
۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰2۴۰۸مورخ ۱۳۹7/۱۱/۰۱هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رویا محمدی گلی بشناسنامه شماره ۰۳۱۰۱۰۴۳۹۴ 
صادره از کرج فرزند عبداله در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
آن به مساحت ۹2۵ مترمربع که مقدار ۸۰۸ مترمربع آن مفروز از پالک شماره ۵۰۱ فرعی از 
۱۴۴ اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای عبداله محمدی گلی و با مالکیت مالک اولیه 
آقای مسلم کمال زارع و مقدار ۱۱7 مترمربع آن مفروز از پالک شماره ۵۰2 فرعی از ۱۴۴ اصلی 
واقع در البرز و با خریداری از آقای عبداله محمدی گلی و با مالکیت مالک اولیه آقای سیف اله 
کمالی روستا تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹7/۴۰۰۵2/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۱۱/۱۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۱2/۰۱
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

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

شماره  اصالحی  و   ۱۳۹۶/۰۸/2۹ ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۹۸2مورخه  شماره  آراء  برابر 
۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰2۴۱۰مورخ ۱۳۹7/۱۱/۰۱هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رامین محمدی گلی بشناسنامه شماره ۶7۹۰۵ صادره از تهران 
فرزند عبداله در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۹2۵ 
مترمربع که مقدار ۸۰۸ مترمربع آن مفروز از پالک شماره ۵۰۱ فرعی از ۱۴۴ اصلی واقع در البرز و 
با خریداری از آقای عبداله محمدی گلی و با مالکیت مالک اولیه آقای مسلم کمال زارع و مقدار 
۱۱7 مترمربع آن مفروز از پالک شماره ۵۰2 فرعی از ۱۴۴ اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای 
عبداله محمدی گلی و با مالکیت مالک اولیه آقای سیف اله کمالی روستا تایید می نماید. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹7/۴۰۰۵۱/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۱۱/۱۵  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۱2/۰۱
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آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت )برگ سبز(سند کمپانی)فاکتورفروش(خودرو سواری سمند ال ایکس به رنگ 
خاکستری –متالیک به شماره پالک ایران 2۴-۱۱۸د۹۳به شماره موتور ۱2۴۸۸۰۶2۰۸۱وشماره 
وازدرجه  گردیده  مفقود  چوکان  عبدالحسین  نام  شاسیNAAC۹۱CC۸۹F۱۹۹۴۹۵به 

شهرستان دزفولاعتبارساقط است.

مفقودی
خودروسواری  کارت  و  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
 MVM۴77FJAJ۰7۴۱۴۳ ۳۱۵ مدل۱۳۹7 به  شماره موتورH New:تیپ MVM:سیستم
و شماره شاسی NATFBAMD۱J۱۰۶۳۳۱۳ بهنام محراب مشورتی مفقودگردیده وازدرجه 

کرمانشاهاعتبارساقط می باشد.

دادنامه
 پرونده کالسه  ۹7۰۹۹۸۴۶۳۴7۰۰۴۸۳ شعبه 7 شوارای حل اختالف شهرستان خوی  تصمیم نهایی 
شماره ۹7۰۹۹7۴۶۳۴7۰۱۱۶۹ خواهان:بانک ملت شهرستان خوی با سرپرستی محسن احمدی و   
با وکالت آقای  جعفر صادق دادگر فرزند سلطانعلی   محل اقامت: خوی –خ امام-کوچه نوراله خان  
–مجتمع نوراله خان –طبقه۴ پالک۱۱ خواندگان: ۱- خانم آمنه عیسی نژاد فرزند محرم 2- آقای 
رحیم موسوی فرزند اسالم ۳- آقای علی ناصری فرزند حیدر به نشانی اذربایجان غربی –شهرستان 

خوی –شهر خوی –بلواررسالت –روبروی توانبخشی مادر  
خواسته: مطالبه مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از یک فقره قرارداد به شماره تسهیالت ۹۴۵۸۳۸7۵/۵۳ 
بتاریخ ۹۴/7/۱  به انضمام کلیه خسارات قانونی  هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه ازتاریخ  

عقد قرارداد باصدور تامین خواسته و اجرای ان قبل از ابالغ خواندگان 
رای شورا:در خصوص دعوی  بانک ملت شهرستان خوی با سرپرستی محسن احمدی و   با وکالت 
آقای  جعفر صادق دادگر بطرفیت  خواندگان ۱- خانم آمنه عیسی نژاد فرزند محرم 2- آقای رحیم 
موسوی فرزند اسالم ۳- آقای علی ناصری فرزند حیدر بخواسته  مطالبه مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از 
یک فقره قرارداد به شماره تسهیالت ۹۴۵۸۳۸7۵/۵۳ بتاریخ ۹۴/7/۱  به انضمام کلیه خسارات قانونی  
هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه ؛ با بررسی جامع مستندات ابرازی و با عنایت به اینکه  
دعوای خواهان مستند به یک فقره  قرارداد بانکی  معنونه بوده و خواندگان با تایید و امضا ان متعهد به 
اجرای شرایط  قید شده  در ان گردیده و بلحاظ  عدم  حضور خواندگان و اینکه  دالیل و مستنداتی  
جهت برائت  ذمه خود ارائه و اقامه ننموده اند دفاعیات غیر موثر  خواندگان در جلسه رسیدگی شورا  
با استناد به اصل بقا  دین اشتغال ذمه  خوانده را محرز ومسلم تشخیص داده مستندا به مواد ۱۹۸-
۵۱۹-۵۱۵  ق.آ. د. م  و مواد 2۳۰و۱۰۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۰  قانون الحاق  2 تبصره بماده ۱۵ از 
قانون عملیات بانکی  بدون ربا  حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰  
ریال از بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت ناشی از تاخیر تادیه  طبق شاخص بانک مرکزی 
ازسررسید  لغایت اجرای حکم  و مبلغ ۳/۱۰۰/۰۰۰  ریال بابت هزینه دادرسی  وحق الوکاله  وکیل 
خواهان برابر تعرفه قانونی در حق خواهان  صادر و اعالم میدارد  رای غیابی  و قابل واخواهی در 
همین شعبه میباشد و پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم  محترم دادگستری 

خوی میباشد و رسیدگی در محاکم عمومی خوی میباشد
 رحمانی- قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف خوی

آگهی اجرائیه
بایگانی  پرونده:۹۶۰۹۹۸۶۹۵۹2۰۱۰۱2-شماره  اجرائیه:۹7۱۰۴2۶۹۵۹2۰۰۰۰۶-شماره  شماره 
شعبه:۹۶۱۰۱۶-تاریخ تنظیم:۱۳۹7/7/۱۵.مشخصات محکوم له/محکوم لهم:۱-نام:بانک مهراقتصاد 
نام خانوادگی:نام پدر:نشانی:2۴متری جنب کالنتری۱۳.مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:۱-نام: 
ایمان نام خانوادگی:یوسفی شیخ رباط نام پدر:حسن نشانی:خوزستان-اهواززیتون کارمندی خیابان 
فردوسی پالک2۸واحد2.  2-نام:محمدنام خانوادگی:کعب عمیرنام پدر:خلیف نشانی:خوزستان-
اهواز زیتون کارمندی خیابان فردوس پالک2۸.مشخصات نماینده یاقائم مقام قانونی محکوم له/
محکوم لهم: نام:وحیدنام خانوادگی:حقیقی نام پدر:محمدعلی نشانی:طالقانی دفتروکالت سعیدصلیح 
نوع رابطه:وکیل محکوم له/محکوم لهم:بانک مهراقتصاد.محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره دادنامه مربوطه۹7۰۹۹7۶۹۵۹2۰۰۳۵7محکوم علیهم بصورت تضامنی محکوم به 
پرداخت مبلغ ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته ومبلغ2/۸۳۵/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی 
ومبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وکیل درحق محکوم له می نماید،ومحکوم علیه محمدکعب 
عمیررا بعنوان صادرکننده چک به پرداخت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک۹۶/7/2۵تازمان اجرای 
حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران درحق محکوم 

له بعالوه نیم عشردولتی می باشد. 
مسئول دفترشعبه۳۵شورای حل اختالف اهواز)۳۳۴سابق(-معصومه ظاهری

محل امضاء قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره2اهواز
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روزمفادآنرابموقع اجرا گذارد)ماده۳۴ 
قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-مالی معرفی کندکه اجراحکم و 
استیفامحکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودراقادربه اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه 
اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان 
وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانک هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات او 
ازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراز زمان یک سال قبل 
ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواالبه درخواست محکوم 
له بازداشت می شود)مواد۸و۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۴-خودداری محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد. 
)ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی وماده2۰ق.م.اوماده۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴( 
۵-انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردو 
مجازات می شود.)ماده2۱قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود.)تبصره۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(.

شعبه35شورای حل اختالف اهواز

دادنامه 
شماره دادنامه۹7/۱۱۶۸شماره پرونده 2۰/۹7/۳۶2/ش

مرجع رسیدگی : شعبه-بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی  - بلوار مطهری بلوار اصفی 
–جنب دادسرا خواهان آقای محمد غنی زاده  فرزند باقر با وکالت  اقای جعفرصادق دادگر- خ 
امام –کوچه مدرس –ساختمان سلیمانی ط اول واحد2 خوانده :سعید الماسی  قره قشالقی فرزند 

حسین مجهول المکان  موضوع : رای اصالحی 
در خصوص دعوی خواهان  اقای محمد غنی زاده  وکالت  اقای جعفرصادق دادگر به طرفیت 
خوانده سعید الماسی  قره قشالقی فرزند حسین   به خواسته مطالبه  وجه با عنایت به محتویات 
پرونده و نظر به اینکه دادنامه صادره  مبلغ محکومیت ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قید گردیده است لذا 
مبلغ محکومیت به میزان   ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصالح میگردد رای اصالحی مستندا به ماده 2۸ 
قانون شورای حل اختالف صادر و بهمراه دادنامه اصلی قابل ابالغ و ظرف بیست روز قابل 
واخواهی در هیمین  شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگستری 

قاضی شعبه بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی-حیدرحمانی خوی میباشد 

آگهی دادنامه
پرونده:  تنظیم:۱۳۹7/۸/2۶-شماره  دادنامه:۹7۰۹۹7۶۱۹۵۹۰۱2۱۶-تاریخ  شماره 
کالسه۹7۰۹۹۸۶۱۹۵۹۰۰۴۱۰  شعبه:۹7۰۶۰7.پرونده  بایگانی  ۹7۰۹۹۸۶۱۹۵۹۰۰۴۱۰-شماره 
شماره  نهایی  سابق(تصمیم  اهواز)2۱حقوقی  شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه۱2دادگاه 
۹7۰۹۹7۶۱۹۵۹۰۱2۱۶.خواهان:آقای بانک مهراقتصادبه مدیریت آقای سیدضیاء ایمانی باوکالت 
آقای وحیدحقیقی فرزندمحمدعلی به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-شهراهواز-خیابان 
طالقانی بین مسلم وسی متری ساختمان سفیرطبقه2دفتروکالت سعیدصلیح.خواندگان:۱-آقای 
اهواز-اهواز-زرگان  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  فرزندسیدرحیم  ضیائی  سیدخالد 
خیابان۴ضانمم پور پالک۴۳.  2-خانم مائده السادات آلبوشوکه فرزندسیدلطیف به نشانی استان 
خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-چهارشیرکوی نیروخیابان۱پالک۸.خواسته ها:۱-مطالبه خسارت 
تاخیرتادیه2-مطالبه وجه چک۳-مطالبه خسارت دادرسی.رای دادگاه:درخصوص دعوی بانک 
مهراقتصادباوکالت وحید حقیقی به طرفیت۱-سیدخالدضیائی فرزندسیدرحیم2-مائده السادات 
آلبوشوکه فرزندسیدلطیف به خواسته مطالبه وجه به مبلغ2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام خسارات 
دادرسی،بدین توضیح که خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده ردیف اول دعوی یک فقره چک 
به شماره۹۱2۱/۳۶۵۹۶۶-۱2مورخ۱۳۹۶/۳/2عهده بانک ملی صادرنموده وخوانده ردیف دوم 
ظهرآنرابه عنوان ضامن امضاء نموده اندکه پس ازمراجعه به بانک محال الیه منتهی به صدورگواهی 
به  مبلغ2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  پرداخت  به  محکومیت  وتقاضای  است  گردیده  پرداخت  عدم 
دعوی  خواندگان  اینکه  اند،نظربه  نموده  دادرسی  خسارات  انضمام  به  خواسته  اصل  عنوان 
دلیلی برپرداخت وجه ارائه ننموده اند،وجودچک به عنوان سندتجاری دریدخواهان راداللت 
براشتغال ذمه ومدیونیت صادرکننده سندتجاری دانسته وبا استصحاب بقاء دین برذمه خوانده 
طرح دعوی مطروحه ازطرف خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده ومستندابه مواد۳۱۱-

۵۱۵وتبصره2آن،۵۱۹و۵22قانون  مصوب۱۳۱۱/2/۱۳ومواد۱۹۸و  تجارت  ۳۱۰-2۴۹و۳۱۳قانون 
آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳7۹/۱/2۱حکم به محکومیت خواندگان دعوی منفرداومتضامنابه 
پرداخت مبلغ2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ7/۴۴۰/۰۰۰ریال به عنوان 
هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه 
بانک  ازطرف  که  قیمت  نرخ شاخص  مورخ۱۳۹۶/۳/2برطبق  استنادی  ازتاریخ سررسیدچک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است.دایره اجرای 
احکام مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال نماید.خواهان 
نیزموظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهدبود.رای صادره غیابی وظرف مدت زمان 
بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازانقضاء مدت زمان واخواهی ظرف 

مدت زمان بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان است.
شعبه12دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)21حقوقی سابق(

آگهی دادنامه
پرونده  تنظیم:۱۳۹7/۹/2۵-شماره  دادنامه:۹7۰۹۹7۶۱۹۵۸۰۰7۵7-تاریخ  شماره 
:۹7۰۹۹۸۶۱۹۵۸۰۰2۳۳ شماره بایگانی:۹7۰۳۴۶-پرونده کالسه۹7۰۹۹۸۶۱۹۵۸۰۰2۳۳شعبه۱۱د
ادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز )2۰حقوقی سابق(تصمیم نهایی شماره-خواهان:آقای بانک 
مهراقتصاد به مدیریت آقای سید ضیاءایمانی با وکالت آقای وحید حقیقی فرزند محمدعلی به 
نشانی شوشتر-خیابان طالقانی –پایین ترازعکاسی فرهنگ ساختمان جورابیان طبقه2دفتر وکالت 
آقای حسین یوسفی-خواندگان:۱-خانم فاطمه عتابی فرزند یالی2-آقای موسی مرمضی فرزند 
چاسب همگی به نشانی استان خوزستان –شهرستان اهواز-اهواز-آخراسفالت خیابان موسوی 
مهر  بانک  دعوی  دادگاه:درخصوص  وجه چک-رای  واحد۱۰-خواسته:مطالبه  سامان  مجتمع 
اقتصاد با وکالت وحید حقیقی به طرفیت۱-موسی مرمضی2-فاطمه عتابی به خواسته مطالبه وجه 
به مبلغ ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام خسارات دادرسی،بدین توضیح که خواهان دعوی اعالم 
نموده که خوانده ردیف اول دعوی یک فقره چک به شماره ۵۸۹۱۸۵۶7/ق مورخ۹۶/۱2/۸عهده 
بانک سپه صادرنموده و خوانده ردیف دوم ظهر آنرا به عنوان ضامن امضاءنموده اند که پس 
تقاضای  پرداخت گردیده است و  به صدورگواهی عدم  منتهی  الیه  بانک محال  به  ازمراجعه 
محکومیت خواندگان به نحو منفردا و متضامنا به شرح دادخواست تقدیمی را نموده اند ،نظربه 
اینکه خواندگان دعوی دلیلی بر پرداخت وجه ارائه ننموده اند،وجود چک به عنوان سند تجاری 
درید خواهان را داللت بر اشتغال ذمه و مدیونیت صادرکننده سند تجاری دانسته و با استصحاب 
بقاء دین بر ذمه خوانده طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده 
و مستندا به مواد 2۴۹-۳۱۰-۳۱۱و۳۱۳قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/2/۱۳و مواد۱۹۸و۵۱۵وتبص
ره2آن،۵۱۹و۵22قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳7۹/۱/2۱حکم به محکومیت خواندگان به 
پرداخت مبلغ ۳۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک 
استنادی مورخ۱۳۹۶/۱2/۸برطبق نرخ شاخص قیمت که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران اعالم و محاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است؛ دایره اجرای احکام مکلف است که 
آن را محاسبه وخوانده دعوی وصول و به خواهان ایصال نماید.خواهان نیز موظف به پرداخت 
مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهد بود.رای صادره غیابی وظرف مدت زمان بیست روز پس 
ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس از انقضاء مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان بیست 

روز قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان خوزستان است.
اسماعیل شکرانی-دادرس شعبه یازده دادگاه عمومی حقوقی اهواز

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

تعیین   قانون   برابر  رای شماره ۱۳۹7۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۵۱۴۶- ۱۳۹7/۱۰/2۰ هیات  موضوع    
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  
ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی خانم صغری خانزاده خرطومی فرزند 
حسین به شماره  شناسنامه ۵۸  صادره  از رشت  در قریه  پستک در ششدانگ  یک قطعه زمین 
مشتمل  بر ساختمان  به مساحت  ۴2۹/۵2  متر مربع  پالک  فرعی  ۶۴۸2  از اصلی  ۵۶  مفروز  
مجزی شده  از پالک  ۵۴  از اصلی  ۵۶  واقع در  بخش  چهار رشت  خریداری  از مالک  رسمی  
آقای  حسین  خانزاده  خرطومی محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در 
دو نوبت  به فاصله  ۱۵ روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند 
مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو 
ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  
تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  
انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:6318– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/۱2/۱  تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۱2/۱۶

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۱۳۹7۶۰۳۱۸۰2۰۰۰۳۱۶۴ -۱۳۹7/۱۱/7 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
ثبتی   ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد   تکلیف  وضعیت  
حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی خانم  انیس محمد پور شیر 
محله فرزند محمد بشماره  شناسنامه  ۳۱۶صادره  از رودسر و کد ملی 2۶۹۰2۶۸۶۶۳ بصورت 
ششدانگ یک قطعه  زمین  مشتمل بر  یکباب  خانه  و مغازه  به مساحت ۴۵۰/۸۵ متر مربع  پالک 
۵۶2۰  فرعی از ۱۴۵ اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه ۱۵۱  تفکیکی از اصلی مذکور واقع 
در شهر کالچای بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی سازمان اموال  و امالک  بنیاد 
مستضعفان  انقالب  اسالمی گیالن محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  
ماه  اعتراض خود رابه 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.
1136- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/۱2/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۱2/۱۵

مفقودی
 TU۵ سند کمپانی  وسیله نقلیه سواری  خودرو پارس   به شماره موتور  ۱۳۹B۰۰۸2۰۵۶   وبه 
شماره شاسی  NAAN۱۱FC۸FK۸2۹۸۹۹  به شماره پالک  27 ایران ۵۶۱ ب ۹۴ مفقودگردیده 

خوی و از درجه اعتبارساقط میباشد/

اگهی مفقودی
برگ سبز خودرو زانتیا SX مدل ۱۳۸۵ به رنگ نوک مدادی متالیک و شماره انتظامی 
  S۱۵۱22۸۵۵۱۴7۱۰۳ ایران 72-۳۶۱ط2۹ به شماره موتور ۶۱2۱۴۵ و شماره شاسی

بابلسربه نام سیاوش رضا زاده مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی)نوبت دوم(
علی  فرزند  افسانه  مصطفی  نام  ۱2۵2۳۴۹به  شماره  به  تحصیالت  پایان  موقت  گواهینامه 
بشناسنامه۶۳77صادره از ایذه رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته صادره از دانشگاه آزاد 

شهرستان باغملکاسالمی واحد باغملک مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
گواهینامه موقت پایان تحصیالت به شماره ۱7۸2۳۴۹به نام بهروز جشان زاده فرزند شهبازبه 
شماره ملی ۵۹۹۹۹۵2۱۸2صادره ازدهدشت رشته مدیریت دولتی مقطع کاردانی ناپیوسته صادره 

ازدانشگاه آزاد اسالمی واحد باغملک مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد. 
نوبت اول:۱۳۹7/۱۱/2-نوبت دوم:۱۳۹7/۱۱/۱7-نوبت سوم:۱۳۹7/۱2/۱

شهرستان باغملک

سردار سالمی: دشمن بداند او را رها نمی کنیم  

سپاه مقابل مثلث شوم منطقه ایستاده است

وزیر نیرو با تاکید بر ضرورت همکاری نزدیک 
تحریم،  شرایط  در  بخش خصوصی  و  دولت 
گفت: باید به مفروضاتی که دولت در تحریم 

اعمال کرده، توجه کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رضا اردکانیان 
در مراسم صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران با 
بیان اینکه در شرایط تحریم، حضور و الحاق 
ایران به اتحادیه اوراسیا کار بزرگی است، گفت: 
این موضوع مستلزم همکاری مشترک با اتاق 
بازرگانی است؛ این در حالی است که با توجه 
به شرایطی که به واسطه تحریم ها در زمان 
فعلی بر کشور حاکم است، ضرورت وجود دارد 
بخش  و  دولت  بین  نزدیک  همکاری های  تا 

مفروضاتی  به  باید  و  گیرد  خصوصی صورت 
که دشمنان برای ما طراحی کرده و در این 
تحریم ها اعمال داشته  و دارد، توجه کنیم.وزیر 
نیرو افزود: تا زمانی که مفروضات دشمن باقی 
باشد، بر تصمیمات خود هستند و آنچه آنها را 
منصرف می کند، این است که ببینند پایه های 
البته  است؛  پاشیدن  در حال  آنها  مفروضات 
این در حالی است که در مباحث اقتصادی، 
نقاط ضعف بسیاری وجود دارد که این نقاط 
با  است.وی  مفروضات  این  پایه های  ضعف، 
اشاره به موضوع الگوی مصرف که در بیانیه 
اخیر مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره شده، 
تصریح کرد: تا زمانی که الگوی مصرف ما بیمار 

باشد، خیلی ها می توانند از این زاویه ما را تحت 
تأثیر قرار دهند و اصالح آن همانطور که این 
موضوع یک شبه به وجود نیامده، یک شبه هم 
امکانپذیر نیست و مستلزم پرداخت همه جانبه 
است.به گفته اردکانیان، بخش غیردولتی ما و 
تمام ظرفیتهای کشور باید در این زمینه به کار 
گرفته شود، ضمن اینکه در یک بررسی اجمالی 
در خصوص جلسات شورای گفت وگوی دولت 
پیش  سال  دو  که حدود  بخش خصوصی  و 
و   بنگاه ها  اجرایی  برنامه  موضوع  برگزار شد، 
خیر جمعی به عنوان برنامه به بحث گذاشته 
شده که البته سوابق آن را دریافت نکرده ام و 
فکر می کنم سرفصل ما در مقیاس وسیع با 

بخش غیردولتی، موضوع مشارکت در اصالح 
بدمصرفی  از  دور شدن  یا  مصرف  شیوه های 
اظهار  است.وی  کشور  گریبانگیر  که  است 
داشت: وزارت نیرو از این زاویه، برنامه مدیریت 
توامان عرضه و تقاضا را با یک سرفصل طرح 
کرده و به مجلس و رئیس جمهور تقدیم کرده 
و به همین منظور مرکز امور اجتماعی آب و 
تا  است  شده  تأسیس  نیرو  وزارت  در  انرژی 
شاخه های غیرمهندسی علم، مجال بیشتری 
برای حضور در عرصه تصمیم سازی پیدا کنند.

به گفته اردکانیان، در این رابطه دست همکاری 
به سوی بخش غیردولتی را در این زمینه دراز 
می کنیم و امیدوار هستم کار مدونی پایه ریزی 
شود که از جمله عواید آن می توان، به اصالح 
تعرفه و واقعی کردن قیمت آب و برق اشاره 
کرد که در نهایت نفع آن از طریق اقتصادی 
شدن سرمایه گذاری در آب و برق به بخش 

غیردولتی می رسد.

