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نوبخت: مشکالت اقتصادی را پشت سر می گذاریم

پرداخت  ۹3۴ هزار میلیاردی یارانه پنهان در کشور

ارسال گزارش محرمانه 
»گرانی های اخیر«
 به مسئوالن کشور

به گزارش زمان ، رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که دولت بر دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو سیطره دارد گفت: 
تالش های برای حل مشکالت عرصه خودروسازی به خصوص پرداخت بدهی های قطعه سازان صورت گرفته است اما احتماالً نتوانند در 
کوتاه مدت قیمت خودروها را کاهش دهند. کاظم جاللی درباره بررسی های مرکز پژوهش ها پیرامون موضوع گرانی های اخیر به خصوص در 
عرصه خودرو و گوشت گفت: مرکز پژوهش ها در گذشته درباره وضعیت بازار خودرو بررسی هایی انجام داد که طبق آن وضعیت بازار خودرو 
به میزان زیادی به قیمت ارز برمی گردد. وی توضیح داد: بعد از نوسانات ارزی در کشور و افزایش قیمت شاهد تحوالت در بازار ارز بودیم آن 
هم در شرایطی که گفته می شود بسیاری از خودروهای ما بومی هستند. بررسی ها نشان می دهد که بومی ترین خودرو سمند بوده که ۹۳ 
درصد آن تولید داخلی است و  ۷ درصد بازهم وابستگی وجود دارد. میزان وابستگی سایر خودروها بیشتر است که این به معنای داشتن ارز 

بری بیشتر می باشد. 
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روزانهم صبح اریان

ایجاد ۶۰۹ هزار 
شغل در 

یک سال اخیر

تکذیب وجود 
مخدر جدیدی 

به نام توت فرنگی

موضوع مشاغل 
سخت و زیان آور 
باید بازنگری شود
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صدیقی: سوء مدیریت باعث شده زندگی مردم نابسامان شود

ضرورت توجه به محور های بیانیه
 گام دوم انقالب 

وزیر راه و شهرسازی: عقب ماندگی بخش مسکن را جبران می کنیم

مهر مسکن  مشکالت  تمام  رفع  وعده 
وحانی ر دولت  پایان  تا   7
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ادامه فروش فوری خودرو
 تا به تعادل رسیدن قیمت ها 

سرمقاله
یارانه های پنهان، بی عدالتی 

آشکار!
یکی از چالش های اساسی اقتصادهای مبتنی 
بر پرداخت فراگیر یارانه ها، به ویژه نوع پنهان 
در  یارانه  نوع  این  ارقام  نشدن  لحاظ  آن، 
محاسبات است. در واقع یارانه پنهان یارانه ای 
است که مردم آن را دریافت می کنند ولی بابت 
آن عددی در محاسبات شان قرار نمی گیرد.در 
ایران بیشترین مبلغ پرداخت یارانه های پنهان 
در حوزه انرژی است. اخیرا محمدرضا باهنر 
به این مساله در حوزه عرضه بنزین در کشور 
اشاره کرده بود که هزینه بنزین مصرفی حتی 
کفاف هزینه تولید آن را نمی دهد و این به 
معنای وجود حجم بزرگی از یارانه پنهان در 
حامل های انرژی است. دولت ساالنه بیش 
از ۸۰ هزار میلیارد تومان به صورت افزایش 
هزینه یا کاهش درآمد، صرف یارانه بنزین و 
گازوئیل می کند که معادل یک چهارم بودجه 
دولت در سال است. این مبلغ حدود دو برابر 
یارانه نقدی است )حدود ۳۳ هزار میلیارد 
تومان( که دولت ساالنه به خانوارها پرداخت 

می کند. 

7 محمد کمالی گوکی

نگاه روز
جنجال برای ربودن گوی 

رقابِت اکران نوروزی
 میان فیلمسازان 
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معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که تا زمان تعدیل 
قیمت ها،  سیاست فروش فوری خودرو ادامه می یابد گفت: قیمت ها در بازار رو 

به کاهش است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، فرشاد مقیمی  با بیان اینکه قیمت ها در بازار 
رو به کاهش است افزود:  تا زمانی که به تعادل در قیمت برسیم  سیاست  فروش 
فوری ادامه خواهد داشت هرچند در ماه های ابتدایی سال آینده به نظر می رسد 
به صورت سنتی کمی تقاضای خودرو کاهش یابد و کاهش تقاضا کاهش قیمت 
را درپی خواهد داشت.وی با اشاره به مصوبه ی ترخیص خودرو های وارداتی گفت:  
آیین  نامه مربوطه را وزیر صمت  ابالغ  کرد  و کار ثبت سفارش این خودرو ها آغاز  
و به همه شرکت ها اعالم شده تا در ایام تعطیل نیز موضوع ثبت سفارش انجام 
شود و مشتریان می توانند به وزارتخانه و گمرک مراجعه کنند و سعی بر این 
است تا قبل از پایان سال خودرو هایی که در گمرک هستند و قابلیت خروج دارند 
ترخیص و توسط شرکت ها به متقاضیان تحویل شود.مقیمی  به موضوع تامین 
قطعات خودرو اشاره کرد و  افزود:  با تامین منابع مالی  ریالی و ارزی با همکاری 
بانک ها و بانک مرکزی تاکنون بیش از ۳400 میلیارد تومان از تسهیالت مورد 

نیاز این بخش پرداخت شده و بقیه آن در دو هفته آینده پرداخت می شود .
ادامه در صفحه۷

معاون وزیر صنعت خبر داد:

ادامه فروش فوری خودرو تا به تعادل رسیدن قیمت ها 

سرپرست سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد:

 موضوع مشاغل سخت و زیان آور باید به صورت جدی بازنگری شود

به  اشاره  با  اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست 
به  باید  آور  زیان  و  اینکه موضوع مشاغل سخت 
صورت جدی بازنگری شود، گفت: در این زمینه 

برخی تخلفات وجود دارد که باید اصالح شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد حسن زدا، 
با بیان اینکه  سرپرست سازمان تأمین اجتماعی 
بخش  رونق  به  کمک  اجتماعی  تأمین  شعار 
بخش خصوصی و تولید است، گفت: همراهی و 
همکاری با بخش خصوصی وجود دارد و نسبت 
به بدهی های بخش خصوصی نهایت همکاری را 
داریم و فضای کسب و کار را در وصول مطالبات 
از بخش خصوصی لحاظ می کنیم.وی ادامه داد: 

در  کارآفرینان  و  خصوصی  بخش  پیشنهاد  از 
و  تولید  رونق  به  منجر  که  بیمه ای  موضوعات 
می کنیم. استقبال  شود  کارگران  مشکالت  حل 

 ۳0 اجتماعی،  تأمین  سازمان  در  گفت:  وی 
سرویس به صورت غیرحضوری به مخاطبین ارائه 
می شود و دیگر نیازی به حضور فیزیکی در تأمین 
اجتماعی نیست و در آینده نزدیک این خدمات 
به ٦٥ مورد می رسد که آذربایجان شرقی در این 
موضوع  اینکه  بیان  با  است.وی  پایلوت  زمینه 
به صورت جدی  باید  آور  زیان  و  مشاغل سخت 
بازنگری شود، گفت: در این زمینه برخی تخلفات 
وجود دارد که باید اصالح شود و در موضوع بیمه 

کارگران ساختمانی نیز، نیاز به اصالحاتی وجود 
کارگر  نفر  میلیون  یک  حاضر  حال  در  و  دارد 
درصد   ۷ تنها  و  است  پوشش  تحت  ساختمانی 
پرداخت  ما  را  برابر  سه  که  می کنند  پرداخت 
منابع  تأمین  باید در مجلس موضوع  و  می کنیم 
این نوع بیمه مجدداً بررسی شده و از نمایندگان 
مجلس می خواهیم تا در این زمینه ما را همراهی 
گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  کنند.سرپرست 
به  نسبت  سازمان  در  مالی  مشکالت  وجود  با 
مالحظات  خصوصی  بخش  بیمه ای  بدهی های 
فضای کسب و کار را در نظر می گیریم و نهایت 

همکاری را داریم.

بازرسی از 5۰۰ مرکز عرضه گوشت و کاالهای اساسی

از  مشترک  تیم   ۱0 گفت:  تهران  دادستان 
طور  به  اساسی  اقالم  عرضه  مراکز  و  فروشگاه ها 

روزانه بازرسی می کنند.
جعفری  عباس  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دولت آبادی در ششمین نشست کمیته مقابله با 
گران فروشی، با اشاره به وظایف و اهداف کمیته 
مقابله با گران فروشی و اقدامات نظارتی دادستانی 
نسبت به عرضه اقالم اساسی طی چهل روز گذشته، 
از تالش دستگاه های متولی و معاونان دادسرا در 
تیم  بازرسی ۱0  از  کرد.وی  قدردانی  زمینه  این 
مشترک از فروشگاه ها و مراکز عرضه اقالم اساسی 
به طور روزانه، از انجام ۲۷0 بازدید و بازرسی از 
٥00 مرکز عرضه گوشت قرمز و کاالهای اساسی 
در تهران خبر داد.ابراز خرسندی مردم از حضور 
معاونان دادستانی و مسئوالن در بین آن ها، نکته 
دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد 
و از دستگاه ها خواست که نظارت های سیستمی 
و سازمانی را هرچه بیشتر افزایش دهند.جعفری 
دولت آبادی اثرگذاری بازدیدها در بهبود وضعیت 
برخی اقالم اساسی را به عنوان محور بعدی مورد 
توجه قرار داد و افزود: هدف از این بازدیدها در غیر 
مواردی که جرم محسوب می شود، اقدامات سلبی 
نبوده و این دیدگاه حمایتی موجب شد اثرگذاری 
بازرسی ها بیشتر شود؛ و بر همین اساس به معاونان 
دادستانی تهران تاکید شده است جز در مواردی 
که بر اساس قانون؛ الزام به اقدام سلبی از جمله 
توقیف کاال و پلمب مرکز، پیش بینی شده باشد، 
تالش ها بر بهبود وضعیت عرضه کاالها در مراکز 
گزارش های  و حسب  شود  متمرکز  بازدید  مورد 
واصله، اقدامات سلبی محدود به چند مورد بوده 
است.وی با تاکید بر تداوم اقدامات نظارتی بر توزیع 
کاالهای اساسی اظهار داشت: با توجه به شکنندگی 
هنگام  انسان  بدن  واکنش  به  را  آن  بازار،  وضع 
فرورفتن سوزن به آن تشبیه کرد و افزود: به لحاظ 
حساسیتی که بازار به خود گرفته، به شوک های 
وارده زود جواب می دهد.دادستان تهران با اشاره به 
افزایش سریع قیمت برخی اقالم مانند شکر، اظهار 
بازار  وضعیت  که  می دهد  نشان  امر  این  داشت: 
شکننده است.جعفری دولت آبادی تاکید کرد: نباید 

شب عید بازارهای مهم و پرمصرف به هم بریزد و 
دخالت در این بازارها بدون هوشمندی و تدبیر، 
آشفتگی به همراه خواهد داشت و ضرورت دارد 
دستگاه های اجرایی از ورود این گونه شوک ها به 
بازار خودداری کنند.دادستان تهران اطالع رسانی 
مسئوالن در مورد وضعیت بازار طی هفته گذشته 
را مناسب ارزیابی کرد و ضمن تقدیر از این رویه، 
دستگاه های  سوی  از  اطالع رسانی  کرد  پیشنهاد 
دولتی با سه شاخصه ایجاد امید در مردم نسبت 
به آینده، اعتمادسازی در مردم نسبت به مسؤوالن 
و کارآمدی نظام اسالمی ادامه یابد.در ادامه جلسه، 
عرضه  وضعیت  دولتی  دستگاه های  نمایندگان 
و توزیع گوشت قرمز و مرغ را مورد ارزیابی قرار 
برخی  اظهارات  به  اشاره  با  تهران  دادند.دادستان 
اجرای مصوبات جلسات  بر عدم  حاضرین مبنی 
قبلی، بر الزم االجرا بودن مصوبات تاکید کرد و 
از جهانی معاون دادسرا خواست مصوبات جلسه 
را به دستگاه های متولی ابالغ و در مورد علت عدم 
اجرای مصوبه مربوط به »لزوم اعالم قبلی ساعت 
را  عرضه«  مراکز  در  قرمز  توزیع گوشت  زمان  و 
گزارش نماید.جعفری دولت آبادی به چهار حلقه 
تأمین، توزیع، قیمت و نظارت در زمینه توزیع اقالم 
اساسی اشاره کرد و گفت: بررسی وضعیت نظارت و 
توزیع، جز اهداف کمیته مقابله با گران فروشی است 
و دادستانی در این زمینه به ایفای نقش می پردازد 
لیکن تأمین کاالهای اساسی و قیمت گذاری باید از 
سوی دستگاه های متولی صورت گیرد.وی عرضه 
مستمر گوشت قرمز و متعادل سازی قیمت آن، را 
ضروری دانست و افزود: در صورت عدم مدیریت این 
موضوع، مشکالت موجود حل نمی شود و افزایش 
یافت.دادستان  خواهد  ادامه  قرمز  گوشت  قیمت 
هدفمند  اطالع رسانی  لزوم  به  اشاره  با  تهران 
اجرای  شدن  عملیاتی  ضرورت  بر  هوشمند،  و 
سامانه ای توزیع گوشت قرمز تاکید کرد پیش بینی 
صف های  طرح،  این  اجرای  صورت  در  که  کرد 
با  دولت آبادی  رفت.جعفری  بین خواهد  از  فعلی 
استناد به گزارش های واصله از سوی دستگاه های 
دولتی و نهادهای امنیتی در خصوص نحوه فعالیت 
انجمن بسته بندی گوشت قرمز؛ و با اظهار اینکه 

بخشی از گزارش منتشره در مورد گوشت قرمز 
در یکی از روزنامه های دولتی واقعیت دارد، گفت: 
و  کنند؛  سازی  شفاف  زمینه  این  در  مسؤوالن 
شود.جعفری  ترویج  اعتمادی  بی  فضای  نگذارند 
دولت آبادی با اشاره به وظایف و نقش ستاد تنظیم 
و  کنندگان  از مصرف  از »سازمان حمایت  بازار، 
تولیدکنندگان« خواست که در بخش قیمت گذاری 
از الک محافظه کاری بیرون آید و شفاف و روشن 
و  تالش ها  از  قدردانی  با  کند.وی  اطالع رسانی 
زحمات مسئوالن دستگاه های دولتی در رابطه با 
تأمین و ساماندهی عرضه اقالم اساسی، گفت: از 
جاده انصاف نباید خارج شد؛ تالش ها زیاد است 
و باید به دستگاه های دولتی کمک کرد.دادستان 
تهران تمسک دشمنان به برخی مشکالت از جمله 
تشدید تحریم ها، تالش برای جلوگیری ورود کاال، 
عدم انتقال ارز به کشور با هدف سنگ اندازی در 
معیشتی  مشکالت  به  زدن  دامن  و  کاال  واردات 
مردم ارزیابی کرد و بیان داشت: باید به مسؤوالن 
دولتی کمک کرد و دستگاه های نظارتی باید برای 
رفع مشکالت همکاری نمایند. وی اظهار امیدواری 
کرد سال آینده مدیریت مناسب تری صورت گیرد.

جعفری دولت آبادی با اشاره به لزوم انسجام بیشتر 
در اداره کشور و با توجه به نزدیک بودن ایام نوروز 
و ماه مبارک رمضان و احتمال تشدید تحریم ها 
خاطرنشان کرد: ترسیم نقشه راهی مبتنی بر برنامه 
برای اداره امور کشور الزم است. مردم از آشفتگی 
بازار، تنوع قیمت ها و نابسامانی توزیع اقالم اساسی 
ناراضی هستند و در این زمینه باید تدابیر مناسب 

اتخاذ شود. 
مردم اگر بدانند کاال کم است، ولی به نحو منظم 
و عادالنه توزیع می شود، گالیه ای نخواهند داشت.

دادستان تهران اعالم کرد: با توجه به ارزهایی که 
شرکت های  از  تعدادی  اختیار  در  مرکزی  بانک 
گوشت  جمله  از  اساسی  کاالهای  واردکنندگان 
وزارت  از  تهران  دادستانی  است.  داده  قرار  قرمز 
را  شرکت ها  این  فهرست  کشاورزی  جهاد 
درخواست کرده که پس از وصول پاسخ وضعیت 
این شرکت ها از این حیث آیا کاالهای اساسی وارد 

کرده اند یا نه بررسی خواهد شد.

اتحادیه اروپا: اقدامات آمریکا تهدیدی علیه تجارت جهانی است
»سسیلیا مالمستروم« کمیسیونر تجارت اتحادیه 
تجاری  نظام  آمریکا  اقدامات  داد که  اروپا هشدار 
جهانی را تهدید به درهم شکستن می کند و از 
واشنگتن خواست تا برای اصالح قوانین بازرگانی 

همکاری کند.
های  سیاست  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ‹  ›دونالد  تهاجمی 
در حوزه تجاری دوستان و رقبا را هدف قرار داده 
است اما اقدامات او عمدتا معطوف به چین بوده 
است. مالمستروم گفت : نگرانی آمریکا نسبت به 
عدم کارایی قوانین تجارت جهانی در مقابل چین 
قابل درک است اما اقدامات واشنگتن برای سازمان 
افزود:  وی  است.   ساز  مشکل  جهانی  تجارت 

تشخیص  زمینه  در  اغلب  آمریکا  و  اروپا  اتحادیه 
تهدیدها علیه تجارت جهانی تفاهم دارند اما »ما 
همیشه در مورد راه چاره توافق نداریم«. این مقام 
اروپایی ادامه داد: اقدامات آمریکا اینک کل سیستم 
را تهدید به درهم شکستن کل سیستم می کند. 
به گفته مالمستروم، چین از قوانین سازمان تجارت 
تا  خواست  آمریکا  از  اما  برد«  می  »سود  جهانی 
کند.توکیو،  همکاری  ها«  حل  »راه  یافتن  برای 
کردند  اعالم  گذشته  سال  واشنگتن  و  بروکسل 
جهانی  تجارت  سازمان  قوانین  اصالح  برای  که 
همکاری می کنند تا کاستی رویکردهای تجاری 
را رفع کنند. اتحادیه اروپا و آمریکا ماه هاست که 
می  همکاری  تجاری  مذاکرات  رسمی  آغاز  برای 

کنند. در همین راستا، مالمستروم روز چهارشنبه 
با »رابرت الیتهایزر« نماینده تجاری آمریکا دیدار 
کرد. مالمستروم اظهار داشت که دو طرف پیشرفت 
اتحادیه  تجاری  اند.کمیسیونر  کرده  هایی حاصل 
ابراز امیدواری کرد که بروکسل و واشنگتن  اروپا 
همه تعرفه ها بر کاالهای صنعتی را لغو کنند زیرا 
و درعین حال  دارد  اقتصادی  اقدام »اهمیت  این 
شود«. می  منجر  طرفه  دو  اعتماد  بازسازی  به 

بر  آمریکا  تعرفه هایی که  به  اشاره  با  مالمستروم 
وضع  اروپا  اتحادیه  از  آلومینیوم  و  فوالد  واردات 
»به  اقدام  این  از  بروکسل  که  گفت  است،  کرده 
ما  افزود:  است.  وی  رنجیده خاطر« شده  شدت 

دوست و متحد هستیم، نه تهدید.
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ظریف با وزیر خارجه عراق گفتگو کرد

وزیــران امور خارجه ایران و عــراق در تماس تلفنی در خصوص 
تمهیدات سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری اسالمی ایران به این 

کشور گفتگو کردند.
به گزارش زمــان به نقل ازمهر، وزیران امــور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران و عراق در گفتگویــی تلفنی در خصوص آخرین 
تحوالت روابــط دو جانبه گفتگو و تبادل نظــر کردند. طرفین 
همچنین به موضوع ســفر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران 
به عراق طی هفته آینده که در راســتای تقویت روابط دوجانبه 

است، پرداختند.

 پشت پرده اخالل در بازار خودرو

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع گفت: دستگاه های امنیتی، 
اطالعاتی باید با مافیایی که از خارج ازشرکت های خودروسازی 

هدایت می شود، برخورد کند تا قیمت خودرو کاهش یابد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االســالم سید محمد جواد 
حسینی کیا درباره علل افزایش قیمت خودرو گفت: تحریم ها و 
افزایش قیمت مواد اولیــه را نمی توان در افزایش قیمت خودرو 
بی تأثیر دانســت به همین جهت افزایــش ۲0 تا ۳0 درصدی 
قیمت خودروها در اثر تحریم ها طبیعی اســت.وی افزود: امروز 
قیمت خودروها سه تا چهار برابر افزایش یافته است، این افزایش 
قیمت ها ناشــی از مافیای خارج از شرکت های خودروساز است. 
این مافیا اجــازه نمی دهد قیمت خودرو کاهش یابد.عضو هیئت 
رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: دستگاه های 
امنیتی، اطالعاتی، وزارت صنعت، ســازمان بازرســی و سازمان 
تعزیرات حکومتی باید با این مافیا که از خارج از خودروســازی 
هدایت می شود، برخورد جدی انجام دهد تا قیمت خودرو کاهش 
یابد.حســینی کیا هجوم ســیل نقدینگی به بازار خودرو را یکی 
از عوامل افزایش قیمت خودرو خواند و گفت: نقدینگی ســیلی 
ویرانگری است که با ورود به بازار خودرو این بازار را ویران کرده 
است.وی تاکید کرد: ســیل نقدینگی با خروج از بازار خودرو به 
بازار طال، ســکه و مســکن ورود خواهد کرد بنابراین دولت باید 
برای هدایت سیل نقدینگی به بازار تولید فکری کند.عضو کمیته 
پتروشــیمی مجلس اظهار داشــت: یکی از بازارهایی که توانایی 
جذب نقدینگی را دارند بازار پتروشــیمی اســت، در حال حاضر 
بازار پتروشیمی ارز کشور ما را تأمین می کند پس سرمایه گذاری 
در این بازار که دارای ظرفیت های فراوانی اســت بســیار مفید 
است؛ دولت باید بخشی از نقدینگی را به سمت بازار پتروشیمی 
هدایت کند، محصوالت پتروشیمی بازار خوبی در سطح منطقه 
و جهان دارد.حســینی کیا واگذاری پروژه های نیمه تمام را یکی 
از راهکارهای جذب نقدینگی خواند و گفت: دولت باید طرح های 
نیمه کاره را به ســرعت واگــذار کند. این امــر موجب هدایت 
نقدینگی به سمت بازار ســاخت و ساز می شود.وی گفت: دولت 
باید نقدینگی را به سمت توسعه کشاورزی صنعتی هدایت کند، 
عالوه بر این صنایع تبدیلی کشاورزی ظرفیت فراوانی برای جذب 

نقدینگی و توسعه کشور دارند.

انتصاب حجت االسالم و المسلمین 
رئیسی به ریاست قوه قضائیه

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در حکمی آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی را به ریاست 

قوه  قضائیه منصوب کردند.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی در حکمی آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیســی را به ریاست قوه ی قضائیه منصوب کردند. 
رهبر انقالب اســالمی در این حکم با تأکید بر لزوم 
تحول در قوه قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی 
که زیبنده گام دوم انقالب باشــد، از فقاهت، دانش، 
تجربه، سالمت، امانت و کارآمدی حجت االسالم و 
المسلمین رئیسی در مقاطع گوناگون خدمت و سوابق 
طوالنی ایشان در قوه قضائیه و آشنایی کامل با همه 
زوایای آن، به عنوان دالیل این انتخاب یاد، و در ادامه 
هشت توصیه مهم خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه 

بیان کردند.
مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضاییه 

20 اسفند
مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه از انجام مراسم 
تودیع و معارفه رئیس قوه قضاییه در روز دوشــنبه، 
بیستم اسفند خبر داد.در پی انتصاب حجت االسالم 
و المســلمین رئیسی به ریاست قوه قضاییه، حسن 
رحیمی مدیــر کل روابط عمومی قوه قضاییه اعالم 
کرد: مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضاییه با حضور 
مقامات و مسئوالن عالی کشوری، لشکری و قضایی 
صبح روز دوشنبه بیستم اسفند ماه برگزار خواهد شد.

رییس جمهور قبل از عید به بوشهر 
سفر می کند

استاندار بوشهر از سفر رییس جمهور به این استان 
خبر داد و افزود: در این ســفر طرح  ها و پروژه  های 
مهم و تاثیرگذار در روند توسعه استان و کشور افتتاح 
خواهد شد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عبدالکریم 
گراوند در نشســت ســتاد اقتصاد مقاومتی استان 
بوشهر اظهار داشت: همچنین در سفر رییس جمهور 
مشکالت موجود در استان بررسی و راهکارهای حل 

آنها ارائه می شود.