وزیر نیرو اعالم کرد:

ضرورت همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی در تحریم ها
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سردار پاکپور:
سرنخ عوامل حادثه زاهدان یک »زن« بود

 فرمانده نیروی زمینی سپاه با تشریح عملیات شناسایی عوامل حادثه 
تروریستی زاهدان گفت:دو نفر از عناصری که در این تیم تروریستی 
حضور داشتند، پاکستانی بودند و عامل انتحاری هم فردی پاکستانی 

بود.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، ســردار محمد پاکپور فرمانده نیروی 
زمینی سپاه در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای جنایت تروریستی 
در جاده خاش و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از آنکه قطعات 
خودروی انتحاری را تحویل برادرانمان در نیروی انتظامی دادیم، آنها 
مــدل خودرو را به ما اعالم کردند و پــس از آن نیروهای اطالعاتی و 
عملیاتی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه کار شناسایی، دستگیری 
و انهدام تیم پشتیبانی کننده تروریست ها را آغاز کردند.وی افزود: دو 
روز قبل اولین ســرنخ ما که یک خانم بود، شناسایی و دستگیر شد و 
از طریق این خانم، به افراد دیگر رسیدیم.فرمانده نیروی زمینی سپاه 
ادامه داد: دو نفر از عناصری که در تیم تروریستی جاده خاش-زاهدان 
بودند پاکستانی بودند و عامل انتحاری یک فرد پاکستانی به نام »حافظ 
محمد علی« از پاکستان بود، فرد دیگری به نام ابوبکر از پاکستان در این 
تیم حضور داشتند. سایر عوامل، سه نفر از منطقه سیستان و بلوچستان 
بودند که دو نفر از آنها دســتگیر شده و یک نفر دیگر هم که متواری 
اســت و بزودی دستگیر خواهد شد.سردار پاکپور یادآور شد: این تیم 
تروریستی مهمات و تجهیزات بسیار زیادی آماده کرده بود و قرار بود 
در 22 بهمــن هم اقدامات انتحاری انجام دهد ولی از آنجا که ما برای 
دهه فجر و راهپیمایی 22 بهمن تمهیدات زیادی داشتیم تروریست ها 
موفق به انجام اقدامات تروریســتی نشدند.وی افزود: حتی در مرز هم 
در ایام دهه فجر، عناصر تروریستی تالش های زیادی برای انجام اقدام 
تروریستی کردند اما موفق نشدند.فرمانده نیروی زمینی سپاه ادامه داد: 
در نهایت در جاده خاش-زاهدان یک اقدام کور انجام دادند و اتوبوس 

حامل پاسداران را منفجر کردند.

»برنی سندرز« رسماً نامزد انتخابات ۲۰۲۰ 
آمریکا شد

 »برنی سندرز« سناتور دموکرات آمریکایی در مصاحبه ای اعالم کرد 
کــه در رقابت های انتخاباتی حزب دموکرات برای تعیین نامزد حزب 
متبوع خود در انتخابات ریاست  جمهوری سال 2۰2۰ شرکت می کند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، »برنی سندرز« سناتور دموکرات آمریکایی 
دیروز سه  شنبه در مصاحبه با رادیوی محلی »ورمونت« اعالم کرد که 
در رقابت های انتخاباتی حزب دموکرات برای تعیین نامزد حزب متبوع 
خود در انتخابات ریاست  جمهوری سال 2۰2۰ شرکت می کند.این در 
حالیست که »سندرز« چندی پیش فیلمی برای معرفی خود به عنوان 
نامزد این انتخابات تهیه و افرادی را نیز برای واگذاری برخی مناصب 
دولتی تعیین کرده بود.گفتنی اســت خیز دموکرات ها برای تصاحب 
کرسی ریاست جمهوری آمریکا در آخرین روز سال 2۰۱8 میالدی با 
اعالم نامزدی »الیزابت وارن« سناتور 6۹ ساله ایالت ماساچوست آغاز 
شد و طبق پیش بینی ها انتظار می رود که برای دور نخست انتخابات 

ریاست جمهوری 2۰2۰، حدود 4۰ دموکرات نامزد شوند.

 کشف 856۰ تن سوخت قاچاق 
در استان سمنان

وزارت اطالعات از کشف ۸۵۶۰ تن سوخت قاچاق در 
استان سمنان خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، در اطالعیه مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت اطالعات آمده است:  با 
اقدامات اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( در استان 
سمنان، ۴ شرکت متخلف سوخت که اقدام به قاچاق ۸۵۶۰ 
تن فرآورده نفتی به ارزش ۳۶۰ میلیارد ریال نموده بودند 
شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت. در این عملیات 2 نفر 
از قاچاقچیان کالن دستگیر و پرونده این شرکت ها جهت 

سیر مراحل قضایی به تعزیرات حکومتی، ارسال گردید. 

هشدار درباره سناریوی خطرناک 
آمریکایی ها در عراق

 یکی از نمایندگان پارلمان عراق درباره تکرار سناریوی فرار 
زندانیان وابسته به داعش و القاعده از زندانهای عراق از 

سوی آمریکایی ها هشدار داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد البلداوی یکی از 
نمایندگان پارلمان عراق درباره تکرار سناریوی فرار زندانیان 
از سوی  زندانهای عراق  از  القاعده  و  داعش  به  وابسته 
آمریکایی ها هشدار داد.این نماینده وابسته به ائتالف البناء 
افزود: ما نگران تکرار سناریویی که در زندانهای التسفیرات 
در تکریت و ابوغریب در بغداد رخ داد و طی آن زندانیان 
القاعده و داعش فراری داده شدند هستیم و هدف ایجاد 
خالء امنیتی برای بازگردانیدن داعش جنایتکار است.البلداوی 
تاکید کرد: این با توجه به شکست آمریکا در کسب نظر 
دولت عراق  و نیز تحمیل حضور نظامی اش در عراق 
با زور، ممکن است. باید تالش امنیتی و اطالعاتی برای 
ممانعت از آن صورت گیرد.این در حالی است که قبال منابع 
خبری اعالم کرده بودند که بالگردهای آمریکایی داعشی های 
تسلیم شده را با جعبه های حاوی مقادیر زیادی غنیمت از 
منطقه الدشیشه در استان الحسکه در جنوب سوریه به مکانی 
دیگر انتقال داده اند.برخی منابع مدعی شدند که این جعبه 
ها حاوی مقادیر زیادی طال هستند که داعش آن ها را در 
شرق شهر الدشیشه ذخیره کرده است.برآورد می شود که 
تروریست های داعش ۴۰ تن طالی مردم شهر موصل در 
عراق و دیگر نواحی در سوریه را به الدشیشه انتقال داده 
بودند.به گفته این منابع ، بالگردهای آمریکایی مستقر در 
حاجون در دیرالزور و الدشیشه تروریست های تسلیم شده 
را با طالهای سرقتی جابجا کرده و سپس به آن ها برای نقد 
کردن طالهای سرقتی کمک کرده اند.این در حالی است 
که مقامات واشنگتن تاکنون در این زمینه هیچگونه اظهار 
نظری نکرده اند.آمریکا پیش از این توسط چندین کشور 
متهم به سازماندهی حمل و نقل برای داعشی ها شده است. 
بارها ارتش آمریکا از بالگردهای خود برای تخلیه فرماندهان 
داعش با خانواده های شان و انتقال این تروریست ها به 

اردوگاه های آموزشی استفاده کرده است.

خبرخبر

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در واکنش به سخنان سراسر دروغ و کینه توزانه 
به  سفر  در  خبری  کنفرانس  یک  در  الجبیر  عادل 
سخنان  گفت:  کشورمان  خصوص  در  پاکستان 
بس  سابقه ای  که  ایشان  نفرت  از  آکنده  و  بی مایه 
طوالنی در دروغ پردازی و کینه ورزی نسبت به ایران 
و ایرانیان دارد، هرگز این واقعیت را تغییر نمی دهد 
که پدرخوانده واقعی تروریسم تکفیری در جهان و 
منطقه کسی جز دولت متبوع او نیست و این سخن 
و کالم برای آنانی که اندکی از چهره ریاکارانه او را 

می شناسند نیاز به شرح و بیان بیشتر ندارد.
قاسمی  بهرام  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خاطرنشان کرد: عربستان سعودی به عنوان خاستگاه 

تفکری بنیادگرا که محل صدور تروریسم سازمان یافته 
هرگونه  فاقد  اساساً  است،  بین المللی  سطح  در 
صالحیت و اعتباری است که بخواهد دیگر کشورها 
را به حمایت از تروریسم متهم کند؛ وزیر مشاور در 
امور خارجی عربستان باید به جای فرافکنی و تالش 
مذبوحانه برای منحرف کردن افکار عمومی جهان 
این گروه های  ترویج  و  تاسیس  در  نقش خود  از 
بی رحم و آدمکش، پاسخگوی تروریسم ریشه دار 
روایت گر  و  عربستان  داخل ساختار حاکمیتی  در 
اثر  در  خود  انسانی  ضد  عظیم  فجایع  و  جنایات 
تهاجم نظامی به مردم یمن و کشتار مردم بیگناه دیگر 
کشورها منطقه و حتی دیگر کشورهای جهان توسط 
گروه های تروریستی تولید خود در منطقه و جهان 

باشد.سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین گفت: 
نهادهای حقوق بشری بارها با صدور قطعنامه هایی 
توجه افکار عمومی را به نقض فاحش حقوق بشر 
این کشور  این حال  با  در عربستان جلب کرده اند، 
هنوز مورد حمایت آمریکا و جوامع غربی است و 
به پشتگرمی این حمایت ها و در پناه استانداردهای 
دوگانه آمریکا و برخی کشورهای غربی سال هاست به 
ترویج افراط گرایی و تسلیح و تعلیم تروریست های 
دست آموز خود می پردازد.قاسمی تاکید کرد: ایران 
از  درستی  و  عمیق  درک  و  شناخت  پاکستان  و 
روابط همسایگی خود دارند و انتظار و توقع ایران 
از پاکستان برخورد قاطع تر با گروه های تروریستی 
است که خاک این کشور را برای طراحی، هدایت 

و انجام عملیات تروریستی علیه اهدافی در خاک 
ایران استفاده می کنند. ما این انتقادات و یا انتظارات 
را با توجه به سطح و عمق روابط خود با پاکستان 
و از کانال های رایج و متعارف سیاسی، اطالعاتی و 
نظامی با مقامات مسئول این کشور مطرح و مورد 
پیگیری قرار داده و در این مسیر موضوعات مبتالبه 
ناشی از اقدامات ایذایی تروریست های جنایتکار را با 
حفظ تمامی واقعیت های حاکم بر روابط دو کشور 
همسایه دنبال خواهیم کرد و قطعاً این هوشیاری و 
درایت بین دو کشور ایران و پاکستان وجود دارد 
که مقامات کینه توز سعودی نتوانند با سوءاستفاده 
شیطانی از حوادث اخیر، روابط تهران و اسالم آباد 

را خدشه دار نمایند.

 دادنامه 
پرونده کالسه ۹7۰۹۹۸77۱۳۳۰۰۰۳۳ شعبه دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسي 

دادگاه انقالب اسالمي بوشهر تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹777۱۳۳۰۰۰27 
خواهان: ستاد اجرایي فرمان حضرت امام ره با نمایندگي آقای سید محمد حسن 

تقي زادهبه نشاني بوشهر-بوشهر 
 خواسته: صدورحکم بر تملک به نفع ستاد اجرایي فرمان حضرت امام خمیني 

)ره(
 »رای دادگاه«

  حسب گزارش اولیه مدیریت خدمات و منابع بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی 
بوشهر تعداد ۱۹۰ دستگاه موتورسیکلت توقیفی که بالغ بر یکسال ر پارکینگ 
عالیشهر می باشد از دادگاه تقاضای تعیین تکلیف شده است. موضوع به ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( استان بوشهر ارجاع تا پس از بررسی های الزم ، 
نتیجه جهت تعیین تکلیف اعالم گردد.مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره(استان 
بوشهر حسب گزارش شماره 2۶7۱۵۳ مورخه 27/۰۸/۹7 اعالم نمودند که به 
استناد پاسخ استعالم شماره ۱۱۴۱۰۹/۱۶۱7۱2 مورخه ۰۱/۱۱/۹7 پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی بوشهر جمعاً تعداد ۱ موتور سیکلت ،از تعداد ۱۸۹ دستگاه 
مابقی  و  بوده  آگاهی  پلیس  رایانه   سابقه  دارای  مذکور  موتورسیکلتهای 
موتورسیکلت فاقد هر گونه سابقه و برای تعیین تکلیف و صدور مجوز فروش 
منعی ندارد و تقاضای اقدام مطابق با مقررات و ضوابط را نموده اند؛ دادگاه ابتدا 
با تعیین وقت رسیدگی و ذکر مشخصات موتور سیکلتهای مورد اشاره مراتب را 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشارآگهی نموده تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به موتورسیکلت های مندرج در آگهی ادعایی 
داشته باشند در وقت رسیدگی با ارائه مدارک و مستندات مربوطه به دادگاه 
مراجعه نمایند در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور نماینده حقوقی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( تشکیل و علی رغم انتشار آگهی و انتظار کافی شخص 
یا اشخاصی مراجعه ننموده اند علی ایحال با عنایت به مراتب فوق در خصوص 
موتور سیکلت های موضوع گزارش با مشخصات ذیل -موتورسیکلت پیشرو 
کبیران  ۱2۵ بشماره موتور۶۱۴۹۸۴۱7 و شماره تنه ۸۶۵۰۹۹۹ -موتورسیکلت 
رهرو  2۰۰ بشماره موتور۱۵۳27۸ و شماره تنه ۹۳۱۳۱۶۵-موتورسیکلت هوندا  
۱2۵ بشماره موتور2۰۰۳۰۳۵ و شماره تنه ۸۳۱۰۰۱۵۰۹-موتورسیکلت رهرو  
2۰۰ بشماره موتور۰۱۹۶NBJ2۱۳۹۳۰ و شماره تنه ۹۳۰۶۵22-موتورسیکلت 
تیز تک کار  ۱2۵ بشماره موتور2۰۰7۵۱۳2۴ و شماره تنه ۸۶۰۳۶۵۰-موتورسیکلت 
تنه  شماره  و   ۰۱2۵N۳C2۳2۶۳۵موتور بشماره   ۱2۵ کویر  
۹۳۱7۸2۸-موتورسیکلت تیز کار  ۱2۵ بشماره موتور7۱2۵۱۴22 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور۶۵۰۸۸2  بشماره  تکتاز  ۱2۵  ۸۶۰۶۵۹۳-موتورسیکلت 
تنه  موتور۱2۰۵2۴7 و شماره  بشماره  تندر  ۱2۵  ۸۰۱۵۹۶۰-موتورسیکلت 
۸۶7۰۸2۴۳۳۸ -موتورسیکلت فرا  ۱2۵ بشماره موتور2۰۳2۸۶۳2 و شماره تنه 
۸۱2۴۹۰۳ -موتورسیکلت نیرو موتور  ۱2۵ بشماره موتور۳2۰۵۳۰۱۸ و شماره 
تنه ۸۵۶۴۹2۴ -موتورسیکلت تکتاز ۱2۵ بشماره موتور۶۸۹۰۹۹ و شماره تنه 
۸2۰۴۹۶۸ -موتورسیکلت هیرمند  ۱2۵ بشماره موتور۳2۰۴۱۴۳۰ و شماره تنه 
۸۴۳2۳۹۰ -موتورسیکلت تیز کار  ۱2۵ بشماره موتور2۰۰۸۸2۹۰۳ و شماره تنه 
۸7۱۰۸72 -موتورسیکلت تکتاز  ۱2۵ بشماره موتور۶72۹7۵ و شماره تنه 
۸۱۰۸۶2۱ -موتورسیکلت هیرمند  ۱2۵ بشماره موتور۳2۰۵7727 و شماره تنه 
۸۵۶۱2۳7 -موتورسیکلت پیشرو  ۱2۵ بشماره موتور۳۱۰۱۴۶۶۰ و شماره تنه 
۸۰۴۹۳۳۸ - -موتورسیکلت تکساز ۱2۵ بشماره موتور۳۰۵۰۴۰۶7 و شماره تنه 
۸2۹2۹۹ -موتورسیکلت کبیر  ۱2۵ بشماره موتور۴۱۳7۰2۳۵ و شماره تنه 
۸۹۰2۴2۰ -موتورسیکلت فارس ۱2۵ بشماره موتور۳۱77۸۶۰۱ و شماره 

تنه ۸۱۶۴۶۵2۶ -موتورسیکلت بهران ۱2۵ بشماره موتور ۳۶۰۰۸۸۶۳و شماره 
تنه ۸2۱۵۴۹۹ -موتورسیکلت شهباز  ۱2۵ بشماره موتور۰۳۳۰2 و شماره تنه 
۸۶۰7۴۹۱ -موتورسیکلت آرمان  ۱2۵ بشماره موتور۵۰۰2۱۹2۹ و شماره تنه 
۸۵۱۹۳۵۵ -موتورسیکلت اسرار ۱2۵ بشماره موتور2۰۰۶۰2۹۵۰ و شماره تنه 
۸۶۰۰2۶۰ -موتورسیکلت تیز کار  ۱2۵ بشماره موتور2۰۰7۶7۰۱۰ و شماره تنه 
۸7۰277۵ -موتورسیکلت بهرو  ۱2۵ بشماره موتور۳۰۰۴۵۹2 و شماره تنه 
۸72۳۸۳۰ -موتورسیکلت راکسا ۱2۵ بشماره موتور۱2۱۰۰7۴ و شماره تنه 
۸۳۳۱2۴۶ -موتورسیکلت روان  ۱2۵ بشماره موتور۳۹۰۳۰۳7۶ و شماره تنه 
۸۵۰۱۶۰۸ -موتورسیکلت سفر  ۱2۵ بشماره موتور7۳۰۰۱22۵ و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور۴۳۵۸۵۹  بشماره  تکناب ۱2۵  -موتورسیکلت   ۸۶۶77۸
۸۵۱۸۳۱7 -موتورسیکلت تک پر  ۱2۵ بشماره موتور2۰۰7۵7۵۵۵ و شماره تنه 
۸۶۱۱۵۱۹ -موتورسیکلت کبیر  ۱2۵ بشماره موتور 2۰۰۶۳۶۰۶۰و شماره تنه 
۸۶۰۰77۶ -موتورسیکلت  فارس موتورسیکلت ماهان بشماره موتور۳۱7۵۹۱۹۵ 
موتور  بشماره   ۱2۵ هیرمند   -موتورسیکلت   ۸۱۶۱۱۶۵۵ تنه  شماره  و 
بشماره   ۱2۵ کار  تیز  -موتورسیکلت   ۸۶۱۳2۹2 تنه  شماره  22۵۰۶7۹۳و 
موتور2۰۰7۳۹۱۱7 و شماره تنه ۸۶۳۵۱۸۳ -موتورسیکلت تکتا ۱2۵ بشماره 
موتور 7۰۳۹۴۱و شماره تنه ۸2۱22۵۳ -موتورسیکلت هیرمند  ۱2۵ بشماره 
موتور ۳2۰۳۸۱۸۳و شماره تنه ۸۵۴۰۵۰۸ -موتورسیکلت نیما  ۱2۵ بشماره 
موتور۱۵۶FMINEB۰۱۸۳۸۱ و شماره تنه ۸۶2۵۹7۹ -موتورسیکلت آرمان  
۱2۵ بشماره موتور۵۰۰2۰۴۱2 و شماره تنه ۸۵۱۹۶۰2 -موتورسیکلت باختر 
۱2۵ بشماره موتور7۵۴۶۸۱ و شماره تنه ۸۵۰۶۸7۶ -موتورسیکلت تی گراد  
۱2۵ بشماره موتور۳۰۱77۵۶۸ و شماره تنه ۸2۰۰۴۰۹ -موتورسیکلت احسان  
۱2۵ بشماره موتور۵۱۴۹272۶ و شماره تنه ۸۴۱۶۵۵۸ -موتورسیکلت روان  
۱2۵ بشماره موتور ۳۹۰۳22۹۱و شماره تنه ۸۵۰۳7۶۸ -موتورسیکلت پرند  
۱2۵ بشماره موتور۹۳۰۰۶7۱۵ و شماره تنه 2۳۱۶۵۸۳ -موتورسیکلت پیشرو 
پیروز  ۱2۵ بشماره موتور۰۳۰۳2۴۱۶ و شماره تنه۶۳۵۰۱۰۴۴۸ =-موتورسیکلت 
سفر  ۱2۵ بشماره موتور2۸۱۱۹۸2 و شماره تنه ۸۴۴۰22۸ -موتورسیکلت روان 
سیکلت  ۱2۵ بشماره موتور۵۱۰۱۶7۳۹ و شماره تنه ۸۹۱۱2۵۴ -موتورسیکلت 
کبیر  ۱2۵ بشماره موتور 2۰۰7۵۹۸۱۸و شماره تنه ۸۶۱۹2۶۸ -موتورسیکلت تیز 
تک  ۱2۵ بشماره موتور۴۱۰۰۰۱۰7 و شماره تنه ۰۰۸۳۸۰۰22۸ -موتورسیکلت 
واحد  ۱2۵ بشماره موتور۴۱2۸۵7۴ و شماره تنه ۸۵۶2۵2۸ -موتورسیکلت تیوا 
۱2۵ بشماره موتور۵2۴۰۸2 و شماره تنه ۸۹۸7۱۱۴ -موتورسیکلت پیشرو  ۱۵۰ 
بشماره موتور۳۰7۰۰۵۸۰ و شماره تنه ۸7۵۰۵۴۸ -موتورسیکلت روان سیکلت 
۱2۵ بشماره موتور۵۱۰۱۱۳۹2 و شماره تنه ۸۹۰2۴۰7 -موتورسیکلت نیکران  
۱2۵ بشماره موتور77۳۱ و شماره تنه ۸۵7۹۳۱۱ -موتورسیکلت نامی  7۰ 
بشماره موتور ۱۶۱۵۸2و شماره تنه ۴۱۰7۹۹۰ -موتورسیکلت تالش  ۱2۵ 
بشماره موتور ۱7۸۹7و شماره تنه ۸۰۶۸۰۸۶ -موتورسیکلت نوا  ۱2۵ بشماره 
موتور۰۳۰۹۹۰۱22 و شماره تنه ۰۰۳۶۳۰7 -موتورسیکلت نوا  ۱2۵ بشماره 
موتور۱۶۹۸۶۵۰ و شماره تنه ۶۳۳۵2۴2 -موتورسیکلت تپش  ۱2۵ بشماره 
موتور۵۳2۸۰22 و شماره تنه۸22۶۹۶۰  -۰موتورسیکلت نامی  ۱2۵ بشماره 
موتورCE۰۱۵۱۳۳7 و شماره تنه ۱۳۱۶۴۳۵ -موتورسیکلت همرو  ۱2۵ بشماره 
 NBF۱2۵B۹۰۳۴2۶۱ تنه  شماره  و   ۱۵۶FMI۱2۵NBF2۴۱۰۰۸موتور
-موتورسیکلت بهرو  ۱2۵ بشماره موتور 2۹۰۸۰2۶و شماره تنه ۸۳۱2۰۵۳ 
تنه ۸۳2۵2۶۵  شماره  و  موتور۳۱۹۳۹2  بشماره  سفر  ۱2۵  -موتورسیکلت 
-موتورسیکلت لینهای  ۱2۵ بشماره موتور ۰۰۴۳۰۵و شماره تنه 7۰۸2۰۴۱2۸۱ 
-موتورسیکلت تیز تک  ۱2۵ بشماره موتور۳۱۰۴2۱۴7 و شماره تنه ۸۱72۱7۳7 
تنه  شماره  و  موتور2۰۰۶۰۴7۵۵  بشماره   ۱2۵ لیفان  آرشیا  -موتورسیکلت 

۸۵۱۸۰۰۴ -موتورسیکلت تیز تک کار  ۱2۵ بشماره موتور2۰۰۹۱۰۳۱22 و 
شماره تنه ۸۸۰۵۳۵۰ -موتورسیکلت نامی پیکان  ۱2۵ بشماره موتور۰۰۵۹۱۸ و 
شماره تنه ۸۸۰۵۳2۶ -موتورسیکلت پیشرو کار  ۱2۵ بشماره موتور۴۱۴۰۹۹۶۶ 
و شماره تنه ۸۳۱۰۱۹۹۹ -موتورسیکلت امیر  ۱2۵ بشماره موتور۰۳۹۹۰۱۶ و 
شماره تنه ۸2۱۳۵۸7۰ -موتورسیکلت جترو  ۱2۵ بشماره موتور۱۹۴۱۳۵ و 
شماره تنه ۱۵۱۱۶ -موتورسیکلت لیزر  7۰ بشماره موتور ۸2۸۹۶و شماره تنه 
تنه  بشماره موتور۴۱۴۳۰۹۳7 و شماره  پیشرو  ۱2۵  ۵۶۹7 -موتورسیکلت 
۸۴۴۶۴۵۸ -موتورسیکلت کویر  ۱2۵ بشماره موتور2۹2۰۶7۸ و شماره تنه 
۸۱۳۱۱۱۶ -موتورسیکلت تالش  ۱2۵ بشماره موتور2۴7۸۱۱ و شماره تنه 
۸2۱۰۴۵۹۶ -موتورسیکلت بهران  ۱2۵ بشماره موتور۳۰۱۹۶۱۸ و شماره تنه 
۸۱۳۶72۵ -موتورسیکلت کهر  ۱2۵ بشماره موتور2۰۰۳۰۰۶۳27 و شماره تنه 
NAH۰۰27۰۹ -موتورسیکلت روان  ۱2۵ بشماره موتور۶۱۰۰27۳۱ و شماره 
تنه ۸۴۰۹۰۰۸ -موتورسیکلت پرند  ۱2۵ بشماره موتور۱2۰۱۶۱۰۹ و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور۹۱۸۱۹2  بشماره  تکتا  ۱2۵  -موتورسیکلت   ۸۳7۳۵2۳
۸7۰2۱۳۴ -موتورسیکلت واحد  ۱2۵ بشماره موتور۸۱2۰2۳۶7۱ و شماره تنه 
۸۸۶7۳۵۳ -موتورسیکلت تیز کار  ۱2۵ بشماره موتور 2۰۰۶۱۵۱۸۴و شماره تنه 
۸۵۱۸۵۰2 -موتورسیکلت سی دی آی  ۱2۵ بشماره موتور۶۰۰۶۰۶۵ و شماره 
تنه ۸۴۰۱۰۰۶ -موتورسیکلت پیشرو کبیران  ۱2۵ بشماره موتور 27۰۰۴۶۴7و 
شماره تنه ۸2۹۳۳۶۶۸ -موتورسیکلت صدف  ۱2۵ بشماره موتور ۳2۰۸۴۱2و 
شماره تنه ۸۳۰۰۶2۵ -موتورسیکلت تکناب  ۱2۵ بشماره موتور۴۰۹۸۱۶ و 
شماره تنه ۸۵۱۰۶۳۸ -موتورسیکلت بهرو  ۱2۵ بشماره موتور۳۶۰۰۳۴۹۰ و 
شماره تنه ۸2۰7۵۱۳ -موتورسیکلت آی تک  ۱2۵ بشماره موتور۰۵۰۱۳۳۸7 و 
شماره تنه ۸۴۰۱۸۹۹ -موتورسیکلت مهتا  ۱2۵ بشماره موتورKM۱۰۰۳۹۴ و 
شماره تنه ۸7۱72۱۰ -موتورسیکلت شیرویه  ۱2۵ بشماره موتور۰۰2۴2۹ و 
شماره تنه ۸۱۱۸2۹۰ -موتورسیکلت متین  ۱2۵ بشماره موتور۰۵۰7۵۸۱۰ و 
شماره تنه ۸7۸۱۶۶۰ -موتورسیکلت پیشرو  XL۱۵۰ بشماره موتور27۰۱۳۹۶۰ 
و شماره تنه ۸۳۹۴۸۸۳۱ -موتورسیکلت پیشرو  ۱2۵ بشماره موتور۳۱۸۱۰۴۰7 
و شماره تنه ۸2۶۰72۰۰ -موتورسیکلت شارک  ۱2۵ بشماره موتور۴2۴2۸7۳ و 
شماره تنه ۸۶۰۳۹۳۸ -موتورسیکلت زیگما  ۱2۵ بشماره موتور NID2۹۵۹۶۴۸و 
بشماره   ۱۱۰ لیان   -موتورسیکلت   NID۱2۵A۸۹۰۰۵۹۶ تنه  شماره 
موتور۳۰۵7۰۰۱2۴ و شماره تنه ۰۵۸۳۳E۱22۱۵ -موتورسیکلت شهباز  ۱2۵ 
-موتورسیکلت   ۱2۵B۸۶۰۶۸۳2 تنه شماره  و   BFG۰۰۸۸۴موتور بشماره 
بهمن  -- بشماره موتور ۸۱۰۰۴۹۵۶و شماره تنه ۰۱۴۴۹۱ -موتورسیکلت تیز 
 NCV۱2۵C۸۶۱7۹۴۶ تنه موتور2۰۰7۵۹۶۱۱ و شماره  بشماره  کار  ۱2۵ 
تنه  شماره  FC۰۳۵۴۴۰و  موتور  بشماره   ۱2۵ سرا   -موتورسیکلت 
NFP۱2۵B۸۶۰۳۸۶۸ -موتورسیکلت تالش  ۱2۵ بشماره موتور2۳2۰۱۸۸۳ 
و شماره تنه TM ۸2۱۴۰۸۳۹ -موتورسیکلت نامی  ۱2۵ بشماره موتور۱۱۰7۰۸۴ 
و شماره تنه ۱۱۰۶۶۴7 -موتورسیکلت تیز کار  ۱2۵ بشماره موتور۰7۰۳۰2۴ و 
موتور بشماره   2۰۰ پارس   پیشرو  -موتورسیکلت   ۸۶۰۳۱۵۶ تنه  شماره 
BOO۴۸۴۴۳ و شماره تنه ۱۰۰۵۰۸ -موتورسیکلت روان  ۱2۵ بشماره موتور 
بشماره   ۱2۵ بهران   -موتورسیکلت   ۸۴۰۴2۱۱ تنه  شماره  ۳۹۰2۵۸۵۱و 
موتور۳۳۰2۶۴۳2 و شماره تنه ۸۱۴۱۹۴2 -موتورسیکلت آرمان  ۱2۵ بشماره 
موتور ۵۰۰۱۹۶۰۳و شماره تنه ۸۵۱۸۴7۱ -موتورسیکلت صدف ۱2۵ بشماره 
تنه ۸۳۱۱۵7۱ -موتورسیکلت هما  ۱2۵ بشماره  موتور۳2۱۴۴۶۹ و شماره 
موتور۰۳۴27۶۳ و شماره تنه ۸2۱۰۰۶۳۴ -موتورسیکلت تیز تک  ۱2۵ بشماره 
موتور ۳۱۱۴۳7۰7و شماره تنه ۸27۵۸۴۱7 -موتورسیکلت روان  ۱2۵ بشماره 
موتور۳۹۰۳۰۸۹۰ و شماره تنه ۸۴۰7۶۴۰ -موتورسیکلت الگانس  ۱2۵ بشماره 

موتور7۱۸۳۰۸۵۸ و شماره تنه ۸7۱۶2۱7 -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ بشماره 
موتور2۸2۳۵۰۹ و شماره تنه 7۵۰۰۳۱۱ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ بشماره 
موتور۳۰۰22۳۱7 و شماره تنه ۸2۰۴2۴۵ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ بشماره 
موتور۳۴7۰۱۸۳ و شماره تنه ۱2۰۰2۱۱ -موتورسیکلت رکورد  ۱2۵ بشماره 
موتور۱۰E۰۰7۴۶ و شماره تنه ۸۹۰۱۴۶۶ -موتورسیکلت شاهین  ۱2۵ بشماره 
موتور2۰۳۹۰727 و شماره تنه ۱۰7۵۹۵ -موتورسیکلت رادیسون  ۱2۵ بشماره 
بشماره   ۱2۵ روان   --موتورسیکلت  تنه  شماره  و  موتور۳۱۰۰۹۶۵7 
موتور۵۱۰۰۸۵۳۶ و شماره تنه ۸۹۰۱۱۶۰ -موتورسیکلت تیز تک  ۱2۵ بشماره 
موتور2۰۰7۴۹7۸۹ و شماره تنه ۸۶۴۰۴۳ -موتورسیکلت تیز تک  ۱2۵ بشماره 
موتور ۳۱۱۴۳۱۹۰و شماره تنه ۸27۵7۵2۹ -موتورسیکلت تندر ملی  ۱2۵ 
بشماره موتور ۱2۳۸7۴و شماره تنه ۸7۰2۱۶۴ -موتورسیکلت اصالن  ۱2۵ 
بشماره موتور ۱2۸۰۹۵و شماره تنه ۱2۹۵۱۰ -موتورسیکلت هیرمند  ۱2۵ 
بشماره موتور۳2۰۳۸۰2۰ و شماره تنه ۸۴۳2۳7۸ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ 
بشماره موتور 2۹۸۴۵۱2و شماره تنه ۸۳۶۱۵۰۳ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ 
بشماره موتور۸۰۱۶۱۸ و شماره تنه ۸۴2۰۱۱2۶۱۴ -موتورسیکلت پیشرو  ۱2۵ 
بشماره موتور۳2۰۳77۴۰ و شماره تنه ۸۹۸۱۳72 -موتورسیکلت تیز تک  ۱2۵ 
بشماره موتور۳۱۱۶۳2۸۰ و شماره تنه ۸۴7۸۵۸۴۸ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ 
بشماره موتور 2۰۰7۴۹۵۹2و شماره تنه ۸۶۰22۸7 -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ 
بشماره موتور۱۹۱۴7۶۸ و شماره تنه ۶7۰۳۸۵۶ -موتورسیکلت روان  ۱۱۰ 
بشماره موتور۳۱۰۳۸۶۹۹ و شماره تنه -- -موتورسیکلت ساوین  ۱2۵ بشماره 
موتور۰۵۰۵2۳۳۹ و شماره تنه ۸7۵۴۳۴۴ -موتورسیکلت تیز تک  ۱2۵ بشماره 
موتور۸7۹۰۱۹7۶ و شماره تنه ۸7۱۰۶7۰ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ بشماره 
موتور ۵۰۴۵۹۰۶و شماره تنه ۴۴۳۰2۸۶۱ -موتورسیکلت روان  ۱۱۰ بشماره 
موتور۳۹۰۳۳۶۱2 و شماره تنه ۸۵۰۴۸۸۹ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ بشماره 
موتور2۰۰7۰۶۳۳7 و شماره تنه ۸72۱۱۶۰ -موتورسیکلت بهران  ۱2۵ بشماره 
موتور۳۸۰۰۱۵۳۸ و شماره تنه ۸۵۱2۹۴7 -موتورسیکلت آرما  ۱۵۰بشماره 
موتور ۸۰۴۰۱۱۴۶و شماره تنه ۹۰۰۰۹2۸ -موتورسیکلت ساوین  ۱2۵ بشماره 
موتور۵7۰۱۴۶۵۰ و شماره تنه ۸7۱۴۴2۶ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ بشماره 
موتور SM۱۰۰۵2۱و شماره تنه ۸2۳۱۸۰۱ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ بشماره 
موتور2۳۸72۸2 و شماره تنه 7۱۳۵7۸۹ -موتورسیکلت پیشتاز  ۱2۵ بشماره 
موتور ۰72۶2۹7و شماره تنه ۸۶۸۶۵۵7 -موتورسیکلت پیشرو  ۱2۵ بشماره 
موتور۳۱7۸۴۵۸۸ و شماره تنه ۸۴۶۳۱۸۶7 -موتورسیکلت پیشرو  ۱2۵ بشماره 
موتور۳۱۰۰7۳۰۵ و شماره تنه ۸۰۳2۸۶۵ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ بشماره 
موتور۸۵۳2۰۰۴۳ و شماره تنه ۸22۴2۴۵ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ بشماره 
موتور ۱۹۸۶۶۳و شماره تنه ۸۴۰۵۶۹2 -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ بشماره موتور 
بشماره   ۱2۵ آرزو   -موتورسیکلت   ۸27۸۰۳۳ تنه  شماره  ۴۳۴۱22۹و 
بشماره   ۱2۵ قرن   -موتورسیکلت   ۸۴۱۰2۴۵ تنه  شماره  و  موتور۵۹2۳۳ 
موتور7۱۱27۵۴۰ و شماره تنه ۸۶۱۶۰7۳ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ بشماره 
موتور۳۹۱۳۹۱ و شماره تنه ۳۹۶222 -موتورسیکلت هوندا نامی  ۱2۵ بشماره 
موتور۰۱۵۴۳۳۳ و شماره تنه ۱۱۵۱۸۱۸ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ بشماره 
موتور۰2۳۵۳27 و شماره تنه ۸۶۰۱۵۶۵ -موتورسیکلت تیز تک  ۱2۵ بشماره 
بشماره   ۱2۵ هوندا   -موتورسیکلت   ۸۳۸۵۰۰۴2 تنه  شماره  و  موتور-- 
موتور۱7۵۸2۱۸ و شماره تنه ۱۳۳۳۶۱7 -موتورسیکلت پیشرو  ۱2۵ بشماره 
موتور۳۱۸۰۰۰۴۵7 و شماره تنه ۸۱۶۵۳۳۹۱ -موتورسیکلت امجد  ۱2۵ بشماره 
بشماره  پروا ۱2۵  -موتورسیکلت  تنه ۰۹۸222  شماره  و  موتور۴۵۰۰۶۰۴2 
موتور۰۰۰۱۴۸۹۱ و شماره تنه ۳۹۰۹۱۵ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ بشماره 
بشماره  دریا  ۱2۵  -موتورسیکلت  تنه ۸7۸۰۸۹۶  شماره  و  موتور۱۱۳۵۵۰ 

موتور۰۴۰7۴۳۸۹ و شماره تنه ۸۳۱۰2۴7۰۰ -موتورسیکلت نامی  ۱2۵ 
بشماره موتور۰2222۰ و شماره تنه ۹2۰۳۵7۹ -موتورسیکلت دلتا  ۱2۵ 

بشماره موتور۱۰2۶۳2 و شماره تنه ۸۱۰۱2۵۸2 -موتورسیکلت شیرویه  ۱2۵ 
بشماره موتور۳۱۹۴2 و شماره تنه ۸22۱7۳۴۰ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ 
بشماره موتور۳۳۱27۶7 و شماره تنه ۸۳۰2222۹ -موتورسیکلت تالش  ۱2۵ 
بشماره موتور2۳2۰۱۶2۱ و شماره تنه ۸۴۰۴7۱۰ -موتورسیکلت پیشرو  ۱2۵ 
بشماره موتور۳۱۸۰2۹۴۶ و شماره تنه ۸2۶۱۵7۰۶ -موتورسیکلت تیز تک  ۱2۵ 
بشماره موتور۵۰۰2۳۵۹۵ و شماره تنه ۰2۱7۶۴ -موتورسیکلت آرمامان  ۱2۵ 
بشماره موتور ۵۰۰۰۸۱۰۵و شماره تنه ۸۴۰۸۰۹۰ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ 
بشماره موتور۰۱۱۰۵7۴ و شماره تنه ۸۳22۱7۸۳ -موتورسیکلت جیران  ۱2۵ 
بشماره موتور ۳F۶۹۹۳و شماره تنه ۸22۹۱۸۰ -موتورسیکلت کبیران  ۱2۵ 
بشماره موتور۸۱۱2۱۸۴۱ و شماره تنه ۸۹۱7۸۸۵ -موتورسیکلت رایکا  ۱2۵ 
بشماره موتور ۱2۱۹272و شماره تنه ۸۳۳۸۰۹۴ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ 
بشماره موتور ۱۳۰۰۳2۴۳و شماره تنه ۸۶۰۱۱۸7۶ -موتورسیکلت تیز کار  ۱2۵ 
بشماره موتور2۰۰7۵۰۵۰۸ و شماره تنه ۸۶۱۴2۵۰ -موتورسیکلت هرم  ۱2۵ 
بشماره موتور 2۰۰۹۹2و شماره تنه ۸۳۱۱۱2۸۵ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ 
بشماره موتور2H۶۶۸۰ و شماره تنه ۸۱2۶۳2۳۵ -موتورسیکلت زیگما  ۱2۵ 
بشماره موتور۱۰۳7۱۸ و شماره تنه ۹2۰۱۰۱۸ -موتورسیکلت کبیران  ۱2۵ 
بشماره موتور27۰۰۶۵۸۹ و شماره تنه ۸۳۹۴۳72۸ -موتورسیکلت تیز کار  ۱2۵ 
بشماره موتور2۰۰۶۰۹۶۵۶ و شماره تنه ۸۵۱72۴2 -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ 
بشماره موتور7۱22۴7۱7 و شماره تنه ۸۶۰۴72۶ -موتورسیکلت پیشرو  ۱2۵ 
بشماره موتور7۱۳۳۴7۱7 و شماره تنه ۸۶۰۴72۶ -موتورسیکلت هیرمند  ۱2۵ 
بشماره موتور۳2۰7۰۸۱۱ و شماره تنه -- -موتورسیکلت آرمان  ۱2۵ بشماره 
موتور۵۰۰۱۶۵۸۱ و شماره تنه ۸۵۱۶۵۴۶ -موتورسیکلت ورزین  ۱2۵ بشماره 
موتور۰۸۸۹۶ و شماره تنه ۸۳۰۰2۹۰۴ -موتورسیکلت هوندا  ۱2۵ بشماره 
موتور۰۸۸۹۶ و شماره تنه ۸۳۰۰2۹۰۴ -موتورسیکلت پیشرو  ۱2۵ بشماره 
موتور2۹۰۰۴۴۱۹ و شماره تنه ۸۰۱۸۹7۹ -موتورسیکلت تکتاز  ۱2۵ بشماره 
بشماره  هوندا  ۱2۵  تنه ۸۴۰۰۱۰۴-موتورسیکلت  و شماره  موتور7۱2۵۵7 
موتور2۰۰7۳۸2۹2 و شماره تنه ۸۶۰۱۵72 -موتورسیکلت نیکان  ۱2۵ بشماره 
موتور ۸2۰2۵7۱و شماره تنه۸۳۱۳۱۵۰ -موتورسیکلت  ۱2۵هوندا  بشماره 
و  مندرجات  و  اوراق  به  توجه  با  تنه۸7۱۰27۸   شماره  و  موتور۸7۰27۴۵ 
محتویات پرونده نظر به اینکه حسب گزارش بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی و 
بررسی های صورت گرفته از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت اما )ره( استان 
بوشهر موتورسیکلت های موصوف رها و اعراض شده از سوی ماکلین تلقی 
شده و مشمول اموالی است که می بایست در اختیار ولی فقیه قرار گیرد؛ فلذا به 
استناد مواد ۳،۸، ۱۰،۱۴، 2۰ آیین نامه اجرای اصل۴۹ قانون اساسی و تبصره ذیل 
ماده ۹ آن آیین نامه موضوع فرمان مورخ ۰۶/۰2/۶۸ حضرت امام )ره( و تایید 
مقام عظمای والیت و ماده 2۸ قانون مدنی حکم به ضبط تعداد ۱۸۸ دستگاه 
موتوسیکلت های مذکور به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(استان 
بوشهر صادر و اعالم می نماید . تا به مصارف فقراء و مستمندان برسد. بدیهی 
است در صورت مراجعه مالک یا مالکین و ذی نفع شناختن آنان از سوی مراجع 
قضایی ستاد می بایست مطابق مقررات قانونی اقدام نماید رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 

تهران ویژه رسیدگی به پروندههای اصل ۴۹ می باشد/. 
 علی دهقانی رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر

مفقودی
 برگ سبز خودرو وانت مزدا ۱۶۰۰ مدل 7۳ به رنگ سرمه ای روغنی با شماره موتور 2۱7۶۵۸و 
شماره شاسی 7۳۶۰۱۵۶2و شماره پالک ۱۴7م۶۹ ایران ۸2 به مالکیت مازیار صیدافکن مفقود 

 نکا گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
المثنی سند کمپانی وبرگ سبز سمند مدل ۱۳۸۱ پالک ۵7۹ ج 7۳ 72 موتور ۳2۹۰۸۱۱۶۵۱۵  شاسی 

 بابل ۸۱2۱۵۶۱۴  مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
کارت شناسایی و برگ سبز نیسان مدل 77 با شماره پالک ۸۸۳ج۸۳ایران 72 با شماره موتور ۰۰۱2۰۰۱۱و 

بابل شماره شاسی ۰۰c2۱7۴۴بنام مرتضی باباگل زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
المثنی سند کمپانی وبرگ سبز پژو 2۰۶ مدل ۱۳۹۰ پالک  ۱۴۵ ص ۶7 ۸2 موتور ۱۴۱۹۰۰۵۳۱2۹ 

شاسی  NAAP۰۳ED۶CJ۵۴۰۱۴۸ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 مدرک تحصیلی اینجانب علیرضا رضا زاده فرمی فرزند حسین به ش ش ۴۹۸۰۰7۱۴۹۱ صادره 
از بابلسر متولد 7۰/۶/۹ نوع مدرک کارشناسی ارشد حساب داری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

فریدونکنار ساقط می باشد 

مفقودی
 المثنی سند کمپانی  سواری پژو پارس مدل ۹۱ با شماره پالک ۱22ج27ایران ۹2و شماره موتور 
۱2۴K۰۰۶۵۸2۴و شماره شاسی NAAN۰۱CA۸CK۸۰۶۳۰۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

 بابلساقط می باشد

مفقودی
برگ سبز و کارت تراکتور ۴7۵دیفرانسیل مدل ۹۵ با شماره پالک ۸۱۴ک۱۶ایران ۶2 با شماره موتور 
MT۴A2W۵۸7۶Dو شماره شاسی N۳HKTAD2CGER۱۳2۳۶بنام حامد بابایی شفیعی 

 بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژو پارس مدل ۹7 با شماره پالک ۹۸7م۹7 ایران ۸2 با شماره موتور 
۱۳۴b۰۰۰2۳۳7و شماره شاسی NAAN۵۱SEVJH۶۴۱۳۴۹بنام محمد امین طهماسب نژاد بائی 

 بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو پارس مدل ۹۴ با شماره پالک 27۶ج2۱  ایران ۹۹ با شماره 
ارائیان مفقود  موتور ۱2۴K۰۶۰۹۳۹2و شماره شاسی NAAN۰ICV۵FH۱۶۸2۹۹بنام احمد 

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی تاکسی پژو  مدل ۱۳۹۵ به شماره پالک ایران ۱7-۸۱۸ت۵۳  به شماره  شاسی 
NAAM۱۱VEOGK۴7۴۱۹۱  و به شماره  موتور ۱2۴K۰۹2۳۳7۹  بنام مسعود سجادی نیا 

خویمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

آگهی مفقودی
دانشجوئی  شماره  به  محمود  سید  فرزند  موسوی  محمدرضا  سید  اینجانب  دانشجوئی  کارت 
۹۳۱۶۳۰72 و کدملی ۴۹۰۰۴7۹7۵۶ دانشجویی رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی دانشگاه 

بهشهرعلم و فناوری مازندران واحد بهشهر مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز وانت بارداتسون ۱۸۰۰ مدل ۱۹۸۰ به شماره شهربانی ایران 72-۱۱۶ ج ۸۸ و شماره موتور 
۴۶۰۰۳۰ و شماره شاسی ۶۰۵۰۶۱ به نام محمد رضا مهرورزیان مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بابل

قاسمی در واکنش به الجبیر:

عربستان سعودی محل 
صدور تروریسم سازمان یافته 

بین المللی است

ادامه از صفحه۱
وی در ادامه افزود: بنابراین، همچنان راه باز است و این امکان 
وجود دارد که در مجمع تشخیص مصلحت، کنوانسیون های 
پالرمو و CFT به تصویب برسد. اما شورای نگهبان باید وظایف 
قانونی خود را انجام دهد. اگر ما از این ایرادات چشم پوشی کنیم، 
در واقع وظایف قانونی و اختیارات خودمان را به کار نگرفتیم که 
به نوبه خود یک نوع تخلف به حساب می آید.کدخدایی در تحلیل 
واکنش اروپا نسبت به مساله برجام و شروطی که اروپا برای ایران 
جهت بهره مندی از ساز و کار مالی »اینستکس« مطرح کرد، 
گفت: برجام تالشی بود برای شکل گیری یک توافق بین المللی 
که هم مالحظات غربی ها و آمریکا در آن باشد و هم مالحظات 
کشور ایران. در برجام طرف غربی ها به تعهداتش پایبند نبود 

و انتظار می رفت که اروپایی ها، بهتر عمل می کردند. اگر آن ها 
خودشان را مبدع روابط بین الملل می دانند، انتظار می رفت که 
خودشان را اثبات کنند، نه اینکه یک ظرفیت محدودی را با اما 
و اگرهای بسیار متعدد و با تردیدهای زیاد پیشنهاد کنند که 
برای نمونه، بیانیه ای که بعد از انتشار اینستکس از سوی اتحادیه 
اروپا منتشر شد، خیلی ناامید کننده بود. آن ها مسائل موشکی، 
مسائل یمن، مسائل سوریه و غیره را به این وضعیت گره زدند 

که دور از انتظار بود.
سخنگوی شورای نگهبان بر پیشنهاد همیشگی ایران مبنی بر 
حل درگیری های منطقه از طریق گفت وگو تاکید و خاطرنشان 
گیری،  ابتدای شکل  همان  از  ایران  اسالمی  کرد: جمهوری 
و همیشه  نبود  و خونریزی  درگیری  هیچ گاه مدعی جنگ، 

مدعی صلح و هم زیستی مسالمت آمیز مخصوصا با همسایه ها 
و دیگر کشورها بود. 

نمونه بارز آن درگیری ها در کشورهای سوریه، عراق و یمن است 
که ایران تنها برای کمک به مردم بی سالحی که مورد هدف 
گروه های تروریستی و نیروهای نظامی عربستان و متحدانش 
قرار می گرفتند، وارد عمل شد. در مورد مساله یمن، ما از همان 
ابتدا گفتیم که با راه حل نظامی نمی توان به این درگیری ها پایان 
داد، اما کسی گوش نداد. معتقدم کشورهایی که جنگ با یمن 
را آغاز کردند، می بایست به این جنگ پایان دهند و خسارت آن 
را بپردازند. آمریکا و اروپا باید از عربستان و متحدانش که هر 
روز کودکان بی سالح را مورد حمله قرار می دهند، بخواهند تا از 

منطقه خارج شوند و آن ها را مجازات کنند.