اخبار

خبر

روز رستاخیز خودتان را در برابر 
دشمنانتان رسوا نگردانید

کالمامیر

خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه 
بیانیه رهبر معظم انقالب در گام دوم پاسخگوی 
تمامی شبهات است و تصویر کلی از نظام اسالمی 
چهل ساله به شمار می رود، گفت: علم است که 
برای استعمار مجهز کرده است.  را  دنیای غرب 
سالح علم را باید جوانان ما در دست بگیرند و این 

غارتگران را از مسند کنار بگذارند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم سید 
کاظم صدیقی، در خطبه اول نماز جمعه این هفته 
تهران ضمن تبریک میالد مسعود امام محمد باقر 
)ع( بیان کرد: شما بندگان نورانی خدا را به رعایت 
تقوا الهی و پرهیز از معصیت و پیشگیری از وقوع 
پاکی  می کنم.  دعوت  عماره  نفس  وسوسه های 
سنخیت با صفات الهی است. از صفات حضرت 
حق طاهر است. بنده خداوند جلوه و آینه خدا 
است و باید در وجودش صفات پروردگار متعال 
مختلف  معانی  به  متعال  پروردگار  شود.  دیده 
مؤمن است. او شاهد بر وحدانیت خداوندی خود 
است. باید از نور خدا بهره گرفت و خدا را در وجود 
خود و همه آثارش ببینیم .وی در ادامه اظهار کرد: 
باید اعتقادی شفاف و اثرگذار در وجود ما باشد. 
خدا مؤمن است یعنی هرکسی امنیت و آرامشی 
دارد. خداوند خالق و موجب امنیت است. مؤمن 
باید مرآت این صفات جمالیه خدا باشد. زبان ما 
باید ایجاد امنیت و آرامش کند. زبانی که دل آزار 
است و آبرو می برد و هنجار شکنی می کند و نظم 
خانواده و جامعه را برهم می ریزد؛ زبان امن نیست 
بلکه زبان شر است.صدیقی در ادامه تصریح کرد: 
حیف نیست زبان مجرای یاد خدا نباشد. خداوند 
زبان را داده تا از او یاد کنیم . باید زبان را به ذکر 
خدا و دعوت بندگان خدا به خیر عادت دهیم. 
بهشت  واقعاً  اعتکاف  و  است  پیش  در  اعتکاف 
است. چراکه نمونه قشنگ و مدینه فاضله ای برای 
جامعه دینی است و نشان می دهد که می شود 

در کنار یکدیگر بود و با امکانات کم زندگی کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: امروز پشتوانه جبهه های 
جنگ نرم حوزه های علمیه است. رزمنده ای که 
تربیت شده مکتب نیست به درجه عالی شهادت 
نمی رسد. عزت و شرف دنیا و آخرت در علم به 
خدا و اولیا و رسالت و امامت و معاد و خودشناسی 
و دنیا شناسی و آخرت شناسی است که همه کار 
حوزه های علمیه است.وی افزود: دشمنان امروز 
برای از بین بردن معنویت و اخالق و امانت و همه 
ارزش ها نقشه دارند. شبکه ها اجتماعی و ماهواره ها 
و نفوذی ها در تمام عرصه های ما نظیر سینما و 
تئاتر و دانشگاه و حتی مدارس بر کرسی حقوق 
و احکام اسالم می تازند و با رفتارشان سعی دارند 
اسالم را بد جلوه دهند. در جنگ فرهنگی و جنگ 
معنویت علیه ظلمات وسوسه ها باید حضور یافت. 
)عج(  زمان  امام  دامن  در  باید  انقالب  فرزندان 
در  صدیقی  المسلمین  و  االسالم  باشند.حجت 
خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران هم تصریح 
کرد: مسئله تقوا این است که انسان در هر مکان 
و زمان پایبند به رضای خداوند باشد. این امر باید 
از باطن شروع شود. در جاهایی که مردم توجه 
را دوست  ما  بداریم. خدا  را دوست  ندارند، خدا 
باشیم.  بیایید ما هم خدا را دوست داشته  دارد 
داریم.  زیادی  وسیله  و  اسباب  ما  رجب  ماه  در 
روزه های ماه رجب بی بدیل است اما اگر کسی 
نتوانست روزه بگیرد یک نفر را طعام دهد.خطیب 
موقت نماز جمعه تهران در ادامه گفت: کشور ما 
ظرفیت و امکانات دارد اما سو مدیریت ها و خیانت 
با  خانواده ها  بعضی  زندگی  شده  باعث  بعضی ها 
نمی توانند  بعضی ها  امروز  شود.  روبه رو  مشکل 
به  حواسمان  بخرند.  گوشت  خود  خانواده  برای 
در  آخرت  و  دنیا  سعادت  باشد.  همسایگانمان 
این است که با خدا معامله کنیم. بهترین معامله 
انفاق و ایثار است. این سه ماه فرصت را غنیمت 

بشماریم.وی در ادامه با اشاره به بیانیه مقام معظم 
رهبری در گام دوم انقالب بیان کرد: پاسخگویی 
به همه شبهات در این بیانیه است و یک تصویر 
کلی از نظام دینی است که چهل سال آن گذشته 
است. شناخت نقطه ضعف ها و ارتباط آینده به 
گذشته و تکیه به جوانان و اظهار عاطفه و عشق 
به جوانان در این بیانیه بی نظیر است.خدا می داند 
عاری از هر چیزی ما دل به مقام رهبری دادیم. 
جز امام زمان نظیری مانند ایشان نمی توان یافت. 
باید دید در سایر انقالب ها نظیر انقالب فرانسه 
و شوروی و الجزایر کسانی که انقالب کردند که 
بودند و چه شعارهایی دادند و چقدر انقالب آن ها 
انقالب  کرد:  تاکید  ادامه  در  شد.صدیقی  حفظ 
ما یک انقالب خدایی است. دل های پاک اقتضا 
پرچم  و  شعارها  شود.  حفظ  انقالب  این  کرده 
انقالب از اول یکسان بوده و مسیر انقالب ما از 
روز اول تغییری نکرده است چراکه حقیقت امام و 
رهبری حقیقت خود قرآن است. یکی از مسائلی 
که باعث شده انقالب ما در این چهل سال پیشرو 
باشد این است که مبتنی بر دین خدا است. بنده 
گواهم در شهرهای مختلف که جوانان عاشق امام 
و مقام رهبری هستند. این عشق بین رهبری و 
جوانان دوجانبه است. جوانانی که کانون دین را در 
جامعه تقویت کرده اند، عاشق هستند.وی در ادامه 
تاکید کرد: مسئوالن به راهیان نور کمک کنند و 
جوانان ما از این ظرفیت نور غفلت نکنند. لمس و 
استشمام خاک پاک مناطق جنگی پیام مقاومت و 
توحید و صبر و شجاعت را تقویت می کند. اصولی 
که باعث شده بعد از چهل سال عزت و اقتدار و 
استقالل انقالب و نظام حفظ شود باید بازخوانی 
شده و روی آن ها با روشی جدید و عشق و شور 
و شعور جدید کار کنیم.صدیقی در ادامه تصریح 
بیانیه  این  اما  می کردیم  دفاع  تاکنون  ما  کرد: 
می گوید هجوم ببرید و در خانه ننشینید. در بیرون 

از مرزها در انتظار فرهنگ زندگی و آرامش و عزت 
و امانت و صداقت ما هستند. ما انقالب خود را 
صادر کردیم و حضور فیزیکی ما در بیرون از مرزها 
و در جبه های مقاومت شاهد توسعه این انقالب و 
شکستن مرزها است. حضرت آقا در بیانیه خود 
مسئله اول را علم و پژوهش دانستند. جوانان ما 
نباید نمره ای و مدرکی درس بخوانند بلکه باید 
را  ما  هسته ای  برجام  باشند.  مهارت  با  و  عالم 
محدود کرد و سانتریفیوژها محدود شد اما علمش 
هنوز وجود دارد. ما در این راه شهید داده ایم و این 
خون این صنعت را بیمه کرده. این علمی که در 
راهش خون ریخته شده ادامه خواهد یافت.وی در 
ادامه تاکید کرد: علم است که دنیای غرب را برای 
استعمار مجهز کرد. بیایید این درنده ها را خلع 
سالح کنیم. سالح علم را باید جوانان ما در دست 
بگیرند و این غارتگران را از مسند کنار بگذارند. 
باید با قدرت علم امانت و صداقت را گسترش داد. 
مسئله بعدی معنویت و اخالق است. مبنای هر 
رشد دنیوی و اخروی خدا است. این درد است 
هرجا معنویت رفت، دزدی و رشوه و رکود در کار و 
وقت کشی و بی تعهدی آمد. هر جا معنویت است 
نشاط و پیشرفت هست. واهلل هرجا ما مشکل داریم 
برای ضعف ایمان است هرجا ایمان بوده پیشرفت 
و پیروزی بوده است. اگر علم از دین فاصله نگیرد 
مانند بال ما را باال ببرد.وی در پایان گفت: همه 
ما باید از خود شروع کنیم. قرآن کریم می گوید 
خودتان را بسازید. حضرت آقا در بیانیه خود، سه 
عبارت خودسازی و جامعه سازی و تمدن سازی 
را در کنار هم قرار دادند. از خودسازی همه چیز 
شروع می شود. اول خودسازی است و بعد جامعه 
سازی و بعد تمدن سازی است. امیدوارم این بیانیه 
منشأ تحول و یک جهش جدید و بازسازی انقالب 
و نفسی جدید در همه آحاد و قشرها و خصوصاً 

جوان های عزیز شود.

صدیقی: سوء مدیریت باعث شده زندگی مردم نابسامان شود

ضرورت توجه به محور های
 بیانیه گام دوم انقالب 

آگهی مفقودی 
بنام علی معظمی گودرزی مدل 1۳۸5 شماره شهربانی۴1   برگ سبز خودرو پراید 
مفقود   s1۴1۲۲۸5۲6۴9۳۴شاسی شماره   17۲۰5۴7 موتور    شماره  ۴95ص1۲ 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
لرستان – خرم آباد 

مفقودی
 سند مادر و برگ سبز خودرو سواری پژو ۴۰5  جی ال ایکس مدل ۸6 به رنگ نقره 
ای متالیک با شماره موتور 1۲۴۸6165۸91و شماره شاسی ۴۰۳91۰۴۰و شماره پالک 
61۴ه۴5 ایران 7۲ به مالکیت بنی خوشبخت تازه ابادی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی
 برگ سبز کامیون باری چوبی بنز مدل 5۴ با شماره پالک ۴79ع5۳ ایران 6۲ با شماره 
موتور ۰۰۰۰۰۰و شماره شاسی 1۴1۲۸۸99بنام فرهاد رمضانی مفقود گردیده و از 

 بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
با شماره موتور  با شماره پالک 1۴1ی۳7ایران ۲۲  المثنی برگ سبز پژو روا مدل ۸7 
116۸61۰۴۲۴۲و شماره شاسی 61۳9۳۰97 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

بابل

مفقودی
شهربانی  شماره  با   1۳9۳ مدل  لیفان  بک  هاچ  سواری  ماشین  سبز  برگ   
موتور  LFB۴79Q1۴۰6۰۲۸۴9 و شماره شاسی   با شماره  ایران ۸۲  66۸ص۳5 
از  بنام محمد عنایت زاده گرائلی مفقود گردیده و   NAKSG۴۳1۰EB1۲1۰۸۴

 بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 المثنی برگ سبز نیسان مدل ۸۰ با شماره پالک 179ق5۳ ایران 19 با شماره موتور ۰۰17۰۲۴6و 

 بابلشماره شاسی  ۰۰C7۰۰75 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده 11/97/1575 / وقت رسیدگی :  روز چهارشنبه  9۸/1/17 

مرجع رسید گی :  شعبه  11  شورای حل اختالف شهرستان خوی  / خواهان: ناصر 
تقی لو فرزند نورالدین  /خوانده:  محمد ابراهیمی فرزند علی  خواسته : تنظیم سند

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله محمد ابراهیمی 
وفق   ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 موحدی نیا – مسئول دبیرخانه شعبه  11 شورای حل اختالف شهرستان خوی

اجراییه
دادگستری کل استان البرز 

مشخصات محکوم له / محکوم لهم نام: رقیه    نام خانوادگی : قره حسن پور      نام پدر : قهرمان    
نشانی: البرز ساوجبالغ محمد آباد افشار خیابان شهید خالصه دهقان پالک 1۳۳

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
نام: ابوالفضل     نام خانوادگی: رضایی محمد آبادی     نام پدر: -     نشانی : مجهول المکان 

مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  محکوم 
97۰997۳۰5۳1۰1۴۰۳ حکم بر محکومیت خوانده آقای ابوالفضل رضایی محمد آبادی به تنظیم 
سند رسمی به نام خواهان ملزم و به پرداخت مبلغ ۲۲5/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان 

صادر و اعالم میگردد و نیز پرداخت نیم عشر دولتی و هزینه های اجرایی .
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه : 1-ظرف ده روزمفاد آنرا به موقع اجرا گذارد )ماده 
۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ( ۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به  بدهد.۳- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از ان میسر باشد .چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی  که به هر عنوان نزد بانک ها  و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث  و نیز فهرست نقل و انتقالت  و هر نوع 
تغییر دیگردر اموال مذکور از زمان یکسال قبل طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت میشود )مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1۳9۴(.۴- خود داری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد .)ماده ۳۴ قانون اجرای احکام معدنی و ماده 
۲۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴ (.5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود.)ماده ۲1 قانون 
نحوه اجرا ی محکومیت مالی 1۳9۴( .6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ۳۰ روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهدبود)تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴(.
مسئول دفتر شعبه 1 شورای حل اختالف چهارباغ - محمد حسن پور

ابالغیه
اگهی الکترونیکی       قوه قضاییه     دادگستری کل استان البرز

مشخصات ابالغ شونده حقیقی :
1-نام:تهمینه    نام خانوادگی: خامنه       نام پدر:  مجید

۲-نام:سعید    نام خانوادگی: دالئی میالن      نام پدر:حسین
۳- نام:بهزاد    نام خانوادگی: قیاسی سلمانی      نام پدر:علی اکبر

۴- نام:مصطفی    نام خانوادگی: بیگ محمدی      نام پدر:روح اله
5- نام:باقر    نام خانوادگی: باقری      نام پدر:علی گل

تاریخ حضور: 9۸/۲/۴    ساعت حضور : 9:۰۰
سند  تنظیم  به  الزام  بر  مبنی  شما  طرفیت  به  شهسواری  داود  دعوی  در خصوص 
خودرو و مطالبه خسارات دادرسی دروقت مقررفوق جهت رسیدگی  در این شعبه 

حاضر شوید.
 این ابالغ نامه برای شما به سامانه ابالغ ارسال گردیده است.

به سامانه ابالغ مراجعه کنید و با استفاده از شناسه و رمز کاربری خود اطالعات این 
ابالغیه و پیوست های آن را از قسمت دریافت با شماره با وارد نمودن شماره و تاریخ 

صدور ابالغیه دریافت و مشاهده کنید.
چنانچه جهت ورود به سامانه  حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید 
جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی 

به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید.
عدم مراجعه به منزله ی استنکاف از قبول اوراق قضائی بوده وابالغ محسوب میشود. 

محمد حسن پور شعبه یک شورای حل ختالف چهارباغ

آگهی تغییرات
 شرکت سیروان شاهوبنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴59 و شناسه ملی 
1۰66۰۰۸۴9۲9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1۳97/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آقای محمدرضا مالمیر )کد ملی۳۲56۳۰۴۳۸9( ، خانم سمیرا غالمی توسه 
)کدملی۳۲5۸۴۰91۸۸( ،خانم فرشته امیری )کدملی۳۲5۰۳96۰۴۴( که همگی برای 
مدت دو سال انتخاب شدند . - آقای علی حیدریان ) کدملی ۳۲5۳551۳69( به سمت 
بازرس اصلی و آقای جالل دوستوندی )کد ملی۳۲55۲77۸51( به سمت بازرس علی 

البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
کرمانشاه )402581(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سمانه آشوبی فرزند ساالر به شماره شناسنامه 9۲۸۴ صادره 
از خرم آباد در مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی صادره از واحد دانشگاهی خرم آباد واحد 
کمالوند با شماره 16۸91۴۸۰۴5۴1 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد واحد کمالوند به نشانی کیلومتر 

لرستان – خرم آباد 5 جاده خرم آباد ارسال نماید . 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو پارس مدل ۸5 به شماره پالک ایران 7۲-۳۳5ق۲۳ و 
شماره موتور 1۲۴۸515۸1۴1 و شماره شاسی 19۳77771 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار فاقد می باشد.
بهشهر

دادنامه
کالسه پرونده: 11/96۳/97                    شماره دادنامه: 97/11/۲۸/119۰ 

زاده و طیبه  با وکالت حمیدرضا حسن  باقر  خواهان: سید محمد حسینی ف سید 
اسماعیل نتاج بادرس: بابل- خ طبرسی س پارسیان ط ۲ واحد ۴ 

خوانده: 1- اصغر رمضانی والشدی ف رجبعلی ۲- رضا اسماعیلی بادرس: هر دو 
مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه 
رای قاضی شورا – پیرامون سید محمد حسینی ف سید باقر با وکالت حمیدرضا حسن 
زاده و طیبه اسماعیل نتاج بطرفیت خوانده1-اصغر رمضانی والشدی ف رجبعلی ۲-رضا 
اسماعیلی بخواسته مطالبه وجه بمبلغ صد و پنجاه و چهارمیلیون ریالف مطالبه هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه خالصه ادعای خواهان چنین است که خوانده موجب 
صدور سه فقره چک بشماره سریال 1-۰۸۰1۰۴ تاریخ 9۴/۲/1 نوزده میلیون ریال 
۲-۰۸۰1۰۸ تاریخ 9۴/۳/۲۰ صدو بیست میلیون ریال ۳-۰۸۰1۰9 تاریخ 9۴/۴/۲۰ پانزده 
میلیون ریال هر سه عهده بانک سپه میدان شهدا ساری بمیزان خواسته به وی مدیون 
گردیده است و در سررسید از تادیه دین حویش امتناع نموده منجر به صدور گواهینامه 
عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه گردیده است لذا صدور حکم بشرح خواسته 
بر محکومیت تضامنی خواندگان را خواستار گردید خواندگان د 19۸و515و519و5۲۲ 
قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳1۳و۳1۴ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی 
به پرداخت مبلغ صد و پنجاه و چهار میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت یک 
میلیون و نهصد و شصت هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق 
تعرفه همچنین مستفاد از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر بر 
به  بعدی  با صاالحات  قانون صدور چک مصوب 1۳55  ماده دو  به  الحاقی  تبصره 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه از سررسید چک تا هنگام پرداخت بر مبنای نرخ تورم 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می 
دارد و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت بر مبنای شاخص تورم 
که بانک مرکزی اعالم میدارد در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی 
بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شورا و سپس در 

مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاهعمومی حقوقی بابل است.
قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف بابل – حسین کاردگر

دادنامه
کالسه پرونده: 11/96۴/97                    شماره دادنامه: 97/11/۲۸/119 

خواهان: سید محمد حسینی با وکالت رضا حسن زاده و طیبه اسماعیل نتاج بادرس: بابل- خ طبرسی 
س پارسیان ط ۲ واحد ۴ 

خوانده: داود اکبری قادیکالئی فرزند گلعلی مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه 

رای قاضی شورا – پیرامون سید محمد حسینی با وکالت رضا حسن زاده و طیبه اسماعیل نتاج 
بطرفیت خوانده داود اکبری قادیکالئی فرزند گلعلی بخواسته مطالبه وجه بمبلغ پنجاه میلیون ریال، 
مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه خالصه ادعای خواهان چنین است که خوانده موجب 
صدور یک فقره چک بشماره سریال ۰۳1/16761۸ تاریخ 95/5/1 شعبه بانک انصار بمیزان خواسته 
به وی مدیون گردیده است و در سررسید از تادیه دین خویش امتناع نموده منجر به صدور گواهینامه 
عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه گردیده است لذا صدور حکم بشرح خواسته بر محکومیت 
خوانده را خواستار گردید خوانده در جلسه رسیدگی حاضرگردیده و دلیل و دفاع موجهی مبنی بر 
پرداخت دین ارائه ننموده شورا با توجه به مراتب مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه تصویر 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه عدم ایراد خوانده به اصالت 
مستند مدرکیه ابرازی همچنین عدم ایراد به استحقاق خواهان در مطالبه وجه یا برائت ذمه خویش 
با عنایت باینکه صدور سند تجارت داللت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد لذا با احراز وجود دین و 
اشتغال ذمه خوانده بقاء دین استصحاب گردیده مستفاد از مواد  19۸و515و519و5۲۲ قانون آئین 
دادرسی مدنی و ماده ۳1۳و۳1۴ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت هفتصد و ده هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل مطابق تعرفه همچنین مستفاد از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ناظر بر تبصره الحاقی به ماده دو قانون صدور چک مصوب 1۳55 با صاالحات بعدی به پرداخت 
خسارات تاخیر تادیه از سررسید چک تا هنگام پرداخت بر مبنای نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت بر مبنای شاخص تورم که بانک مرکزی اعالم میدارد در حق 
خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این شورا و سپس در مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاهعمومی 

قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف بابل – حسین کاردگرحقوقی بابل است.