کدخدایی:

CFT و پالرمو ممکن است در مجمع تشخیص پذیرفته شوند
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ایران یکی از 1۰ کشور پر مصرف لوازم آرایشی 
در دنیاست

مدیر کل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: ایران 
با بازار چهار میلیارد دالری یکی از ۱۰ کشور پر مصرف لوازم آرایشی در 
دنیاست و رشد این بازار ایران با توجه به آنالیز جمعیت زنان بین ۱۵ تا 2۴ 

سال تا هشت سال آینده ادامه خواهد داشت.
از دبیرخانه نمایشگاه بین المللی ایران کازمتیکا )نمایشگاه لوازم آرایشی و 
بهداشتتی(، عبدالعظیم بهفر افزود: بازار مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی ایران 
در سال های اخیر رشد ثابتی داشته است و این رشد ۶ درصدی در حوزه 

اقتصاد، رقم باالیی به حساب می آید.
وی ادامه داد: با استناد به آمار مقاله ای علمی که در سال 2۰۱۶ منتشر شده، ایران 
یکی از کشورهای پیشرو در مصرف محصوالت آرایشی و بهداشتی در منطقه 
خاورمیانه و آفریقا بوده و با حجم بازاری در حدود چهار میلیارد دالر یکی از 
هفت تا ۱۰ کشور اول دنیا در حوزه مصرف لوازم آرایشی در دنیا اعالم شده 
است. مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در 
ادامه تصریح کرد: در گزارش دیگری که سال 2۰۱۶ منتشر شده است مردم 
انگلیس ۱.7 درصد درآمد خود را برای محصوالت آرایشی هزینه می کنند و 
این رقم برای ایرانیان، ۴.۵ درصد از درآمد ساالنه است. وی خاطرنشان کرد: 
در برآوردی دیگر گفته شده که می توانیم آمار جمعیتی کشور را 2۵ میلیون 
خانوار با سرانه ۳.۵ نفر در نظر بگیریم. اگر این رقم را در عدد ۴.۵ )مقدار 
هزینه ایرانیان برای لوازم آرایشی( ضرب کنیم به رقم حدود ۴7 هزار میلیارد 
تومان می رسیم. وی اظهار داشت: چنین مبلغی در حوزه اقتصاد و بازار، یک 
عدد بسیار بزرگ به حساب می آید و از سایر فرآورده ها غیر از محصوالت 
غذایی بیشتر است اما متاسفانه تعدد تصمیم گیرنده ها و نبود نظارت کافی و 

دقیق باعث شده این حجم و ظرفیت به سمت قاچاق برود.
 مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با توصیف 
ظرفیت بازار محصوالت آرایشی، میزان واردات این کاالها براساس آمار سال 
۱۳۹۶ این  گونه توضیح داد: رقم واردات این محصوالت در حدود ۳۹۰ 

میلیون دالر است که بخشی از آن  شامل کاالهای قاچاق و تقلبی می شود.
 بهفر افزود: غیر از رقم باالی ارزی و پولی که در این بازار جابه جا می شود 
باید به تاثیر منفی کاالهای تقلبی بر سالمت مصرف کننده توجه کنیم که بیشتر 

از تاثیر جابجایی مالی است.

خبر

 ساالنه 7۰ تا 1۰۰ هزار ایرانی گرفتار 
سکته مغزی می شوند

مغزی  سکته  بین المللی  کنگره  یازدهمین  علمی  دبیر 
با اشاره به اینکه ساالنه حدود 7۰ تا ۱۰۰ هزار ایرانی 
گرفتار سکته مغزی می شوند، گفت: به دلیل اینکه جامعه 
ما رو به سالمندی پیش می رود آمار این بیماری در آینده 
افزایش خواهد یافت. دکترسید حسین آقامیری در آستانه 
برگزاری یازدهمین کنگره بین المللی سکته مغزی اظهار 
داشت: پیشگیری از سکته مغزی تقریبا مشابه پیشگیری 
از سکته قلبی است و می توان با راهکارهای الزم از بروز 

این بیماری در بین افراد جلوگیری کنیم. 
 وی افزود: سبک زندگی سالم محدود کردن مصرف 
عدم  میوه ها،  و  سبزیجات  مصرف  افزایش  کالری،  
استعمال دخانیات و مواد افیونی، داشتن تحرک و ورزش 
و مصرف نکردن الکل از جمله موضوعاتی است که در 
پیشگیری از سکته مغزی بسیار موثر است.   آقامیری ادامه 
داد: همه افراد باالی ۴۰ سال باید ساالنه یکبار دیابت 
و فشار خون همچنین چربی و کلسترول خون خود را 
پایش کنند تا ریسک ابتال به این بیماری در آنها کاهش 
یابد همچنین فشار خون و دیابت بیماری های خاموشی به 
شمار می روند که زمینه ساز مشکالت عروق قلب و مغز 
همچون سکته هستند.   این عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه پیشگیری ازران تر 
و راحت تر از درمان است، گفت: هرچند که سکته مغزی 
امروزه درمان دارد ولی این مساله باید در زمان مناسب 
طرفی  از  شود.  فرد  جان  نجات  سبب  تا  گیرد  انجام 
ممکن است درمان ها هزینه بر باشد بنابراین پیشگیری گام 
نخست مقابله به سکته مغزی به شمار می رود.   دبیر 
علمی یازدهمین کنگره بین المللی سکته مغزی خاطرنشان 
کرد: زمان طالیی درمان سکته مغزی از طریق دارو تا 
۴.۵ ساعت پس از سکته مغزی و درمان با استفاده از 
روش های مکانیکی تا ۶ الی ۸ ساعت پس از بروز سکته 

مغزی است. 

خبر

برگ اجرائیه 
محکوم له  فاطمه جعفرزاده  به نشانی خوی  -روستای قره تپه  محکوم علیه  یوسف زارع زاد 
فرزند ابراهیم ادرس: خوی  ۴۵ متری صفرزاده –کوی حافظ     بموجب دادنامه شماره۱۹۹7 
مورخه  ۹۶/۱۱/2 شورا ی حل اختالف  شعبه پنجم که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه 
تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  محکوم علیه محکوم است به به پرداخت مبلغ 
2۰۰ هزار تومان  از تاریخ  ۹۶/۳/۱  لغایت صدور حکم از قرار هر ماه و از بابت نفقه فرزند 
مشترک بنام امیررضا زارع زاد به مبلغ ۱۸۰ هزار تومان از تاریخ ۹۶/۱۱/۱ لغایت مشمول نفقه به 
انضمام خسارت دادرسی مبلغ ۱۸۰/۰۰۰ ریال در حق خواهان  پرداخت نمایند ضمنا پرداخت نیم 

عشر دولتی  نیز بر عهده محکوم علیه می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت 
جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف 
سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود 
بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ 
روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام 
مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳7۹/۱/2۱ 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳77 که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شورا ی حل اختالف  شعبه پنجم-عرفانی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه   دادخواست  بشرح  شناسنامه شماره  27۹۰۰7۶۱۶  دارای  مختار حمدالهی  آقا ی  
۹72۳۳۰ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان  
محبوب حمدالهی بشناسنامه ۳۹7۶ در تاریخ ۹7/۱۱/۱ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر است به/۱-  مختار حمدالهی فرزند  محبوب    –ش ش 27۹۰۰7۶۱۴۶ خوی 
–پسر متوفی/2-  علی حمدالهی فرزند محبوب -ش  ش   27۹۰۸۰۶2۱7 خوی-پسر متوفی/۳-  
سمیه  حمدالهی فرزند محبوب   -ش  ش ۴۸۹    –خوی-دختر متوفی/۴-    رقیه جاللی فرزند 
قربان  - ش ش ۵27۰ -خوی-همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 

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

آگهی ابالغ اجراییه
 کالسه 9700988 

بدینوسیله به شرکت ایالم نیک به نمایندگی رحمان محمد نیاکان بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیره 
عامل و سجاد میرشکار یکتا بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره دارای شماره ثبت ۴2۳ و شناسه ملی 
۱۰۳۰۰۰27۱۴۹ ابالغ می گردد که بانک ملت ایالم برابر سند رهنی شماره ۸7۳۶۹ مورخ ۸۶/۱2/۱۴ 
تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 27 ایالم به مبلغ ۱۰/۳۵۳/۴۳2/22۹ )ده میلیارد و سیصد و پنجاه 
و سه میلیون و چهارصد و سی و دو هزار دویست و بیست و نه( ریال تا تاریخ ۱۳۹7/۰۸/۱۵ به 
انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه ۹7۰۰۹۸۸ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ ۱۳۹7/۱۰/۰۹ مامور ابالغ اداره پستف محل اقامت شما به شرح متن سند جهت ابالغ اوراق 
اجرائی شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از 
تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 
مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و 

از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
هوشنگ بابائی- رییس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  .........۱۳۹7۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۳۸۱۹......هیات  شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال مشکانی فرزند محمد حسین بشماره 
شناسنامه ۵2 صادره از ری در ششدانگ یک باب خانه –به مساحت ۸۸/۹۱ مترمربع  پالک شماره 
72 فرعی از ۱2 اصلی واقع در قریه خیراباد ورامین –از مالکیت ایوب خانی –محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آکهی به مدت دو ماه اعتراض 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. ۵۹7ث/م الف    تاریخ انتشار نوبت اول :۹7/۱2/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۱2/۱۵

رو نوشت نظریه آگهی حصر وراثت
آقای/خانم محمد مهدی مجیدی  دارای شماره شناسنامه ۰۴۱۰۵7۰۸۶۹ به شرح دادخواست 
به کالسه ۱/۹7&/۱۴2۸ ازین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیحی 
داده که شادروان علی اکبر مجیدی بشناسنامه ۱۸۸ در تاریخ ۹7/۹/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱-متقاضی فوق الذکر نام محمد مهدی نام خانوادگی مجیدی نام پدر علی اکبر شماره شناسنامه 

۰۴۱۰۵7۰۸۶۹
2-محمد ابراهیم  مجیدی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه ۶7۰

۳-محمدرضا مجیدی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه ۰۴۱۰۱۰7۹۵۶
۴-محمداسماعیل مجیدی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 2۰۴۶

۵-پروین دهقانی فرزند ابراهیم  شماره شناسنامه ۵۳۵
اینجانب با تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نمایند تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و 

االگواهی صادر خواهد شد. م.الف۱۸۵2خ
رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

آگهی مزایده
آگهی مزایده سهم االرث آقای جالل محمد بیگی از ششدانگ پالکهای ۳/۹۳/۱۴۴ اصلی و 

۱2۵۴/۱۱۵ اصلی 
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۶۰۰۱۹2 له خانم رویا محمدبیگی علیه آقای جالل محمد بیگی 
شش دانگ پالکهای ۱- یک قطعه زمین به مساحت 2۱/۳۰۹ متر مربع پالک ۱۱۵ فرعی از ۱2۵۴ 
اصلی )یکصد و پانزده فرعی از یکهزار و دویست و پنجاه و چهار اصلی( واقع در ایالم به آدرس 
ایالم- خیابان شهید خرمرودی که سند آن ذیل ثبت شماره ۶۵۱2۳ دفتر جلد ۳7۹ صفحه ۱7۵ به 
نام آقای درویش محمد بیگی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است دارای حدودات شماال 
در دو قسمت اول ۱۸/۵۱ متر دیوار بدیوار پالک باقیمانده ۱2۵۴ اصلی دوم بطول 2/۸7 متر دیوار 
به خیابان شرقا در دو قسمت اول ۱2/۴۹ متر درب و دیوار دوم پخی است بطول ۳/۳۵ متر دیوار 
به تقاطع دو خیابان جنوبا بطول ۱7/۸۵ متر دیوار به خیابان غربا بطول ۱۵/۳۸ متر دیوار به پالک 
باقیمانده ۱2۵۴ اصلی که سهم االرث آقای جالل محمبیگی از پالک فوق طبق نظر کارشناس 
رسمی به مبلغ ۸۶7۴۱۵۵۰۰ )هشتصد و شصت و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و پانصد 
ریال( ارزیابی شده است 2- یکباب خانه به مساحت ۶۰۴ متر و پنجاه سانتی متر مربع پالک 
۱۴۴ فرعی از ۹۳ فرعی از ۳ اصلی )یکصد و چهل و چهار فرعی از نود و سه فرعی از از سه 
اصلی( واقع در هفت چشمه بر خیابان ایالم کرمانشاه که سند آن ذیل ثبت شماره ۳۰۶۱۰ دفتر 
جلد ۱۵۶ صفحه ۴۹۶ به نام آقای درویش محمدبیگی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده 
است دارای حدودات شماال بطول ۱۵/2۰ متر درب و دیوار به جاده ایالم – کرمانشاه شرقا بطول 
۴۰ متر به باقیمانده پالک اصلی جنوبا بطول ۱۵/۱۰ متر دیوار به حریم رودخانه غربا بطول ۳۹/۸۰ 
متر درب و دیوار به راهرو ۱/2۰ متری که سهم االرث آقای جالل محمبیگی از پالک فوق طبق 
نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۵۳۴۹۱۶۶۶7 ریال )پانصد و سی و چهار میلیون نهصد و شانزده 
هزار و ششصد و شصت و هفت ریال( ارزیابی شده است و کل پالک فوق دارای ۶۰۴/۵۰ متر 
مربع عرصه و ۱2۵ متر مربع اعیانی در یک طبقه با قدمت حدودا 2۶ سال دارای آجری و نمای 
داخلی سفید کاری و نمای بیرونی سیمان می باشد پالک های فوق از ساعت ۹ الی ۱2 روز سه 
شنبه مورخ ۹7/۱2/۱۴ )چهادهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت( در اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان ایالم واقع در ایالم- بلوار مدرس- جنب اداره کل محیط زیست استان ایالم از 
طریق مزایده حضوری به فروش می رسد. مزایده از مبالغ فوق الذکر 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 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 برندهمزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت مکان مقرر برگزار خواهد شد.
سازمان ثبت اسناد ایالم

آگهی نوبتی سه ماهه ی سوم سال ۱397
اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود،طبق ماده ی ۱2 قانون ثبت و رعایت ماده ی ۵۹ 
آیین نامه یقانون ثبت اسامی افرادی که در سه ماهه ی سوم سال ۱۳۹7 نسبت به امالک مجهول 

المالک، تقاضای ثبت نموده اند،جهت اطالع عموم به شرح ذیل، آگهی می شود:
امالک واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه

فروعات از یک اصلی جوانرود
لقمان قاسمی فرزند سلیمان  از یک اصلی جوانرود، آقای  از ۱۵۳ فرعی  پالک ۵۰2۰ فرعی 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۵۰/۳۱ مترمربع
فرزند محمد  اصلی جوانرود،آقای حسین ویسی  از یک  فرعی  از ۱۱۶  فرعی   پالک ۵۰27 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۸۰/۶۵ مترمربع
فرزند محمد  آقای حسین ویسی  اصلی جوانرود،  از یک  فرعی  از ۱۱۶  فرعی  پالک ۵۰2۸ 

ششدانگ یکبابخانه و دکان، به مساحت ۹۳/۵۰ مترمربع 
پالک ۵۰۳۱ فرعی از ۱۱۰ فرعی از یک اصلی جوانرود،خانم رابعه مرادخانی فرزند علی، مقدار 

۱/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت ۱۱2/۸۵ مترمربع
پالک ۳۴ فرعی از یک فرعی از ۱۹ اصلی حسن گایر، آقای محمدویسی فرزند احمد،مقدار یک 

دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد مرغداری، به مساحت 7۰۰۰ مترمربع
ابر ماده ی ۱۶ قانون ثبت، کسانی که؛ به درخواست ثبت های مندرج در این آگهی،  لذا بر 
معترضند، می توانند اعتراض خود را از تاریخ انتشارنوبت اول این آگهی، ظرف مدت ۹۰ روز به 
اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود، تسلیم و رسید دریافت کنند)مراتب، از سوی این 
اداره به مراجع قضایی احاله میگردد( و یا با توجه به ماده ی ۱7 قانون ثبت، چنانچه؛قبال دعوایی 
در محاکم قضایی قبل از انتشار آگهی ، مطرح شده است با اخذ گواهی از محکمه ی مربوطه و 
رائه ی آن)ظرف همان مدت( مانع اسقاط حق خود میشوند.حقوق ارتفاقی و اعتراض به حدود، 

در موقع تنظیم صورت مجلس تحدیدحدود پذیرفته و منظور میگردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹7/۱۱/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹7/۱2/۱

رئیس اداره ی ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-عزیزی

برگ اجرائیه
محل  -نشانی  تنهایی  سروش  وکالت  با  مرادی  یحیی   : له  محکوم  مشخصات 

اقامت:خیابانقاضی دفتر وکالت تنهایی
مشخصات محکوم علیه :نادر رضایی فرزند یوسف– فرزاد مرادی -نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان
محکوم به/بموجب دادنامه شماره ۶۵۸ مورخ ۹7/۱۰/۳  شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه سوم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و خوانده 
ردیف دوم بصورت تضامنی بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۰۶۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹7/۸/22 زمان اجرای حکم و همچنین پرداخت نیم 

عشر دولتی در حق صندوق دولت.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

متن آگهی 
پرونده کالسه۹7۰۹۹۸۶۱۵۳۱۰۰۱۱۱شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامهرمزتصمیم 
نهایی شماره ۹7۰۹۹7۶۱۵۳۱۰۱۰۰۱تاریخ صدوررای ۱۳۹7/۱۰/۳-خواهان:آقای مصطفی قیصری 
فرزند غالمحسین به نشانی استان خوزستان-شهرستان رامهرمز-رامهرمز-خیابان امت-روبروی 
سپاه جدید.خواندگان۱-آقای شهین امیری فرزند خلیفه2-آقای مهین امیری فرزند خلیفه۳-آقای 
رضا امیری فرزند خلیفه۴-آقای محمد امیری فرزند خلیفه۵-آقای ژیال امیری فرزند خلیفه۶-آقای 
موسی امیری فرزند خلیفه7-آقای منوچهرامیری فرزند خلیفه همگی به نشانی مجهول المکان۸-
آقای غالمحسین قیصری فرزند ولی به نشانی استان خوزستان-شهرستان رامهرمز-روبروی سپاه 
جدید-جنب لوازم ساختمانی سماعی-درب آبی رنگ-منزل شخصی قیصری.خواسته:الزام به تنظیم 

سندرسمی اجاره)غیرمنقول(. 
طرفیت۱- به  غالمحسین  فرزند  قیصری  مصطفی  آقای  دادخواست  دادگاه:درخصوص  رای 
غالمحسین قیصری فرزندولی 2-شهین۳-منوچهر۴-موسی۵-رضا۶-محمد7-ژیال۸-مهین شهرتین 
امیری فرزندان خلیفه به خواسته تقاضای صدورحکم مبنی برالزام به تنظیم سندرسمی انتقال یک باب 
منزل مسکونی به مساحت دویست مترمربع واقع در رامهرمزخیابان عبدالرحمان معروف نرسیده به 
مدرسه شهید امیری بخش 2 به شماره سندپالک ۴/۵۱2۴دریکی از دفاتراسناد رسمی ازحیث ابطال 
تمبرفعال مقوم به سی میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی دادگاه با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده نظر به این که سند مورد ادعای خواهان به نام خواندگان ردیف دوم تاهشتم 
می باشدوکه هیچگونه رابطه حقوقی)قراردادی(با خواهان ندارند و خواهان ازردیف اول )خوانده 
ردیف اول(خریداری کرده و خوانده ردیف اول ازآقای جواد همیشه بهارخریداری کرده وآقای جواد 
همیشه بهارو یوسف بهارازآقای خلیفه امیری مورث خواندگان ردیف دوم تا هشتم خریداری کرده 
اندو مشخص نیست که آقای جواد همیشه بهار سهم خودش را به آقای غالمحسین قیصری فروخته 
است ویا کامالبه وی فروخته است که خواهان آقای جواد همیشه بهارراطرف دعوی خودقرارنداده 
است لذا دعوی خواهان با وضعیت فعلی قانونا قابلیت استماع راندارد و مستندا به ماده 2قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامورمدنی قرارعدم استماع دعوی خواهان راصادر و اعالم 
می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر 

استان خوزستان می باشد.شماره م الف:۱2/۶۸2
سید اسداله مرعشی-رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رامهرمز

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای کامران خلیلی پیجا  به شماره شناسنامه 2۰۵۰۰7۳۵۳۴به شرح  درخواستی که به شماره کالسه 
۵/۱2۴۳/۹7از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ملیحه علیپور پیچا شماره شناسنامه یک در تاریخ ۹7/۱۱/۱۰در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 
ورثه  حین الفوت وی عبارتند از ۱- بهمن خلیلی پیچا فرزند موسی و حلیمه به شماره شناسنامه 27 

متولد ۱۳۶۰ صادره از بابل فرزند متوفی
2-  محمدکاظم  پیچا فرزند موسی و حلیمه به شماره شناسنامه 2۱۹ متولد ۱۳۵۸ صادره از بابل 

فرزند متوفی 
۳- بهزاد خلیلی پیچا فرزند موسی و حلیمه به شماره شناسنامه ۶۵ متولد ۱۳۶۵ محل تولد بابل 

فرزند متوفی 
۴- کامران خلیلی پیچا فرزند موسی و حلیمه به شماره شناسنامه2۰۵۰۰7۳۵۳۴ متولد ۱۳۶۸ محل 

تولد بابل فرزند متوفی
۵-  موسی خلیلی پیچا فرزند حسین و لیال به شماره شناسنامه ۱۴2۱ متولد ۱۳۳۹ محل تولد بابل 

همسر متوفی 
۶- بهمن خلیلی پیچ فرزند موسی و حلیمه به شماره شناسنامه 27 متولد ۱۳۶۰ صادره از بابل فرزند 
متوفی محمدکاخلیلی پیچا فرزند موسی و حلیمه به شماره شناسنامه 2۱۹ متولد ۱۳۵۸ صادره از بابل 
فرزند متوفی بهزاد خلیلی پیچا فرزند موسی و حلیمه به شماره شناسنامه ۶۵ متولد ۱۳۶۵ محل تولد 
بابل فرزند متوفی کامران خلیلی پیچا فرزند موسی و حلیمه به شماره شناسنامه متولد ۱۳۶۸ محل 
تولد بابل فرزند متوفی موسی خلیلی پیچ فرزند حسین و لیال به شماره شناسنامه ۱۴2۱ متولد ۱۳۳۹ 

محل تولد بابل همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید و هر کسی 
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
 قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

دادنامه 
کالسه پرونده۵/۵2۳/۹7 شماره دادنامه ۱۰۰۳-۹7/۹/۱2خواهان اسماعیل غالمی به آدرس بابل 
خیابان کشاورز شهرک شمال جنب فضایی سبز منزل شخصی خوانده ۱-   بهمن نامی به آدرس 
بابل موزیرج ارشاد ۱۵ کوچه شهید رجایی منزل شخصی 2-حمیدرضا احمدی مجهول المکان  

خواسته الزام به تنظیم سند
رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای اسماعیل غالمی به طرفیت آقای ۱-بهمن نامی2-  
به شماره  اتومبیل پژو 2۰7  تنظیم سند رسمی دستگاه  به  الزام  به خواسته  حمیدرضا احمدی 
انتظامی ۸2ایران ۸77م۹۴حسب  محتویات پرونده و اظهارات خواهان دعوی و استعالم شماره 
۳۵۵۱/۱۳/۶۳۴/۳۸از راهنمایی و رانندگی بابل و به ویژه نظر یه  اعضای شورا شورا  مستندا به 
استناد مواد 2۱۹ و 22۰ قانون مدنی حکم به حضور خوانده ردیف دوم دعوی به حضور در یکی 
از دفترخانه های اسناد رسمی و انتقال سند خودروی موصوف به نام خواهان دعوی و نیز خوانده 
ردیف اول پرداخت مبلغ 2/۵۸۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی از باب تسبیب در حق خواهان دعوی 
محکوم می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی بوده ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 2۰ روز دیگر تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی دادگستری 
بابل خواهد بود و اما نسبت به خوانده ردیف  اول حضوری و ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم عمومی بابل خواهد بود
 قاضی شعبه 5شورای حل اختالف شهرستان بابل 

مفقودی
سند کمپانی خودروی سواری پراید تیپ SE۱۳۱مدل۱۳۹۵ به رنگ سفید روغنی وبه شماره 
نیروی انتظامی ۳۱2 ص۶۶ ایران--72 و به  شماره  موتور ۵۶2۸۹۴7m۱۳/وبه شماره شاسی
NAS۴۱2۱۰۰G۳۳۹۱7۴۶CNG وبه نام نعمت اله درویش کردکال    مفقود گردیده واز درجه 

نوشهر اعتبار ساقط میباشد .