آگهی حصر وراثت
خانم احترام فیض اله زاده دارای شناسنامه شماره۴95966۳۳59  به شرح دادخواست به 
کالسه 97۰5۸1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان منصور عبدالهی به شناسنامه ۳۲۳۰۲۲۲911 در تاریخ 1۳97/1۲/۲  

اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثهآن مرحوم منحصراست به :
1-پژمان عبدالهی۳۲۲۰1۳115۸  تاریخ تولد 1۳7۳ نسبتپسر متوفی

۲-سیامک عبدالهی۳۲۲۰1795۳۳  تاریخ تولد 1۳76 نسبتپسر متوفی
۳-آرینا عبدالهی   ۳۲۲۰۲۲۲757   تاریخ تولد  1۳۸1  نسبت دختر متوفی

۴-سارینا عبدالهی   596۰1۴۰۸۳7  تاریخ تولد  1۳91  نسبت دختر متوفی
5-احترام فیض اله زاده   ۴95966۳۳59  تاریخ تولد  1۳55  نسبت همسر متوفی

6-محمدجعفر عبدالهی  ۳۲۳۰۲17۴5۴  تاریخ تولد  1۳15  نسبت پدر متوفی
7-گرجی صیدمرادی  ۳۲۳۰۲191۳9  تاریخ تولد  1۳۲6  نسبت مادر متوفی

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

ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر –امین محمدی

آگهی حصر وراثت
آقای  اختالف شهرستان جوانرود  پروند کالسه 796/97 شعبه سوم شورای حل  به حکایت 
محمدرحیم ویسی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته شادروان 
محمدکریم ویسی در تاریخ1۳7۳/5/۲ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:

1.محمدرحیم ویسی  زایچه:۲۸1-1۳۴6 کدملی  ۳۲۳۰۲۲91۴۲ پسرمتوفی
۲.محمدنعیم ویسی  زایچه: ۳9۰-1۳5۰  کدملی  ۳۲۳۰۲۳۰۲۴۸ پسرمتوفی

۳.گلباغ ویسی  زایچه: ۳91-1۳56   کدملی  ۳۲۳۰۲۳۰۲56دخترمتوفی
۴.سلما مرادی  زایچه:  ۳۴۴-1۳1۴ کدملی  فاقد کارت ملی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هرکس اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز 

سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

دادنامه
کالسه پرونده: 11/965/97                    شماره دادنامه: 97/11/۲۸/119۲ 

خواهان: سید محمد حسینی با وکالت رضا حسن زاده و طیبه اسماعیل نتاج بادرس: بابل- خ 
طبرسی س پارسیان ط ۲ واحد ۴ 

خوانده: 1- روح اله نصیری ۲- رضا اسماعیلی بادرس: مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه 

رای قاضی شورا – پیرامون دعوی مطروحه سید محمد حسینی با وکالت رضا حسن زاده و 
طیبه اسماعیل نتاج بطرفیت خوانده 1- روح اله نصیری ۲- رضا اسماعیلی بخواسته مطالبه 
وجه بمبلغ چهل و هفت میلیون و هفتصد و هفتاد هزارریال، مطالبه هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه خالصه ادعای خواهان چنین است که خوانده موجب صدور دو فقره چک بشماره 
سریال 1( 55۲57۸تاریخ 1/۳1/ 9۴یک میلیون و هفتصد و هفتاد هزار تومان شعبه ۲( 55۲519 
تاریخ 9۴/۲/۲۰ سی میلیون ریال و عهده بانک تجارت بلوار خزر ساری بمیزان خواسته به وی 
بمیزان مدیون گردیده است و در سررسید از تادیه دین خویش امتناع نموده منجر به صدور 
گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه گردیده است لذا صدور حکم بشرح خواسته 
بر محکومیت خوانده را خواستار گردید خوانده در جلسه رسیدگی حاضرنگردیدند و دلیل و 
دفاع موجهی مبنی بر پرداخت دین ارائه ننموده شورا با توجه به مراتب مفاد دادخواست تقدیمی 
خواهان مالحظه تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال 
علیه عدم ایراد خوانده به اصالت مستند مدرکیه ابرازی همچنین عدم ایراد به استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه یا برائت ذمه خویش با عنایت باینکه صدور سند تجارت داللت بر اشتغال ذمه 
صادرکننده دارد لذا با احراز وجود دین و اشتغال ذمه خوانده بقاء دین استصحاب گردیده مستفاد 
از مواد  19۸و515و519و5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳1۳و۳1۴ قانون تجارت حکم 
به محکومیت تضامنی به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون و هفتصذ و هفتاد هزار ریال بعنوان 
اصل خواسته و پرداخت ششصد و هفتاد و هفت  هزارو صد و بیست و پنج ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه همچنین مستفاد از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ناظر بر تبصره الحاقی به ماده دو قانون صدور چک مصوب 1۳55 با صاالحات 
بعدی به پرداخت خسارات تاخیر تادیه از سررسید چک تا هنگام پرداخت بر مبنای نرخ تورم 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت بر مبنای شاخص تورم که بانک مرکزی 
اعالم میدارد در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز 
پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شورا و سپس در مهلت بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاهعمومی حقوقی بابل است.
قاضی شعبه یازدهم شورای حل اختالف بابل – حسین کاردگر

مفقودی
کارت ماشین وبرگ سبز خودروی سواری پراید تیپ SL1۳1 به رنگ سفید  مدل 1۳91 به شماره نیروی 
 nas۴111۰۰C۳۴79۳۸۸انتظامی ۲55 م 57 ایران--77 و به شماره موتور ۴76961۴ و به شماره شاسی

نوشهربه نام سید مهدی الجوردی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد
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مخالفت بیش از ۷۰ درصد اعضای مجمع 
تشخیص به پیوستن به »پالرمو«

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بیش از دوسوم اعضای مجمع 
مخالف پیوستن ایران به »پالرمو« هستند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، نادر طالب زاده در برنامه تلویزیونی »عصر« میزبان 
محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل اقتصادی، محمدحسین صفار هرندی 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و حسین حاجیلو کارشناس اقتصادی بود.
در این برنامه ابعاد بیشتر و دقیق تری از پیوستن ایران به FATF بررسی شد.قدیری 
ابیانه با بابیان اینکه سیاست استعمار ایجاد اختالف و حکومت است، گفت: آنها 
می دانستند که اگر اسالم متحد شود تبدیل به چه ابر قدرتی خواهد شد. اصالتاً رژیم 
آل سعود برای همین ایجاد تفرقه مورد حمایت غرب است.وی با بیان اینکه غرب 
ایران را محور وحدت جهان اسالم می بیند، افزود: خطر بزرگی که پیش رویشان 
می بینند این است که اسالم به یک قطب بزرگ جهانی تبدیل شود؛ در چنین 
شرایطی اگر جهان اسالم اراده کند می تواند نظام سلطه را دچار چالش کند؛ این 
مسئله برای غرب نگران کننده است.این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه 
جهان تک قطبی دیروز در حال تبدیل به جهان چند قطبی است، گفت: چین، هند، 
ژاپن، اتحادیه اروپا، برزیل و ایران اسالمی قطب های جدید دنیای امروزند.قدیری 
ابیانیه اضافه کرد: سایتی وجود دارد به نام بدهی های لحظه ای ایالت متحده آمریکا، 
البته این شفافیت برای اقتصاد خوب است و کاش ما هم بتوانیم اینقدر شفاف 
باشیم اما با مراجعه به این سایت می بینید که دولت فدرال آمریکا ۲۲ تریلیون دالر 
بدهی دارد که معادل ۴۴۰ سال درآمد نفتی ایران است و ساالنه 1 تریلیون دالر به 
این بدهی ها اضافه می شود.وی با بیان اینکه اسکناس هایی که آمریکا بدون پشتوانه 
چاپ کرده است به این بدهی ها اضافه خواهد کرد و هر آمریکایی به طور متوسط 
۲۲۰ هزار دالر بدهی دارد، اظهار داشت: یک خانواده آمریکایی به طور متوسط 1۰ 
میلیارد تومان بدهی دارد در حالی که پس انداز هر خانواده ۴ نفره آمریکایی حدود 
1۴۰ میلیون تومان است.این کارشناس مسائل سیاسی گفت: خود ترامپ گفت که 
7 تریلیون دالر در منطقه ما خرج کرده است اما باز هم زمانی که می خواهد به بغداد 
سفر کند باید بی سر و صدا بیاید و چراغ خاموش حرکت کند و 7 تریلیون دالر 
معادل بیش از 1۰۰ سال درآمد نفتی ایران است! وضع اقتصادی آمریکا به همین 
شفافی خراب است.قدیری ابیانه با بیان اینکه آمریکا یک راه برای جلوگیری از افول 
قدرت و حفظ ابرقدرتی اش بر دنیا دارد و آن این است که بر منابع نفت دنیا مسلط 
شود و آن را تصاحب کند، اظهار داشت: آمریکا اول از همه باید تکلیف منابع نفتی 
ما را روشن کند چون بعد از آن نیازی به لشکرکشی به عربستان و کشورهای 
حاشیه خلیج فارس نیست؛ همین پایگاه های کوچک منطقه آمریکا جواب این 
کشورهای منطقه را می دهد.وی با اشاره به اینکه ونزوئال در آمریکای التین بیشترین 
میزان ذخایر نفتی دنیا را دارد و دلیل توطئه آمریکا علیه ونزوئال همین است، ادامه 
داد: ایران هیچ وقت نفت خود را تقدیم آمریکا نمی کند پس آمریکا دنبال سرنگونی 
ماست.در ادامه برنامه محمدحسین صفار هرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به صورت تلفنی روی آنتن شبکه افق آمد.او با بیان اینکه موضوع FATF در 
یکی دو ماه اخیر در دستور کار مجمع بوده است، تاکید کرد: کنوانسیون »پالرمو« با 
رأی ناپلئونی توانست از مجلس بگذرد و شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد کرد 
که نهایتاً به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با اشاره به این مطلب »سه جلسه مشخصاً درباره کنوانسیون »پالرمو« گفتگو 
کردیم«، یادآورشد: اکثر اعضای مجمع تشخیص انقدر بحث های کارشناسی درباره 
لوایح شنیدند و خودشان هم بررسی کردند که دیگر هرکدام تبدیل به کارشناس 
حوزه شده اند.صفارهرندی تصریح کرد: هرچه مباحث را کارشناسانه تر پیش بردیم، 
آرای مخالف با پیوستن ایران به پالرمو افزایش پیدا کرد؛ بیش از دوسوم اعضای 

مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف پیوستن ایران به »پالرمو« هستند.

 تشکیل دومین نشست 
دستمزد۹۸ در روزسه شنبه

نشست شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 9۸ کارگران 
و کارکنان مشمول قانون کار سه شنبه با حضور وزیر کار 

برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، با دعوت وزارت کار از 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی، دومین نشست شورای 
عالی کار سه شنبه با حضور محمد شریعتمداری وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار 
می شود.دومین نشست بررسی دستمزد 9۸ کارگران در 
حالی برگزار می شود که این نشست با توقف بیش از دو 
هفته ای و به فاصله 17 روز پس از نشست نخست تشکیل 
خواهد شد.در نشست نخست شورای عالی کار که با 
حضور معاون روابط کار وزیر کار برگزار شد، مباحث اولیه 
در خصوص مواضع کلی طرفین مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت و به نوعی مقدمات ورود به مذاکرات دستمزد بود. 
بر اساس محاسبات صورت گرفته در کارگروه دستمزد 
شورای عالی کار که به تأیید نمایندگان کارفرمایی نیز رسیده 
است، هزینه ماهیانه کارگران در سال جاری به ۳ میلیون و 
759 هزار تومان افزایش یافته است که این میزان در سال 
گذشته حدود ۲ میلیون و 7۰۰ هزار تومان بود. با این حساب 
در سال جاری قدرت خرید یک میلیون و ۸9 هزار تومان 
نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. همزمان با 
نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تعیین تکلیف دستمزد 
تا پیش از پایان سال، قطعاً انتظار می رود نشست هفته آینده 
به ریاست وزیر کار، مذاکرات دستمزد را وارد فاز تازه و 
جدی تر کند تا با نزدیک شدن نظرات نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی با میانجی  گری وزیر کار، دستمزد 9۸ تا پیش 
از پایان سال نهایی شود. البته قطعاً در نشست هفته آینده 
شورای عالی کار دستمزد سال آینده نهایی نمی شود، چراکه 
نمایندگان کارگری تالش می کنند قدرت خرید از دست 
رفته کارگران و کارکنان مشمول قانون کار را جبران کنند 
و نمایندگان کارفرمایی نیز ادله خود در خصوص افزایش 
هزینه های تولید و خدمات ارائه می دهند. بنابراین دستمزد 
هر ساله طبق سنوات گذشته در یک یا دو جلسه شورای 
عالی کار عموماً نهایی نمی شود بلکه با چانه زنی و مذاکرات 
چندین جلسه شورا تعیین خواهد شد. با این حال دستمزد 
9۸ در روزهای پایانی اسفند پس از مذاکرات فشرده با توافق 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی تعیین می شود. دستمزد 
ساالنه کارگران و مشموالن قانون کار هر ساله در شورای 
عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی پس 
از برگزاری چندین جلسه و توافق طرفین تعیین می شود. 
الزم به ذکر است، حقوق کارمندان دولت و دستگاه های 
اجرایی که در قوانین بودجه های سالیانه پیش بینی می شود، 
به هیچ وجه مشمول کارگران و کارکنان مشمول قانون کار 
نمی شود. با تصویب مجلس شورای اسالمی، حقوق سال 
آینده کارکنان دولت ۴۰۰ هزار تومان به اضافه 1۰ درصد 
افزایش یافت. البته الیحه بودجه 9۸ پس از تأیید شورای 

نگهبان الزم االجرا خواهد بود.

خبرخبر

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه 
به طور قطع مشکالت اقتصادی را پشت سر می 
گذاریم، گفت: بر اساس آموزه های حیانی و قرآنی 

تحمل سختی ها شرط پیروزی است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر نوبخت 
شهید   ۴5۰ یادواره  برگزاری  حاشیه  در  دیروز 
شهید  ملی  شهید  همچنین  و  قیدار  شهرستان 
اشراق  فرهنگسرای  محل  در  ذوالقدر  مظفرعلی 
کاالهای  واردکنندگان  به همه  اینکه  بیان  با  قیدار 
افزود:  شد،  پرداخت  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  اساسی 
متأسفانه برخی از کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته 
بودند این ارز را وارد بازار نکردند و بخش دیگری 
هم که وارد بازار شد به لحاظ تفاوت قیمتی که 
داشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه نشد و به همین 
جهت باید در روند ارائه ارز به واردکنندگان و تجار 
تجدیدنظر کنیم.وی با قدردانی از همراهی مجلس 
امیدواریم  افزود:  مختلف  زمینه های  در  دولت  با 
با جلسات مشترکی که با مجلس برگزار می کنیم 
به یک اجماع در زمینه پرداخت حقوق کارمندان 
برسیم. هر چند تاکنون رایزنی هایی نیز با مجلس 
در حوزه های مختلف انجام شده است.نوبخت در 
افزایش حقوق کارمندان در سال  خصوص روند 
9۸ افزود: مجلس و دولت نظرات متفاوتی در این 
خصوص دارند یعنی دولت افزایش ۲۰ درصدی را 

مدنظر خود دارد ولی مجلس بر این اعتقاد است 
در  که  بدهیم  کارمند  هر  به  تومان  هزار  که ۴۰۰ 
آن صورت مبلغ مورد نیاز ۲۴ هزار میلیارد تومان 
باقی خواهد  میلیارد تومان  بود و ۸ هزار  خواهد 
این هم اصالح در پرداخت است.رئیس  ماند که 
هفته  طی  اینکه  بیان  با  بودجه  و  برنامه  سازمان 
جاری پرداخت حقوق کارکنان دولت انجام خواهد 
شد، افزود: با همکاران خودم در خزانه هماهنگی 
صورت گرفته که پرداخت حقوق کارکنان دولت 

زودتر از ماه های دیگر انجام شود.
وی ادامه داد: همچنین طی روز دوشنبه پرداخت 

که  عزیزانی  از  میلیون   79 تا   7۸ برای  یارانه ها 
افتخار پرداخت یارانه به آنها را داریم انجام خواهد 
شد.نوبخت با بیان اینکه عزم دولت ارائه خدمات 
بهتر و مطلوب به جامعه است، گفت: امیدواریم با 
تکمیل الیحه بودجه در سال آینده خدمات مناسبی 
را به جامعه ارائه دهیم و مسائلی که در توزیع برخی 
کاالها وجود دارد حل شود.رئیس سازمان برنامه و 
بودجه تاکید کرد: تالش می کنیم آنچه به صورت 
رسمی جزو تعهدات دولت است با هر بخش از 
درآمدهای اصلی حداقل 1۴ میلیارد دالر را برای 
تأمین کاالهای اساسی مردم از جمله دارو، غذا و 

تعامل  لزوم  دهیم.وی  تخصیص  دامی  نهاده های 
هرچه بیشتر دولت و مجلس را مورد تاکید قرار 
دارد و با بیان اینکه در حال حاضر به هیچ وجه 
صدای  دو  خاستن  بر  نظام  و  کشور  مصلحت 
متفاوت از مجلس و دولت نیست، افزود: افزایش 
حقوق کارکنان دولت یکی از مهمترین اولویت های 
دولت است و به همین خاطر رایزنی های زیادی 
انجام شده است و در حال حاضر در  با مجلس 
بین دو عدد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی و همچنین 
افزایش ۲۰ درصد حقوق ها در حال گفتگو هستیم.

نوبخت متذکر شد: افزایش ۲۰ درصد حقوق هم 
رقم قابل توجهی نیست و با توجه به سختی کار 
کارکنان دولت عدد ۲۰ درصد عدد قابل توجه و 
زیبنده ای نیست و همین رقم بین مجلس و دولت 

اخالف افکنی کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در حال 
حاضر 9۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور 
پرداخت می شود، گفت: در حال حاضر حدود ۴5 
هزار میلیارد تومان نیز معافیت رسمی مالیاتی در 
کشور وجود دارد.وی با بیان اینکه سه هزار میلیارد 
تومان برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده 
بودجه 1۰ هزار  این  آینده  برای سال  بود، گفت: 
میلیارد تومان افزایش یافته و به ۴۳ هزار میلیارد 

تومان رسیده است.

نوبخت: مشکالت اقتصادی را پشت سر می گذاریم

پرداخت  ۹3۴ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
 16 شماره  نشست   8 بند  باستناد  نظردارد 
شورای محترم اسالمی شهرنسبت به احداث 
سالن ورزشی درمسکن مهراز طریق مناقصه 

اقدام نماید.
دریافت  جهت  شرایط  واجد  لذامتقاضیان 
برگه شرایط وکسب اطالعات بیشتربه واحد 

قراردادها مراجعه نمایند.
ریال    13/933/260/000 اعتبار:  مبلغ 
میلیون  وسه  وسی  میلیاردونهصد  )سیزده 

ودویست وشصت هزار ریال(
پایان تحویل مدارک : 1397/12/26

محمدعلی کریمی - شهردارصفادشت

تجدید آگهی مناقصه
شهرداری صفادشت در نظردارد 
باستناد بند 2 مصوبه نشست شماره 16 شورای 
محترم اسالمی شهرنسبت به احداث 2 واحد 
مسکن  3و4  درناحیه  کالسه   12 مدرسه 

مهرصفادشت از طریق مناقصه اقدام نماید.
لذامتقاضیان واجد شرایط جهت دریافت برگه 
مناقصه وکسب اطالعات بیشتربه واحد عمران 

مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 30/366/852/700 ریال

پایان تحویل مدارک : 1397/12/26
محمدعلی کریمی - شهردارصفادشت

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
شماره  نشست   9 بند  باستناد  نظردارد 
16 شورای محترم اسالمی شهرنسبت به 
خرید واجرای پروفیل وفنس جهت زمین 

چمن از طریق مناقصه اقدام نماید.
لذامتقاضیان واجد شرایط جهت دریافت 
بیشتربه  اطالعات  وکسب  شرایط  برگه 

واحد قراردادها مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 3/600/000/000 ریال

پایان تحویل مدارک : 1397/12/26
محمدعلی کریمی - شهردارصفادشت

 نوبت دوم
 نوبت دوم نوبت دوم

         »آگهي مزایده«
بهره برداری سالن ورزشی 

شهرداری ماهدشت در نظر دارد دو باب سالن ورزشی با تاسیسات و مستحدثات 
جانبی آنها را جهت بهره برداری امور ورزشی به اشخاص حقوقی دارای شرایط 

ذیل واگذار نماید. 
1- دارای اساسنامه و اسناد ثبت شرکت، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات 

2- دارای گواهینامه تائید صالحیت از مراجع ذیربط
3- دارای سوابق، تجربه و تخصص کافی در زمینه امور ورزشی و ارائه گواهی حسن انجام کار 

حائزین  از  لذا  سالنها  نگهداری  و  نیاز  مورد  لوازم  و  تجهیزات  تهیه  مالی جهت  توان  دارای   -4
از شرایط مزایده  و آگاهی  اسناد مزایده  از سالنها، دریافت  بازدید  شرایط دعوت میشود جهت 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/12/20 به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و 

یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل نمایند. 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

- هزینه کارشناسی سالنها و درج آگهی مزایده به عهده برنده میباشد. 
شهرداری ماهدشت

شهرداری ماهدشت

 نوبت دوم

آگهی مفقودی
ایران۴1    شهربانی    شماره  مدل1۳۸9  مرادی  رحیم  بنام  پراید  خودرو  سبز  برگ 
۲16ص۴۲ شماره شاسی s5۴۲۰۰۸9۰19975 شماره موتور ۳۸1797۴ مفقود و از 

لرستان – نورآباد درجه اعتبار ساقط است .

مفقودی
 برگ سبز پراید وانت 151 مدل 9۳ شماره پالک ۴7۸د5۳ ایران ۸۲ با شماره موتور 
۴97۸۰7۴و شماره شاسی NAS۴511۰۰D۴9۰۲۲۴۲ بنام حمید ولی الهی  ساسی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:   نام: مهدی نام خانوادگی: پرویزی دوست 

مشخصات محکوم علیه: نام: مسعود   نام خانوادگی: گنجی نشانی محل اقامت: مجهول المکان 
محکوم به: بموجب دادنامه شماره 97-675 مورخ 97/۸/۲۲ شورای حل اختالف شهریار حوزه 
دوازده که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه قطعیت حاصل کرده است. محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصدهزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و هفت هزار تومان 

بابت هزینه دادرسی همچنین نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1_پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا بگذارد. ۲_ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. ۳_مالی معرفی کند که اجراء حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت)ده روز صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحًا 
اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. ۴_ عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون 
اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/۲1 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 1۳77 که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.م.الف:5۰16
شعبه 12 شورای حل اختالف شهریار

گواهی حصر وراثت
خانم زیبا شعیبی دارای شناسنامه شماره 9۲۲ به شرح دادخواست به کالسه ۲۴6۲ 
از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
شادروان نصرت اهلل فرمنش به شناسنامه 5۳۳  در تاریخ 1۳97/1۲/۰5 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- عاطفه فرمنش  ش.ش:۲79۰59۰۴۲7   س.ت :1۳75    دختر         

۲- سمانه فرمنش  ش.ش:۲79۰۸۲۲۴۳۲   س.ت :1۳7۸    دختر
۳- زیبا شعیبی  ش.ش:9۲۲   س.ت :1۳5۴    همسر         
۴- مصور صفرزاده  ش.ش:15   س.ت :1۳1۲    مادر      

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : 5۰1۳
دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

گواهی حصر وراثت
خانم اسفندیار قربانی دارای شناسنامه شماره 1۳6۰۲۰51۴۴ به شرح دادخواست به کالسه 
۲۴59/97۰ از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
شادروان قهرمان قربانی به شناسنامه ۲۸5  در تاریخ 1۳97/۰۸/1۸ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- اسفندیار قربانی  ش.ش:1۳6۰۲۰51۴۴   س.ت :1۳6۸    پسر         

۲- علی قربانی  ش.ش:519۰1۸۴۴۰۴         س.ت :1۳76    پسر
۳- فریبا قربانی  ش.ش:۲9۰۰س.ت :1۳6۴    دختر         

۴- ناهید قربانی ش.ش:519۰۰79۲6۰        س.ت :1۳7۰    دختر
5- لیال قربانی  ش.ش:519۰1611۳7س.ت :1۳7۴    دختر         

6- حلمه قلی نژاد برزگر ش.ش:159س.ت :1۳۴۴    همسر
7- گلستان بهبودی ش.ش:15۸      س.ت :1۳۲۲    مادر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : 5۰1۲
دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

گواهی حصر وراثت
آقای محمد بیک محمدلو دارای شناسنامه شماره 756 به شرح دادخواست به کالسه 
۲۴5۳/97 از این شورا دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شده که شادروان توران علی اکبرلو به شناسنامه ۲  در تاریخ 1۳97/۰9/۲۸ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- فهیمه بیک محمدلو  ش.ش:۴9۰۰۸5۴7۲7   س.ت :1۳79    دختر         

۲- محمد بیک محمدلو  ش.ش:756   س.ت :1۳۳9    همسر   
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : 5۰۰9
دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح      1۳6۸ شماره   شناسنامه  دارای  قسطی  مریم  خانم 
97۲۴۳۰/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان قاسم قسطی بشناسنامه۲۸5۰9 در تاریخ   97/۸/۳۰ اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  کاظم  قسطی فرزند   قاسم 
–ش ش۴۴۸59 خوی –  پسر متوفی/۲- مریم   قسطی فرزند    قاسم –ش  ش1۳6۸ 
-خوی -  دختر متوفی/۳-  سمیه  قسطی فرزند  قاسم -ش  ش 19۸1 –خوی -  
دختر متوفی/۴-   سپیده قسطی فرزند   قاسم ش ش ۲79۰11۸7۴۴     -خوی- دختر  
متوفی/5-  حمیده جباری فرزند   نصیب  ش ش  ۲7۲    خوی-همسر متوفی/ اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی مفقودی
دانشجوئی  شماره  به  حیدرقلی  فرزند  منزجی  محمد  اینجانب  دانشجویی  کارت 
9۳1۲7۰۳5 و کدملی 1۸7۰۴۰۰96۸ دانشجوی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی 
دانشگاه علم و فناوری مازندران واحد )بهشهر( مفقود گردیده و از اعتبار ساقط می باشد.

بهشهر

رییس مرکز پژوهش های مجلس خبر داد:

ارسال گزارش محرمانه »گرانی های اخیر« به مسئوالن کشور
 رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که دولت بر دو 
شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو سیطره دارد گفت: 
تالش های برای حل مشکالت عرصه خودروسازی به خصوص 
اما  است  گرفته  صورت  سازان  قطعه  بدهی های  پرداخت 
احتماالً نتوانند در کوتاه مدت قیمت خودروها را کاهش دهند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کاظم جاللی درباره بررسی های 
مرکز پژوهش ها پیرامون موضوع گرانی های اخیر به خصوص 
در عرصه خودرو و گوشت گفت: مرکز پژوهش ها در گذشته 
درباره وضعیت بازار خودرو بررسی هایی انجام داد که طبق آن 
وضعیت بازار خودرو به میزان زیادی به قیمت ارز برمی گردد. 
افزایش  و  کشور  در  ارزی  نوسانات  از  بعد  داد:  توضیح  وی 
قیمت شاهد تحوالت در بازار ارز بودیم آن هم در شرایطی 
هستند.  بومی  ما  خودروهای  از  بسیاری  می شود  گفته  که 
بررسی ها نشان می دهد که بومی ترین خودرو سمند بوده که 
۹۳ درصد آن تولید داخلی است و  ۷ درصد بازهم وابستگی 
وجود دارد. میزان وابستگی سایر خودروها بیشتر است که این 

به معنای داشتن ارز بری بیشتر می باشد. جاللی با بیان این که 
خصوصی سازی در شرکت های خودروسازی به خصوص سایپا 
و ایران خودرو به معنای واقعی رخ نداده است گفت: دولت در 
این دو شرکت سیطره دارد که این باعث افزایش هزینه های 
جاری شده است. نمونه بارز آن تعداد پرسنل دو شرکت ایران 
خودرو و سایپا است که باعث افزایش هزینه های جاری این 
شرکتها شده است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس بدهکاری 
مشکل  را  سازان  قطعه  به  خودروسازی  شرکت های  زیادی 
دیگر در عرصه بازار خودرو خواند و گفت: بیش از 4٥ هزار 
میلیارد تومان بدهی به قطعه سازان وجود دارد البته اخیرا 
خط اعتباری 4 هزار میلیارد تومانی تصویب شددر صورتی که 
اختصاص آن کمکی برای پرداخت مطالبات می باشد کما این 
که این میزان در برابر حجم بدهی ها زیاد نیست. این نماینده 
مجلس با بیان این که تالش های بسیاری برای حل مشکل 
خودروسازان شده است گفت: وزیر صنعت هم تالش هایی را 
انجام داده ولی شاید در کوتاه مدت نتوانند قیمت خودرو را 

پایین بیاورند ما امیدواریم بتوانیم تعهدات مردم را زودتر انجام 
دهند. جاللی در ارزیابی از دالیل افزایش قیمت گوشت در 
بازار دلیل اصلی را سوء مدیریت دانست گفت: ما در کشورمان 
این  از  حدود ۹۷0 هزار تن گوشت قرمز مصرف داریم که 
میزان حدود ۷00 هزار تن تولید داخلی است یعنی ما باید 
حدود ۲۷0 هزار تن واردات داشته باشیم که بعد از افزایش 
قیمت ارز شاهد افزایش قیمت گوشت قرمز هم بودیم. وی 
توضیح داد: با افزایش قیمت ارز تعداد زیادی از دام های ما 
خریداری شدند که به دلیل کم بودن نظارتها از کشور خارج 
شده اند. اخیر گفته شده که ٥00 هزار رأس گوسفند زنده وارد 
کشور می کنند که اینها همه تالش های وزارت کشاورزی برای 
حل مشکل است. رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان 
این که گزارشاتی به مقامات مسئول درباره دالیل گرانی های 
گزارش ها  این  از  زیادی  بخش  است گفت:  ارائه شده  اخیر 
طبقه بندی و محرمانه بوده که ما به مجلس و مسئوالن کشور 

ارائه کرده ایم.
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 آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 

چمستان 
   نظر به دستور مواد 1و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
امالک  مصوب ۲۰/ 1۳9۰/9  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکورمستقردرواحد 
ثبتی ..چمستان..... مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد : مرحله دوازده سال 97
بخش یک   

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

 )فرعی…۲۴7…(/    آقای محسن میرزا زاده نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۴65/۴1 متر مربع 
واقع در قریه  معصوم آباد . خریداری از رسول روزبهی و ایرج 

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

..یک.....
به   نسبت  رضوی  سجاد  سید  آقای  )فرعی…۲6۴…(/      
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۰9/۲1 
متر مربع واقع در قریه  امیر آباد. خریداری از سید ذبیح اله رضوی. 

مالک رسمی . 
)فرعی…۲65…(/    آقای ربیع اله اعظمی نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۴۳9/۰۰ متر مربع 

واقع در قریه  امیر آباد. خریداری از اسداله توکلی  مالک رسمی .
 امالک متقاضیان واقع در قریه گیالنده پالک .....9.....اصلی بخش 

..یک.....
 )فرعی…۳۲1…(/   آقای رحیم نیک نام نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 575/۳5 متر مربع 
واقع در قریه گیالنده. انتقالی از وارث محمد نیکنام مالک رسمی .      
 امالک متقاضیان واقع در قریه سعادت آباد پالک .....1۴.....اصلی 

بخش ..یک.....
 )فرعی…1۲۸…(/   آقای خسرو احمدی نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 169۲/۸۴ متر 
مربع که مقدار ۴1/5 مترمربع آن مدخل نهر می باشد واقع در قریه 

سعادت آباد خریداری از محمد احمدی  مالک رسمی . 
        امالک متقاضیان واقع در قریه کچلده  پالک .....15.....اصلی 

بخش ..یک.....
)فرعی…۲۲۸…(/   آقای  امیر محمدرضی نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۴۴/6۲ متر مربع ) 
که مقدار ۴۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه کچلده. 

خریداری از طهماسقلی غالمپور  مالک رسمی .
)فرعی…۲۲9…(/   خانم  شهربانو فالح  نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۳۰5/۰۰ متر مربع ) 
که مقدار ۴۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه کچلده. 

واگذاری از علی محمدزاده  مالک رسمی .
)فرعی…۲۳۰…(/   آقای  پرویز وثوق نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۳۲۴/۸6 متر مربع ) که 
مقدار ۴۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه کچلده. 

خریداری از حشمت اله تقی نیا  مالک رسمی .
     امالک متقاضیان واقع در قریه گندیما  پالک ....16...اصلی 

بخش .یک..
میگونی  محمد  میر  داود  سید  آقای  )فرعی…۴7…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
مساحت....1۲9۲/۸۰.... متر مربع واقع در قریه گندیما خریداری از 

فاطمه و معصومه کاظمیان  مالک رسمی
   امالک متقاضیان واقع در قریه کنسپا  پالک ....17...اصلی بخش 

.یک..
)فرعی…۳۸…(/   آقای اسفندیار یزدانی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۳1۲/95.... متر مربع 

واقع در قریه کنسپا خریداری از رضا رضایی  مالک رسمی 
. امالک متقاضیان واقع در قریه کیابسر پالک ....1۸...اصلی بخش 

.یک..
)فرعی…1۰۳…(/   آقای مهدی آبارشی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲7۴/5۰.... متر مربع 

واقع در قریه کیابسر خریداری از فرشاد کاالشی مالک رسمی   
  امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک ....۲۰...اصلی بخش 

.یک..
)فرعی…16۳…(/   آقای ادریس محمدی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۳6/55.... متر 
مربع واقع در قریه باریکال خریداری از یاسر حسینی  مالک رسمی 
 امالک متقاضیان واقع در قریه ورازده علیا پالک ....۲1...اصلی بخش 

.یک..
)فرعی…17۲…(/   آقای امیر قویدل نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲61/۲۳.... متر مربع 
واقع در قریه ورازده علیا خریداری از منوچهر حسن زاده  مالک 

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

.یک..
)فرعی…۲۰۳…(/   آقای مسعود شیرازی نژاد نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....15۳/۰۰.... 

متر مربع واقع در قریه دارکال خریداری از ذولفعلی شیرازی نژاد  
مالک رسمی     

)فرعی…۲۰۴…(/   خانم اشرف سوفیان نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲9۲/۲۳.... متر مربع 
واقع در قریه دارکال خریداری از خدیجه جمشیدی انگاس  مالک 

رسمی    
        امالک متقاضیان واقع در قریه تورانکال  پالک ....۲۳...اصلی 

بخش .یک..
)فرعی…9۰…(/   آقای روح اله سپهری نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲7۲/۴۴.... متر مربع  
) که مقدار ۸۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه 

تورانکال خریداری از رضا غالمی یار احمدی  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه رزک  پالک ....۲۴...اصلی بخش 

.یک..
کندی  بیک  زاده  شیخ  الله  خانم  )فرعی…96…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
مساحت....۲76/۰۰.... متر مربع ) که مقدار ۸۰ سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد ( واقع در قریه رزک خریداری از امید روستایی  

مالک رسمی
  امالک متقاضیان واقع در قریه جلیکان  پالک ....۲5...اصلی بخش 

.یک..
)فرعی…61۲…(/   خانم رویا بدرودیانی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۲۰/۰۰.... متر مربع 
واقع در قریه جلیکان خریداری از سیف اله کیاالویجی  مالک رسمی

  امالک متقاضیان واقع در قریه رمشی  پالک ....۲۸...اصلی بخش 
.یک..

)فرعی…1۸6…(/   آقای محسن گلزارنیا نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲99/۴۰.... متر 
مربع واقع در قریه رمشی خریداری از خدامراد جهانبخش و قاسم 

حیدری  مالک رسمی
         امالک متقاضیان واقع در قریه خطیب کال  پالک .....۲9.....

اصلی بخش ..یک.....
)فرعی…1۳۰…(/   آقای سهراب علیزاده  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۲5/۰۰ متر مربع 
واقع در قریه خطیب کال  خریداری از سید صدرالدین بیژنی  مالک 

رسمی
)فرعی…1۳1…(/   آقای پیمان حسین زاده نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲9۸/۲7 متر مربع 
واقع در قریه خطیب کال  واگذاری از کامران حسین زاده  مالک 

رسمی       
)فرعی…1۳۲…(/   آقای پیمان حسین زاده نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۳۸5/۴5 متر مربع 
واقع در قریه خطیب کال  واگذاری از کامران حسین زاده  مالک 

رسمی  
بخش دو   

  امالک متقاضیان واقع در قریه جوربند پالک ....۲...اصلی بخش .۲..
)فرعی…11۳7…(/   آقای رحمت اله خیری نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با اطاقک در حال احداث  به مساحت....997/۰۰. 
متر مربع واقع در قریه جوربند. صلح شده  از قاسم خیری. مالک 

رسمی   
 )فرعی…11۳۸…(/   آقای جواد ابراهیمی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲5۳/۰۰. متر مربع 
واقع در قریه جوربند. خریداری  از جهانگیر مهدوی. مالک رسمی    

امالک متقاضیان واقع در قریه میرنا پالک ....۴...اصلی بخش .۲..
)فرعی…5۲…(/   خانم زهرا گیتی قاسم نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....۲۴۸/۳۴. متر مربع واقع 

در قریه میرنا. خریداری از احمد روستایی. مالک رسمی       
 )فرعی…5۳…(/   آقای وحید دهقان حداد نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان در حال احداث  به مساحت....5۰۰/۰۰. 
متر مربع واقع در قریه میرنا. خریداری از حسن مسافر. مالک رسمی 
         امالک متقاضیان واقع در قریه افراده  پالک ....5...اصلی 

بخش .۲..
)فرعی…6۰…(/   آقای احمد شعبانی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۳۰1/9۴. متر مربع ) که 
مقدار 6۰ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه افراده. 

خریداری از اسماعیل شعبانی. مالک رسمی  
        امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک ....6...اصلی بخش 

..۲.
)فرعی…9۴…(/   آقای رضا کیا نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....۲65/۰۰. متر مربع واقع در 

قریه ایرکا. خریداری از وحید اسدی. مالک رسمی  
)فرعی…95…(/   خانم مهرانگیز جدبابایی بهبهان نسبت به 
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۳۲۲/7۴. 
متر مربع واقع در قریه ایرکا. خریداری از امید روستایی. مالک رسمی  
)فرعی…96…(/   خانم معصومه امیری راد نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۳۸7/19. متر مربع 

واقع در قریه ایرکا. خریداری از محمد اصغری. مالک رسمی
)فرعی…97…(/   آقای علی دوست نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۳۴/1۴. متر مربع واقع 

در قریه ایرکا. خریداری از اکبر محمدزاده. مالک رسمی
  امالک متقاضیان واقع در قریه همصفا  پالک ....۸...اصلی بخش .۲..

)فرعی…59…(/   آقای مهدی محسنی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲5۰/۰۰. متر مربع واقع 

در قریه همصفا. خریداری از فاطمه ترک تتاری  مالک رسمی  
 امالک متقاضیان واقع در قریه فوالدکال  پالک ....1۰...اصلی بخش 

..۲.
)فرعی…69…(/   آقای غالمحسین مهدوی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۲۲/9۰. متر مربع 
) که مقدار 5۲ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه 

فوالدکال. واگذاری از حمیدرضا مهدوی. مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیارده  پالک ....11...اصلی بخش .۲..
)فرعی…۳6…(/   آقای حسین رمضانی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲7۲/۰۰. متر مربع واقع 

در قریه امیارده. موروثی از ابراهیم رمضانی. مالک رسمی  
 امالک متقاضیان واقع در قریه علی آباد  پالک ....1۲...اصلی بخش 

..۲.
)فرعی…۲۰7…(/   آقای خلیل پاکباز نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲57/7۳. متر مربع واقع 

در قریه علی آباد. خریداری از مسعود خطیبی مالک رسمی  
)فرعی…۲۰۸…(/   آقای ابوالفضل نام آور نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۸۰۲/7۲. متر مربع 
واقع در قریه علی آباد. خریداری از محمدرضا قلی پور مالک رسمی  
)فرعی…۲۰9…(/   خانم ناهید محمد علی فرهانی نسبت به 
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....17۸/6۸. 
متر مربع واقع در قریه علی آباد. خریداری از سیروس طاهری مالک 

رسمی         
 بخش یازده    

امالک متقاضیان واقع در قریه کراتکتی  پالک ....۲...اصلی بخش 
..11.

)فرعی…۲9۳…(/   آقای  شعبان توکلی نیا نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۴۲5/۴1.... متر 
مربع واقع در قریه کراتکتی . واگذاری از قربان توکلی نیا  مالک 

رسمی
  )فرعی…۲9۴…(/   آقای  حامد رستمی نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲65/6۳.... متر 
مربع واقع در قریه کراتکتی . خریداری از سمیه جعفری  مالک 

رسمی      
 )فرعی…۲95…(/   خانم  ناهید شمس الدین خرمی نسبت به  
ششدانگ  یک قطعه زمین به مساحت....۴۲۳/۳1.... متر مربع واقع در 

قریه کراتکتی . خریداری از حسین یوسفی  مالک رسمی         
امالک متقاضیان واقع در قریه آهودشت  پالک ....6...اصلی بخش 

..11.
)فرعی…۴75…(/   خانم مریم حلمی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۳۲۸/۸6.... متر مربع 
واقع در قریه آهودشت . خریداری از سید محمد ساداتی   مالک 

رسمی
ورق  بنفشه  وند  احمدی  لیال  خانم  )فرعی…۴76…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
مساحت....19۸/۴6.... متر مربع واقع در قریه آهودشت . خریداری 

از مهرعلی رجبی و حسین یوسفی  مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه شهربند  پالک ....7...اصلی بخش .11..

)فرعی…۳6۸…(/   خانم  مریم ظریف ذبیحیان حسینی نصب 
به  احداثی  با ساختمان  زمین  قطعه  به  ششدانگ  یک  نسبت 
مساحت....۲۴۰/7۳.... متر مربع واقع در قریه شهربند . خریداری از 

حامد خواجه پور  مالک رسمی  
)فرعی…۳69…(/   آقای  امید شمس نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....779/۴۲.... متر مربع 

واقع در قریه شهربند . خریداری از اصغر اکبری  مالک رسمی  
امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا  پالک ....۸...اصلی بخش .11..

عزت  شایسته  معصومه  خانم   )فرعی…۲۲6…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
مساحت....۲۳6/1۸.... متر مربع واقع در قریه سالده علیا . خریداری 

از زهرا شاملو  مالک رسمی  
طاهری  آرزو  و  علمیان  فاطمه  خانم   )فرعی…۲۲7…(/     
بالسویه نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت....۳7۸/۲۰.... متر مربع واقع در قریه سالده علیا . خریداری 

از امیر عباس پور داودی  مالک رسمی     
 )فرعی…۲۲۸…(/   خانم  مینا یزدانی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....515/۸۳.... متر مربع 
واقع در قریه سالده علیا . خریداری از کاظم کیانی و احسان و رستم 

رمضانی  مالک رسمی
)فرعی…۲۲9…(/   آقای  مهران طاهری نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲5۳/1۲.... متر مربع 

واقع در قریه سالده علیا . خریداری از میالد نصیری مالک رسمی
)فرعی…۲۳۰…(/   آقای علی فتاحی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۴۴۸۴/7۲.... متر مربع 
واقع در قریه سالده علیا . خریداری از رقیه جونوش فراهانی  مالک 

رسمی
        امالک متقاضیان واقع در قریه باغبانکال  پالک ....1۲...اصلی 

بخش .11..
آقایعباس فراهانی و  خانم  آزیتا یگانی  )فرعی…11۳…(/   
بالسویه نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 

مساحت....۴6۰/۰7.... متر مربع واقع در قریه باغبانکال  خریداری  از 
بهروز قاسمیان مالک رسمی   

       امالک متقاضیان واقع در قریه اناده  پالک ....15...اصلی 
بخش .11..

واجانی  اسفید  مطلبی  اعظم  خانم  )فرعی…۲91…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
مساحت....۲67/61.... متر مربع واقع در قریه اناده  خریداری از 

مهدی شاه حسینی مالک رسمی     
 )فرعی…۲9۲…(/   آقای سعید اسمعیلی  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۴۰/۴6.... متر 
مربع واقع در قریه اناده  واگذاری از یداله اسمعیلی  مالک رسمی  

 )فرعی…۲9۳…(/   آقای مجید بشیری زاده نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۳۲5/۰۰.... متر 
مربع واقع در قریه اناده  خریداری از مجتبی پور صالح  مالک رسمی   
)فرعی…۲9۴…(/   آقای رضا کمالی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۴۰6/۰۰.... متر مربع 

واقع در قریه اناده  خریداری از  ولی عباسی  مالک رسمی   
نسبت  مقدم  رخشانی  شهریار  آقای  )فرعی…۲95…(/      
به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
مساحت....۳۸9/۴۴.... متر مربع واقع در قریه اناده  خریداری از کبرا 

نوروزی مالک رسمی  
راد   موسوی  احسان  سید  آقای   )فرعی…۲96…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
مساحت....۲۰۰/۰۰.... متر مربع واقع در قریه اناده  خریداری از 

حسن پایا  مالک رسمی   
 امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده  پالک ....1۸...اصلی بخش 

..11.
)فرعی…1۰۴…(/   آقای حسین جاللی  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۲9/۴7.... متر مربع ) 
که مقدار ۴۸ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه مغانده  

خریداری از آسیه اسکندری قره بالغ  مالک رسمی
)فرعی…1۰5…(/   آقای احمد رضا اکبری  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۳۰/51.... متر 
مربع ) که مقدار ۴۸ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه 

مغانده  خریداری از مریم برزوئی  مالک رسمی
)فرعی…1۰6…(/   آقای  رجبعلی ذبیحی  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۰۰/۰۰.... متر 
مربع ) که مقدار ۴۸ سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه 

مغانده  خریداری از محسن ذبیحی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکال  پالک ....19...اصلی بخش 

..11.
)فرعی…۴11…(/   خانم میترا آزاد نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۴6۳/1۰.... متر مربع واقع 

در قریه چمازکال  خریداری از سید جعفر طباطبایی  مالک رسمی
)فرعی…۴1۲…(/   آقای  امیر عصمتی و خانم  نسرین اشتری 
بالسویه نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت....۲۴۰/۲6.... متر مربع واقع در قریه چمازکال  خریداری از 

شعبان اصغری  مالک رسمی
)فرعی…۴1۳…(/   آقای  سید اکبر حسینی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲1۰/۳7.... متر 
مربع واقع در قریه چمازکال  خریداری از مروارید حسن زاده  مالک 

رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه  مرداب   پالک ....۲۴...اصلی بخش 

..11.
)فرعی…۲57…(/  آقای  محمد احمدیان  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۲۰/۰۰.... متر 
مربع واقع در قریه مرداب . انتقالی از نعمت اله توکلی مالک رسمی       
نسبت  سنجانی   سمیعی  نسرین  خانم   )فرعی…۲5۸…(/  
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
مساحت....۲5۰/۰۰.... متر مربع واقع در قریه مرداب . انتقالی از 

نعمت اله توکلی مالک رسمی   
امالک متقاضیان واقع در قریه کردآباد  پالک ....۳۳...اصلی بخش 

..11.
)فرعی…9۴7…(/   آقای علی دهقان دهنوی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۲۰/7۸.... متر 
مربع واقع در قریه کردآباد  واگذاری از نفیسه مغری  مالک رسمی  
)فرعی…9۴۸…(/   آقای  علی ارقند ئیالنجق و اکبر خستو 
بالسویه نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت....۲65/77.... متر مربع واقع در قریه کردآباد  خریداری از 

مصطفی سیار  مالک رسمی      
زنوزی  فاطمه  خانم  و  حاله  رحیم  آقای  )فرعی…9۴9…(/   
بالسویه نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت....۲۲5/۴۰.... متر مربع واقع در قریه کردآباد  خریداری از 

رضا رودباری  مالک رسمی
)فرعی…95۰…(/   آقای محمدرضا دیوساالر نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۴۰/۰۰.... متر 
مربع واقع در قریه کردآباد  خریداری از طاهر منصوریان  مالک 

رسمی
)فرعی…951…(/   آقای سید توحید حسینی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۳7/۳۸.... متر 
مربع واقع در قریه کردآباد  خریداری از سید جعفر موسوی  مالک 

رسمی
قلعه  اق  بصیری  عبدالرحمن  آقای  )فرعی…95۲…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
مساحت....۲۴۲/۰۰.... متر مربع واقع در قریه کردآباد  خریداری از 

مسعود جمارانی  مالک رسمی
         امالک متقاضیان واقع در قریه اسپی کال  پالک ....۳۴...

اصلی بخش .11..
کلهرودی  عابدزاده  محمود  آقای   )فرعی…۳۸1…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
مساحت....۲16/۲۰.... متر مربع واقع در قریه اسپی کال  خریداری از 

سید نورالدین حسینی کالج  مالک رسمی. 
)فرعی…۳۸۲…(/   خانم  فاطمه رضائی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با اطاق احداثی به مساحت....1۲۸1/۸7.... متر مربع واقع 

در قریه اسپی کال  خریداری از ناصر شکیب مهر  مالک رسمی 
 امالک متقاضیان واقع در قریه شیخ علیکال  پالک ....۳6...اصلی 

بخش .11..
)فرعی…1۳6…(/  خانم  فرح کاظمی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....۲۴۲/۴5.... متر مربع 
واقع در قریه شیخ علیکال  خریداری از عزیز کیانفر  مالک رسمی         
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده  پالک ....۴1...اصلی بخش 

..11.
آقای   ) قطعه  )فرعی…۲۴9…(/)……………-….شماره 
با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت  هنرمندی  محمدعلی 
ساختمان احداثی  به مساحت....۲19/7۲.... متر مربع واقع در قریه 

سنگین ده . خریداری از اسالم فالح  مالک رسمی
خانم   ) قطعه  )فرعی…۲5۰…(/)……………-….شماره 
معصومه بیابانی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  به مساحت....۳۳۴/1۴.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده . 

خریداری از سیامک و اشرف ساالری  مالک رسمی
آقای    ) قطعه  )فرعی…۲51…(/)……………-….شماره 
با ساختمان  زمین  قطعه  یک  به ششدانگ   نسبت  رامین  علی 
احداثی  به مساحت....۲9۰/۳5.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده . 

خریداری از مجتبی محبی خو  مالک رسمی 
آبادی  محمد  دهقانی  شیده  خانم   )فرعی…۲5۲…(/ 
به  احداثی   با ساختمان  زمین  قطعه  به ششدانگ  یک  نسبت 
مساحت....11۰۰/5۰.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری 

از رضا صباح نیا  مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه  عربخیل   پالک ....۴6...اصلی بخش 

..11.
)فرعی…۲۸9…(/  آقای  سعید توکلی  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۸1/۲1.... متر مربع 
) که مقدار 6۴ سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه 

عربخیل . خریداری از محمد توکلی  مالک رسمی     
)فرعی…۲9۰…(/  آقای  سید محمد تقوی  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۳6/۲9.... متر 
مربع ) که مقدار 6۴ سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه 

عربخیل . واگذاری از سید صادق تقوی  مالک رسمی  
)فرعی…۲91…(/  خانم  نرگس جلیلوند  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲71/۰۰.... متر 
مربع ) که مقدار 6۴ سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه 

عربخیل . خریداری از اسداله اسدپور  مالک رسمی     
)فرعی…۲9۲…(/  آقای  نصراله هوشمند نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۳15/1۸.... متر 
مربع ) که مقدار 6۴ سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه 

عربخیل . خریداری از محمود حسین پور  مالک رسمی     
      امالک متقاضیان واقع در قریه عبداله آباد پالک ....۴7...اصلی 

بخش .11..
  ) قطعه  )فرعی…59۸…(/)……………-….شماره 
آقای محمد مهدی زاده  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین به 
مساحت....۲5۲/۰9.... متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  خریداری 

از یاسر لهراسبی مالک رسمی
)فرعی…599…(/)……………-….شماره قطعه (  خانم 
فریبا پژمان راد نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت....۲۴۰/۰۰.... متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  
خریداری از محمدعلی و فرزانه پژمان راد و سعید قنبری تودشکی  

مالک رسمی
)فرعی…6۰۰…(/)……………-….شماره قطعه (  آقای 
رضا قنبری تو دشکی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....۲۴5/۸۲.... متر مربع واقع در قریه 

عبداله آباد .  خریداری از مهدی ریحانیان ماسوله مالک رسمی
)فرعی…6۰1…(/)……………-….شماره قطعه (  آقای 
محمدرضا فیضی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت....111۸/5۰.... متر مربع واقع در قریه عبداله آباد 

.  خریداری از مهران خمارلو مالک رسمی
)فرعی…6۰۲…(/)……………-….شماره قطعه (  آقای 
با  محمد علی پژمان راد نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
ساختمان احداثی به مساحت....5۸۰/۲7.... متر مربع واقع در قریه 

عبداله آباد .  خریداری از مجتبی رضائی مالک رسمی
         امالک متقاضیان واقع در قریه لسفیجان  پالک .....5۴.....