آگهی فقدان 
مدرک تحصیلی اینجانب علی احمدی فرزند عبدالعلی به شماره شناسنامه ۱۰ صادره از بابل در 
مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب به 
نشانی تهران خیابان کریم خان زند خیابان ایرانشهر شمالی نبش آزادشهر پالک 2۰۹ و یا کد پستی 

بابل ۱۵۸۴7۱۵۴۱۴ارسال نمایید

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای عباس فالح مرزی داره شناسنامه شماره ۴۸۰ به شرح دادخواست به کالسه 2/۱22۳/۹7 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح داده شود که شادروان کربالیی آقا 
فالح مرزی به شناسنامه شماره ۳۰ در تاریخ ۹7/۱۱/27اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته و 
ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از  ۱- عباس فالح مرزی فرزند کربالیی آقا و مریم بانو شماره 
شناسنامه ۴۸۰ صادره از مرزیکال بابل فرزند متوفی  2- مریم  بانو گران قراخیلی فرزند حجت اهلل  و 

گل الله به شماره شناسنامه ۱۸ صادره از قراخیل  قائمشهر همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید و هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی  نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابلدادگاه تقدیم دارد واال  گواهی صادر خواهد شد 

آگهی نوبتی سه ماه دوم
 سال 1397 قسمتی از امالک حوزه ثبتی شهرستان فردیس

با ستناد ماده ۱۱ و ۱2 قانون ثبت کلیه امالک واقع در حوزه ثبتی ناحیه یک کرج که در خواست 
ثبت آنها در سه ماه دوم سال ۱۳۹7 پذیرفته شده و به موجب قانون و مقررات ثبتی آگهی آنها 
بایستی در موعد منتشر گردد ، جهت اطالع عموم برای هر یک از متقاضیان ثبت بشرح ذیل 

اعالم می شود.   بخش شهرستان فردیس امالک خالصه : از پالک ۱۶2 اصلی در کرج فردیس
اعیانی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 2۵۱2/۹۳ متر مربع تحت پالک 
۵۰۰۶۰ فرعی اصلی مفروز ومجزای شده از ۱۶2 اصلی بنام آقای احمد بشیری فرزند قربانعلی 
.اشخاصی که نسبت به امالک فوق اعتراض داشته باشند و یا بین آنها و متقاضیان در مراجع 
قضایی دعوائی اقامه شده و در جریان میباشد ، برابر مقررات ثبت از تاریخ انتشار اولین آگهی 
نوبتی بمدت ۹۰ روز اعتراضی کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس تسلیم 
و رسید دریافت نمایند . معترضین فوق الذکر موظف و مکلفند در مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس مراجعه و گواهی طرح دعوی اخذ شده 
از مراجع قضایی ذیصالح را تسلیم نمایند . درغیر اینصورت حق واخواهی از آنان ساقط خواهد 
شد. / ز ۸۰2 تاریخ انتشارآگهی نوبت اول ۱۳۹7/۱۱/۱ تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم  ۱۳۹7/۱2/۱ 

محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : ۱-زهرا حق نظری فرزند محمد به نشانی :استان لرستان 

–شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد خیابان ۶۰ متری نبش آتش نشانی مجتمع آرتین 2 پ ۵ 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم :  ۱-آوا محتشم فرزند علی به نشانی : مجهول المکان 

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹7۱۰۰۹۶۶۹۰2۰۰۵۶۹ و شماره 
دادنامه مربوطه ۹7۰۹۹7۶۶۹۰2۰۰2۹۵ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مطابق با محکوم به  و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ تقدیم دادخواست تا یوم االداء در حق محکوم له می باشد . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 2 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد –

اسماعیل فالح نژاد 

متن آگهی  ابالغیه
 به متهمان  در پرونده کالسه ۱۸۸۰۱۳۹۴۰2۰۰۰۱۱7  این  شعبه آقای محسن پارسایی فرزند 
ایمور و امین فروغی فرزند کوچکعلی را به اتهام حمل کاالی قاچاق ) البسه خارجی( هر یک به 
تفکیک عالوه بر ضبط کاالی مکشوفه به پرداخت مبلغ ۱۹/۹۶2/۴2۱ ریال جزای نقدی در حق 
صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی و غیر قطعی تلقی و ظرف مهلت ۳۰ روز 
پس از انتشار این آگهی قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات قانونی اعمال خواهد شد. م/الف 2۳7۹ 
آدرس: اسالمشهر- خیابان صیاد شیرازی- خ تعاون- تعاون ۳- عمارت مجد- طبقه ۳ واحد ۱۳2 

رئیس شعبه بدوی قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی اسالمشهر- حمید رضا اوجانی 

متن آگهی
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در قرارداد عادی اجاره به شرط تملیک  مورخه ۱۳۹۵/۱۱/2 
ملی  شماره  به  شرفی  میالد  آقای  موجر  توسط  داوری  رای  صدور  درخواست  حسب  و 
۴۰7۳۵۶۶۹۹7۱ علیه مستاجر خانم ثریا زکی خانی به شماره ملی ۴۰۶۰۰۵۵727 و ضامن آقای 
عبدالرضا حسین پور به شماره ملی ۴۰7۱۱۴۰۹۸۴ مبنی بر صدور رای به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ ۱/۰7۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال خسارت عدم انجام تعهد مطابق با مفاد قرارداد 
از حق  اعم  قانونی  استرداد مورد اجاره و پرداخت سایر خسارات  انفساخ قرارداد و  تایید  و 
الوکاله وکیل و حق الزحمه داوری و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای و..... بدین وسیله 
به آقایان میالد شرفی و خانم ثریا زکی خانی و آقای عبدالرضا حسین پور ابالغ می گردد در 
تاریخ۱۳۹7/۱2/۱۵ راس ساعت ۱۰ صبح در محل خرم آباد جاده کمربندی جنب شهرک صنعتی 
شماره ۱ دفتر مجتمع خدمات رفاهی بهاروند تلفن : ۰۹۱۶۱۶۱۹7۰۳ به جهت  رسیدگی به 
خواسته خواهان حضور یابند عدم حضور مانع از صدور رای نبوده و رای داور با توجه به تراضی 

در مفاد قراردادقطعی و الزم االجرا است . 
داور قرارداد ناصر مرادی .

مفقودی
 سه برگ سند خام و سفید مربوط به موتور سیکلت آپاچی ۱۶۰ مدل ۱۳۹۵ به رنگ سبز به شماره 
پالک۵۸۸-۶77۹۳ شماره تنه۹۵۱۰۶۴۹ شماره موتور2۸۸7۹2۶ در منزل مسکونی آقای فریدون 
نوروزپور نزاز بوده مفقود شده است لذا چنانچه کسی پیدا نموده است تا پایان سال ۱۳۹7 به این 

شماره۰۹۳۶222۴۰۱۰ تماس فرمایید

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت 
با اشاره به آمار ابتال به سرطان در مردان و زنان ایرانی، جزییات 

برنامه تشخیص زودهنگام سرطان را تشریح کرد.
دکتر مهدی شادنوش ، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه 
شیوع  و  بروز  گفت:  کشور،  در  سرطان  زودهنگام  تشخیص 
مرگ ومیر ناشی از سرطان در جهان و ایران رو به افزایش است؛ 
به طوری که طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده این میزان دو برابر خواهد 
شد. به عنوان مثال پیش بینی می شود که بروز سرطان در ایران تا 
۱۰ سال آینده از سالیانه بیش از ۱۱2 هزار نفر به بیش از 2۰۰ 
هزار نفر برسد.وی با بیان اینکه اکثر موارد سرطان در کشورهای 
در حال توسعه از جمله ایران در مراحل پیشرفته تشخیص داده 
می شوند، به ایسنا گفت : باید توجه کرد که هرچه سرطان دیرتر 
کمتر  پذیری اش  درمان  اینکه  بر  عالوه  شود،  داده  تشخیص 
می شود، هزینه های مستقیم و غیرمستقیمی مانند ناتوانی، غیبت 

از کار و آسیب های خانوادگی و اجتماعی بیشتری را به افراد و 
جامعه تحمیل می کند.

لیست  صدر  در  جهان  در  سرطان  اینکه  بر  تاکید  با  شادنوش 
بیماری های پرهزینه قرار دارد، ادامه داد: هزینه های این بیماری 
۱۹ درصد بیش از هزینه های بیماری های قلبی-عروقی است. در 
ایران نیز چنین موردی صادق است. به طوری که سرطان سالیانه 
بیش از ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان صرفاً به صورت مستقیم به 
نظام سالمت تحمیل می کند. طبق آخرین آمار تحلیل شده در 
قالب رجیستری کشوری مربوط به سال ۱۳۹۴، ساالنه ۱۰۸ هزار 
این  از  که  می شود  دیده  ایران  در  سرطان  جدید  مورد   7۹۸ و 
میزان ۵۳.۳۹ درصدش در مردان و ۴۶.۳۹ درصد هم در زنان 

دیده می شود.
در  سرطان  سنی  شده  استاندارد  بروز  میزان  اینکه  بیان  با  وی 
کشور ۱۴۹.7۴ در هر ۱۰۰ هزار نفر است، گفت: این میزان در 

مردان ۱۵۶.۹۵ در هر ۱۰۰ هزار نفر و در زنان ۱۳۴.۴۳ در هر 
۱۰۰ هزار نفر است. در عین حال طبق اطالعات تحلیل شده در 
طرح رجیستری سرطان در سال ۹۴، پنج سرطان شایع در کشور 
در هر دو جنس به ترتیب عبارتند از سرطان پستان، پروستات، 
روده  پستان،  سرطان  همچنین  بزرگ.  روده  و  معده  پوست، 
بزرگ، پوست، معده و تروئید در میان زنان و سرطان های معده، 
پوست، پروستات، روده بزرگ و مثانه در مردان جزو سرطان های 
شایع هستند. شادنوش در ادامه صحبت هایش درباره تشخیص 
زودرس سرطان، گفت: تشخیص زودرس به مجموع مداخالتی 
گفته می شود که منجر به تشخیص زودتر سرطان در افراد دارای 
عالئم مشکوک به سرطان می شود. باید توجه کرد که مجموع 
اقدامات مرتبط با تشخیص زودرس، ضروری بوده و از وظایف 
اصلی نظام های سالمت و بسیار مقرون به صرفه است. در عین 
حال غربالگری نیز به مجموع مداخالتی گفته می شود که منجر 
به تشخیص زودتر سرطان در افرادی که هیچ عالمت مشکوکی 

ندارند، می شود.
وی با بیان اینکه غربالگری می تواند در دو گروه با خطر متوسط و 
باال انجام شود، افزود: ضرورت انجام خدمات غربالگری به بروز 
و شیوع بیماری و منابع مالی هر کشور بستگی دارد و در برخی 

مواقع علی رغم اثربخشی، ممکن است هزینه-اثربخش نباشد.
وی تاکید کرد: از آنجایی که غربالگری در گروه های عالمت دار 
و پرخطر انجام می شود، اگر به درستی انجام گیرند حتی می تواند 
اثربخشی باالتری داشته باشد. باید توجه کرد که علی رغم اینکه 
و  زودهنگام  تشخیص  برای  نظام مندی  برنامه  هیچ  گذشته  در 
غربالگری سرطان در ایران وجود نداشت و بیمه ها می گفتند که 
هیچ برنامه غربالگری را پوشش نمی دهند، اما در عمل تقریباً همه 
خدمات مرتبط با تشخیص سرطان تحت پوشش بیمه است و 

افراد زیادی به صورت بیمه ای این خدمات را دریافت می کنند.
سرطان  با  مرتبط  تشخیصی  اقدامات  اینکه  بیان  با  شادنوش 
در  شده  پیشنهاد  سنین  از  خارج  حتی  سنی  هر  در  می تواند 
سالیانه  ایران  در  گفت:  شوند،  انجام  بین المللی  گایدالین های 
بیش از ۵۰۰ هزار ماموگرافی و یک میلیون سونوگرافی پستان 
با پوشش بیمه و با هزینه تقریبی ۶۰ میلیارد تومان انجام می شود. 
همچنین بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تست پاپ اسمیر و بیش 
از دو میلیون تست خون مخفی در مدفوع با پوشش بیمه ای در 

سال در کشورمان انجام می شود.

آمار ابتال به سرطان در ایران

سرطان؛ در صدر بیماری های پر هزینه
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ترمیم تخصصی کارکنان قراردادی 
مدت موقت نفت پرداخت شد 

ترمیم تخصصی آن دسته از کارکنان قراردادی مدت 
موقت نفت که به طور مستقیم در عملیات تولید و 
بهره برداری چهار شرکت اصلی وزارت نفت مشغول 

به کار هستند، پرداخت شد.
به گزارش زمان به نقل از شانا، فرزین مینو- معاون 
از  نفت  وزیر  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه 
اجرای مفاد بند ۱۰ ابالغیه بهبود معیشت نیروهای 
قرارداد مدت موقت صنعت نفت و پرداخت کامل 
بند  این  مشمول  کارکنان  به  تخصصی  ترمیم  مبلغ 
تخصصی  ترمیم  بک پی  گفت:  و  داد  خبر  ابالغیه 
ماه  نخستین  عنوان  به  اردیبهشت  احتساب  )با  نیز 
پرداخت( به کارکنان مشمول پرداخت شده است. 
وی درباره مشموالن بند ۱۰ ابالغیه بهبود معیشت 
نیروهای قرارداد مدت موقت صنعت نفت توضیح 
داد: مشموالن افرادی هستند که در مشاغل عملیاتی 
به طور مستقیم در فرآیند استخراج و اکتشاف، تولید و 
بهره برداری، اننتقال و پاالیش در حال فعالیت هستند 
و قراردادهای امضا شده با ایشان از سال ۱۳۹۵ به بعد 
در گروه  های شغلی اصلی– تخصصی بوده و از همان 
سال تاکنون در این مشاغل کار کرده اند. معاون توسعه 
انسانی وزیر نفت هدف اصلی  مدیریت و سرمایه 
قراردادی  کارکنان  به  تخصصی  ترمیم  پرداخت  از 
شاغل در بخش عملیات تولید و بهره برداری نفت را 
کاهش فاصله حقوق و دستمزد دریافتی این کارکنان 
با میزان دریافتی کارکنان متناظر رسمی با شرایط احراز 
استاندارد عنوان و ابراز امیدواری کرد که این اقدام، در 
دستیابی وزارت نفت به این هدف موثر باشد. مینو 
با بیان اینکه مدیران منابع انسانی چهار شرکت اصلی 
به طور کامل در جریان ابالغیه بهبود معیشت کارکنان 
قراردادی مدت موقت هستند و می توانند پاسخگوی 
سواالت و ابهامات احتمالی کارکنان عزیز مدت موقت 
باشند، از تشکیل کارگروهی با نظارت معاونت توسعه 
مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت برای رسیدگی 

به مسائل کارکنان مدت موقت نیز خبر داد.

خبر

آمادگی وزارت نفت برای رسیدگی به نگرانی های 
نمایندگان مجلس 

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت با بیان اینکه پس از انتشار نامه 
72 نفر از نمایندگان مجلس، وزیر نفت سه اقدام را همزمان انجام داد، گفت: 
اگرچه فرازهای پایانی نامه این نمایندگان جنبه تهمت و افترا دارد، اما وزارت 
نفت از نمایندگان شکایت نکرده است. به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، 
شجاع الدین بازرگانی، با اشاره به نامه 72 نفر از نمایندگان مجلس درباره 
عملکرد وزیر نفت به سران قوا گفت: اگرچه نظارت و پیگیری عملکرد 
وزارتخانه ها و دستگاه ها از طریق نامه طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی از وظایف نمایندگان به شمار می رود، اما ارسال نامه سرگشاده به سران 
قوا در نوع خود حرکتی جدید و خارج از ساختار آیین نامه داخلی مجلس 
بود. وی با بیان اینکه پس از انتشار نامه 72 نفر از نمایندگان مجلس، وزیر 
نفت سه اقدام را همزمان انجام داد، افزود: آقای وزیر ابتدا با نگارش نامه ای 
به سران سه قوه، قرار دادن نامه نمایندگان در دستور کار یک نشست رسمی 
برای بررسی بند بند آن و اعالم نظرشان و به قضاوت نشستن این نامه را 
خواستار شد. معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت تصریح کرد: در ادامه، 
وزیر نفت طی تماس با رئیس مجلس شورای اسالمی برای حضور در یک 
نشست غیرعلنی به منظور پاسخ به این نامه اعالم آمادگی کرد، اما تشخیص 
هیئت رئیسه این است که با توجه به آغاز بررسی الیحه بودجه سال ۹۸، همه 
وزیران اقتصادی از جمله آقای زنگنه را دعوت و در مورد مسائل اقتصادی 
توأمان گفت وگو کنند. بازرگانی با اشاره به مباحث مطرح شده ازسوی وزیر 
نفت در نشست اخیر هیئت رئیسه مجلس با وزرای اقتصادی، گفت: آقای 
وزیر منابع درآمدی متأثر از شرایط تحریم، تنگناها، واقعیت ها، برنامه ها و 
پیچیدگی های فرآیند فروش نفت را در این جلسه ارائه داد. به نظر می رسد 
بخشی از دغدغه های نمایندگان در پی برگزاری این نشست برطرف شد. 
بازرگانی با یادآوری نشست رسانه ای وزیر نفت به مناسب ۴۰ سالگی انقالب، 
این نشست را اقدام دیگری همسو با توجه و پاسخ به نامه 72 نفر از نمایندگان 
عنوان کرد و افزود: در این نشست نیز بنا به پرسش های اهالی رسانه ، فرازهایی 
از موضوع های درج شده در نامه توضیح داده شد. معاون پارلمانی وزیر نفت 
با تاکید بر اینکه صدر و ذیل این نامه واجد ویژگی های محرمانه است، تصریح 
کرد: اگرچه دغدغه ها قابل احترام است، اما نوع نگارش و انتشار آن می تواند 
واجد ویژگی های محرمانه باشد، به همین دلیل آقای وزیر به این محدودیت ها 
توجه داشت تا منافع ملی و مصلحت کشور در این شرایط حساس دچار 

آسیب نشود، به همین دلیل تقاضای جلسه محرمانه دادند. 

عقب نشینی برنت از اوج قیمت 

قیمت شاخص نفت خام برنت در معامالت دیروز-سه شنبه، ۳۰ بهمن ماه از 
نقطه اوج خود در روز دوشنبه عقب نشینی کرد.

قیمت شاخص نفت خام برنت با ۴2 سنت کاهش به ۶۶ دالر و هشت سنت 
رسید، در حالی که قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا با ۱2 سنت افزایش به 
۵۶ دالر و ۳۳ سنت به ازای هر بشکه رسید. معامله گران اعالم کردند که 
نگرانی درباره سالمت اقتصاد جهانی در سال 2۰۱۹ میالدی، از جمله عوامل 
افت قیمت شاخص نفت خام برنت در معامالت امروز بوده است. بانک 
آمریکا مریل لینچ اعالم کرد اختالف تجاری آمریکا و چین، به رشد اقتصادی 
در جهان آسیب می زند. در یادداشت منتشر شده از سوی این بانک آمده است: 
حل وفصل تنش های تجارت جهانی برای بهبود دورنمای اقتصادی، مهم است.

کوتاه از انرژی

معاون وزیر نفت در امور پاالیشی گفت:با دریافت 
فرآورده های تولید پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فارس، ذخایر بنزین کشور در وضع مطلوبی 
قرار گرفته و امکان صادرات بنزین نیز فراهم شده 

است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، علیرضا 
صادق آبادی- مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
نفتی شامگاه دوشنبه )2۹  فرآورده های  پخش 
خبری  ویژه  گفت وگوی  برنامه  در  بهمن ماه(، 
شبکه 2 سیما گفت: ایجاد ساالنه ۸۰۰ میلیون 
فازهای  راه اندازی  محل  از  افزوده  ارزش  دالر 
سه گانه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس امنیت انرژی 
کشور را تضمین می کند. وی با تاکید بر اینکه با 
راه اندازی فاز سوم این پاالیشگاه دیگر واردکننده 
بنزین نیستیم، افزود: تا مهرماه امسال ایران همواره 
واردکننده بنزین بود، اما با راه اندازی پاالیشگاه 

بار در سال  نخستین  برای  فارس  ستاره خلیج 
۹7 دیگر واردکننده بنزین نیستیم که البته مواردی 
همچون سهمیه بندی بنزین در سال های گذشته، 
توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی، متنوع سازی 
از  سی ان جی  صنعت  توسعه  و  سوخت  سبد 
عوامل موثر در به صفر رساندن واردات بنزین 
بوده است. صادق آبادی تاکید کرد: در سال ۹7 
میانگین مصرف بنزین روزانه ۸7 میلیون لیتر و 
میانگین تولید در بهمن ماه سال ۹7 روزانه ۱۰۳ 
میلیون لیتر بوده است  که این ارقام نشان دهنده 
فاصله مطلوب تولید و مصرف است و به پایداری 
انجامیده  بنزین در کشور  تولید و ذخیره سازی 

است.
هزینه تاخیر افتتاح؛ روزانه 6.5 میلیارد دالر

این مقام مسوول با اشاره به اینکه در صورت 
نبود پاالیشگاه ستاره خلیج فارس امروز مجبور 

بودیم روزانه ۳۶ میلیون لیتر بنزین وارد کنیم 
و این مقدار روزانه ۱۸ میلیون دالر و ساالنه 
۶.۵ میلیارد دالر هزینه به کشور تحمیل می کرد، 
فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  اگر  گفت: 
واردکننده  همچنان  امروز  نمی شد،  راه اندازی 
زیادی  هزینه های  آن  بر  افزون  بودیم،  بنزین 
از محل برداشت کمتر از میدان مشترک گازی 
برای  بزرگ  کشتی های  اجاره  جنوبی،  پارس 
سوخت  تحویل  و  گازی  میعانات  نگهداری 
تحمیل  کشور  بر  مصرف کنندگان  به  مایع 
و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل  می شد. 
پخش فرآورده های نفتی ادامه داد: با دریافت 
گازی  میعانات  پاالیشگاه  تولید  فرآورده های 
در  کشور  بنزین  ذخایر  خلیج فارس،  ستاره 
صادرات  امکان  و  گرفته  قرار  مطلوبی  وضع 

بنزین نیز فراهم شده است.
پاالیش روزانه بیش از 500 هزار بشکه میعانات 

گازی در ستاره
خوراک  کمبود  جبران  به  اشاره  با  صادق آبادی 
پتروشیمی ها از محل تولیدات پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس گفت: با بهبود فناوری در فازهای 
موجود پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و راه اندازی 
فاز چهارم، می توانیم برداشت بیشتری از میدان 
ظرفیت  و  داشته باشیم  جنوبی  پارس  مشترک 
پاالیشی روزانه بیش از ۵۰۰ هزار بشکه میعانات 
گازی در این پاالیشگاه محقق خواهد شد. وی 
ستاره  پاالیشگاه  تولید  ظرفیت  افزایش  افزود: 
خلیج فارس با راه اندازی فاز چهارم این پاالیشگاه 
این  سوم  تا  یکم  فازهای  گلوگاه های  رفع  و 
پاالیشگاه و نیز اجرای پروژه های کاهش نفت کوره 

در پاالیشگاه هایی نظیر اصفهان، بندرعباس، تبریز 
مهم ترین  از  افزوده  ارزش  ایجاد  به منظور   ... و 
اولویت ها و برنامه های کوتاه مدت صنعت پاالیش 
کشور است که البته پروژه های کاهش نفت کوره 
دارای پیچیدگی های بسیاری است و به منابع مالی 
نیاز دارد. معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه چنانچه 
ساالنه ۸ تا ۹ درصد به مصرف بنزین کشور اضافه 
شود، باید ساالنه یک فاز پاالیشگاهی را وارد مدار 
کنیم که این امکان پذیر نیست، تاکید کرد: با توجه 
به شیب تند مصرف سوخت، در صورت به کار 
مصرف،  مهار  راهکارهای  و  برنامه ها  نگرفتن 
فاصله مطلوب ایجاد شده بین تولید و مصرف 
بنزین کشور در شرایط کنونی تا دو سال آینده 

از میان می رود.
جذابیت اقتصادی دلیل اصلی قاچاق سوخت

کارگیری  به  اهمیت  به  اشاره  با  صادق آبادی 
کشور  در  سوخت  بهینه  مصرف  سیاست های 
گفت: سهمیه بندی یا افزایش قیمت نیز به تنهایی 
کنترل کننده مصرف بنزین در کشور نیست و باید 
سیاست های مختلفی را به طور همزمان اجرا کرد. 
وی با بیان اینکه تا زمانی که جذابیت اقتصادی 
نیز وجود خواهد  قاچاق سوخت  دارد،  وجود 
سوخت  هوشمند  کارت  کرد:  تاکید  داشت، 
در  فرآورده  قاچاق  کاهش  متضمن  به تنهایی 
کشور نیست. صادق آبادی همچنین درباره ارتباط 
صنعت پاالیش با بخش های دانشگاهی کشور 
گفت: پژوهش در صنعت باید مسئله محور باشد و 
بتواند مشکالت را حل کند؛ برای نمونه در مسئله 
آلودگی های منطقه ری بیشترین همکاری با جهاد 

دانشگاهی انجام و منبع آلودگی شناسایی شد.