اصلی بخش ..11.....
 )فرعی…۲۳9…(/   آقای علی اصغر توکلی نسبت به ششدانگ  

یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۳1/۳۰ متر 
مربع واقع در قریه لسفیجان  خریداری از ناهید مهروز  مالک 

رسمی   
 )فرعی…۲۴۰…(/   خانم فرزانه گیالنی  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۴۲/۸6 متر مربع 
واقع در قریه لسفیجان  خریداری از فرخنده گیالنی  مالک رسمی      
         امالک متقاضیان واقع در قریه هالپان  پالک ....56...اصلی 

بخش .11..
)فرعی…۳۲۰…(/   خانم فاطمه توکلی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۲۴6/1۳.... متر مربع 
واقع در قریه هالپان خریداری از محمدرضا توکلی  مالک رسمی. 

نسبت  حسینی  معصومه  سیده  خانم  )فرعی…۳۲1…(/   
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به 
مساحت....۴55/1۰.... متر مربع واقع در قریه هالپان خریداری از 

سید غالمرضا حسینی  مالک رسمی. 
)فرعی…۳۲۲…(/   خانم نسرین دالور نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....1۴۳/6۴.... متر مربع 

واقع در قریه هالپان واگذاری از علیرضا سپهریان  مالک رسمی. 
)فرعی…۳۲۳…(/   آقای  حمیدرضا  و سورنا سیفی بالسویه 
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت 
مساحت....۲7۰/9۳.... متر مربع واقع در قریه هالپان خریداری از 

اسماعیل رضاپور و واگذاری مهدی سیفی  مالک رسمی. 
 امالک متقاضیان واقع در قریه چمستان  پالک ....57...اصلی بخش 

..11.
نسبت  هاشمی  حسین  محمد  آقای  )فرعی…۲۰۸۰…(/   
به چهار دانگ مشاع و خانم فاطمه هاشمی  نسبت به دو دانگ 
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ازششدانگ   مشاع 
مساحت....۴۳6/6۰.... متر مربع واقع در شهر چمستان خریداری از 

ناصر هاشمی  مالک رسمی. 
)فرعی…۲۰۸1…(/   آقای شعبان اصغری نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان در حال احداث به مساحت....۸۸/۲5.... متر مربع 

واقع در شهر چمستان واگذاری از علی اکبر اصغری  مالک رسمی
)فرعی…۲۰۸۲…(/   آقایسعید عالئی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....1۸9/9۰.... متر مربع 

واقع در شهر چمستان خریداری ازغفار کریمی  مالک رسمی
)فرعی…۲۰۸۳…(/   آقای محمد احمدی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....1۴۲۳/۳۰.... متر 
مربع واقع در شهر چمستان خریداری از علی محمد نادری  مالک 

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

اصلی بخش .11..
)فرعی…۴55…(/  آقای  مصطفی تفکری و خانم سمیه تفکری 
بالسویه نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت....۲6۸/1۰.... متر مربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از 

حسن نصیری   مالک رسمی. 
)فرعی…۴56…(/  خانم  فاطمه فروهر نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....۴7۸/۰۰.... متر مربع 
واقع در قریه نعمت آباد .  خریداری از سید مسیب حسینی  مالک 

رسمی .
)فرعی…۴57…(/  آقای  رضا داودی نژاد  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین به مساحت....۳15/۰۰.... متر مربع واقع در قریه 

نعمت آباد .  خریداری از حسین علی زاده  مالک رسمی .
)فرعی…۴5۸…(/  آقای  آقاجعفر موسوی  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....۲۰۳/5۰.... متر 
مربع واقع در قریه نعمت آباد .  خریداری از غالمعلی شهریاری  

مالک رسمی
)فرعی…۴59…(/  آقای  رحیم خسروی  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....۳1۲۰/75.... متر 
مربع که مقدار 1۰1/۳۰ متر مربع آن مدخل نهر می باشد واقع در قریه 
نعمت آباد .  خریداری از فرحناز عقلی خسرو شاهی  مالک رسمی

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی و/ کثیر 
االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 1۳ 
آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبالً اظهار نامه ثبتی 
پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه 
حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . 
 تاریخ انتشار نوبت اول  97/1۲/۰۴   تاریخ انتشار نوبت دوم   97/1۲/1۸    

رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک چمستان    سید عباد شانه دشتی

آگهی مفقودی
پالک  شماره  1۳۸۸به  مدل  روغنی  سفید  رنگ  به  پراید  سبزسواری   برگ 
ایران ۲۴-۴۸۳ی ۴1شماره موتور۳۰156۴7وشماره شاسیS1۴1۲۲۸۸۲9۴۴۳6به نام 
علی اکبر کردیان فرزند علی نازبشناسنامه۲۲7۴صادره ازایذه مفقود گردیده و از درجه 

شهرستان باغملکاعتبارساقط می باشد.

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژو ۴۰5جی ال ایکس آی ۸/1مدل ۸۳ با شماره پالک 
۳61ج6۸ایران ۸۲ با شماره موتور 1۲۴۸۳116۲75و شماره شاسی ۸۳۰51۳۰6بنام 

بابل علی علی زاده گودرزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 سند کمپانی خودرو پژو ۴۰5 جی ال ایکس مدل ۸۴ به رنگ نوک مدادی با شماره 
پالک ۴5۳ه1۲ ایران 7۲ با شماره موتور 1۲۴۸۴۰۲16۲۴و شماره شاسی 16۲۰۳۸55به 

نام شعبان رمضانی چالوپلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

رونوشت آگهی حصروراثت
دادخواست  شرح  به   6۸ شماره   شناسنامه  دارای  سامانی  تراکمه  حمیدرضا  آقای 
نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسه 97۰۸۰۴  ش1س 
وچنین توضیح داده که شادروان محمود تراکمه سامانی به شناسنامه شماره 1655 
درتاریخ1۳۸۸/5/16 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
1 حمیدرضا تراکمه سامانی به شماره ملی ۴6۲۲9۸۸۴5۳ فرزند ذکور 

۲  داریوش تراکمه سامانی به شماره ملی۴6۲۳۰1۲۸۸۳  فرزند ذکور
۳ طاهره تراکمه سامانی به شماره ملی ۴6۲۲9۰۸۰۳۴ فرزند اناث 
۴  مهناز تراکمه سامانی به شماره ملی  ۴6۲۰۸9۲۴۲۴ فرزند اناث 

5 تهمینه تراکمه سامانی به شماره ملی ۴6۲۳۰7۳6۰۲  فرزند اناث وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم سیده عاطفه نوربخش شورابی  دارای شناسنامه شماره ۲7۴  به شرح دادخواست 
نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسه 97۰77۸  ش1س 
وچنین توضیح داده که شادروان سیدعباس  نوربخش شورابی  به شناسنامه شماره 
1۳  درتاریخ1۳97/۳/۲۰ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به :
1 مهین زمانی شورابی فرزندبهزاد  به شماره ملی ۴6۲۲۸77۴1۴  زوجه دایمی  

۲ سید قربانعلی نوربخش شورابی  به شماره ملی ۴6۲۳1۳171۸فرزند ذکور
۳سیداصغر نوربخش شورابی  به شماره ملی ۴6۲۳۲61۳6۰ فرزندذکور  

۴ سید همایون نوربخش شورابی  به شماره ملی ۴6۲۰9۳75۴1 فرزند ذکور
5 سید کرامت  نوربخش شورابی  به شماره ملی ۴6۲۰9۳77۸9 فرزند ذکور

6 مهوش نوربخش شورابی  به شماره ملی ۴6۲۰9۳6596 فرزند اناث 
7 سیده عاطفه نوربخش شورابی  به شماره ملی ۴6۲۳656969 فرزند اناث وال غیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مونس بهرامی سامانی دارای شناسنامه شماره   ۳۸ به شرح دادخواست به کالسه 97۰۸۰۰  
ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
کلثوم دهقانی سامانی به شناسنامه شماره 79۸  درتاریخ1۳97/7/15 دراقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1- مونس بهرامی سامانی به شماره ملی : ۴6۲۳۰۴95۸۲ فرزند اناث   

۲-صدیقه بهرامی سامانی به شماره ملی ۴6۲۲۸95۰۳1 فرزند اناث 
۳-اصغر بهرامی سامانی به شماره ملی ۴6۲۲9۸917۴  فرزند ذکور و الغیر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل 

اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی
کالسه پرونده 11۰7/1/97  وقت رسیدگی: در روز چهارشنبه مورخ 9۸/۰۲/۲1 ساعت 

۰۸:۳۰ صبح حوزه 1  خواهان: حسین ابوطالبی اردکانی
خوانده: حسن زارع  خواسته: مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 

آخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م.الف:5۰1۰
دبیر حوزه 1 شورای حل اختالف شهریار

آگهی دادنامه
قرارتحریرترکه:خواهان  اجرای  پرونده:9۰7/۲/97ح-وقت  شماره 
حمید.خواندگان:داود،کبری،معصومه  شهرت  ها:فرشته،مریم،شهالولیالهمگی 
اجرای  وقت  پوربحرانی.خواسته:تحریرترکه.آگهی  عباس  حمیدورقیه 
ومریم  فرشته  درخواست  موجب  نمایدبه  می  اعالم  قرارتحریرترکه:بدینوسیله 
مرحوم  قرارتحریرترکه  فوق  خواندگان  حمیدبطرفیت  همگی  شهرت  وشهالولیال 
عکیب حمید طی شماره 97/۲/97درشورای شعبه ۲صادرو وقت اجرای قرارساعت 
۸:۳۰مورخه 9۸/۳/1تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونی آنها ،بستانکاران 
ومدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی برترکه متوفی دارند دعوت می شود 
ودرموعد مذکوردرمحل این شورا واقع درشهرستان ماهشهرباآدرس جنب اداره ثبت 
مانع  حضورمدعوین  عدم  حاضرشوند  قاضی  –اتاق  اختالف  حل  احوال-شورای 

اجرای قرارنخواهد بود.شماره م الف:16/1۰۳5
مدیردفترقاضی شورای حل اختالف ماهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای شمس اله حاجی علیلو دارای شناسنامه شماره 7۴5 بشرح دادخواست به کالسه 
97۲۴57/ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان یداله حاجی علیلو بشناسنامه 9 در تاریخ    97/۳/15 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  تقی حاجی علیلو فرزند     
یداله –ش ش 7۳9 خوی –  پسر متوفی/۲- رسول   حاجی علیلو فرزند  یداله –ش  
ش  ۲۴    -خوی -  پسر متوفی/۳-  مرتضی حاجی علیلو فرزند یداله -ش  ش  
۸6۴ –خوی -  پسر متوفی/۴-  شمس اله حاجی علیلو فرزند   یداله ش ش 7۴5 
-خوی- پسر  متوفی/5-   نرگس شکارلو فرزند  یداله ش ش 5۰9    خوی- همسر 
متوفی/6-  زهرا  حاجی علیلو فرزند  یداله ش ش  ۸6۳ خوی –دخترمتوفی/7-  
فاطمه    حاجی علیلو   فرزند یداله ش ش ۲۸۰۰96۰566خوی - دختر متوفی/ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  اروج گلوانی دارای شناسنامه شماره  1۸۴5 بشرح دادخواست به کالسه 97۲۴۲5/ش۳    
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان خلیل 
گلوانی بشناسنامه 1۰79    در تاریخ    ۸6/1/1   اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن 
مرحوم منحصر است به/1-  اروج گلوانی فرزند     خلیل –ش ش ۲۸۰11۰9711  خوی 
–  پسر متوفی/۲-  نادعلی گلوانی فرزند    خلیل –ش  ش  ۲۸۰۳161۸۰1   -خوی -  پسر 
متوفی/۳-  محمود  گلوانی فرزند   خلیل -ش  ش  ۲۸۰111۴۳91–خوی -  پسر متوفی/۴-   
غالم گلوانی فرزند    خلیل ش ش ۲۸۰1117۳۳1    -خوی- پسر  متوفی/5-  بایرام  گلوانی 
فرزند   خلیل ش ش ۲۸۰1116۳۴۳خوی- پسر متوفی/6-  تکذ  گلوانی فرزند  خلیل ش 
ش   ۲۸۰11۰97۲1      خوی –دخترمتوفی/7-     رقیه گلوانی   فرزند  خلیل ش ش  
۲۸۰1116۳۳5    خوی - دختر متوفی/۸-   پری  گلوانی فرزند   خلیل  ش ش ۲۸۰111۴۴۰5 
خوی- دختر متوفی/9-    سکینه حسنی    فرزند  حسین  ش ش  ۲۸۰۲111۰9۴  خوی – 
همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./

 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی فقدان سند مالکیت
 سه ربع  یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 966/1 اصلی بخش 1  خوی  که در دفتر امالک 
جلد 7۰ صفحه۸۴ ذیل ثبت 1۸۳۳1 بنام ناصر صدیفی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم 
گردیده  مورد ثبت دارای چند فقره بازداشت ازشعبه اجرا میباشد  سپس نامبرده »با ارائه استشهادیه 
اعالم نموده سند مالکیت  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  
به استناد ماده 1۲۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک 
مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا 
مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در 

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

اگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده به شماره ۲67197۳ متعلق به اینجانب علی اکبر کریمی امیری 
فرزند الیاس به شماره کدملی ۲1۸1۴۴۳۰6۸ و کارت هوشمند خودرو و شماره اسکانیا 
G۴1۰ به شماره پالک ایران 7۲-۲75ع۲۴ و شماره کارت ۳۲6۲9۸7 مفقود گردیده و 

بهشهراز درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به  فرگونس  کشاورزی  تفرانسیل  تک   ۲۸5 تراکتور  سندکمپانی 
LFWO6۲19A و شماره شاسی N۳HKTAAICDEN15۸7۴ و شماره سری 

NO۴697AI متعلق به اینجانب سید محمد طاهری اطربی مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

اگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری هاچ بک لیفان مدل 1۳9۳ به شماره شهربانی ۸۲-66۸ص۳5 و 
 NAKSG۴۳1۰EB1۲1۰۸۴ و شماره شاسی LFB۴79Q1۴۰6۰۲۸۴9 شماره موتور

به نام محمد عنایت زاده گرائلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
شماره  به  روغنی  سفید  رنگ  به   1۳9۲ مدل  پارس  پژو  خودرو  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  و   1۲۴K۰۲5۰956 موتور  شماره  و  ۸۲-۳65ل56  ایران  انتظامی 
NAAN۰1CA۸DR69۳۴95 به نام منصوره زرد چقائی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

مفقودی 
برگ سبز نیسان پاترول با شماره پالک 7۳6ج۴9ایران 7۲با شماره موتور۲۴۰56۲۰۸و شماره شاسی  

15Z۸۰۴677 بنام جعفر رضایی شیر سوار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل
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بررسی پیامدهای ترافیکی »ایران مال«
 از سوی پلیس

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ تاکید کرد که پلیس باید در 
مراحل صدور مجوز پروژه های بزرگ عمرانی در شهر حضور داشته باشد تا 

بتواند موارد ترافیکی پروژه را بررسی کند.  
سردار محمدرضا مهماندار ، درباره اینکه آیا با افتتاح پروژه ایران مال، بار ترافیکی 
غرب تهران  افزایش خواهد یافت یا خیر،  به ایسنا گفت: ما یک مساله ای 
داریم و آن را به تمام دســتگاه های مسئول نیز اعالم کرده و خواستیم که  
وقتی می خواهند یک پروژه عمرانی بزرگ نظیر مجتمع های تجاری بزرگ و... 
را احداث کنند، پلیس راهور نیز در جلسات کمیسیون بررسی و صدور مجوز 
حضور داشته باشد تا پس از احداث آن پروژه مشکالت ترافیکی به حداقل 
برسد.  وی با بیان اینکه پلیس به هیچ عنوان مخالف احداث مجتمع های 
تجاری نیست، گفت: ما موافق ساخت این مجتمع ها هستیم و اتفاقا با توجه 
به اینکه سبب رونق کسب و کار و کاهش بیکاری در جامعه هم می شود، با 
آن موافقیم،  اما همانطور که گفتم خواسته ما این بود که ما نیز در مراحل 
صدور مجوز حضور داشته باشیم.  رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ با بیان اینکه در حال حاضر نیز پلیس نســبت به این موارد بی توجه 
نیســت، گفت: در حال حاضر نیز ما داوطلبانه به این پروژه ها می رویم و با 
مسئوالن آنها جلسه می گذاریم و به دنبال این هستیم تا راهکارهایی را اجرا 
کنیم که افزایشی در حجم ترافیک اعمال نشود.مهماندار اضافه کرد: در مورد 
پروژه ایران مال نیز به همکارانم  ابالغ کردم که حتما بروند و با مسئوالن آن 
جلسه بگذارند تا راهکارهایی را پیدا و ارائه کنند که ما کمترین مشکالت را 

در ترافیک داشته باشیم. 

شناسایی جنین مبتال به لب شکری
 از طریق سونوگرافی

عضو انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به امکان تشخیص مشکالتی مانند لب 
شکری یا کوتاهی اندام جنین از طریق سونوگرافی گفت: این موضوع در ۱8 

تا ۲۲ هفتگی بارداری قابل شناسایی است.
به گزارش  پیــام زمان از روابط عمومی انجمن رادیولوژی ،دکتر شــهرام 
اخالق پور در کنگره تازه های ســونوگرافی و اقتصاد رادیولوژی در ارتباط با 
سونوگرافی سه بعدی اظهار داشت:  این نوع سونوگرافی کاربرد جدیدی از این 
روش تصویربرداری است که بازسازی دو بعدی را سه بعدی کرده و به صورت 
آنی ارائه می دهــد.وی افزود: مطالعات زیادی در مورد عوارض احتمالی این 
روش انجام گرفته و مشخص شده در صورتی که قوانین الزم در این زمینه 
رعایت شود و میزان انرژی صوتی وارده به جنین استاندارد باشد ضرری به 
همراه نخواه داشت.این متخصص رادیولوژی گفت: در ۱8 تا ۲۲ هفتگی جنین 
می توان بررسی آنومالی آن را انجام داد که سونوگرافی سه و چهار بعدی در 
تشخیص ضایعاتی همچون لب شکری، کوتاهی اندام و ناهنجاری های سطح 
بدن می تواند مؤثر واقع شود.اخالق پور خاطرنشان کرد: تشخیص سندرم دان 
از طریق سونوگرافی در هفته یازده تا سیزده بارداری با اندازه گیری ضخامت 
پشت گردن جنین و بررسی استخوان بینی آن قابل شناسایی است و اگر در 
این زمینه پزشــک مشکوک شود تست از طریق خون مادر، جفت یا مایع 

آمینیوتیک قابل بررسی است. 

خبر

بسته برنامه اي» مدرسه  شاد « 
تهیه شود 

مدیرکل اســبق فرهنگی و هنری وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه مدارس از طراوت و سرزندگی 
برخوردار نیستند، گفت: امور تربیتی باید بسته برنامه 
مدرســه شاد را آماده و با کمک مؤلفه های فعال در 
مدرسه عملیاتی کند. این طرح مدارس را که خانه 
دوم دانش آموزان است به یک فضای دوست داشتنی 
و قابل تحمــل تبدیل خواهد کرد.ابراهیم محمدی 
در گفت وگویی با ایســنا  ضمن مرور مشــکالت 
موجود مدارس در زمینه امــور تربیتی بر ضرورت 
وجود شادابی و سرزندگی در مدارس تاکید و اظهار 
کرد: واقعیت این اســت که مدارس ما از طراوت و 
ســرزندگی برخوردار نیستند. مدرسه شاد که حق 
طبیعی دانش آموزان است باید با هم اندیشی عوامل 

دست اندرکار و با محوریت پرورشی محقق شود.
وی افزود: بســته برنامه مدرسه شــاد را باید امور 
تربیتی آماده و با کمک مؤلفه های فعال در مدرسه 
عملیاتی کند. اجــرای این طرح مدارس را که خانه 
دوم دانش آموزان است به یک فضای دوست داشتنی 
و قابل تحمل تبدیل خواهد کرد. در قالب این طرح 
فضای مبلمانی، بصری و شــنیداری مدرسه بهبود 

می یابد و برای دانش آموزان تحمل پذیر خواهد شد.
مدیرکل اســبق فرهنگی و هنری وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه دراین میان استفاده از محصوالت 
جشنواره های هنری اعم از نمایشی، آوایی، دستی و 

تجسمی بخشی از مؤلفه های مدرسه شاد است.

پایتخت سالی 35 سانتی متر 
فرونشست دارد 

رئیس سازمان زمین شناســی و اکتشافات معدنی 
کشــور گفت: جنوب تهران به  شــدت بــا پدیده 
فرونشست روبه روست.  درواقع در این شهر سالی ۳٥ 

سانتی متر فرونشست داریم.
  علیرضا شهیدی  در مراسم افتتاحیه نخستین پارک 
موزه علوم زمین کشور در مشهد، اظهار کرد: در رابطه 
با مخاطرات ایران توضیح داد: زمانی که ایران را مورد 
بررسی قرار می دهیم، متوجه می شویم از میان 4۳ 
مخاطره که در دنیا ثبت شــده، ۳4 مخاطره آن در 
ایران ثبت شده است و کشور ما به لحاظ مخاطرات 
سومین کشور دنیا است، بنابراین وظیفه شناخت و 
پایش این اطالعــات را برعهده داریم. مخاطرات به 
دو دسته انسان ساز و طبیعی تقسیم می شوند و در 
هر دوی این مخاطرات متاسفانه خسارت های بسیار 

زیادی به کشور وارد می شود. 

خبر

تجهیزات  تامین  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
پزشکی مورد نیاز سال آینده، گفت: به مردم 
تحریم،  فشارهای  وجود  با  که  می دهیم  قول 
پدیده ای تحت عنوان کمبود دارو و تجهیزات 

پزشکی در کشور نخواهیم داشت.
 دکتر سعید نمکی در حاشیه یکصد و هشتمین 
دانشکده های  و  دانشگاه ها  روسای  اجالس 
این  به  اشاره  با  علوم پزشکی سراسر کشور، 
که بعد از مسئولیت بنده در وزارت بهداشت، 
دانشگاه ها  روسای  با  را  نشست  اولین  امروز 
و دانشکده های علوم پزشکی داریم، هدف از 
برگزاری این اجالس را قدردانی از زحمات 
تبیین  نیز  و  جاری  سال  طول  در  دانشگاه ها 
کرد.وی  عنوان  رویکردها  و  آتی  های  برنام  
گفت: احکامی که بنده برای معاونین وزارت 
بهداشت صادر می کنم شامل تکالیفی است که 
الزم است روسای دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی سراسر کشور با این تکالیف آشنا 
شوند. سال آینده به دلیل تحریم های ظالمانه 
در شرایط ویژه اقتصادی خاصی قرار می گیریم.

وی تصریح کرد: همکاران من باید بدانند در 
کمترین  که  کنند  مدیریت  چگونه   9۸ سال 
آسیب به مردم به ویژه تهیدستان و مردم ساکن 

و  شود  وارد  محروم،  و  دوردست  مناطق  در 
بیشترین حمایت از منابع دولتی از آنها انجام 
عنوان  به  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  و  شود 
تامین  چگونه  اساسی  و  ضروری  کاالهای 
دارو  تا حتی یک روز اضطراب کمبود  شود 
و تجهیزات پزشکی در مناطق مختلف کشور 
نداشته باشند و چگونه منابع را هزینه کنیم که 
صرفه جویی های بیشتری داشته باشیم و چگونه 
بیمه سالمت را حمایت کنیم که مردم با سقف 

بسته ای روبرو نشوند.  
وزیر بهداشت با بیان اینکه در حوزه آموزش 
سعی ما این است نیروهایی با منابع ملی تربیت 

کنند،  باز  ملی  مشکالت  از  گره ای  که  کنیم 
افزود: باید به دانشجویان و فارغ التحصیالن، 
مهارت های کافی را آموزش دهیم و جایگاه های 
مناسب در نظام ارائه خدمت برای آنها تعریف 
کنیم و از دانشگاه ها به عنوان مراکزی که حل 
مشکالت مردم را بر عهده دارند و تربیت نیروی 
مورد نیاز نظام ارائه خدمت را بر عهده گرفته اند 
از  بتوانیم  دارند،  ملی  اقتصاد  نقشی که در  و 
آنها استفاده کنیم.بنابر اعالم وبدا، نمکی تاکید 
کرد: امیدواریم که در بهار سال آینده، پرونده 
و  ابزار  یک  عنوان  به  را  الکترونیک سالمت 
مهیا  سالمت  نظام  خدمات  برای  مهم  جاده 

کنیم و همکاران ما در دانشگاه ها بسیج شده اند 
که تا پایان خردادماه بتوانیم پرونده الکترونیک 

سالمت را در اکثر مناطق کشور، تکمیل کنیم.
وی با اشاره به تامین تجهیزات پزشکی مورد 
نیاز سال آینده، گفت: به مردم قول می دهیم که 
علیرغم فشارهای تحریم، پدیده ای تحت عنوان 
کشور  در  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  کمبود 

نخواهیم داشت.
 البته اولویت ما حمایت از دارو و تجهیزات 
پزشکی تولید داخلی است و اگر عزیزانی در 
کشور بضاعت تولید آنها را داشته باشند، اجازه 
واردات دارو و تجهیزات پزشکی را نمی دهیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: مطالبات شرکت های 
حال  در  مکانیزم هایی  با  پزشکی  تجهیزات 
پرداخت است و مشکالت آن در حال برطرف 
شدن است و حدود ۳۰ تا ۳5 درصد از مطالبات 
این شرکت ها پرداخت شده، اما بخش دیگر آن 
مربوط به مطالبات وزارت بهداشت از سازمان 
تامین اجتماعی است که قول داده اند تا قبل از 
پایان سال، مقدار قابل توجهی از این مطالبات به 
وزارت بهداشت پرداخت شود و اولویت اول 
ما، پرداخت بدهی های حوزه دارو و تجهیزات 

پزشکی است.

وزیر بهداشت:

قول می دهیم کمبود دارو و تجهیزات پزشکی نداشته باشیم

رئیس پلیس تهران بزرگ با اعالم این که تا کنون هیچ ماده مخدر 
جدیدی توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت شناسایی و 
کشف نشده است افزود:فعالیت سوداگران مرگ در فضای مجازی 
با جدید رصد می شود.میزان نوشت: رئیس پلیس تهران بزرگ با 
اعالم این که تا کنون هیچ ماده مخدر جدیدی توسط پلیس مبارزه 
با مواد مخدر پایتخت شناسایی و کشف نشده است افزود:فعالیت 
سوداگران مرگ در فضای مجازی با جدید رصد می شود.سردار 
حسین رحیمی درباره پخش فیلم چند دختر جوان که گفته می 
شود ماده مخدر جدیدی به نام توت فرنگی مصرف کرده اند اظهار 
داشت: فیلم منتشر شده در فضای مجازی در اختیار پلیس های 
تخصصی قرار گرفته است تا صحت و سقم آن تایید شود . اما 
اعالم می کنم تا کنون هیچ ماده مخدر جدیدی به اسم توت فرنگی 
از سوی کاراگاهان پلیس مبارزه با مواد مخدر کشف نشده است 
.رحیمی با اعالم اینکه سوداگران مرگ با تغییر اسامی مواد مخدر 
روانگردان اقدام به جذب مشتری برای فروش می کنند افزود :در 
خصوص فیلم منتشره در فضای مجازی تالش های پلیس برای 

شناسایی منتشر کننه گان ادامه دارد.

تکذیب وجود مخدر جدیدی 

به انم توت فرنیگ

سخنگوی سازمان ثبت  احوال کشور از پایان اعتبار کارت های ملی 
نمونه قدیم از فروردین 9۸ خبر داد.

سیف اهلل ابوترابی در این باره اظهار کرد: براساس مصوبه هیأت 
وزیران کلیه کسانی که کارت هوشمند ملی دریافت نکرده اند و 
تاریخ اعتبار کارت های ملی نمونه قدیم آن ها ماقبل ۲9 اسفند 97 
است، از اول فروردین 9۸ کارت های ملی شان فاقد اعتبار است 
البته تعداد محدودی کارت وجود دارد که بعد از سال 97 نیز 
دارای اعتبار هستند.وی ادامه داد: هماهنگی سامانه پیش ثبت نام و 
تکمیل ثبت نام با مراجع الکترونیکی به نوعی است که اگر فردی 
پیش ثبت نام و تکمیل ثبت نام کارت ملی هوشمند را انجام داد، 
هنگام استعالم مراکز خدمات دهنده به منظور احراز هویت، پاسخ 
مناسبی به آنها داده خواهد شد و آن فرد در زمره دارندگان کارت 
ملی هوشمند قرار خواهند گرفت.سخنگوی سازمان ثبت احوال 
به آخرین آمار ثبت نام کنندگان کارت ملی هوشمند اشاره کرد و 
گفت: بیش از ۴9 میلیون و 5۰۰ هزار نفر برای دریافت کارت ملی 
هوشمند تکمیل ثبت نام کرده اند و تقریباً برای ۴۴ میلیون و 65۰ 

هزار نفر کارت ملی هوشمند صادر شده است. 

كارهتاي ميل قدميي ات اپاين 
فرودين ٩٨اعتبار دارد

 معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، روند تحوالت 
جامعه زنان ایران را مثبت و پیشرو خواند و گفت: آمار بازماندگی 
از تحصیل دختران از ۳۸ درصد طی چهار دهه اخیر به سه درصد 

رسیده است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با کیت گیلمور - 
معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در محل 
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده مالقات کرد.

معصومه ابتکار در این دیدار به طور مبسوط به حوزه های مختلف 
حضور زنان مانند آموزش عالی و ورزش پرداخت و به بهبود 

وضعیت بهداشت و سالمت زنان، مادران و کودکان اشاره کرد.
معاون رییس جمهوری اسالمی ایران با اشاره به مفهوم عدالت 
جنسیتی به جای برابری جنسیتی، تاکید کرد: این مفهوم در 
موضوع  است.  شده  واقع  استقبال  مورد  اسالمی  کشورهای 
خانواده در ایران از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، به همین 
دلیل این معاونت موضوع مهارت ارتباطی برای توانمندسازی 
خانواده و گفتگو در آن و گفتگوی بین نسلی را مورد دقت و 

پیگیری قرار داده است.

ابتکار اتکید کرد: عدالت 
جنسییت به جای برابری جنسییت

      آگهی مناقصه 
شماره 97/68/گ53     )یک مرحله ای( 

کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات: 3,194,880 
)شماره مجوز: 1397-6677(

مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمانشاه 
موضوع مناقصه: اجرای عملیات گاز رسانی به روستاهای برآفتاب گلین شهرستان سرپل ذهاب

گلین  برآفتاب  روستای  گذاری  لوله  واجرای  باریک  آب  و  خاتونه  روستاهای  ورودی  های  لوله  جابجایی  شامل: 
مشتمل براجرای 4232 متر لوله پلی اتیلن و 30 مورد انشعاب پلی اتیلن روکار. 

شرکت های متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رشته های تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز 
می توانند در صورت داشتن ظرفیت مجاز کاری، از تاریخ درج آگهی الی 97/12/27 ضمن واریز مبلغ 300/000 
ریال به حساب شماره 44244 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی ) کد 18040( به نشانی کرمانشاه، میدان آزادی 
انتهای بلوار شهید بهشتی شرکت گاز استان کرمانشاه طبقه  اول اتاق 215 مراجعه و با ارائه تصویر گواهینامه 

های صالحیت پیمانکاری و صالحیت ایمنی پیمانکاران ونیز اعالم آمادگی کتبی اسناد مناقصه را دریافت دارند.
آخرین مهلت بازگرداندن اسناد ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/01/26 می باشد.

پیشنهادات واصله در ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 98/01/26 در کمیسیون مناقصات بازگشایی و خوانده می 
شود. حضور مناقصه گران و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت در 

جلسه بازگشایی پاکات آزاد است.برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه 2/813/993/870 ریال می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 150/000/000ریال است که باید مطابق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی و 
سایر دستورالعملهای مرتبط با آن به همراه سایر اسناد مناقصه ارائه گردد. مناقصه گران می توانند سپرده نقدی 

را نیز به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به حساب 2174633752008 بانک ملی 
- شعبه مرکزی کرمانشاه به نام شرکت گاز استان کرمانشاه واریز و رسید آنرا دریافت و ارائه نماید.

 )WWW.NIGC-KSH.ir( مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالع بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی
مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان کرمانشاه

        )سهامی خاص(

»آگهي مزایده عمومي مرحله اول -  نوبت اول  نوبت دوم
شهرداری اندیشه در نظر دارد با استناد به نامه شماره 5/1571/ص مورخ 97/12/13 موضوع بند 10 مصوبه شماره 88 مورخ 97/11/29 
شورای اسالمی شهر اندیشه، واگذاری موضوع ذیل را از طریق مزایده کتبی )عمومی( به اشخاص حقیقی فاقد سوء پیشینه واگذار نماید. 

1- موضوع مزایده: واگذاری امتیاز بهره برداری از 4 باب کانکس میوه و تره بار و 100 مترمربع زمین جهت نانوایی واقع در فاز 5 بازار روز 
امیرکبیر به شرح ذیل 

اگهی فقدان مدرک تحصیلی)نوبت اول(
 گواهینامه موقت فارغ التحصیلی اینجانب مژگان خیری سهی فرزند اسکندر به شماره 
شناسنامه 51۴6 و شماره ملی ۰۰61۸۰517۳ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 
مهندسی منابع طبیعی محیط زیست صادره از واحد دانشگاهی تهران شمال مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار است از یابنده تقاضا میشود گواهینامه موقت را به دانشگاه 
ازاد اسالمی واحد تهران شمال به نشانی تهران بزرگراه شهید بابایی )غرب به شرق(-
خروجی حکیمیه خیابان شهید صدوقی بلوار وفادار دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران 

شمال  ارسال نماید.

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا صفایی فر دارای شناسنامه شماره 9  به شرح دادخواست به کالسه 97۰7۸۳  
ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان مرتضی صفائی فربه شناسنامه شماره 175 درتاریخ1۳97/9/15 دراقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1  گل یاس مهری قهفرخی فرزند حسن  به شماره ملی ۴6۲۲۳5۳۴۰7 زوجه دایمی  

۲ همایون صفایی فر به شماره ملی ۴6۲۳1۴۰5۰۴ فرزند ذکور
۳ محسن  صفایی فر  به شماره ملی ۴6۲۳6۲195۲ فرزند ذکور

۴ پریسا صفایی فر به شماره ملی ۴6۲۳16۸96۴ فرزند اناث 
5  زهرا صفایی فر به شماره ملی ۴6۲۳۲۳9۳۴9 فرزند اناث وال غیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اسداهلل مسیبی سامانی دارای شناسنامه شماره 17۳  به شرح دادخواست به کالسه 
97۰756  ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان خدامراد مسیبی سامانی به شناسنامه شماره ۲۴71 درتاریخ1۳97/1۰/۲۳ دراقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به : 1 مونس خانم 

خدابنده سامانی فرزندمحمد ابراهیم  به شماره ملی ۴6۲۰۸76115۴  زوجه دایمی  
۲ سعدی مسیبی سامانی به شماره ملی ۴6۲۲۸۴۰197 فرزند ذکور
۳ اسداهلل مسیبی سامانی به شماره ملی ۴6۲۲9۳1۴61 فرزند ذکور
۴ بهزاد مسیبی سامانی به شماره ملی ۴6۲۳۰1۲6۳۸ فرزندذکور  

5 محمد  مسیبی سامانی به شماره ملی ۴6۲۲9۰751۸ فرزند ذکور
6  سهیال مسیبی سامانی به شماره ملی ۴6۲۳۰757۲9 فرزند اناث
7 فاطمه مسیبی سامانی به شماره ملی ۴6۲۲۸۴97۴7فرزند اناث 
۸ شهناز مسیبی سامانی به شماره ملی ۴6۲۳۰۳6۳67 فرزند اناث

9 قمر مسیبی سامانی به شماره ملی ۴6۲۲96۲۰9۸ فرزند اناث
1۰ بهجت مسیبی سامانی به شماره ملی ۴6۲۲۸766۳9 فرزنداناث وال غیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای 

حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:   نام: مهناز نام خانوادگی: گودرزی  نشانی محل اقامت: شهریار، 

اندیشه، فاز یک، خ ارغوان ۳، خ موعد، بن میثم، پالک 19/۴ ، واحد ۲
مشخصات محکوم علیه: نام: حسن   نام خانوادگی: برزگر خان دوزی   نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 797 مورخ 97/۸/۲۰ شورای 
حل اختالف شهریار حوزه هشتم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه قطعیت حاصل 
کرده است. محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 7۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته تا تاریخ 97/7/1 و مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال بابت هزینه کارشناسی 
و مبلغ 5۴۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و نیز نیم عشر دولتی در 

حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1_پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. ۲_ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
۳_مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت)ده روز صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید هر گاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 

به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
۴_ عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به 
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/۲1 و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 1۳77 که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.م.الف:5۰15
شعبه هشتم شورای حل اختالف شهریار

اجرائیه 
مشخصات محکوم له:   نام: محرم نام خانوادگی: عبداله زاده 

مشخصات محکوم علیه: نام: سجاد   نام خانوادگی: حلمی هریس نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان

محکوم به: بموجب دادنامه شماره 97-۸19 مورخ 97/9/۲5 شورای حل اختالف 
شهریار حوزه دوازده که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه قطعیت حاصل کرده است. 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یازده میلیون تومان بابت اصل خواسته 
و مبلغ صد و چهل و سه هزار تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 97/۲/16 لغایت وصول آن در حق خواهان و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  و 

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

1_پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
۲_ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

۳_مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت)ده روز صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید هر گاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 

مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
۴_ عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/۲1 و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 1۳77 که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.م.الف:5۰11
شعبه 12 شورای حل اختالف شهریار

دعوت به جلسه 
موضوع : حضور در جلسه داوری 

محل حضور دفتر کانون داوری شعبه چهارم و پنجم شهرستان فریدونکنار تاریخ 
جلسه ظرف یک ماه از تاریخ آگهی وقت حضور اداری ابالغ شده به آقا منوچهر با 

وفا فرزند عبداهلل ابالغ از طریق روزنامه رسمی ارسال گردیده 
علت حضور در خصوص دعوی آقای علی آزاد خواه به طرفیت شما مبنی بر مطالبه 
وجه ظرف یک ماه پس از ابالغ از طریق روزنامه رسمی جهت اخذ توضیح آدرس 

خواهان استان مازندران – شهر سرخرود – جنب پل روبروی مسجد 
موسسه حقوقی و داوری فریدونکنار 

2- مدت اجاره 12 ماهه   3- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 15/000/000 ریال می باشد که باید به صورت موارد مندرج در بند 2 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها به 
شرح ذیل ارائه گردد:  الف- رسید بانکی واریز وجه فوق به حساب جاری سیبا به شماره 0106212988001 نزد بانک ملی شعبه فاز سه اندیشه ب- ضمانت نامه بانکی به 
نفع شهرداری اندیشه  ج- اسناد خزانه  4- مهلت و محل فروش اسناد مزایده : مهلت خرید اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز سه شنبه مورخ 98/01/27 به 
نشانی: شهریار، شهر اندیشه، فاز 3، بلوار آزادی، تقاطع خیابان شهرداری شرقی، ساختمان  مرکزی شهرداری اندیشه، واحد امور قراردادها می باشد.  5- مهلت و محل 
ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/01/28 دبیرخانه شهرداری اندیشه  6- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات واصله : روز شنبه مورخ 98/01/31 
ساعت 30: 14 سالن جلسات شهرداری اندیشه  7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای واصله مختار است.  8- برندگان نفر اول، دوم و سوم مزایده هر گاه 
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.  9- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده 

بهروز کاویانی - شهردار شهر اندیشه درج گردیده است.

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 1/765/97 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود خانم 
جهان فیض الهی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته شادروان 

حسن نقدی در تاریخ9۴/۳/19 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.جهان فیض الهیزایچه:1۳۴6-۳56   کدملی 59695۳666۰همسرمتوفی

۲.کاوه نقدیزایچه: 1۳77-۴95۰17۴657  کدملی ۴95۰17۴657 پسر متوفی
۳.ابراهیم نقدی  زایچه: 1۳71-۴95۰۰۸۸۲۴6  کدملی ۴95۰۰۸۸۲۴6پسرمتوفی

۴.عبداله نقدی  زایچه: 1۳67-۳۸95کدملی ۴95997۸۸56پسرمتوفی
5.شیدا نقدی  زایچه: 1۳7۳-۴95۰۲۰۲۴1۳کدملی ۴95۰۲۰۲۴1۳دخترمتوفی
6.شیوا نقدی  زایچه: 1۳6۸-۴95۰۰۰۰1۴۴ کدملی ۴95۰۰۰۰1۴۴دخترمتوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا 
وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.
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هند خواهان تمدید معافیت برای 
خرید نفت ایران شد

منابع آگاه اعالم کردند هند در مذاکره با واشنگتن 
برای تمدید معافیت از تحریم های آمریکا علیه نفت 
ایران، خواهان ادامه خرید نفت ایران در سطح فعلی 
حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز شده است. بر اساس 
این گزارش، هند خرید نفت ایران را کاهش داده اما 
یک مقام دولتی بلندپایه هندی در ماه ژانویه اظهار 
کرده بود: این کشور سرگرم مذاکره برای تمدید 
معافیت از تحریم های آمریکا است. این مذاکرات 
همزمان با تشدید تنش های تجاری میان واشنگتن 
و دهلی نو انجام می شود. آمریکا قصد دارد پیمان 
توافق ترجیحی برای هند را که به این کشور امکان 
داده 5.6 میلیارد دالر صادرات بدون تعرفه به آمریکا 
داشته است، خاتمه دهد. هند بزرگترین بهره برنده 
از سیستم تجارت ترجیحی است که قدمت آن به 
دهه 197۰ باز می گردد. پایان دادن به توافق تجارت 
ترجیحی با هند، شدیدترین مجازات واشنگتن علیه 
این کشور از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، 
بین،  این  بود. در  آمریکا، خواهد  رئیس جمهور 
دهلی نو از واشنگتن در خواست کرده اجازه دهد 
هم چنان به میزان فعلی حدود 1.۲5 میلیون تن در 
ماه که معادل حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز است، 
نفت ایران را خریداری کند. آمریکا نوامبر گذشته 
با  داد  قرار  ایران را هدف تحریم  صادرات نفت 
این حال به مشتریان بزرگ نفت ایران شامل چین، 
هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، ایتالیا و یونان 
معافیت های صادر کرد که به این کشورها اجازه 
می دهد به واردات نفت ایران به شکل محدودتری 
از سابق ادامه دهند. اما واشنگتن این کشورها را برای 
متوقف کردن خرید نفت ایران تحت فشار قرار داده 
است. دوره اول معافیت ها در چهارم ماه مه به پایان 
خواهد رسید. وینسنت کمپوس، سخنگوی بخش 
انرژی وزارت خارجه آمریکا این موضوع که هند 
از آمریکا درخواست کرده است معافیت های خود 
را تمدید کند را تأیید نکرد اما اظهار کرد مذاکرات 
با هشت مشتری نفت ایران که در نوامبر معافیت 
دریافت کردند ادامه دارد. وی گفت: ما به مذاکرات 
دوجانبه با هر یک از این کشورها از جمله هند 
ادامه می دهیم. یکی از منابع هندی آگاه به رویترز 
گفت: مذاکرات با واشنگتن درباره تمدید معافیت 
از تحریم های ایران به دلیل تعطیلی دولت آمریکا 
که تا ژانویه ادامه داشت، طوالنی شده است و این 
مذاکرات اکنون از سر گرفته شده و هند خواهان 
شفافیت پیش از برگزاری انتخابات عمومی در ماه مه 
است. ایران در ماه ژانویه هفتمین صادر کننده بزرگ 
نفت به هند بود، در حالی که پیش از بازگشت 

تحریم های آمریکا در جایگاه سوم قرار داشت.
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مشترکان پرمصرف برق رصد می شوند

در حال حاضر کنتورهای هوشمند برای ۸۰ درصد مشترکان دیماندی 
نصب شده که تا تابستان سال آینده نیز قبل از پیک بار این عدد به 9۰ 

درصد افزایش می یابد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، هادی مدقق- مجری طرح فهام با بیان 
این که در قانون بودجه سال 1۳9۸ اجرای طرح فهام پیش بینی شده است، 
اظهار کرد: بر اساس این قانون وزارت نیرو موظف شده تا برای مشترکان 
پرمصرف کنتور هوشمند نصب کند و هزینه آن را به صورت اقساطی روی 
قبوض آن ها دریافت کند.وی ادامه داد: نصب کنتورهای هوشمند موجب 
می شود میزان مصرف مشترکان به طور کامل رصد شود و خود مشترک 
نیز بتواند از میزان مصرف خود آگاهی کافی داشته باشد.مجری طرح فهام 
با بیان این که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته باید این طرح ابتدا برای 
مشترکان خانگی و تجاری سه فاز اجرایی شود گفت: اکثر مشترکانی تک 
فاز هستند چراکه مصرف آن ها کم است و قرار شده که برای این دسته 
از مشترکان پس از اتمام این برنامه وارد مرحله نصب کنتورهای هوشمند 
شویم.مدقق با تاکید این مساله که در حال حاضر حدود 7 میلیون مشترک 
پرمصرف در ایران وجود دارد ابراز کرد: از این تعداد یک میلیون مشترک 
جز مشترکان سه فاز هستند که مصرف باالیی دارند.وی هم چنین درباره 
نصب کنتورهای هوشمند برای سایر مشترکان نیز گفت: در حال حاضر 
برنامه ریزی برای نصب کنتور هوشمند برای مشترکان سه فاز است و بعد 
از آن برای مشترکان تک فاز نیز این مساله را دنبال خواهیم کرد و برای 
سال 1۳9۸ پیش بینی ما این است که بتوانیم برای یک میلیون مشترک 
تجاری و خانگی دیماندی کنتور هوشمند را نصب کنیم.طرح فهام )طرح 
ملی فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی( از سال 1۳۸9 با اخذ 
مجوز از شورای اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان طرح 
ملی تعریف شد، این طرح در ابتدا برای ۲۰ میلیون مشترک، مباحث اولیه 
آن صورت گرفت تا کنتورهای برق آن ها هوشمند شود، اما با محدودیت 
منابع شورای اقتصاد و سازمان مدیریت اعالم کردند که این طرح در فاز 
نخست با تعویض یک میلیون کنتور و هوشمند شدن آن ها کار آغاز شود.
نگرانی از نبود زیرساخت ها و بحث بومی شدن و عدم تجربه باعث 
شد در فاز نخست تعویض یک میلیون کنتور مطرح شود. با این وجود 
قرار بود این طرح در سال 1۳9۳ به پایان برسد و این یک میلیون کنتور 
تعویض شود، اما محدودیت منابع مالی باعث شده تا تنها ۳۰۰ هزار کنتور 
هوشمند نصب شود که از این ۳۰۰ هزار کنتور هوشمند، ۲۰ هزار مشترک 
خانگی و تجاری، 6۰ هزار مشترک بخش کشاورزی و مابقی مربوط 
به مشترکان دیماندی بوده اند، با جایگزینی کنتورهای هوشمند مشترکان 
می توانند ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه، میزان مصرف خود را بررسی 
و از آن اطالع پیدا کنند. بنابراین با نصب کنتورهای هوشمند به راحتی 

می توان اقدام به مدیریت بار شبکه کرد.