معاون وزیر نفت:

پاالیشگاه خلیج فارس ساالنه ۸۰۰ میلیون دالر ارزش افزوده دارد

دادنامه
 پرونده کالسه  ۹7۰۹۹۸۴۶۳۴7۰۰۴۸۰ شعبه 7 شوارای حل اختالف شهرستان خوی  تصمیم 

نهایی شماره ۹7۰۹۹7۴۶۳۴7۰۰۸۴۸
خواهان:بانک ملت شهرستان خوی با سرپرستی محسن احمدی و   با وکالت آقای  جعفر صادق 
دادگر فرزند سلطانعلی   محل اقامت: خوی –خ امام-کو چه نوراله خان  –مجتمع نوراله خان 
–طبقه۴ پالک۱۱   خواندگان: ۱- بایرامعلی رنجور  فرزند عباس به نشانی اذربایجان غربی –
شهرستان خوی روستای قشالق –منزل شخصی رنجور  2- علی بکائی فرزند اسمعیل به نشانی 
اذربایجان غربی –شهرستان خوی- شهر خوی- 2۰ متری پناهقلی زاده 2   خواسته: مطالبه مبلغ 

۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال یک فقره قرارداد بشماره تسهیال ت ۹۴۶۸۵۴/۹۵ بتاریخ ۹۴/۱/۸ 
رای شورا:در خصوص دعوی  بانک ملت شهرستان خوی با سرپرستی محسن احمدی و   با 
وکالت آقای  جعفر صادق دادگر بطرفیت  خواندگان  ۱- بایرامعلی رنجور  فرزند عباس  2- علی 
بکائی فرزند اسمعیل بخواسته  مطالبه مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال یک فقره قرارداد بشماره تسهیال 
ت ۹۴۶۸۵۴/۹۵ به انضمام کلیه خسارات قانونی  هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه ؛ با 
بررسی جامع مستندات ابرازی و با عنایت به اینکه  دعوای خواهان مستند به یک فقره  قرارداد 
بانکی  معنونه بوده و خواندگان با تایید و امضا ان متعهد به اجرای شرایط  قید شده  در ان گردیده 
و بلحاظ  عدم  حضور خواندگان و اینکه  دالیل و مستنداتی  جهت برائت  ذمه خود ارائه و 
اقامه ننموده اند دفاعیات غیر موثر  خواندگان در جلسه رسیدگی شورا  با استناد به اصل بقا  دین 
اشتغال ذمه  خوانده را محرز ومسلم تشخیص داده مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۹-۵۱۵  ق.آ. د. م  و 
مواد 2۳۰و۱۰۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۰  قانون الحاق  2 تبصره بماده ۱۵ از قانون عملیات بانکی  
بدون ربا  حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰   ریال از بابت اصل 
خواسته وپرداخت خسارت ناشی از تاخیر تادیه  طبق شاخص بانک مرکزی ازسررسید  لغایت 
اجرای حکم  و مبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی  وحق الوکاله  وکیل خواهان برابر 
تعرفه قانونی در حق خواهان  صادر و اعالم میدارد  رای صادره غیابی  ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل  تجدید نظر در محاکم   

حقوقی خوی میباشد و رسیدگی در محاکم عمومی خوی میباشد
 رحمانی- قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف خوی

آگهی دادنامه
پرونده کالسه22۸/۱/۹7شعبه اول شورای حل اختالف ماهشهرتصمیم نهایی۶۶۹/۹7
خواهان:غالمرضا مرادی-آدرس:رامشیر-خیابان امام کوچه شهید رئیسی نیا پالک۱۱

خوانده:جاسم سعیدی-آدرس:بندرماهشهر-فاز2سردار2پشت دیوارسپاه۴راه دوم سرنبش
خواسته:مطالبه اجورمعوقه.

آقای  طرفیت  به  محسن  فرزند  مرادی  غالمرضا  آقای  دعوای  شورا:درخصوص  قاضی  رای 
جاسم سعیدی فرزند هلیل به خواسته مطالبه اجورمعوقه ازقرارماهی ۶/2۰۰/۰۰۰ریال جمعا به 
میزان۸۰/۶۰۰/۰۰۰ریال وهمچنین پرداخت تاخیردرتخلیه ازقرارروزانه 2۵۰/۰۰۰ریال الی زمان 
تخلیه طبق بند۶-۹قراردادو تسویه قبوض آب وبرق وگازبه انضمام هزینه دادرسی وخسارت 
رغم  علی  درجلسه  وعدم حضورخوانده  درجلسه  اظهارات خواهان  به  عنایت  با  تاخیرتادیه 
ابالغ ازطریق نشرآگهی،کپی قرارداد منضم شده ،رسیدپرداخت قبوض آب،برق،گاز،مستند به 
ماده۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی،رای به محکومیت خوانده به پرداخت اجورمعوقه جمعا به 
میزان ۸۰/۶۰۰/۰۰۰ریال و پرداخت هزینه برق به میزان پانصد وپنج هزارتومان وهزینه آب به 
میزان صدوشانزده هزارتومان وهزینه گازبه میزان نودو نه هزارونهصد تومان و خسارت قرارداد 
تاخیر تخلیه به میزان روزی بیست وپنج هزارتومان ازتاریخ اتمام قرارداد لغایت تاریخ ۹7/۵/۱7که 
تاریخ تخلیه می باشدبه انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه تاروزاجرای حکم صادرمی 
گردد.رای صادره غیابی وظرف بیست روزقابل واخواهی وپس ازآن ظرف بیست روزقابل تجدید 

نظردرمحکمه عمومی حقوقی ماهشهر می باشد.     شماره م الف:۱۶/۹۸7
محمدرضا حاجیان نسب-قاضی شعبه اول شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۱۳۹7۶۰۳۱۸۰2۰۰۰۳۱۶7 -۱۳۹7/۱۱/7 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  
وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک 
کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی آقای بهمن حسن پور قاسم آبادسفلی فرزند رحیم 
بشماره  شناسنامه ۱۳۳۱ صادره  از رودسر و کد ملی 2۶۹۰۶۶۸۳۰۰ بصورت ششدانگ یک قطعه  زمین  
با بنای احداثی به مساحت ۸۳۱/۱۳ متر مربع  پالک ۱2۱۶ فرعی از 2۱۸ اصلی  مفروز  و مجزی  شده  
از قطعه ۳7۸ تفکیکی از اصلی مذکور واقع در قاسم  آباد سفلی بخش 2۹  گیالن  خریداری  از مالک  
رسمی سازمان اموال  و امالک  بنیاد علوی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 
رابه 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.
1142- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/۱2/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۱2/۱۵

اجرائیه
مشخصات محکوم له : حسن فرجی-نام پدر:حسین-نشانی محل اقامت:جوانرودخیابان 

کردستان کوچه بهار ۱۱
مشخصات محکوم علیه :ناصر هدایتی-نام پدر:سهراب -مجهول المکان

محکوم به/بموجب دادنامه شماره۶۸۳مورخ ۹۶/۱۱/۸ شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه اول محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت اجاره بهای 
۵ ماه قرارداد منعقده فی مابین و پرداخت  مبلغ چهارصد هزار ریال  هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست)۹۶/۳/۹(لغایت اجرای حکم و همچنین 

پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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

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

شماره  اصالحی  و   ۱۳۹۶/۰۸/2۹ ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۹۸۱مورخه  شماره  آراء  برابر 
۱۳۹7۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰2۴۰۹مورخ ۱۳۹7/۱۱/۰۱هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال محمدی گلی بشناسنامه شماره ۱۸۹۹2 صادره از کرج فرزند 
عبداله در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۹2۵ 
مترمربع که مقدار ۸۰۸ مترمربع آن مفروز از پالک شماره ۵۰۱ فرعی از ۱۴۴ اصلی واقع در البرز و 
با خریداری از آقای عبداله محمدی گلی و با مالکیت مالک اولیه آقای مسلم کمال زارع و مقدار 
۱۱7 مترمربع آن مفروز از پالک شماره ۵۰2 فرعی از ۱۴۴ اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای 
عبداله محمدی گلی و با مالکیت مالک اولیه آقای سیف اله کمالی روستا تایید می نماید. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹7/۴۰۰۴۳/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۱۱/۱۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۱2/۰۱

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

مفقودی کارت هوشمند
 کارت هوشمند  اینجانب وحید پورعباس   به شماره ملی 27۹۰۴۹۸۵۶۳   به شماره کارت هوشمند  
خودرو ۳2۹۳۸۳7 کامیون فوتون بشماره انتظامی 7۸-۱۴2ع۸۱   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

خویمیباشد/

آگهی نوبتی سه ماهه سوم
 سال 1397 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان چمستان 

به استناد ماده ۱2 قانون ثبت و موادی ۵۹ و ۵2 آیین قانون ثبت پالک های مجهول المالک و پالک های 
که در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای رسمی تقاضای ثبت شده یا اینکه نیاز به آگهی 

نوبتی طبق دستور هیات  نظارت دارد به شرح ذیل اعالم می گردد
 بخش دوم

 قریه گزناسرا پالک 2۶7 -اصلی بخش دو 
2۸2 فرعی  خانم نسرین سیفی فرزند غالمحسین شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 

مساحت ۱۳۸/۰۸مترمربع 
مراتع لیس تخته و مازکیمه  و چارسی خمن  پالک 2۶۶ و 2۸۱ و 2۸۰ -اصلی بخش دو

 2۶۶ و 2۸۱ و 2۸۰ اصلی آقای محمد حسین نائیجی متولی موقوفه مرحوم مال محمد باقر جان گزناسرا  
و غیره برابر حکم تحقیق صادره از اداره تحقیق مازندران همگی و تمامت ششدانگ  هر یک از مراتع 
لیس تخته و ماز کیمه و چارسی خمن متصالت  با کلیه متعلقات به قدر الحصه  به استثنای اعیانی های 

واقع در مراتع لیس تخته  که از نمره یک شروع و به شماره چهل  خاتمه می یابد 
قریه واز پالک 2۹2 -اصلی بخش دو 

2۵۴ فرعی آقای حمیدرضا احمدی فرزند رحیم شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت ۳۹7/۰۶مترمربع

 2۵۵ فرعی  خانم فاطمه فرقان بین فرزند رحیم شش دانگ  یک قطعه زمین با اطاق  احداثی به 
مساحت ۵۰۸/۳۵متر مربع

 2۵۶ فرعی آقای حجت اهلل منصوری فرزند قربانعلی شش دانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی 
به مساحت ۵۹۰/۶۶مترمربع

 2۵7 فرعی آقای بیژن حکمت فرزند بهمن  ششدانگ یک  قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۹7/۸۰مترمربع

 2۵۸ فرعی آقای رضا احمدی فرزند احمد شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۱۸۱/۳7مترمربع 

بخش  نه 
قریه  میچکا خونی پالک 22 -اصلی بخش نه 

۵فرعی  آقای کیوان سعادت فرزند مرتضی شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 
۳۱۴/۰۰متر مربع

قریه  خطیب کال پالک 7۸- اصلی بخش نه 
۳2 فرعی خانم طاهره خطیبی فرزند یحیی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۸2۴2/۰۰مترمربع 

قریه کیاکال پالک 7۹ -اصلی بخش نه
 ۴۴۸فرعی  آقای حسن سوری فرزند نوراهلل شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 7۳۱/۵۰متر مربع

 ۴۴۹ فرعی آقای مجید پور نیائی  فرزند علیرضا شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت ۳۹۳/۴۴متر مربع

 ۵۵۰ فرعی آقای محمدرضا مظلومی فرزند بندعلی  شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
به مساحت ۸۸۸/۱۵متر مربع

 قریه سادات محله پالک ۸۰ -اصلی بخش نه 
 ۵2 فرعی آقای نامدار غالمی فرزند رضا شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 

2۸۳/۱۳مترمربع 
۵۳ فرعی آقای محمدعلی رفیعی تبار فرزند غالم شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 

مساحت 22۶/۹۴متر مربع
قریه  سیکل پالک ۴۰ -اصلی بخش یازده 

۵ فرعی آقای محمدصادق عبداهلل بیگی فرزند عباسعلی به نسبت دو دانگ مشاع و خانم طیبه انصاری 
فرزند محمد باقر به نسبت چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 2۴۵/۱۹متر مربع

لذا طبق ماده ۱۶ قانون ثبت هر کسی نسبت به امالک فوق الذکر واخواهی  یا ادعایی دارند از تاریخ 
اولین انتشار آگهی نوبتی ظرف ۹۰ روز ۳ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 
تسلیم  و رسید دریافت دارند هر گاه قبال بین متقاضیان و دیگری قبل از انتشار آگهی نوبتی و در دادگاه 
طرح دعوی شده در جریان ثبت باشد طرف دعوا با رعایت ماده ۱7 قانون ثبت بایستی  ظرف مدت 
مذکور واخواهی الزم از دادگاه مشعر به طرح دعوی اخذ و به اداره ثبت چمستان تسلیم نمائید در غیر 
این صورت طبق ماده 2۴ قانون ثبت ساقط خواهد شد اعتراض صاحبان امالک مجاورین بر حدود و 
حقوق ارتفاقی در موقع عملیات تحدید حدود که نیاز به آگهی جداگانه خواهد داشت پذیرفته خواهد 
شدم. الف 7۸۰۰7۳/۹7    تاریخ انتشار نوبت اول ......۹7/۱۱/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم  ......۹7/۱2/۱..

رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک چمستان سید عباد شانه دشتی

 آگهی تغییرات
تغییرات نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان مالرد به 

شرح ذیل می باشد.
۱- آقای اکبر حضرتی به سمت رئیس هیئت مدیره 

2- آقای عباس حضرتی به سمت دبیر اجرایی نظام صنفی
3- آقای محمد زارع بیاتی به سمت خزانه دار نظام صنفی 

عباس حضرتی      
              دبیر اجرایی – نظام صنفی شهرستان مالرد

آگهی مزایده 
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
بند 11 نشست شماره 40 شورای  باستناد  دارد 
محترم اسالمی شهر صفادشت نسبت به اجاره 

واحد تجاری مجتمع آفتاب اقدام نماید. 
دریافت  جهت  شرایط  واجد  متقاضیان  لذا 
امور  به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  شرایط  برگه 

قراردادها مراجعه نمایند. 
پایان تحویل مدارک : 1397/12/19

محمدعلی کریمی     
شهردار صفا دشت    

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای موسی توبییان بموجب وکالتنامه شماره ۵۰۰۰۴ مورخ ۹۶/۱۱/۱2 دفترخانه ۳7۹ تهران که 
بموجب نامه شماره ۱۳۹7۸۵۶۵۱۴2۴۰۰۰۳۹۸ مورخ ۹7/۱۱/۱۴ به تائید دفترخانه ۳7۹ تهران 
رسیده است و باستناد دو برگ استشهادیه بشناسه یکتا ۱۳۹7۰2۱۵27۰۱۰۰۱۰۴۶ و رمز تصدیق 
۳۹۳۶۱ دفتر ۵۴7 تهران مدعی فقدان سند مالکیت مساحت دو هزار و هفتصد و پنجاه و دو متر 
مربع مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت چهارصدو پنجاه و هفت هزار متر مربع 
قطعه ب تفکیکی پالک ۱۶ فرعی از 27 اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور واقع در قریه 
ورامینه ذیل ثبت ۱۰77۱۴ صفحه ۱۰ دفتر 7۶۴ اسالمشهر بنام بانو کبری حاجی شفیع ثبت و سند 
مالکیت بشماره چاپی ۹۰2۹۵۴ سری ب صادر وتسلیم شده است سپس مع الواسطه بموجب سند 
2۳۱۰7 مورخ ۹2/۴/2۶   دفتر ۶2۵ تهران به امیر حسین کاهه انتقال یافته است بعلت اسباب کشی 
مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد تبصره ذیل ماده ۱2۰ آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را باین اداره تسلیم و رسید 
دریافت نماید در غیر اینصورت این اداره پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت 

به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد نمود. م.الف:۴7۸7
رئیس ثبت اسناد شهریار، سید مرتضی موسوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم زهرا سگوند دارنده شناسنامه  شماره ۱ به شرح دادخواست به کالسه۹7۰۸2۳  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم بهمن سگوندی 
شماره شناسنامه ۱2۵۱ در تاریخ ۱۳۹7/۵/2۱  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

آن مرحوم منحصر است به : ۱-رویا سگوندی  بشناسنامه شماره ۴۸۵۰۳۴۱۴۳۸ فرزند  متوفی 
2- زهرا سگوند بشناسنامه شماره  ۱ همسرمتوفی 

۳- تاج طال سگوند بشناسنامه شماره  ۴7۸ مادر متوفی و الغیر 
اینک شورا با انجام تشریف مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 

این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر –مهرشاد حیدروند.  

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ابراهیم محمدی به شماره شناسنامه ۶۹ وشماره ملی ۳7۳۱۹7۹۸۳7 به شرح دادخواست به 
کالسه ۹7۱۴۸۵/۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نقره برزگرزاده به شماره شناسنامه ۳۸۵ ملی ۳۸۰۰۶۴۳2۱۹ در تاریخ ۱7/7/۱۳۹7 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه 

زیر:
۱. محمد صدیق محمدی ش ش ۱۰۵ ت ت ۱۵/۳/۱۳۴۳ وشماره ملی ۳7۳۱۹۳۹7۸۹  پسر متوفی

2. ابراهیم محمدی ش ش ۶۹ ت ت ۴/2/۱۳۵۰ وشماره ملی ۳7۳۱۹7۹۸۳7  پسر متوفی
۳. ستاره محمدی ش ش ۱۳7 ت ت ۴/۴/۱۳۶۴ وشماره ملی ۳7۳۱۹۵۶۶۰۸ دختر متوفی

۴. زهرا محمدی ش ش 7۰ ت ت ۴/2/۱۳۵۰ وشماره ملی ۳7۳۱۹7۹۸۴۵ دختر متوفی
به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد. 

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 8920 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

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

خانم خاصیه حسینی فرزند سیدمحمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  
فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که از وراث 
تحت کالسه 7۹-۹۶  نیز  پرونده  نموده  مالکیت  سند  درخواست  علیزاده خریداری  مصطفی 
تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 
۱۳۹7۶۰۳۱۶۰۰7۰۰۰۹۰۵  مورخ  2۶/ ۹ / ۹7 حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به 
مساحت ۵۳/ ۱72 متر مربع به نام خانم خاصیه حسینی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور آقایان رستم وکیلی و علی رستمی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز 
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 دادگاه ارسال گردد، 
معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای 
مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم خاصیه حسینی صادر 

خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۱۶/  ۱۱ /  ۱۳۹7  تاریخ انتشار دوم  ۱ /  ۱2 /  ۱۳۹7

 نوبت اول

نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی از 
دومین عرضه میعانات گازی پارس جنوبی در 
رینگ بین الملل این بورس در تاریخ ۶ اسفند 
خبر داد و گفت:یک میلیون بشکه میعانات در 
محموله های ۳۵ هزار بشکه ای با قیمت ۶2.7۶ 

دالر به ازای هر بشکه عرضه می شود.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی نفت ایران، 
امیرحسین تبیانیان نماینده شرکت ملی نفت ایران 
در بورس انرژی از دومین عرضه میعانات گازی 
پارس جنوبی در رینگ بین الملل بورس انرژی 
در تاریخ ششم اسفند ۹7 خبر داد و گفت: در 

این مرحله یک میلیون بشکه میعانات گازی در 
محموله های ۳۵ هزار بشکه ای با قیمت ۶2.7۶ 

دالر به ازای هر بشکه عرضه خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این دوره عرضه میعانات 
گازی یک تسهیل جدید ایجاد شده است، افزود: 
در این مرحله مشتریان مهلت دارند تا ۱۰ روز 
مانده به بارگیری کشتی مورد نظر برای جابجایی 
محموله را به واحد عملیات فرآورده امور بین 
الملل شرکت ملی نفت ایران معرفی کنند؛ این در 
حالی است که در اطالعیه های پیشین خریدار 
بعد از انجام معامله تا 2۰ روز باید کشتی مورد 

نظر را معرفی می کرد که در غیر این صورت 
معامله فسخ می شد اما در اطالعیه جدید این 

مساله تسهیل شده است.
به گفته تبیانیان، بارگیری محموله میعانات گازی 
در عسلویه و یا از طریق انتقال کشتی به کشتی 
همچنین  شد؛  خواهد  انجام  خارک  پایانه  در 
وجود  محموله  ارسالی  مقصد  در  محدودیتی 

ندارد.
وی با بیان اینکه شرایط تسویه مشابه عرضه 
نفت است، اظهار کرد: پیش پرداخت ۶ درصد 
و امکان تسویه ۱۰۰ درصد ریالی از ویژگی های 

این عرضه است. همچنین مدت تسویه حساب 
از زمان بارگیری ۹۰ روز تعیین شده است.

تبیانیان همچنین از فروش ۳۵ هزار بشکه نفت 
خام سبک با قیمت ۵2.2۵ دالر به ازای هر بشکه 
رینگ  در  بهمن(   2۹( گذشته  روز  عرضه  در 

بین الملل بورس انرژی خبر داد.
تحقق  راستای  در  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر ایجاد تنوع 
در روش های فروش نفت، عرضه منظم نفت 
خام سبک و میعانات گازی در بورس انرژی 
طبق برنامه به صورت هفتگی ادامه خواهد یافت.

دومین عرضه میعانات گازی در رینگ صادراتی بورس انرژی در ۶ اسفندماه 

نظام صنفی کارهای 
کشاورزی شهرستان مالرد



اقتصادیچهارشنبه 1 اسفند 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3958  7

پراید در بازار 15 درصد ارزان شد

 همزمان با آغاز طرح فروش محصوالت گروه سایپا، قیمت خودرو پراید در 
بازار ۱۵ درصد ارزانتر شده و به کانال ۴۰ میلیون تومان نزدیک شد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، بررسی ها در بازار نشان می دهد که همزمان با 
آغاز طرح فروش محصوالت گروه سایپا، قیمت خودرو پراید در بازار ۱۵ 
درصد ارزانتر شده و به کانال ۴۰ میلیون تومان نزدیک شد.این خودرو که در 
روزهای اخیر در بازار آزاد به قیمت ۴7 میلیون تومان رسیده بود، همزمان با 
شروع طرح فروش محصوالت سایپا به  سرعت با کاهش قیمت مواجه شد 
و به کانال ۴۰ میلیون تومان نزدیک شد.با گشتی در سایت های اینترنتی فروش 
خودرو، مشخص است با اعالم قیمت ۳7 میلیونی قیمت پراید از سوی کارخانه 
و شروع عرضه دارندگان این مدل خودرو به دنبال فروش خودرو خود قبل از 
کاهش بیشتر قیمت هستند. سایپا در طرح فروش فوری خود که از ساعت ۱۰ 
صبح امروز آغاز شده، خودروی پراید ۱۳۱ را با قیمت ۳7 میلیون ۱۰۰ هزار 
تومان به بازار عرضه کرد. باتوجه به وضعیت کنونی بازار، در صورتی که روند 
فعلی عرضه محصوالت سایپا ادامه یابد، در هفته های آتی قیمت محصوالت این 

شرکت با کاهش مواجه خواهد شد.

صدور نزدیک به ۲ هزار کارت بازرگانی 
جدید در سه ماه

در شرایطی که ۱۱ روز دیگر انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور برگزار 
می شود، وزارت صنعت اعالم کرده که در سه ماهه اخیر یک هزار و ۹2۰ کارت 

بازرگانی جدید صادر و پنج هزار و ۳۴۱ کارت بازرگانی تمدید شده است.
 به گزارش زمان به نقل ازایرنا، اواخر دی ماه امسال بود که »عدنان موسی پور« 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد: برخی اتاق های بازرگانی 
استان ها، از یک سال پیش به صورت غیرقانونی اقدام به صدور کارت های 
عضویت و بازرگانی کرده اند تا در انتخابات امسال اتاق های استانی از آنها 
استفاده کنند.به گفته وی، کل کارت های صادر شده توسط یکی از اتاق های 
بازرگانی استانی در طول ۴۰ سال گذشته ۶۰ عدد بوده اما این اتاق در طول یک 
ماه برای شرکت در انتخابات، ۶۰۰ کارت صادر کرده است.در این پیوند دیروز 
)سه شنبه( وزارت صنعت، معدن و تجارت جدیدترین آمارهای خود مربوط به 
سه ماهه آذر، دی و بهمن ماه را منتشر کرد که نشان می دهد در این مدت صدور 
و تمدید کارت های بازرگانی جهش داشته است.برپایه این آمار، در هشت ماهه 
امسال )تا پایان آبان( در مجموع چهار هزار و 777 کارت بازرگانی جدید صادر و 
۱۱ هزار و ۹2۸ کارت بازرگانی تمدید شده بود که نسبت به مدت مشابه پارسال 
صدور کارت های جدید نزدیک ۱۰ درصد کاهش و تمدید آنها ۴.۴ درصد 
افزایش داشته است.با این حال در سه ماهه اخیر بیش از نصف کل کارت های 
صادره از ابتدای سال تا آبان ماه، کارت جدید صادر یا تمدید شده است.ثبت نام 
از متقاضیان شرکت در دوره نهم اتاق های بازرگانی ایران تا 2۶ دی ماه انجام 
شد و قرار است این انتخابات از ساعت ۸ تا ۱۸ روز شنبه ۱۱ اسفند ماه در محل 
اتاق های بازرگانی سراسر کشور برگزار شود.اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می شود، ۳۴ اتاق 
در تمامی استان ها و برخی شهرهای کشور دارد و مهمترین وظیفه آن ارائه نظرات 
مشورتی به قوای سه گانه و همکاری با دستگاه های اجرایی، ایجاد هماهنگی و 
همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی و برقراری ارتباط 

با اتاق های بازرگانی سایر کشورها است.
پس از برگزاری انتخابات اتاق های بازرگانی استان ها، هیات نمایندگان اتاق 
ایران مرکب از اعضای منتخب ۳۴ اتاق سراسر کشور تشکیل می شود و اینها 
هیات رییسه اتاق ایران را که مرکب از هفت نفر است، برای مدت چهار سال 

انتخاب می کنند.