خبر

وزیر نفت گفت: امروز نوک پیکان حمله آمریکا 
به سمت صنعت نفت ایران است، من و همکارانم 
در وزارت نفت در این شرایط فشارها را تحمل 

می کنیم تا آسیبی به ملت ایران نرسد.
بیژن  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
زنگنه- وزیر نفت روز پنجشنبه، 16 اسفندماه در 
آیین آغاز عملیات اجرایی ساخت طرح پتروشیمی 
جدید اندیمشک )طرح اتیلن اکساید( گفت: امروز 
به  دینی  پیش  از سال ها  زیرا  آمدم  اندیمشک  به 
مردم این شهر داشتم که به تاخیر افتاده بود، اما 
خوشبختانه با پیگیری های مستمر آقای حسنوند، 
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  محترم  رئیس 
اسالمی، عملیات اجرایی احداث طرح پتروشیمی 
اندیمشک آغاز شد. وی با بیان اینکه هم اکنون 
پتروشیمی  سطح  در  کشور  هلدینگ  بزرگترین 
مسئولیت عملیات اجرایی طرح احداث پتروشیمی 
اندیمشک را به عهده گرفته است، افزود: این طرح 
اقتصادی است و سودآوری خوبی به همراه خواهد 

داشت. 
وزیر نفت با اشاره به اینکه رئیس کمیسیون انرژی 
توسعه  برای  همواره  اسالمی  شورای  مجلس 
کرد:  تصریح  می کند،  تالش  ایران  نفت  صنعت 
پتروشیمی  طرح  توسعه  برای  نیز  نفت  وزارت 
اندیمشک جدی است. زنگنه در ادامه با اشاره به 
اینکه آمریکا صنعت نفت ایران را در نوک پیکان 
حمالت قرار داده است، گفت: آنها می خواهند ما 
نفت نفروشیم و پول آن را هم جابه جا نکنیم، اما 
به لطف الهی آنها نتوانستند و در این کار موفقیتی 
آبروداری  نوعی  به  امروز  اگرچه  نکردند  کسب 
می کنند. وی با بیان اینکه از سال 6۲ وزیر بودم 
و مسئولیت هایی به عهده داشتم، افزود: ما آن روزها 

را هم دیدیم، اما هیچ وقت فشار دشمن همانند 
امروز نبود، تفاوت آن سال ها با امروز این است 
که هر چند شهید و زخمی و بمباران نداریم، اما 
شدت فشارهای دشمن بیشتر است، هرچند که آنها 

توفیقی کسب نکردند و نخواهند کرد.
دالر  میلیارد   6.5 اینکه  به  اشاره  با  نفت  وزیر   
سرمایه گذاری در صنعت نفت را اجرایی خواهیم 
کرد که همه سرمایه آن از منابع داخلی تامین شده 
است، گفت: اقالمی را هم ذکر کرده ایم که نباید از 
خارج خریداری شود، همچنین بخشی از منابع نیز 
صرف توسعه و عمران مناطق نفت خیز می شود. 
متر  میلیون  امسال 1۰۰  اینکه  به  اشاره  با  زنگنه 
مکعب به تولید گاز کشور افزوده شده است، تاکید 
کرد: ما ایستاده ایم و مقاومت می کنیم، طرح های 
گازرسانی مراحل پایانی خود را طی می کند، امسال 
نفهمیدیم زمستان چطور آمد و رفت در حالی که 
نه افت فشاز گاز داشتیم و نه قطعی، بدون شک 
هر آجر و لوله ای که روی هم گذاشته می شود با 

خون جگر، آرامش، تحمل و صبر انجام می شود. 
محصوالت  تولید  تحریم  اوج  در  داد:  ادامه  وی 
پتروشیمی ما افزایش یافت، همه تالش خود را 
وزیر  نماند.  زمین  بر  پروژه ای  تا  می دهیم  انجام 
نفت با بیان اینکه صنعت پتروشیمی ایران در اوج 
برای  و  است  بزرگ  تحول  آستانه  در  تحریم ها 
نخستین بار در سال آینده تامین خوراک بیش از 
نیاز خواهد بود، گفت: کل ارزش تولید پتروشیمی 
هم اکنون ۲۰ میلیارد دالر و مقدار آن ۳۰ میلیون تن 
است که این رقم ظرف دو سال با تکمیل طرح های 
نیمه تمام به ۴5 میلیون تن محصول خالص برای 
عرضه به بازار می رسد. زنگنه در واکنش به سخنان 
افرادی که می گویند وزارت نفت برنامه ای برای 
مقابله با تحریم ها ندارد، عنوان کرد: من نمی توانم 
عدد و رقمی اعالم کنم، کارها را در شرایط سخت 
با  مقابله  برنامه های  و  نقشه ها  اما  می بریم،  پیش 
تحریم ها را افشا نخواهیم کرد، خود و همکارانم 
در وزارت نفت تحت فشار قرار می گیریم تا ملت 

ایران سرافراز باشد. وزیر نفت ادامه داد: فعالیت های 
می دهیم،  ادامه  را  نفت  صنعت  در  توسعه ای 
سرمایه گذار هم می آید، اما نمی گویم، زیرا دشمن 
سو استفاده خواهد کرد. وی ادامه داد: مقدار تولید 
روزانه نفت در غرب کارون در سال 9۲، 7۰ هزار 
بشکه بود که این رقم هم اکنون به ۳۰۰ هزار بشکه 
در روز رسیده است و به زودی به ۳5۰ هزار بشکه 
در روز خواهد رسید، همچنین برداشت نفت خام 
از میدان آذر تا پایان سال 9۸ از ۳۰ هزار بشکه به 

6۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. 
زنگنه گفت: به من و همکارانم در وزارت نفت 
تحمل  عمری  شهدا  خانواده  آمد،  خواهد  فشار 
کرده اند، اکنون من هم چند وقتی تحمل می کنم، 
متاسفانه برخی نمی دانند و فشارهایی می آورند که 
بعضی مسائل و موارد را به اصطالح لو دهیم، اما 
ما برنامه های مقابله با تحریم را افشا نمی کنیم تا 
آسیبی به ملت ایران وارد نشود. وی با اشاره به 
اینکه یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری جلوگیری 
از سوزاندن گازهای همراه نفت بود، تصریح کرد: 
پروژه جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت تا 
پایان دولت دوازدهم تکمیل می شود، این اقدام آثار 
مثبت زیست محیطی و اقتصادی به همراه دارد، من 
معتقدم با سوزاندن گازهای همراه نفت، اسکناس 
ابراز  ضمن  پایان  در  نفت  وزیر  سوزانیم.  می 
امیدوارم  اندیمشک گفت:  به  از سفر  خوشحالی 
طرح احداث پتروشیمی اندیمشک حداقل تا سه 
سال آینده پایان یابد، این طرح بزرگ، خط جدیدی 
برای پتروشیمی های اتیلن است و می تواند به یک 
خوشه صنعتی در منطقه تبدیل شود به گونه ای که 
صدها پتروشیمی پایین دست می تواند در کنار آن 

احداث شود و اشتغال و زندگی ایجاد کند.

مفقودی
موتور  شماره  با   7۲ ایران  ۸97و۳9  پالک  شماره  با   ۸۲ مدل  پراید  سبز  برگ   
۰۰۳5۳51۴و شماره شاسی  S1۴1۲۲۸1۸1۸9۰۴ بنام سید آقا میر جعفری مفقود 

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

متن آگهی
بدین وسیله آگهی وقت رسیدگی به تاریخ 9۸/1/۲5 ساعت ۳۰ : 11 صبح به کالسه 
سیده  خواهان  سامان  شهرستان   ۲ شعبه  اختالف  حل  شورای    97۰6۳۴ پرونده 
معصومه موسوی فرزند سید لطفعلی  بطرفیت هادی خسروی فرزند حسینعلی  به 
آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه نفقه الزام خوانده به پرداخت نفقه ایام مورخ 
1۳97/9/7 لغایت  اجرای حکم به مبلغ 9/۳۰۰/۰۰۰ ریال دراین شوراثبت گردیده 
حسینعلی   فرزند  خسروی  هادی  آقای  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  وباعنایت 
مراتب جهت یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شود تا به همراه یک 

نسخه به این شورا ارسال گردد. 
اعظم فرجی چمزینی ـ مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف شماره 2 سامان  

متن آگهی
بدین وسیله آگهی وقت رسیدگی به تاریخ 9۸/1/۲5 ساعت 1۰صبح به کالسه پرونده 
97۰6۴9  شورای حل اختالف شعبه ۲ شهرستان سامان خواهان کریم  کارگر فرزند 
محمد رضا بطرفیت جبار باوی فرزند بشیریه  به آدرس مجهول المکان به خواسته 
مطالبه وجه به مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خرید قالی دستباف ۲ در 1.5 از مورخ 
شوراثبت  دراین  دادرسی  خسارت  نضمائم  با  حکم   اجرای  لغایت   1۳97/1۰/۲۸
گردیده وباعنایت به مجهول المکان بودن خوانده آقای جبارباوی  مراتب جهت یک 
نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شود تا به همراه یک نسخه به این شورا 

ارسال گردد. 
اعظم فرجی چمزینی ـ مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف شماره 2 سامان  

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا امیری مقدم دارای شناسنامه شماره 1۴96  به شرح دادخواست به کالسه 
97۰79۸  ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
درتاریخ1۳97/1۲/7   ۲ شماره  شناسنامه  به  مقدم  امیری  شادروان  حسین  که  داده 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به :
1 فاطمه ریاحی سامانی فرزندمرتضی  به شماره ملی : ۴6۲۲۸9675۳   زوجه دایمی  

۲ عباس امیری مقدم به شماره ملی ۴6۲۳16۸761 فرزند ذکور
۳ مهدی امیری مقدم به شماره ملی ۴6۲۳۲1۴117 فرزند ذکور 
۴ نرگس امیری مقدم به شماره ملی ۰۰6۸7۲۳۰۴۰  فرزند اناث 

5 زهرا  امیری مقدم به شماره ملی ۴6۲۳۲7۳۲76   فرزند اناث وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 17۳   بابادائی سامانی  آقای حمیدرضا 
نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسه 97۰7۸۴   ش1س 
وچنین توضیح داده که شادروان مهدیقلی بابادائی سامانی  به شماره شناسنامه 199  
درتاریخ1۳97/1۰/۲۳ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
1 رقیه شیخ سامانی فرزند جعفر به شماره ملی ۴6۲۰۸7۲5۴7  مادر  
۲ حمیدرضا بابادائی سامانی به شماره ملی ۴6۲۳1۲51۸1 فرزند ذکور

۳ علیرضا بابادائی سامانی به شماره ملی۴6۲۳۲7۳6۳6  فرزند ذکور
۴  میترا بابادائی سامانی به شماره ملی ۴6۲۳16۰5۳1 فرزنداناث 

5 محمد رضا   بابادائی سامانی به شماره ملی ۴61۰75۸5۰۴ فرزندذکور
6 راضیه بابادائی سامانی به شماره ملی۴61۰6۳۸1۸5  فرزنداناث 

7 زهرا کاظمی نافچی فرزند رحمن  به شماره ملی ۴6۲1995۴6۴ زوجه دائمی والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

وزیر نفت:

فشارها را تحمل می کنیم تا آسیبی به ملت ایران نرسد

افزایش یک میلیارد مترمکعبی تولید گاز در پارس جنوبی
رئیس بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی از افزایش بیش 
از یک میلیارد مترمکعبی تولید گاز در ٥ پاالیشگاه پارس 

جنوبی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز ایران؛ سیدمهدی 
یافتن دوره تعمیرات  پایان  شفیعی مطهر گفت: شتاب در 
اساسی در پنج پاالیشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی، سبب 
افزایش یک هزار و ۳۷۳ میلیون مترمکعبی تولید گاز در این 

پاالیشگاه ها شده است.
پاالیشگاه های  اساسی  تعمیرات  زمان  اینکه  بیان  با  وی 
مناسب  فرآیندهای  انجام  با  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع 
بازرسی کاهش خیره کننده ای داشته است، گفت: هدف از 

با  پاالیشگاه ها  بهینه سازی زمان تعمیرات اساسی  این کار، 
توجه به حجم تولید گاز مجتمع و دیگر محصوالت جانبی 
جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  فنی  بازرسی  امور  است.رئیس 
یکی از مهم ترین نتایج فعالیت های بازرسی فنی را کاهش 
چشمگیر زمان تعمیرات اساسی در پنج سال گذشته عنوان 
کرد و افزود: از سال ۹۲ تا سال ۹۷ زمان تعمیرات اساسی در 
پنج پاالیشگاه پارس جنوبی به طور قابل مالحظه ای کاهش 
یافته و شاخص اثربخشی بازرسی فنی به ۹۹.۳ درصد ارتقا 
یافته است.وی گفت: این کاهش زمان توقف، سبب افزایش 
از این پنج  یک هزار و ۳۷۳ میلیون مترمکعبی تولید گاز 
پاالیشگاه شده و در کنار تولید گاز تولید محصوالت دیگری 

از جمله میعانات گازی، پروپان، بوتان و گوگرد نیز رشد قابل 
توجهی داشته است.
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یارانه های پنهان، بی عدالتی آشکار!
*محمد کمالی گوکی

یکی از چالش های اساسی اقتصادهای مبتنی بر پرداخت فراگیر یارانه ها، به 
ویژه نوع پنهان آن، لحاظ نشدن ارقام این نوع یارانه در محاسبات است. 
در واقع یارانه پنهان یارانه ای است که مردم آن را دریافت می کنند ولی بابت 
آن عددی در محاسبات شان قرار نمی گیرد.در ایران بیشترین مبلغ پرداخت 
یارانه های پنهان در حوزه انرژی است. اخیرا محمدرضا باهنر به این مساله 
در حوزه عرضه بنزین در کشور اشاره کرده بود که هزینه بنزین مصرفی حتی 
کفاف هزینه تولید آن را نمی دهد و این به معنای وجود حجم بزرگی از یارانه 
پنهان در حامل های انرژی است. دولت ساالنه بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان 
به صورت افزایش هزینه یا کاهش درآمد، صرف یارانه بنزین و گازوئیل 
می کند که معادل یک چهارم بودجه دولت در سال است. این مبلغ حدود 
دو برابر یارانه نقدی است )حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان( که دولت ساالنه 
به خانوارها پرداخت می کند. کل یارانه پنهانی که در کشور پرداخت می شود 
حدود 9۰۰ هزار میلیارد تومان است که معادل پرداخت ماهیانه 9۰۰ هزار 
تومان یارانه نقدی به هر ایرانی است. فشار ناشی از پرداخت این مبالغ فقط در 
حوزه انرژی زمانی بیشتر می شود که بدانیم برای تامین بنزین و گازوئیل داخل 
کشور ناچار به واردات آن هستیم. از سوی دیگر شرایط تحریمی و این حجم 
پرداخت یارانه، دولت را همواره با کسری بودجه مواجه می کند و هزینه های 
دولت را به شدت افزایش می دهد. در وضعیت کنونی دولت ناتوان از پرداخت 
این مبالغ است و باید با تمرکز بر این مساله از مسئولیت های اقتصادی دولت 
در پرداخت این نوع یارانه ها کاسته شود. اگرچه این واقعی کردن قیمت ها 
تورم را در کشور افزایش می دهد و چنین چیزی مطلوب دولت ها نیست، 
اما می توان این واقعی کردن قیمت ها در حوزه هایی که یارانه پنهان به آن تعلق 
می گیرد، بر روی مصرف کنندگان عمده متمرکز شود. تا هم درست مصرف 
کردن فرهنگ مطلوب شود و اقشاری که توان استفاده از این نوع یارانه پنهان 
را ندارند، مورد حمایت های اقتصادی بیشتر دولت قرار گیرند. دهک های 
پردرآمد کشور با توجه به وضعیت اقتصادی مطلوبشان، میزان بهره مندی باالیی 
از یارانه های پنهان دولت در حوزه های مختلف دارند. اما دهک های پایین 
چنین ظرفیت هایی برای استفاده از این موهبت ها را ندارند. این روند شکاف 
در جامعه را در پی دارد که دور از عدالت ورزی است. چراکه بیشترین میزان 
مصرف این یارانه ها در دهک های باالی جامعه است که توان اقتصادی و تولید 
ثروت باالیی نیز دارند. وجود همین یارانه ها کارآمدی اقتصادی را از بین برده 
است و به پدیده اقتصاد سیاه و قاچاق به شدت دامن زده است. بنابراین دولت 
نیازمند به یک نظام طبقاتی در پرداخت یارانه های پنهان است تا ضمن اینکه 
این واقعی سازی فشار تورمی را بر اقشار ضعیف جامعه تحمیل نکند، به رشد 

اقتصادی این دهک ها نیز کمک کند.

آمادگی سایپا برای ارائه خدمات
 در طرح امداد نوروزی

گروه  کامل  آمادگی  از  سایپا  فروش  از  پس  سازمان خدمات  مدیرعامل 
خودروسازی سایپا برای ارائه خدمات به مشتریان در طرح امداد نوروزی 

سال 9۸ خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازسایپانیوز، بهزاد پناهی ضمن تبریک پیشاپیش سال 
نو به تمام هموطنان، اظهار داشت: طرح امداد نوروزی سال 9۸ گروه سایپا 
از ۲5 اسفند ماه سال جاری آغاز می شود و به مدت ۲1 روز تا پایان روز 16 
فروردین ماه سال 9۸ ادامه خواهد داشت.وی افزود: با برنامه ریزی های انجام 
شده، نمایندگی های منتخب سایپا در سراسر کشور آماده خدمت رسانی به 

مشتریان در طرح امداد نوروزی هستند. 

سرمقاله

ایجاد ۶۰۹ هزار شغل 
در یک سال اخیر

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اشتغال 
ایجاد شده از طریق برنامه های وزارت کار را 6۰9 
هزار شغل ذکر کرد و گفت: علی رغم آنکه در بخش 
در  بودیم،  مواجه  کار  نیروی  افزایش  با  خدمات 

صنعت کارخانه ای ریزش نیروی کار داشتیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عیسی منصوری در 
حاشیه جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی درباره 
بخش  در  گفت:  در سال 9۸  اشتغال  برنامه ریزی 
اشتغال آنچه که هدف گذاری کردیم، بیش از یک 
میلیون شغل است. ولی برنامه هایی که اکنون وزارت 
کار دنبال می کند بخشی از آن را می توانیم پوشش 
دهیم به شرط آنکه هماهنگی بین دستگاهی وجود 
داشته باشد و منابع پیش بینی و مصوب شده متفاوت 
از سال های قبل در اختیار ما قرار بگیرد.وی درباره 
نرخ بیکاری در کشور اظهار کرد: نرخ بیکاری متأثر 
از مشارکت است. وقتی نرخ مشارکت باال و پایین 
شود عدد نرخ بیکاری را تحت تأثیر قرار می دهد. لذا 
پیشنهاد می کنم به تنهایی نرخ بیکاری را مالک قرار 
ندهیم. با این حال میزان بیکاران ما اندکی اضافه شده 
است و بر اساس داده های مرکز آمار ۳۰ هزار نفر 
بیشتر شده است.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزیر کار خاطرنشان کرد: بر اساس داده های مرکز 
آمار در یکساله منتهی به پاییز 97، 6۰9 هزار نفر 
شغل ایجاد شده است. ولی نکته ای که وجود دارد و 
مورد نقد هم قرار می گیرد این است که بخش قابل 
توجهی از این رقم اشتغال در کسب و کارهای خرد 
و در حد قابل توجهی اشتغال های غیررسمی است.

منصوری افزود: در همین یکساله ای که در مورد آن 
صحبت می کنیم به میزان قابل توجهی در صنعت 
کارخانه ای ریزش نیروی کار داشتیم ولی همزمان در 
بخش خدمات با افزایش نیروی کار مواجه بودیم.

به  نیاز بسیاری  اینکه در حال حاضر  بیان  با  وی 
اشتغال جدید داریم، گفت: ساالنه به طور متوسط 
باید ۸5۰ هزار شغل ایجاد می کردیم. با توجه به آنکه 
هدف گذاری سال 97 حدود یک میلیون شغل بوده 
است بدیهی است که با 6۰9 هزار شغل عماًل تا این 
هدف فاصله داریم.معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: 
اینکه در شرایط رکود و با رشد کم اقتصادی این 
میزان شغل ایجاد شده، قابل توجه است. کشور ایتالیا 
زمانی که نرخ رشد اقتصادی را تجربه می کرد نرخ 
بیکاری جوانانش ۴۲ درصد بود ولی در مورد ما این 
عدد اکنون ۲7 درصد است که نشان می دهد ظرفیت 
اقتصاد کشور چه در بخش رسمی و چه در بخش 
غیررسمی به گونه ای است که می تواند تا حدی این 

مساله را هضم کند.

خبر

وزیر راه و شهرسازی از رفع تمام مشکالت مسکن 
مهر تا پایان دولت حسن روحانی خبر داد و گفت: 
1۲ هزار راهدار با حدود 9 هزار ماشین آالت و 
امکانات راهداری در سطح کشور آماده هستند و در 

خدمت مردم خواهند بود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، محمد اسالمی 
تکمیل واحدهای  برای  برنامه دولت  به  اشاره  با 
باقیمانده مسکن مهر گفت: قرار بر آن بود تا پایان 
سال 15۰۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل و به مردم 
تحویل شود که تا اواسط بهار این تعهد اجرایی 
به  در حال حاضر  کرد:  تصریح  خواهد شد.وی 
صورت هفتگی شاهد افتتاح واحدهای مسکن مهر 
هستیم، در همین مقطع زمانی در مشهد ۲۲61 واحد 
مسکن مهر به افتتاح رسیده است.اسالمی به برخی 
مسائل و مشکالت پیش رو برای افتتاح واحدهای 
این  از  برخی  گفت:  و  کرد  اشاره  مهر  مسکن 
مشکالت خارج از اراده و مسئولیت دولت است، 
این مشکالت غالبا به صورت مشکالت حقوقی 
و قضایی است که خریداران با آن مواجه هستند. 
آن بخش از پروژه های مسکن مهر که مسئولیت 
راه  با وزارت  قراردادهای سه جانبه  قالب  آن در 
و شهرسازی بوده تعیین تکلیف شده و اقدامات 

اجرایی آن ها در حال انجام است و تا پایان سال 9۸ 
تحویل داده خواهد شد.وی با اشاره به واحدهای 
از  این واحدها  افزود:  مهر  متقاضی مسکن  فاقد 
طریق هماهنگی با استانداران و سازمان ها و نهادهای 
امدادی و حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی در 
اختیار اقشار تحت حمایت این سازمان ها قرار داده 
خواهد شد. در پایان این دولت دیگر مشکلی در 
زمینه مسکن مهر وجود نخواهد داشت.وزیر راه 
این وزارتخانه  اقدامات  به  اشاره  با  و شهرسازی 
برای برگزاری هرچه بهتر سفرهای نوروزی گفت: 
مهمترین اقدام وزارتخانه برای سفرهای نوروزی 
هماهنگی با دستگاه های ستادی حوزه سفر است 
تا ناوگان ما برای خدمتگزاری آماده شود.اسالمی 
ریلی،  حوزه های  در  الزم  برنامه ریزی های  با 
جاده ای، هوایی و دریایی انجام شده است، افزود:   
1۲ هزار راهدار با حدود 9 هزار ماشین آالت و 
امکانات راهداری در سطح کشور آماده هستند و 
در خدمت مردم خواهند بود. با هماهنگی با پلیس 
راه قرار بر آن شده تا در یک اقدام عملیاتی مشترک 
هم بر سامانه های هوشمند نظیر دوربین های کنترل 
سرعت و تخلفات نظارت صورت بگیرد و هم با 
استقرار نیروی انتظامی و عالئم هشدار دهنده در 

نقاط سانحه خیز از وقوع سانحه جلوگیری شود.
وی به اقدامات انجام شده برای حذف نقاط سانحه 
خیز اشاره کرد و گفت: در سال جاری حدود ۸۰۰ 
کیلومتر باند دوم ایجاد شده که اکنون در حدود 
۲۲۰ کیلومتر به بهره برداری رسیده است.  تمام 
تالش سازمان راهداری و شرکت ساخت و توسعه 
زیرساخت های حمل و نقل بر این است که 6۰۰ 
کیلومتر باقی مانده نیز برای عید نوروز آماده بهره 
اکثر استان  اکنون در  افزود:  باشد.اسالمی  برداری 
های کشور باند دوم در حال آماده سازی است و 
عالئم هشدار دهنده در جان پناه های مورد نیاز در 
حال نصب در این مسیرهاست. با بازگشایی این 
6۰۰ کیلومتر به ترافیک بخش مهمی از نقاط حادثه 
خیز حذف خواهد شد.وزیر راه و شهرسازی در 
تهران- مشهد  راه آهن  برقی سازی  پروژه  به  ادامه 
اشاره کرد و گفت: قرارداد این پروژه منعقد شده اما 
با مشکالتی مواجه شده است، این مشکالت به ویژه 
در بخش فاینانس به علت مالحظات طرف تأمین 
کننده مالی درخصوص تحریم ها به وجود آمده 
است.وی ادامه داد: مذاکرات الزم صورت گرفته و 
امیدواریم در آینده نه چندان دور موانع قراردادی 
این خط برطرف شود.اسالمی افزود: ترتیبی خواهیم 

داد تا این پروژه با سازوکاری متفاوت دنبال شود تا 
این آرزوی دیرینه برای کاهش زمان سفر ریلی میان 
تهران و مشهد برآورده شود.وزیر راه و شهرسازی به 
پروژه قطار مشهد - گرگان نیز اشاره کرد و گفت: 
این پروژه به صورت فاینانس اجرا خواهد شد و با 
موافقت مقام معظم رهبری سهم دولت در تأمین 
مالی که 15 درصد مبلغ قرارداد است از صندوق 
توسعه ملی برداشت می شود.اسالمی با اشاره به 1۲ 
پروژه ریلی دارای اولویت در سطح کشور گفت: 
کریدورهای  به  مربوط  ها  پروژه  این  از  تعدادی 
قدرت  ایران  کند  می  کمک  که  است  ترانزیتی 
لجستیک و سهم خود از ترانزیت را افزایش دهد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مطالعات خط 
مشهد-گرگان انجام نشده است گفت: این پروژه 
اکنون در سطح برنامه است و باید با انجام مطالعات 
و تهیه نقشه ها به سطحی برسد که قابلیت اجرا 
داشته باشد.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی پیش از 
این وعده تحویل 15۰ هزار مسکن مهر را تا پایان 
سال داده بود که با اظهارات وزیر راه و شهرسازی 
با تاخیر ۴5 زوره محقق می شود. احتماال یکی از 
دالیل این خلف وعده عملکرد سایر دستگاه های 
ذی ربط در مسکن مهر از جمله وزارت نیرو است.