خبر

پیشنهاد درباره عرضه سهام 
عدالت به دولت رفت

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از ارائه پیشنهادی به 
دولت خبر داد که بر اساس آن سهام عدالت در دست 

مردم معامله پذیر می شود.
به گزارش زمان به نقل از تارنمای سازمان بورس و 
اوراق بهادار، شاپور محمدی افزود: ۴۹ میلیون نفر از 
هموطنان ما برای سهام عدالت ثبت نام کرده اند و به 
نوعی سهام عدالت به آنها تعلق گرفته اما سازو کارها به 
صورتی است که هنوز امکان معامله آن و اعمال حق رای 
وجود ندارد، از این رو، پیشنهاد تازه ای را با بکارگیری 
بورس مطرح  معامله در  قابل  ظرفیت صندوق های 
کردیم.دبیر شورایعالی بورس توضیح داد: پیشنهادی که 
سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی به دولت داده است و به سران سه 
قوه نیز ارسال می شود، واگذاری واحدهای صندوق های 
قابل معامله )یی.تی.اف( در بورس به دارندگان سهام 
عدالت است.محمدی با بیان اینکه کد معامالتی حدود 
۳۵ میلیون سهامدار در شرکت سپرده گذاری مرکزی در 
حال صدور است، تصریح کرد: اطالعاتی که از سازمان 
گذاری  سپرده  در شرکت  گرفتیم،  سازی  خصوصی 
مرکزی در حال پردازش است تا در صورت تصویب 
برای معامله یونیت ها )واحدهای سرمایه گذاری(، این 
آمادگی از قبل حاصل شده باشد.وی درباره راه های 
مدیریت نقدینگی اعالم کرد: به مدد ابزارهای نوین بازار 
سرمایه، افرادی که به دنبال فرصت های خاص سرمایه 
گذاری هستند می توانند از مسیر بازار سرمایه به هدف 
خود دست پیدا کنند؛ از طرف دیگر، بحث مدیریت 
صحیح نقدینگی نیز در کشور مسیر صحیح خود را پیدا 

خواهد کرد.

اولین نشست تعیین دستمزد ۹8 
یکشنبه تشکیل می شود

نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۸ 
یکشنبه هفته آینده برگزار می شود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، اولین نشست شورای عالی 
کار با دستور کار »تعیین حداقل دستمزد ۹۸« کارگران 
یکشنبه هفته آینده )۵ اسفند ۹7( در محل وزارت تعاون، 
کارگری،  نمایندگان  با حضور  اجتماعی  رفاه  و  کار 
حقوق  شود.حداقل  می  برگزار  دولت  و  کارفرمایی 
کارکنان مشمول قانون کار هر ساله در شورای عالی کار 
که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می 
شود، تعیین می شود.بر اساس این گزارش، مذاکرات برای 
تعیین دستمزد عموما در یک جلسه شورای عالی کار به 
نتیجه نمی رسد و پس از چانه زنی شرکای اجتماعی در 
چندین نشست، در نهایت در روزهای پایانی اسفند و در 
نشست نهایی این شورا، حداقل دستمزد سال آینده تعیین 
و از سوی وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار 

برای اجرا ابالغ می شود. 

خبر

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم سیده فاطمه جعفری دارای شناسنامه شماره ۴7۱ به شرح دادخواستی به  کالسه ۱۳/۱۴۴۹/۹7از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی 
احمدی خطیر  به شماره شناسنامه2۵۹۸ در تاریخ۹7/۱۱/۶ در اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی 

گفته ورثه حین الفوت وی عبارتنداز 
۱- سیده مریم حسین زاده افروزی فرزند سید اسمعیل  به شماره شناسنامه ۱7 مادر متوفی
2-  سید هفاضمه جعفری خطیر فرزند سیدحسن به شماره شناسنامه ۴7۱ همسر متوفی 

۳- رضا احمدی خطیر فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه 2۰۵۱۳۱۰۱22پسر متوفی
۴- کوثراحمدی  خطیر فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه2۰۵۰۸2۳۳2۰ دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید و هر کسی 
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 
قاضی شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه 
شماره پرونده ۱۴/77۰/۹7شماره دادنامه ۱۰۱2-۹7/۱۰/۱۹خواهان مهدی امامی با وکالت کاظم 
علیزاده و محمد بهرام پور به آدرس بابل کمربندی غربی بهاران 2 ساختمان افالک خوانده حسینیه 
امینی فرزند ارسالن 2- رحیم فیضی هر دو مجهول المکان خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا در 
خصوص دعوی آقای مهدی امانی با وکالت کاظم علیزاده و محمد بهرام پور به طرفیت خواندگان 
۱-حسینیه امینی فرزند ارسالن 2-رحیم فیضی  به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۵7/۵۰۰/۰۰۰ریال 
به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر در تادیه و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه باعنایت محتویات پرونده 

خواهان بدین شرح بیان می دارد خوانده ردیف اول در تاریخ
۹۶/۳/۱۵ یک فقره چک به شماره۸۸۸۰۵۳۶2/۱۵۸۴ به مبلغ۵7/۵۰۰/۰۰۰ ریال صادر نموده و 
خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن و ظهر آن را امضا نموده که در تاریخ سررسید به بانک مراجعه 
نموده که منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده و فتوکپی مستندات ضمیمه سابقه می باشد در قبال 
دعوای خواهان خواندگان با وصف ابالغ قانونی به عمل آمده در شورا حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعی به شورای اقامه و ارائه ننموده است لذا با عنایت به مجموعه اوراق و محتویات 
پرونده خصوصاً اصل استناد خواهان در مشار الیه دلیل محقق بودن خواهان می باشد و به استناد ماده 
و ۵۱۹ و ۵۱۵ و ۵22 و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنی به مبلغ ۵7/۵۰۰/۰۰۰ریال اصل خواسته و مبلغ 7۹۸/7۵۰ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ ۹۶/۳/۱۵لغایت تاریخ وصول محکوم به وفق  نرخ تعیینی  
از سوی بانک مرکزی ایران و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی می باشد و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد 
و پس از انقضاء تاریخ اعالم شده و ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی 

حقوقی بابل می باشد 
قاضی شعبه چهاردهم شورای حل اختالف بابل محمد ابراهیم زاده 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
حیدر خلیلی دارای شناسنامه شماره ۳22۸۸به شرح دادخواست به کالسه۱۰/۱2۵۶/۹7 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایرج خلیلی به شناسنامه 
۴۴۴-2۰۶۱2۰۱۶۴۹ در تاریخ ۹7/۱۱/۱7دراقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته و رثه حین 
الفوت آن مرحوم عبارتند از ۱- حیدر خلیلی فرزند ایرج و زهرا به شماره شناسنامه ۳22۸۸متولد 

۱۳۵۱ محل تولد بابل پسر متوفی 
2- مسعود خلیلی فرزند ایرج و زهرا به شماره شناسنامه ۸7۶ متولد ۱۳۵۳ محل تولد بابل فرزند 

متوفی 
۳-  رامین خلیلی فرزند ایرج و زهرا به شماره شناسنامه 222 متولد ۱۳۵۹ محل تولد بابل پسر متوفی 
۴-  میالد خلیلی فرزند ایرج و زهرا به شماره شناسنامه 2۱2 متولد۱۳۱۶۴ محل تولد بابل پسر متوفی
۵-  مریم خلیلی فرزند ایرج و زهرا به شماره شناسنامه ۱۱۰۸ متولد ۱۳۵۴ محل تولد بابل فرزند 

متوفی
۶-  منا خلیلی فرزند ایرج و زهرا به شماره شناسنامه 72۶ متولد ۱۳۶7 محل تولد بابل دختر  متوفی 
7- زهرا هوشمند نژاد فرزند عیسی و رقیه به شماره شناسنامه ۴7 متولد ۱۳۳۰ محل تولد بابل 

همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید و هر کسی 
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 
 قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
حسین ضیائی دریکنده به شماره شناسنامه ۳2۰-2۰۶۳۵۳۵۸۱7 به استناد شهادت نامه  گواهی 
فوت و فتو کپی شناسنامه ورثه  به شماره کالسه ۱۰/۱۱۹۳/۹7تقدیم این شورا نمود که چنین اشاره 
داشته است که شادروان محمد قلی ضیائی دریکنده  به شماره شناسنامه ۵ -2۰۶۴۴۰7۹۰۱در تاریخ 
۸۸/۳/۱۴در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از ۱- حسین ضیائی 
دریکنده فرزند محمد قلی و فاطمه به شماره شناسنامه ۳2۰ متولد ۱۳۶۱ محل تولد بابل فرزند متوفی 
2زهرا ضیایی دریکنده فرزند محمد علی و فاطمه به شماره شناسنامه 27 متولد ۱۳۶2 محل تولد بابل 
دختر متوفی ۵-  زینب ضیائی دریکنده فرزند محمد علی و فاطمه به شماره شناسنامه ۶۱۹ متولد 

۱۳۶۶ محل تولد بابل دختر متوفی
۶-  لیال ضیایی دریکنده فرزند محمد علی و فاطمه به شماره شناسنامه2۰۵۰7۹۵۴۵ متولد ۱۳۶۹ 

محل تولد بابل دختر متوفی 
7- رقیه ضیائی دریکنده فرزند محمد علی و فاطمه به شماره شناسنامه 2۰۵۰۴۰۳۱۱۹متولد ۱۳7۱ 

محل تولد بابل دختر متوفی
۸-  فاطمه سلیمانی کوتنائی فرزند حسینعلی و محرم شماره شناسنامه یک متولد ۱۳۴۰ محل تولد 

بابل همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید و هر کسی 
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 
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

موضوع ابالغ
 وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان  آقای امیر مسعود نصیرایی با وکالت منوچهر یوسف پور 
دادخواستی  به خواسته اعسار و تقسیط به طرفیت اشرف احمدی نژاد در این شعبه تسلیم نموده 
که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه ۵/۱۱۱7/۹7 ثبت و برای مورخه ۹۸/۱/۱7ساعت ۹:۳۰ 
صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد 
ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب  یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج به 
خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه ۵ حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه ۵ مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم 

ابالغ شده محسوب  و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت 
مجید عباس زاده  داره شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه 2/۱2۱۸/۹7 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده  وچنین توضیح داده شود که شادروان ریحانه هدایت پور 
کنجی  به شناسنامه شماره 2۴-2۰۶۳۸۴2۵۴۱ در تاریخ ۹7/۹/2۱اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از 
۱- مجید عباس زاده چاری فرزند نادر و ریحانه به ش ش 2۰ صادره از بابل فرزند متوفی 

2- رضا عباس زاده چاری فرزند نادر و ریحانه به ش ش 2۰۵۰۳۸۶۸۵۰ صادره از بابل فرزند متوفی 
۳- معصومه عباس زاده چاری فرزند نادر و ریحانه به ش ش 2۰۵۰۰۵۰۰۹7 صادره از بابل فرزند 

متوفی
۴- نادر عباس زاده چاری فرزند دالور و رقیه  به ش ش ۶صادره از بابل همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید و هر کسی 
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 
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل

آگهی نوبتی سه ماهه سوم  
سال 1397  حوزه ثبتی  شهرستان آمل

  براساس  مواد ۱۱ ) اصالحی ۱۳۱7/۰7/۱۰( و ۱2) اصالحی ۱۳22/۳/۱۰(  
قانون ثبت و ماده ۵۹ آئین نامه اجرائی قانون مذکورامالکی که در سه ماهه 
دوم پذیرش درخواست ثبت شده و همچنین امالکی که به موجب تبصره 
یک ماده 2۵ قانون ثبت و مطابق رای هیئت نظارت نیاز به تجدید آگهی 
دارد و امالکی که طبق ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آئین نامه مربوطه در هیئت حل اختالف   

منجر به صدور رای می گردد به شرح ذیل آگهی می گردد . 
امالک واقع در بخش ۳ دهستان  دشت سر

2۰- اصلی قریه هندوکال 
۸۵۹ فرعی شرکت مخابرات استان مازندران  به شناسه ملی ۱۰7۶۰2۸7۰۳۴  
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۴۵۱۸7  مترمربع. 
۸۶۳ فرعی آقای جالل سهراب نژاد ایرائی فرزند مسلم دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت  به مساحت 2۳2۹۴.۴۰  

مترمربع. 
2۵- اصلی قریه مهدی خیل

۳۶۸ فرعی آقای داود ذبیحی فرزند عباس یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یکقطعه زمین با کاربری باغی  به مساحت  ۱۹22.2۴  مترمربع. 

امالک واقع در بخش ۴ دهستان  چالو
۹۶- اصلی قریه الیمستان

۸۵ فرعی آقای حسین علیزاده و خانم مریم علیزاده فرزندان صدراله و 
رحمان  به صورت تساوی دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین با 

ساختمان احداثی  به مساحت  ۱۰۱.۱۰  مترمربع. 
۸۶ فرعی خانم هدیه قبادی مقدم فرزند خسرو دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکقطعه زمین با انباری احداثی  با کاربری باغی به  مساحت  ۳۸۱.۴۵  

مترمربع. 
۸7 فرعی آقای بابک بهمنی فرزند وحید دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکقطعه زمین با ساختمان احداثی  مسکونی که کاربری دویست متر 

مربع اعیانی و الباقی باغی میباشد به  مساحت  ۱7۵۴  مترمربع. 
امالک واقع در بخش ۹ دهستان  لیتکوه
۴۴- اصلی قریه دورانسرو بربر خیل   

۱۵۰2۱ فرعی شهرداری محترم آمل در ششدانگ یکقطعه زمین کوچه 
متروکه  به مساحت 2.۴۴  مترمربع. 

۱۵۰۳7 فرعی آقای نعمت نصیری  فرزند جعفر قلی در ششدانگ یکقطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 2۱۸.۸۰ مترمربع. 

۱۵۰۳۸ فرعی آقای محمد جاللی موسوی فرزند سید مهدی در ششدانگ 
یکقطعه زمین با ساختمان احداثی  مسکونی به  مساحت ۱۰2.2۸ مترمربع. 
۱۵۰۳۹ فرعی آقای محمد رضا جمشیدی آخا فرزند یوسف در ششدانگ 

یکقطعه زمین با ساختمان تجاری  به مساحت ۱۶2.۸۵ مترمربع. 
۱۵۰۵۳ فرعی آقای حسین یحیی زاده رینه  فرزند رمضانعلی در ششدانگ 
یکقطعه زمین با ساختمان احداثی مسکونی به  مساحت ۱۹۵.۱۵ مترمربع. 

۱۵۰7۳ فرعی خانم توران عابدی فرزند اسمعیل در ششدانگ یکقطعه زمین 
با انباری احداثی به مساحت 22۶.۴۵  مترمربع. 

۱۵۰7۴ فرعی آقای محمد ابراهیم بانی برمی فرزند رمضانعلی در ششدانگ 
یکقطعه زمین با ساختمان مسکونی احداثی  به مساحت ۱۴۳.2۰  مترمربع. 
۱۵۱۳۴ فرعی آقای ذبیح اله ذبیحی فرزند  عبداهلل  در ششدانگ یکقطعه 

زمین با ساختمان احداثی مسکونی به  مساحت ۵۶۹.22  مترمربع. 
۱۵۱۳۵ فرعی شهرداری آمل در ششدانگ یکقطعه زمین نهر متروکه  به 

مساحت ۱۹.2۰  مترمربع. 
۱۵۱۶۳ فرعی آقای بهروز خواجه کازرونی فرزند حسن در ششدانگ 

یکقطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۴7۶  مترمربع. 
۱۵۱۶۴ فرعی آقای اصغر روحی فرزند علی در ششدانگ یکقطعه زمین با 

انباری احداثی به مساحت 2۱۳.۶۰  مترمربع. 
۴۵- اصلی قریه درازان

۹۴۸ فرعی از ۱۸ فرعی آقای مهدی نوروزی  فرزند محمد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یکقطعه زمین با بنای  احداثی به مساحت ۳۰۰  مترمربع 

. ) آگهی اصالحی (
۹7۶ فرعی از ۱۸ فرعی آقای یاسر غالمی فرزند عزت اله  در سه دانگ 

مشاع از  ششدانگ یکقطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۱۱۰.۶۰  
مترمربع. 

۹7۹ فرعی از ۱۸ فرعی آقای احمد روان بد  فرزند علی در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری موجود  به 

مساحت ۵۰.۱۰ مترمربع. 
۱۶۶- اصلی قریه لویجان

2 فرعی آقای نعمت اله ملکشاهی  فرزند جعفر قلی در ششدانگ یکقطعه 
زمین با ساختمان احداثی با کاربری یکصد متر مربع مسکونی و الباقی زراعی  

به مساحت ۴۶۱.۶۰  مترمربع. 
امالک واقع در بخش ۱۱  دهستان هراز پی

2 - اصلی قریه  قرق                    
2۴۱۴ فرعی خانم زهرا طاهری نژاد فرزند صادق در ششدانگ یکقطعه 

زمین با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت ۱۰7.۴2  مترمربع .
2۴۱۸ فرعی آقای علی رضا فضلی فرزند غالمعلی در  ششدانگ یکقطعه 

زمین  با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت ۱۰۳  مترمربع .
2۴۱۹ فرعی خانم  فاطمه نظری  فرزند غالمحسین در  ششدانگ یکقطعه 

زمین  با ساختمان مسکونی احداثی به مساحت ۱۵۰.۳۶  مترمربع .
2۴2۰ فرعی آقای حسین عباسپور سلور فرزند رمضان در  ششدانگ 

یکقطعه زمین  با بنای احداثی به مساحت ۱۴7.۱۰  مترمربع .
2۴2۱ فرعی آقای عباسعلی آذرباد  فرزند باب اله در ششدانگ یکقطعه زمین 

با انباری احداثی به مساحت 2۱۰.۶۵  مترمربع .
2۴22 فرعی خانم پری سادات حسنی  فرزند سید میران در ششدانگ 

یکقطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۱7۴  مترمربع .
2۴2۳ فرعی آقای مهدی آذر باد فرزند باب اله در ششدانگ یکقطعه زمین 

با انباری احداثی  به مساحت 2۰2.۱۰  مترمربع .
2۴2۹ فرعی خانم  محبوبه قنبریان  فرزند محمد تقی در ششدانگ یکقطعه 

زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 27۵.۸2   مترمربع .
2۴۳۰ فرعی خانم بتول نیکزاد فرزند موسی در ششدانگ یکقطعه زمین با 

ساختمان احداثی مسکونی به مساحت 72.۹۶  مترمربع .
2۴۳۵ فرعی آقای علی اصغر حسن زاده فرزند  موسی در  ششدانگ 

یکقطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به  مساحت 
۱۱۴.۶۱  مترمربع .

2۴۳۶ فرعی آقای ابراهیم غفار ی دال رستاقی  فرزند  ایرج در ششدانگ 
یکقطعه زمین با ساختمان احداثی مسکونی  به مساحت ۱۸۸  مترمربع .

۳ - اصلی قریه بختیار کتی شرقی                     
۱۱۱ فرعی آقای قدرت اله آهنگر پور فرزند حسن در ششدانگ یکقطعه 
زمین با ساختمان احداثی که کاربری سیصد متر مربع توسعه مسکونی و 

الباقی زراعی میباشد  به مساحت ۵۶۵.2۸  مترمربع .
۱۱2 فرعی آقای سعید شعبانی فرزند مشهدی بابا در ششدانگ یکقطعه 

زمین با انباری احداثی به  مساحت 2۱۹.2۹  مترمربع .
۱۱۴ فرعی آقای سعید قبادی اسکی فرزند نصرت اله  در ششدانگ یکقطعه 

زمین با ساختمان احداثی مسکونی  به مساحت ۱۰۸.7۰ مترمربع .
لذا اشخاصی که  نسبت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج در این 
آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند به استناد ماده ۱۶ قانون ثبت از تاریخ 
اولین انتشار ظرف مدت ۹۰ روز درخواست واخواهی خود را به دبیرخانه 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند و هرگاه بین تقاضا کننده و دیگری 
قبل از انتشار این آگهی دعوی در مراجع قضائی اقامه شده باشد معترض 
باید گواهی تقدیم دادخواست را 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 را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید این آگهی در دو نوبت به فاصله ۳۰ روز منتشر 
خواهد شد آگهی تحدید حدود امالک مذکور مطابق ماده ۱۴ قانون ثبت طی 
آگهی دیگری به عمل خواهد آمد . مدت اعتراض به آگهی نوبتی تجدیدی 
از تاریخ انتشار نوبت اول به مدت ۳۰ روز می باشد همچنین امالکی که 
در اجرای ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی گردید تحدید حدود آن همزمان انجام می شود م. 

الف ۹7/۱۵۰/۵۸۰۶  
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹7/۱۱/۰۱ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹7/۱2/۰۱

سید محمد حسن روشنائی - رییس ثبت اسناد آمل    

وزیر راه و شهرسازی: مردم هوشمندانه بلیت هواپیما بخرند

دادنامه
شماره دادنامه : ۹/۸7۹ش  - تاریخ صدور ۹7/۹/2۴  شماره پرونده: ۹/۵۹۴/۹7 

مرجع رسیگی: شعبه نهم شورای حل اختالف –بنشانی خوی –اداره زندان خوی
خواهان:آقای رحیم کریم پور با وکالت آقای  محمد صادق دادگر  محل اقامت: خ طالقانی-جنب 
بانک سپه –ساختمان محمدیه خوانده: بهزاد پاچ نامه  محل اقامت :ارومیه –خ ابوذر – روبروی 

کوچه وکیلی موضوع: مطالبه مبلغ    ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه فقره چک 
قاضی  پس از مشاوره با اعضای محترم شورا با بررسی جامع اوراق پرونده با استعانت از درگاه 

خداوند متعال ختم  دادرسی را اعالم به شرح ذیل  مبادرت به صدور رای مینماید.
رای شورا

در خصوص دعوی خواهان  آقای رحیم کریم پور با وکالت آقای  محمد صادق دادگر   بطرفیت 
بهزاد پاچ نامه   بخواسته مطالبه وجه به مبلغ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰  ریال  از بابت فقره چک بتاریخ 
۹۶/۸/2۸ بعهده بانک صادرات  شماره سریال ۳27۹۴7 با توجه به بقای اصول مستندات دعوا در 
ید مدعی و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق  خواهان در مطالبه وجه محقق شده و چون خواندگان 
در قبال دعوی مطروحه حاضر نشده و دفاعی معمول نداشته و دلیلی بر برائت از ذمه خود اقامه 
و ارائه نکرده است لذا شورا به استناد مواد ۳۱۰-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵ قانون تجارت  و مواد ۱۹۸-
۱۹۴-۵۱۹ قانون ایین دادرسی  مدنی مصوب ۱۳7۹ و تبصره الحاقی ماده 2 قانون  صدور چک 
دعوای مطروحه  را وارد تشخیص نموده  حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ۳۳۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته  با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ۱۴7۰/۰۰۰  ریال 
خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم از تایخ سررسید چک تا یوم الوصول  و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد :رای صادره غیابی بوده ظرف 2۰ 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع شورا میباشد پس از انقضای آن ظرف بیست روز 

قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی شهرستان  خوی میباشد
رضا علیقلی پور - قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم    طاهره سیدحمزه دارای شناسنامه شماره   ۱۵۰۳   بشرح دادخواست به کالسه  ۹72۳۰2/
ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان  
نجیبه کالبی اقدم  بشناسنامه   7۸۰ در تاریخ۹7/7/2۶ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر است به/۱-   رسول سیدحمزه فرزند حمیداله –ش ش ۸    خوی –پسر 
متوفی/2-  میرمجید  سیدحمزه فرزند حمیداله -ش  ش    ۸۳۱ خوی-پسر متوفی/۳-  طاهره 
سیدحمزه فرزند حمیداله -ش  ش ۱۵۰۳ –خوی-دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

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

ابالغ  وقت  رسیدگی
 در خصوص  پرونده  کالسه  به شماره بایگانی  ۹7۰۹۵7 خواهان  یاسمن علی پور کوه بنه بطرفیت  
شرکت  راتاسازه  فراز  با مدیریت رضا پرموزه  نویری خواسته الزام و انتقال  سهم  دادخواستی  به 
شورای  حل اختالف  رشت  ثبت  و وقت  رسیدگی  روز شنبه  مورخ  ۹۸/۱/۱7 ساعت ۹  صبح  
تعیین  گردیده  است به  علت مجهول المکان  بودن  خوانده  و در خواست  وکیل  خواهان  با تجویز  
ماده 7۳  قانون  آیین  دادرسی  مراتب  یک نوبت  در روزنامه  های  کثیراالنتشار  درج  می گردد 
خوانده  می تواند  قبل از  رسیدگی  به  شعبه  ۱۸  شورای  حل  اختالف  به  آدرس :  رشت  خیابان  

اما خمینی  میدان  دکتر حشمت  دادگستری عمومی و حقوقی  رشت  طبقه  اول مراجعه نماید.
6415- دبیر شعبه 18  شورای  حل اختالف  رشت -  معصومه  حسن پور

    رونوشت اگهی حصر وراثت
آقای/خانم یوسف سیف انزان  فرزند مصیر  به شماره شناسنامه ۴۸2 به شرح دادخواست به کالسه 
22۸۳۰۵ از این شورا درخواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصیر سیف 
انزان فرزند یوسف خان به شماره شناسنامه 27۵ در تاریخ۱۳۹۰/۱۰/۱۸دراقامتگاه دائمی خودهشتگرد 

بدرود زندگی  گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد زیر:
۱-رحیم سیف انزان     ش ش ۴۸    صادره از مشکین شهر متولد ۱۳۳۵/۴/2۶  پسر متوفی

2-کریم  سیف انزان    ش ش ۴۸۱    صادره از مشکین شهر متولد ۳ /۱۳۳7/۱2  پسر متوفی
۳-عبداهلل سیف انزان    ش ش ۱2۱۶  صادره از مشکین شهر متولد ۱۳۴7/۶/27  پسر متوفی

۴-آسیه سیف انزان      ش ش ۵۴2     صادره از پارس آباد متولد ۱۳۴۸/۶/۸   دخترمتوفی
۵-فیروزه سیف انزان    ش ش ۱۳۱۴   صادره ازمشکین شهر متولد ۱۳۵۳/۵/۴  دختر متوفی
۶-جابر سیف انزان       ش ش ۱2۱7  صادره از مشکین شهر متولد ۱۳۴۸/۶/۱  پسرمتوفی
7-نادر سیف انزان        ش ش ۱۳۱۳  صادره از مشکین شهر متولد ۱۳۵۱/۴/۱  پسر متوفی

۸-یوسف  سیف انزان    ش ش  ۴۸2   صادره از مشکین شهر متولد ۱2/۱ / ۱۳۳۹ پسر متوفی
۹-قزبس کمالی پرایواتلو   ش ش ۳2۹   صادره از پارس آباد متولد ۹ /۱۳۰۸/۱۰  همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد./ م.الف:۵7۳
دبیرشورای حل اختالف شهر جدید هشتگرد

وزیر راه و شهرسازی می گوید، بلیت هواپیما 
تابع بازار عرضه و تقاضا است اما ما هم تالش 
می کنیم آستانه افزایش قیمت ها را کنترل کنیم.
محمد  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
درخصوص  شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی 
افزایش بی رویه قیمت بلیت هواپیما و اینکه 

چرا نظارتی از سوی این وزارتخانه صورت 
تابع  هواپیما  بلیت  قیمت  گفت:  نمی گیرد؟ 

عرضه و تقاضا و آزاد است. 
است.وی  قانون  آزادسازی هم تحت شرایط 
پایین  و  باال  قیمت ها  این  هرحال  به  افزود: 
مردم  که  است  این  ما  توصیه  اما  می شود 

در  یعنی  بخرند،  هواپیما  بلیت  هوشمندانه 
کاهش  به  رو  قیمت ها  که  بخرند  پیک هایی 
است، حتی در لحظات آخری هم قیمت های 
کاهش  تومان  هزار  ده  چند  حد  در  بلیت 
می یابد.اسالمی تاکید کرد: تالش ما این است 
که آستانه افزایش قیمت ها را کنترل می کنیم تا 

از حدی تجاوز نکند. وزیر راه در پاسخ به این 
پیمانکار آزادراه تهران - شمال  آیا  سوال که 
اکنون  داشت:  خیر،  اظهار  است؟  کرده  تغییر 
کار  به  تهران شمال مشغول  در  پیمانکار   ۱۴
هستند و حدود ۴ هزار نیروی انسانی مشعول 

به کار هستند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع گسترده مرغ گرم تنظیم بازاری با قیمت ۱۱ هزار و 
۵۰۰تومان در بازار خبر داد و گفت:قیمت مرغ در دو روز اخیر ۱۵۰۰ تومان کاهش داشته و روند 

همچنان کاهشی است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حمید ورناصری با اشاره به توزیع مرغ گرم در بازار، گفت: تاثیر توزیع 
مرغ گرم بر شرایط قیمتی بازار بسیار سریع تر از مرغ منجمد است چراکه این نوع مرغ با  ذائقه 
مردم کشورمان همخوانی دارد.وی تصریح کرد: به همین دلیل ما در کنار توزیع مرغ منجمد، توزیع 
گسترده مرغ گرم را در تهران و سایر استان های کشور انجام می دهیم.مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
اموردام با بیان اینکه در استان تهران تمام غرفه های سازمان میادین میوه و تره بار، مرغ گرم را 
به قیمت مصوب کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می کنند، گفت:عالوه بر این ما با صنف 
فروشندگان پرنده و ماهی نیز هماهنگی های انجام داده ایم. مرغ مورد نیاز آنها را برای توزیع فراهم 
آورده ایم و بخش زیادی از صنوف را نیز وارد این چرخه کرده ایم.ورناصری با اشاره به اینکه قیمت 
۹8۰۰ تومان برای هرکیلوگرم مرغ گرم نرخی بود که ستاد تنظیم بازار در حدود شهریور ماه آن را 
ابالغ کرده بود، اضافه کرد: بنابراین آن زمان ما مرغ گرم را به نرخ ۹8۰۰ تومان عرضه می کردیم 
اما االن نرخ مصوب اعالم شده از سوی ستاد تنظیم بازار برای هرکیلوگرم مرغ گرم ۱۱ هزار و ۵۰۰ 
تومان است.وی افزود: قیمت مرغ منجمد بدون تغییر نسبت به گذشته کیلویی 8۹۰۰ تومان است.

ورناصری حجم توزیع مرغ گرم را گسترده عنوان و اضافه کرد: در تهران روزانه 2۵۰ تن مرغ گرم 
توزیع می شود که این توزیع هم در میادین انجام می شود هم توسط صنوف.وی گفت: در استانها 
نیاز متناسب با نیاز هر استان عرضه اتفاق می افتد.ورناصری با بیان اینکه وقتی توزیع مرغ گرم 
افزایش می یابد، توزیع مرغ منجمد عمال کم می شود درباره اینکه چه پیش بینی برای قیمت در 
روزهای آینده دارید؟، افزود: باید کل بازار  مرغ را روی کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نگه داریم 
چون این نرخ هم برای تولیدکننده هم برای مصرف کننده توجیه اقتصادی دارد.وی با بیان اینکه 
طی دو روز اخیر قیمت مرغ روند کاهشی داشته و حدود ۱۵۰۰ تومان ارزان شده است،گفت:پیش 
بینی می شود روند کاهش قیمت ادامه دار باشد چراکه توزیع مرغ گرم با شدت ادامه دارد و این 

مساله بر شرایط بازار تاثیر زیادی دارد.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت گفت: مقرر است فهرست یارانه  بگیران از سازمان هدفمندی احصا 
شود تا از طریق فروشگاه های متصل به سامانه تجارت داخلی گوشت با قیمت تنظیم بازار دریافت کنند.

به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کالمی اظهار داشت: بر اساس 
تصمیم اتخاذ شده مقرر است شیوه توزیع گوشت تنظیم بازاری تغییر کند، در این راستا گوشت تنظیم 
بازاری برای جامعه هدف، توزیع خواهد شد.وی درباره مکانیزم عرضه گفت: مقرر است فهرست یارانه 
 بگیران از سازمان هدفمندی احصا شود تا در سامانه تجارت داخلی بارگذاری شود، در این صورت 
فروشگاه هایی که به این سامانه متصل هستند، می توانند گوشت تنظیم بازاری را برای گروه های هدف 
عرضه کنند. مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت اظهار داشت: در 
این راستا سازمان هدفمندی، اطالعات مرتبط یارانه بگیران را برای درج در سامانه تجارت داخلی ارائه 
می کند و در این قالب جامعه هدف می توانند از فروشگاه هایی که پوز متصل به این سامانه را دارند، 
گوشت خریداری کنند.وی گفت: از سوی دیگر پیش از این گوشت وارداتی در خرده فروشی ها تکه 
می شد اما در قالب جدید گوشت وارداتی چهار تکه می شود، یعنی هر شقه به دو تکه تقسیم می شود 
و عنوان گوشت تنظیم بازار و قیمت بر بسته ها درج خواهد شد. به این ترتیب گوشت وارداتی در 
بسته های سه تا چهار کیلویی بسته بندی می شود تا مردم دچار اتالف وقت برای خرید نشوند و صف ها 
از میان برود.مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین ، توزیع و تنظیم بازار در پاسخ به این سئوال که گوشت 
تنظیم بازاری در این قالب در چه نقاطی توزیع می شود، گفت: اسامی واحدها اطالع رسانی می شود 
و واحدهای عرضه کننده نیز مکلف به نصب بنر هستند.وی تاکید کرد: البته تدابیری در خصوص بعد 
خانوار و ... نیز اندیشیده می شود و به زودی گوشت ها در بسته های دو، دو کیلو و نیم، سه، سه کیلو و نیم 
و چهار کیلویی بسته بندی می شود و افراد با توجه به نیاز خود می توانند این گوشت را خریداری کنند.

به گفته وی این شیوه تخصیص سبد غذایی، خانوارهایی که آسیب دیده اند را تامین می کند.کالمی به 
مردم اطمینان داد، دولت با تمامی توان در حال تامین گوشت مورد نیاز کشور است و از این نظر نگرانی 
وجود ندارد.او با تاکید بر اینکه پیشگیری از قاچاق از یک سو و واردات دام مولد برای افزایش ظرفیت 
تولید گوشت در کشور از سوی دیگر در حال پیگیری است، اضافه کرد: بر اساس اعالم متولی اصلی این 

مساله، وزیر جهاد کشاورزی قیمت دام زنده باید در حدود 24 هزار تومان باشد.

جزئیات شیوه توزیع گوشت تنظیم بازاریتوزیع گسترده مرغ تنظیم بازاری



بزرگترین اشتباه در زندگی این است که انسان
همیشه از اشتباه کردن واهمه داشته باشد.

آلبرت هوبارت

سخن حکیمانه

مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی
پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی

وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید
مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی

امروز با حافظ

»زنی با کفش های مردانه« در بوته نقد

نوشته محمدعلی  با کفش های مردانه«  »زنی  کتاب 
گودینی با حضور احمد شاکری و منیژه آرمین سه 
شنبه این هفته در باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس نقد و بررسی می شود. به گزارش  مهر در 
ادامه سلسله نشست های تخصصی نقد و بررسی و 
رونمایی کتاب، رمان »زنی با کفش های مردانه« نوشته 
محمدعلی گودینی  که ساعت ۱۰ صبح سه شنبه ۳۰ 
بهمن ماه در سالن قصر شیرین مرکز همایش های بین 
المللی باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس نقد و 
بررسی  شد. رمان »زنی با کفش های مردانه« در اصل 
 جلد دوم رمان »تاالر پذیرایی پایتخت« است که به 
وقایع ماه های پیش از پیروزی انقالب اسالمی، جنگ 

تحمیلی و اتمام آن پرداخته است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

سهم استان ها از هشتمین روِز جشنواره  سی و هفتم تئاتر

سه نمایش در بخش صحنه ای، چهار نمایش در بخش خیابانی و یک اثر در بخش 
نمایش های رادیویی، سهم استان های ایران از هشتمین روز جشنواره  سی و هفتم را 
تشکیل می دهند. به گزارش رسیده، سهم استان های ایران منهای تهران از هشتمین 
روز جشنواره  سی و هفتم، دوشنبه 2۹ بهمن سه نمایش در بخش صحنه ای، چهار 
نمایش در بخش خیابانی و یک اثر در بخش نمایش های رادیویی بود.نمایش های 
»دریاچه قو« به نویسندگی و کارگردانی رضا صابری از شهر مشهد، استان خراسان 
رضوی، »تاریخ مردم کوچه و بازار فرانسه در قرن ۱۸« به نویسندگی پیام الریان 
و کارگردانی سعید شیخی از شهر قزوین، استان قزوین و »تراژدی پارک اتابک« 
به نویسندگی سیدمرتضی هاشم پور و کارگردانی سیروس مصطفی از شهر تبریز، 
استان هایی جز  از  که  اثر در بخش صحنه ای هستند  آذربایجان شرقی سه  استان 
میزبان  تئاتر فجر  بین المللی  از سی و هفتمین جشنواره   تهران، در هشتمین روز 

عالقه مندان می شوند.

خبر

چند  اخیر  سال  دو  در  ترکیه  کشور 
گذاشته  سر  پشت  را  بزرگ  بحران 
تا  داعش  تهدیدات  سایه  از  است؛ 
کاهش ارزش لیر، با این وجود صنعت 
گردشگری آن همچنان پررونق است. 
ایران  چرا  که  اینجاست  سؤال  حاال 
نتوانسته است از این فرصت طالیی 

استفاده کند؟
و  ارزان  هتل های  لیر،  ارزش  کاهش 
افزایش نسبی امنیت به عنوان مهم ترین 
شاخصه های ترکیه در رشد گردشگری 
اشاره  مورد   2۰۱۸ سال  در  اروپا  در 
قرار گرفته است.کشوری  کارشناسان 
تهدیدهای  که کودتای سال 2۰۱۶ و 
حاصل از تالش داعش را در سال های 
اخیر در حافظه و سابقه تاریخی خود 
دارد، وقایعی که به تنهایی کافی است 
تا سال ها چهره ای ناامن از این کشور 
دنیا  به  را  به خصوص در حوزه سفر 
معرفی کند. به گزارش ایرناپالس اما 
متولیان  برنامه ریزی  و  سیاستگذاری 
دارد  این کشور قصد  داد  نشان  ترک 
نه تنها مانع تأثیرگذاری بحران های یاد 

بلکه  باشد،  اقتصاد کشورش  بر  شده 
سهم شایسته خود را از بازار پررونق 
گردشگری به دست آورد و در گامی 
بلندتر، آن را در بین همتایان اروپایی 

خود در صدر قرار دهد.
به نظر می رسد ترکیه در سال های اخیر 
با کامیابی در معرفی و تبلیغ ظرفیت های 
و  فرهنگی  میراث  حوزه  در  موجود 
در  و  مؤثر  رویکردی  با  گردشگری، 
قالب تهیه و تولید فیلم و سریال هایی 
با زمینه اصلی و البته جذاب زیبایی های 
تاریخی و جغرافیایی برای کشورهای 

البته سراسر دنیا، به سرعت  هدف و 
از بحران عبور کرده و توانسته از همه 
رقبای اروپایی پیشی گرفته و پرچم دار 
گذشته  سال  در  گردشگری  رشد 

میالدی باشد.
بی شک بهره مندی از تجربه موفق این 
کشور همسایه به ویژه در بخش تبلیغات 
بین المللی و تخصیص بودجه  وسیع 
این موضوع می تواند راهکار  به  الزم 
مدیریت بحران های طراحی شده برای 
اقتصاد ایران در شرایط فعلی باشد، چرا 
که تغییرات قیمت ارز در کشور از یک 

سو زمینه سفر ارزان و مقرون به صرفه 
را برای گردشگران خارجی فراهم و در 
این بخش تهدید را به فرصت تبدیل 
دیگر، خروج  از سوی  و  است  کرده 
ارز از کشور در نتیجه کاهش سفرهای 
خارجی ایرانیان را به حداقل رسانده 

است.
در همین راستا، نمایش امنیت موجود 
هدفمند  تبلیغات  با  نیز  کشور  در 
ظرفیت  از  استفاده  به خصوص  و 
گردشگران خارجی در کشور با وجود 
تالش های انجام شده برای ایران هراسی 

و ناامن جلوه دادن ایران، دستاوردهای 
غیرقابل انکاری برای رشد گردشگری 

به دنبال دارد.
همچنین توجه دولت به تبلیغات برای 
معرفی چهره ای امن از ایران می تواند 
احتمالی  کاهش  گردشگر،  جذب  با 

درآمدهای نفتی را کم اثر کند.
بدیهی است در صورت استفاده به موقع 
از این فرصت ایجاد شده، کسب و کار 
داخلی مرتبط با این حوزه به حرکت 
خواهد  قبولی  قابل  و جهش  درآمده 
داشت.بنابراین آنچه در شرایط کنونی 
در  هدفمند  و  جدی  به صورت  باید 
دستور کار قرار گیرد معرفی و تبلیغ 
ناشناخته ها و پتانسیل های گردشگری 
کشور با بهره گیری از همه ظرفیت های 
است.  بین المللی  سطح  در  رسانه ای 
حرفه ای  تبلیغات  دیگر،  کالمی  در 
و  بازاریابی  هدف  با  فرامرزی  و 
اجتناب ناپذیر  ضرورت  بازارافزایی، 
این روزهای صنعت گردشگری کشور 
برای حل همیشگی مسائل و معضالت 

اقتصادی است.

کاریکاتور

عیدی و حقوق بهمِن! نه  این خودِ بهمِن!

* مریم ترساییتبلیغات گردشگری، الگوی ترکیه چراغ راه ایران

برخورداری  میزان  اینکه  بیان  با  مازندران  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
برخورداری  میانگین  تنها ۱۵ درصد و  از شبکه فاضالب  مازندران 
کشور ۴۹ درصد است، گفت: طرح فاضالب شهری ۳ شهر ساحلی 
نور در بودجه سال۹۸ تعیین شده است ذبیح اهلل ذاکری در آئین تودیع 
و معارفه روسای شرکت آبفای شهرستان نور که در سالن همایش 
اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: همه ما 
موظف به ارائه خدمات به مردم هستیم اما آبفا در جایگاهی قرار دارد که 
باید خدمات بیشتری ارائه کند و قطعا از اجر و پاداش بیشتری برخوردار 
است. وی افزود: در برنامه پنجم و ششم قرار شد تا پروژه ای کامل و 
بهره برداری نشد، پروژه ای دیگر کلنگ زنی نشود البته در سال های اخیر 
اتفاقات خوبی افتاده و هم اکنون هم در بحث شبکه آب رسانی و رفع 
مشکل کم آبی و کدورت آب ۶ کیلومتر کار در شهرستان در حال انجام 
است اما در بخش فاضالب برخورداری ما به دالیلی تنها ۱۵ درصد 

است در حالی که میانگین برخورداری کشور ۴۹ درصد است.
 مدیرعامل آبفای مازندران، خاطرنشان کرد: با پیگیری های به عمل آمده 

از سوی استان و حمایت نمایندگان اکنون اجرای طرح  فاضالب شهری 
در 7 شهر در دستور کار قرار گرفت که از جمله آن شهرهای نور، رویان 
و ایزدشهر است که در بودجه سال ۹۸ از سوی دولت پیشنهاد شده 
است.این مسؤول بیان کرد: منابع آب ما محدود است و بشر تا کنون 
جایگزینی برایش پیدا نکرد  و اگر بگوییم جنگ جهانی سوم بر سر آب 
است چیز درستی است، کمبود آب را در جای جای جهان می بینیم 
و باید از آب مراقبت کنیم. ذاکری به کمبود منابع آبی در استان اشاره 
کرد و افزود: با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال میزان مصرف 
آب افزایش می یابد ضروری است مشترکین نسبت به مدیریت مصرف 

اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه استان مازندران در ایام نوروز همواره مقصد بسیاری از 
مسافران و گردشگران است، گفت: در این ایام تقاضا برای مصرف آب 
افزایش می یابد که تدابیر الزم برای جلوگیری از کمبود آب اندیشیده 

شده است.
فرماندار شهرستان نور نیز در این مراسم، ضمن قدردانی از اقدامات 
صورت گرفته در بخش آب در این شهرستان افزود: شهرستان نور یکی 
از مناطق مسافرپذیر در ایام نوروز و تابستان است بنابراین تمامی مدیران 

سعی دارند مسافران در این شهرستان با کمترین مشکل مواجه شوند
 علی شادمان از مدیران خواست تالش جهادی را سرلوحه کار خود 

قرار دهند و با قبول مسؤولیت در راه خدمت به مردم کوتاهی نکنند

در  دریافت حکم خود  از  پس  نیز  نور  آبفای شهرستان  سرپرست 
سخنانی اظهار کرد: باید به وظیفه خود عمل کنیم و با سرلوحه قراردادن 

فرمایشات رهبری، خدمات صادقانه و بیشتری ارائه کنیم.
مهدی رشیدی افزود: آب بعد از هوا دومین موهبت الهی است که در 
دین و مذهب ما معانی خاص خود را دارد و از آن به عنوان روشنی، 

پاکی،  طهارت و زنده بودن یاد می شود.
وی آب را کاالی استراتژیک و فاکتور اصلی رفاهی در زندگی انسان 
دانست و گفت: اکنون میزان مصرف آب مردم یک و نیم برابر شده و 

این نشانگر افزایش سطح رفاهی مردم است.
این مسؤول خاطرنشان کرد: میزان برخورداری کشور از آب آشامیدنی 

سالم در سال  ۵7 تنها ۶۳ درصد بوده و اکنون ۱۰۰ درصد و مصرف نیز 
یک و نیم برابر شده است. سرپرست آبفای شهرستان نور افزود: در ایام 
پیک مسافر جمعیت زیر پوشش آب شهری از ۵۵ هزار نفر به ۱7۱ هزار 
نفر یعنی بیش از سه و نیم برابر می رسد و اگر سرانه مصرف را ۱۹7 تا 
2۰۰ لیتر در نظر بگیریم و در عدد ۱7۱ هزار ضرب کنیم به ۳۴ میلیون 
لیتر آب در روز نیاز داریم و اکنون در شهرستان با تولید ۴۳۶ لیتر بر 
ثانیه تقریبا به همین میزان تولید داریم اما نیازمند ذخایر منابع استراتژیک 
هستیم.  رشیدی با بیان اینکه یک سوم شبکه آب شهری شهرستان نور 
فرسود و نیاز به اصالح دارد، گفت: 2۰۰ کیلومتر شبکه در شهرستان 
داریم که حدود ۶۳ کیلومتر فرسوده است و تالش می کنیم تا با برنامه 
کوتاه مدت تا شب عید بخشی از مشکالت رفع و شرمنده مردم نشویم 
و برای تابستان و آینده نیز برنامه هایی داریم  در پایان مراسم مهدی 
رشیدی به عنوان مدیر جدید امور آبفا شهری نور و رویان معرفی و از 

زحمات محمد یحیی پور مدیر سابق قدردانی شد

مدیرعامل آبفای مازندران خبر داد:

 اجرای طرح فاضالب شهری سه شهر ساحلی نور در سال 9۸

بین الملل  مسابقه  منتخب  فیلم   ۳۳ عناوین 
دوازدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ اعالم شد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی جشنواره 
بین المللی فیلم۱۰۰؛ این آثار از میان دو هزار و 
27۸ اثر از ۱۱۹ کشور جهان برای حضور در 

بخش مسابقه جشنواره انتخاب شدند.
از  شده  پذیرفته  فیلم های  خبر؛  این  پایه  بر 
بلغارستان،  برزیل،  بلژیک،  اتریش،  کشورهای: 
انگلستان،  هند،  آلمان،  جمهوری چک،  چین، 
ایتالیا، ژاپن، ترکیه، هلند، پرتغال، سنگاپور، اسپانیا، 

سوئد، آمریکا، ونزوئال انتخاب شدند.

عناوین فیلم های پذیرفته شده در بخش مسابقه 
بین الملل جشنواره به این ترتیب است:»داستان 
خرچنگ« ساخته فیلیپو ریِوتی از اتریش-»فشار« 
محزون«  بلژیک-»روح  از  ایتزون  الیز  ساخته 
شما«  از  برزیل-»یکی  از  گومز  آدریانو  ساخته 
ساخته اوا جورجیوا از بلغارستان-»پرندۀ کوچک« 
بهار«  بلغارستان-»طلوع  از  نیکول  الن  ساخته 
ساخته زی چنگلین از چین-»زندگی در الگوها« 
چک- جمهوری  از  دومالتیل  وویتِخ  ساخته 
»سوشی دونده« ساخته استفان اِتریخ از جمهوری 
کونستانز  ساخته  جدید«  چک-»همسایگان 

کالئه از آلمان-»پول نابینا« ساخته مانیکاندان 
ساخته  خط«  هند-»آخر  از  ساندارامورتی 
آدیتی کووید از هند-»استیالی نشدنها« ساخته 
جولیان گانت از انگلستان-»فرار بزرگ« ساخته 
نگاره ها«  ایتالیا-»شن  از  مانجاالردو  هرمس 
ساخته هرمس مانجاالردو از ایتالیا-»سوشیدو« 

ساخته میشله بولدونی از ایتالیا-»عشق راستین« 
ساخته پاسک دامیکو از ایتالیا-»دوچرخه« ساخته 
الکس ایشیدا از ژاپن-»نویسنده و بینی« ساخته 
زانا آباسووا از ترکیه-»ابرقهرمان من« ساخته یوزه 
بیبیان از هلند-»سنگهای مسیر« ساخته دیوگو 

آندراده از پرتغال-»نقاش« ساخته جیانگ دو از 
سنگاپور و....

شایان ذکر است دوازدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم۱۰۰ به همت حوزه هنری و به دبیری علی 
قربانی طی روزهای ۸ تا ۱۰ اسفند در پردیس 

سینمایی آزادی تهران برگزار می شود.

اعالم عناوین 33 فیلم منتخب مسابقه بین الملل دوازدهمین جشنواره 100