وزیر راه و شهرسازی: عقب ماندگی بخش مسکن را جبران می کنیم

وعده رفع تمام مشکالت مسکن مهر 
تا پایان دولت روحانی

آگهی مفقودی 
سند کمپانی مینی بوس  بنام ابوالفضل  غالمحسینی  مدل 1۳5۴ شماره شهربانی11  
9۸1ع16 شماره موتور ۲1۸۲۳* شماره شاسی۳۲5۲9* مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
لرستان –نورآباد 

مفقودی 
سند کمپانی خودرو ی سواری پژو ۲۰6 به رنگ خاکستری متالیک مدل ۸۴و شماره پالک 
791ط6۸ ایران ۸۲ با شماره موتور 1۰1۳۰۸۴۰1۸۳۴۲و شماره شاسی 1۰۸۲۲۲5۰بنام علیرضا 

نوشهر ستوده ء یان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

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

خواهان/خواهان ها: آقای حسین رضائی
خوانده/خواندگان: آقای جمشید معصومی عالقه جنبان 

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

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی  آقای حسین رضائی بطرفیت آقای جمشید 
معصومی عالقه جنبان  بخواسته مطالبه مبلغ چهل و هشت میلیون و سیصد و نود 
هزار ریال بابت یک فقره چک بشماره ۲۳9۴66 مورخ 97/۰۲/1۰ در عهده بانک 
رفاه کارگران شعبه میرداماد بانضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و 
مستندات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و اقدامات 
بعمل آمده ازسوی آن شورا نظر به اینکه وجود اصل چک درید خواهان و صدور 
گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه حکایت از استقرار دین به میزان خواسته 
و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجویز از ماده 7۳ قانون آیین 
درروزنامه  نشرآگهی  ازطریق  رسیدگی  وقت  و  دادخواست  مفاد  مدنی  دادرسی 
بر  دلیلی مدلول  نگردیده و  لیکن درجلسه شورا حاضر  ابالغ گردیده  کثیراالنتشار 
دین  بقای  استصحاب  با  قاضی شورا  لهذا  ننموده  واقامه  ارائه  دین  یااداء  ذمه  ابراء 
ایراد وخدشه دعوی مطروحه  ومصون ماندن دعوی ومستندات خواهان ازهرگونه 
را محمول به صحت تلقی و بااختیارحاصله ازماده 9 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 9۴/۸/1۰ مستندا به مواد ۳1۰-۳1۳ قانون تجارت و مواد 19۸-519 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ 
قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون 
و سیصد و نود هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ششصد و نود هزار ریال بابت 
لغایت وصول آن وحق  ازتاریخ صدورچک  هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه 
الوکاله وکیل طبق تعرفه د حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز قابل واخواهی درهمین حوزه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.م.الف:5۰19
سید عمار تاجیک_ قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی مزایده نوبت اول
باتوجه به اینکه درپرونده اجرائی شماره65/97ن ق ش محکوم علیه محمدرضاقنواتی به 
پرداخت مبلغ51۸۳69۸9ریال بابت اصل خواسته وسایرخسارات درحق محکوم له یداله امیری 
چرلوومبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال بابت نیم عشردولتی محکوم گردیده که محکوم له جهت استیفای 
مطالبات خود درخواست مزایده یک دستگاه خودروبشماره شهربانی ایران۲۴-۴61ط5۸به 
شاسیca69e۸17۴۰7واقع  موتور1۲۴۸۸۰1۸۲55وبشماره  شماره  به  سفیدبنزینی  رنگ 
دربندرماهشهرپارکینگ والیت بشماره97-11۲96رانموده که مراتب به کارشناس رسمی 
دادگستری جهت ارزیابی ارجاع که نظریه کارشناس وارزش کل ملک/اموال/خودروبه شرح 
ذیل می باشدوتاریخ مزایده روزشنبه مورخ 1۳9۸/1/1۸ساعت1۰الی11تعیین ومحل مزایده 
دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندر ماهشهرمی باشدوازخریداران دعوت به 
عمل می آیدیک هفته قبل ازمزایده ازملک/اموال توقیفی مذکوربازدیدنمایند،برنده مزایده 
کسی است که باالترین قیمت رااعالم نموده وده درصدقیمت پیشنهادی رافی المجلس 
به حساب سپرده دادگستری بندرماهشهربه شماره۲171۲9۲۳۰۳۰۰9واریزومابقی را ظرف 
رای،تقاضای  دادگاه صادرکننده  توسط  ازتاییدمزایده  نمایدوپس  پرداخت  ماه  یک  مدت 
صادرکننده  دادگاه  توسط  تاییدمزایده  عدم  رانماید،درصورت  ملک/اموال  مالکیت  انتقال 
رای،مبلغ ده درصد پیشنهادی واریزی به خریدارمستردخواهدشدودرصورت تایید،چنانکه 
خریدارمابقی وجه مزایده رادر زمان مقرربه حساب سپرده دادگستری واریزننمایدویااعالم 
انصراف کند،مبلغ ده درصدپیشنهادی واریزی،به نفع دولت ضبط خواهدگردیدوخریدارحق 
مواد11۳و11۴و115و11 بارعایت  مزایده  رانخواهدداشت.تشریفات  اعتراضی  هیچگونه 

اجرای  1۴۴و1۴5وبند۳ماده1۳6قانون  6و117و11۸و119و1۲6و1۲7و1۲۸و1۲9و1۳1و 
عدم  مدنی،درصورت  احکام  اجرای  استنادماده1۳1قانون  اجراخواهدشدوبه  مدنی  احکام 
حضورخریدارطلبکارمی توانددرقبال طلب خودملک/اموال موردمزایده راقبول نماید.تاریخ 
مزایده روزشنبه مورخ9۸/1/1۸می باشد.     شماره م.الف)16/1۰۲5(  تاریخ چاپ:97/1۲/1۸

رئیس دادگستری ورئیس اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان ماهشهر

آگهی دادنامه
شماره کالسه پرونده:7۸7/1/97-تاریخ احکام:97/1۲/1۳-شماره احکام:۸6۴/1/97.

مرجع رسیدگی: شعبه یک شوراهای حل اختالف.خواهان:غالمرضاقدیمی چرمنی 
آدرس:مجهول  وغیره  خضیراوی  خوانده:طالب  آدرس:باغملک-خیابان۲۲بهمن 
خواهان  دعوی  خصوص  شورا:در  قاضی  سند.رای  وانتقال  خواسته:تنظیم  المکان 
آقای غالمرضاقدیمی چرمنی فرزندعبدالکریم به طرفیت خواندگان آقایان1- طالب 
خواندگان  الزام  بخواسته  فرفرزندامیرقلی  بهمنی  فرزندرسیل۲-مجتبی  خضیراوی 
به حضوردر دفترخانه وتنظیم وانتقال سندرسمی یک دستگاه خودروبه شماره۲۴-
کلیه  بااحتساب  به۳/1۰۰/۰۰۰ریال  تمبرمقوم  ابطال  ازجهت  ذیل  شرح  975ه1۸به 
شرح  ازجمله  درپرونده  منعکس  ومحتویات  اوراق  قانونی،بابررسی  خسارات 
مابین  فی  استنادی  قراردادعادی  مصدق  ورونوشت  خواهان  تقدیمی  دادخواست 
به موجب  ازمعامله خودروموضوع دعوی  خوانده ردیف دوم وخواهان که حاکی 
ازاداره  استناداستعالم  خودروبه  پالک  اینکه  به  وباتوجه  است  خواهان  به  عقدبیع 
باوصف  خواندگان  اینکه  ونظربه  است  شده  ثبت  اول  ردیف  خوانده  نام  راهوربه 
شوراحضورنیافته  االنتشاردرجلسه  کثیر  های  درروزنامه  ونشرآگهی  قانونی  ابالغ 
وایرادمانده  تعرض  از  مصون  خواهان  اندوسندمدرکیه  نیاورده  عمل  به  اندودفاعی 
است واینکه سندعادی ارائه شده ازآثاربیع می باشدلذادعوی خواهان راوارددانسته 
دادرسی  آیین  ومواد515،19۸قانون  مدنی  مواد1۰،۲۲1،۲19،۳6۲قانون  استنادبه  وبه 
وانتقال  ازدفاتراسنادرسمی  حضوردریکی  به  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  مدنی 
هزینه  وپرداخت  خواهان  نام  ۲۴-975ه1۸به  انتظامی  شماره  خودروبه  سندرسمی 
دارد،رای  می  اعالم  صادرو  خواهان  درحق  به  ماخوذمحکوم  مبلغ  به  دادرسی 
قابل واخواهی درهمین شعبه وسپس ظرف  ازابالغ  صادره غیابی ظرف۲۰روزپس 
خواهدبود.      باغملک  عمومی  دردادگاه  تجدیدنظرخواهی  مدت۲۰روزدیگرقابل 

شماره م.الف)7/97/۴19(
قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان باغملک-سعیدشجاعی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد جعفر باقرزاده دارای شناسنامه شماره  ۴1۳ بشرح دادخواست به کالسه 
97۲۴۰7/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان بتول محوی بشناسنامه۳۳۴5 در تاریخ  1۳7۲/۳/۲7 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  محمد جعفر باقرزاده 
فرزند    حسن  –ش ش۴1۳    خوی –  پسر متوفی/۲-   محمد صادق باقرزاده 
فرزند     حسن  –ش  ش  ۴9    -خوی -  پسر متوفی/۳-  شهریار باقرزاده فرزند    
حسن  -ش  ش  ۳۳  –خوی -  پسر متوفی/۴-  جلیل  باقرزاده فرزند    حسن  
ش ش ۳۰۳۰9     -خوی- پسر  متوفی/5-   ربابه باقرزاده فرزند    حسن  ش 
ش ۲۰6 خوی- دختر متوفی/6-  مهتاب باقرزاده فرزند    حسن  ش ش    976 
خوی –دخترمتوفی/7-  معصومه باقرزاده فرزند     حسن  ش ش  5117۰ خوی 
- دختر متوفی/۸-  ثریا   باقرزاده فرزند    حسن  ش ش  11۴۳ خوی- دختر 
متوفی/9-   حسن  باقرزاده فرزند   حسن  ش ش 9۴۴      خوی – همسر متوفی / 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
اول/دوم  هیأت   1۳97/۰9/15 مورخ   1۳976۰۳16۰۰1۰۰۴657 شماره  برابررای 
فاقدسندرسمی  ثبتی واراضی وساختمانهای  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
صادره   165 شناسنامه  شماره  به  جمشیدفرزندجاسم  آیین  مهین  خانم  متقاضی 
ازقصرشیرین درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 69/1۰1 مترمربع درمحدوده 
کوچه  ابریشم  باغ  آدرس  به  کرمانشاه  دربخش یک حومه  واقع  اصلی  پالک 1۴۳ 
کرمی  اهلل  کرم  آقای  رسمی  ازمالک  خریداری  کرمی  متری  هشت   _۲ رحمانی 
محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهی 
میشود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
اداره  این  اعتراض خودرابه  دوماه  به مدت  آگهی  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ 
تسلیم وپس ازاخذرسیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایندبدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
 تاریخ انتشارنوبت اول: 1۳97/11/۲۸ تاریخ انتشارنوبت دوم: 1۳97/1۲/1۴ 

 جعفرنظری رییس ثبت اسنادوامالک کرمانشاه ناحیه یک

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمیزار   پالک فرعی ۸۴۳ 
از 1۰۰-  اصلی واقع در دنبلید  طالقان  جزءحوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس 
در پرونده باید به عمل آید اینک بر حسب تقاضای کتبی آقای قربانعلی ذوقی  ذیل 
وارده ۳۰۰7566-1۳97/1۲/1۴ پالک ثبتی مذکوربا رعایت مواد 1۴ و 15 قانون ثبت 
عملیات تعیین حدود آن در ساعت 9 صبح و روزدو شنبه مورخه 9۸/1/19 در محل 
به عمل خواهد آمد لذا با انتشار این آگهی ازمتقاضی ومالکین امالک مجاوردعوت 
به حدود  یافته وهرادعایی نسبت  تا درروزوساعت مقرر درمحل حضور  می شود 
وحقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهاردارند وکسانی که به عملیات تعیین 
حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده ۲۰ق ث ودر اجرای مواد 7۴ و ۸6 آیین 
نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز 
اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد وامالک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت 
نمایند و نیزباید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح 
قضائی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم 

نمایند درغیر اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد .//
رسول مالمیر رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان

 م الف- 5۰۲۰ تاریخ:یکشنبه 97/1۲/19

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  
فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 1۳976۰۳1۸۰۰۸۰۰۳۲7۸– مورخ 1۳97/۸/1۴ هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  
مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
سیده آمنه  علوی فرزند سید  محمد علی  بشماره  شناسنامه  6۲۰7 صادره از رودسر  
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  ۲۲۳/۰1  متر مربع  به 
شماره  پالک 19۲1  فرعی  قسمتی  از پالک  ۳۰ فرعی  از سنگ  ۲  اصلی واقع در قریه  
چینیجان  بخش ۲9  گیالن خریداری از مالک رسمی محرز گردیده  است . لذا  به منظور 
اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که 
اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 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.
1132- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/1۲/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:97/1۲/1۸

آگهی
اختالف  حل  شورای   1 حوزه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در   1۳96/5/۲1 تاریخ  به 
چهارباغ به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه پیوستی 
تحت نطر است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشای رای مینماید.
رای شورا

طرفیت  به  اله  حشمت  فرزند  جمالی  اله  رحمت  آقای  دادخواست  خصوص  در 
آقای ایوب بدری محمدی به خواسته مطالبه وجه و سه فقره چک به شماره سریال 
1-6۸675۴ به مبلغ ده میلیون ریال ۲-۰۰۳۴51 به مبلغ پنجاه میلیون ریال 717۸۰۳-۳ 
به مبلغ بیست میلیون ریال جمعا به مبلغ هشتاد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه با بررسی و نگرش در جمیع اوراق و محتویات پرونده، نظر 
به وجود اصل سفته ها در ید خواهان دال بر اشتغال ذمه خوانده بوده  و خوانده نیز 
علیرغم ابالغ وقت از طریق نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه ای نیز بر 
برائت ذمه خویش ارائه و اقامه نکرده است. لذا با استصحاب بقاء دین با استناد به مواد 
19۸ و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ هشتاد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ یک میلیون هفتاد و پنج هزار 
دادخواست  تقویم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  به عنوان هزینه  ریال 
)1۳95/1۲/۲5( لغایت اجرای حکم طبق نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شورا و پس از انقضاء بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی هشتگرد می باشد.
قاضی شورای حل اختالف چهارباغ

متن آگهی
با توجه به اینکه آقای امین ملکی میرزا فرزند قاسم به اتهام توهین –ایجاد مزاحمت موضوع 
شکایت خانم الناز موحدی نیا فرزند موسی از سوی شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان خرم آباد تحت تعقیب کیفری می باشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل 
اقامت ابالغ اوراق احضاریه به وی ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 17۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری به متهم نامبرده فوق ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از انتشار آگهی 
در شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

تصمیمات قضایی مقتضی معمول می گردد. 
دادیار شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – الهام فتحی زاده . 

متن آگهی
 خواهان میالد شرفی فرزند محمد کریم کد ملی ۴۰7۳569971 ساکن : خرم آباد روبروی 
میدان میوه و تره بار نمایشگاه کامیون آسمان – خواندگان : 1-ثریا زکی خانی فرزند مختار 
کد ملی ۴۰6۰۰557۲7 ساکن : خرم آباد گلدشت شرقی میدان فردوسی خیابان ارغوان 
کوچه فروزان ۴ حیاط چهارم سمت چپ تلفن : ۰91666169۳9 ۲- عبدالرضا حسین 
پور فرزند رضا کد ملی ۴۰711۴۰9۸۴ ساکن : خرم آباد گلدشت شرقی میدان فردوسی 
خیابان ارغوان کوچه فروزان ۴ حیاط چهارم سمت چپ تلفن :۰91666169۴9 – خواسته 
: صدور رای به فسخ و تایید انفساخ قرارداد و استرداد مورد اجاره قرارداد عادی اجاره 
به شرط تملیک مورخه 1۳95/11/۲ و پرداخت خسارات مندرج در قرارداد به دلیل عدم 
انجام تعهدات مستاجر مطابق قرارداد و هزینه دادرسی و حق زحمت داوری و حق وکالت 

وکیل و هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری به صورت تضامنی . 
گردشکار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ به طرفین 
برای حضور در جلسه داوری ، جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق پس از بررسی 
و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به شرح زیر رای صادر و 

انشا گردید . 
رای داوری : در خصوص دعوی خواهان آقای میالد شرفی به طرفیت خواندگان خانم 
:ثریا زکی خانی و آقای عبدالرضا حسین پور به خواسته صدور رای به تایید انفساخ و فسخ 
قرارداد اجاره به شرط تملیک عادی مورخه 1۳95/11/۲ و استرداد مورد اجاره و پرداخت 
خسارات به شرح درخواست تقدیمی با توجه به انتخاب داور مطابق با ماده ۴5۴ ق آ د م و 
با توجه به مدارک و اسناد تسلیمی و احراز مالکیت خواهان بر منافع و اصل مورد اجاره و 
وجود رابطه استیجاری به داللت قرارداد مذکور که با عنایت به ماده 1۰ ق م مفاد آن نسبت 
به طرفین نافذ است و هم چنین احضار طرفین به حضور در جلسه داوری از طریق درج 
در روزنامه کثیر االنتشار زمان مورخ 1۳97/1۲/1 و اینکه خوانده علیرغم اطالع و استحضار 
طبق قرارداد از پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر قانونی امتناع نموده است به همین خاطر 
تخلف وی از اجرای مفاد قرارداد محرز تشخیص گردیده و مطابق بند 6 قرارداد تودیع الحق 
اجور معوقه نیز آثار تخلف وی را زایل نمی گرداند بنابراین با استناد به ماده ۲۰1 ق آ د م 
و عدم حضور خواندگان در جلسه داوری و با توجه به مفاد قرارداد فی ما بین به خواسته 
خواهان به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می نماید در خصوص خواسته خواهان مبنی 
بر تایید انفساخ و فسخ قرارداد و استرداد مورد اجاره رای به فسخ و تایید انفساخ قرارداد و 
استرداد مورد اجاره )به شرح تریلر تیغه کانتین بر سه محور ماموت مدل 1۳9۲ (صادر و در 
خصوص پرداخت خسارات با عنایت به مفاد قرارداد فی ما بین و اینکه مطابق با مواد 515 
ق آ د م و ۲۲1 و ۲۳۰ ق م میزان خسارات و نحوه پرداخت مورد توافق و تراضی واقع 
گردیده است رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1/۰۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
)موضوع توافق قسمت الف بند 9 قرارداد ( و پرداخت مبلغ ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال )موضوع 
توافق قسمت ب بند 9 قرار داد (و مستند به ماده 519 ق آ د م حکم به پرداخت هزینه 
اجرای رای تا اجرای قطعی رای داور و پرداخت حق الوکاله وکیل در صورت اخذ وکیل و 
مستند به ماده 5۰۰ آ د م و توافق و تراضی در بند ۲6 قرارداد در خصوص حق الزحمه داور 
مرضی الطرفین حکم به پرداخت حق الزحمه داوری برابر تعرفه قانونی صادر می گردد در 
خصوص پرداخت سایر خسارات مطابق با قسمت های )ج( و )ه ( و )و ( قرارداد و بند 
1۰ قرارداد و قسمت الف بند 9 قرارداد چنانچه در موعد مقرر در بند 6 قرارداد مورد اجاره 
از طرف خوانده مسترد نگردد پس از اجرای حکم داور در خصوص احکام صادره دریافت 
سایر خسارات مطابق قرارداد پس از برآورد خسارات وارده به مورد اجاره از طریق ارجاع 
به کارشناس رسمی دادگستری و محاسبه سایر خسارات با مبنای تاریخ استرداد مورد اجاره 
مستلزم تقدیم درخواست رسیدگی به داور است رای داوری با عنایت به توافق و تراضی در 

بند ۲۴ قرارداد قطعی است . 
داور قرارداد – ناصر مرادی . 

ادامه از صفحه۱
افزایش  باعث  تامین قطعات  اضافه کرد:  وزیر صمت  معاون 
تولید شده   و تولید روزانه خودرو به 4 هزار دستگاه در روز 
مقیمی   داریم.    خودرو  تحویل  میزان  همین  به  که  رسیده 
گفت: در این هفته وزارت صنعت ابالغیه ای به خودروسازان 
اعالم کرد تا در روز های تعطیل نیز  به تحویل خودرو اقدام 
کنند و خدمات پس از فروش نیز انجام شود. وی افزود:   در ایام 
پایانی سال با پیش بینی هایی که صورت گرفته برای خدمات 
رسانی به مشتریان در ایام نوروز از امکانات الکترونیکی نیز 
استفاده می شود و مشتریان با تماس تلفنی از طریق تلفن های 

هوشمند می توانند پیام ارسال کنند و اطالعات الزم از طریق 
به  همراه  تلفن  گوشی های  طریق  از  رسان  خدمات  شرکت 

مشتریان ارائه می شود. 
مقیمی ادامه داد:  پیش بینی شده که برخی تعمیرگاه ها به 
صورت شبانه روزی خدمات رسانی کنند که در استان های 
از ٥00  بیش  سایپا  در خودروسازی  انجام می شود  مختلف 
تعمیرگاه خدمات رسانی می کنند. معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت  گفت:  تامین قطعات نیز انجام و به تعمیرگاه ها ارسال 
انجمن ها و وزارت صنعت  از طریق  شده و نظارت های الزم 

انجام می شود. 

معاون وزیر صنعت خبر داد:

ادامه فروش فوری خودرو تا به تعادل رسیدن قیمت ها 



هر آنچه را که می توانید انجام دهید و یا در رؤیای 
خود می بینید که قادر به انجام آن هستید شروع 

کنید، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت 
جاودانه ای را نهفته دارد

گوته

سخن حکیمانه

صبا ز حال دل تنگ ما چه شرح دهد
که چون شکنج ورق های غنچه تو بر توست

 نه من سبوکش این دیر رندسوزم و بس
بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست

امروز با حافظ

کتابی که خشم زنان را 
برمی انگیزد

کتاب »هنر رفتار با زنان« نوشته 
آرتور شوپنهاور از جمله منابع 
مطالعه اش  که  است  فلسفی 
برای زنان ناخوشایند و باعث 
خواهد  خشمگین شدنشان 
شد.صادق وفایی: کتاب »هنر 
آرتور  نوشته  زنان«  با  رفتار 
عناوین  از  یکی  شوپنهاور 
هشت گانه مجموعه »هنر…« از این فیلسوف است 
استاد فلسفه و پژوهشگر  که توسط فرانکو وولپی 
ایتالیایی گردآوری و تدوین شده اند. البته خالِف عنوان 
»هنر رفتار با زنان« این کتاب دربرگیرنده توصیه های 
شوپنهاور برای رفتار و چگونگی روبه روشدن با زنان 
نیست بلکه رساله ای در معرفی و تشریح شخصیت 
زنان و بیان کم و کاستی های وجودشان از دید یک 
فیلسوف بدبین و شکاک است.مطالعه و پژوهش در 
آرای شوپنهاور درباره زنان که در کتاب »هنر رفتار با 
زنان« گردآوری شده، برای زنان تلخ و گزنده اما برای 
مردان احتماالً در حکم خواندن کتابی طنز و گاهی 
جدی است. به هر حال این مطالعه و بررسی به معنی 
تائید نظریات نویسنده اثر نیست. اما به هر حال با توجه 
به اهمیت شوپنهاور بین فالسفه غرب، بد نیست با 
این بخش از نظریات او هم آشنا شویم؛ هرچند که 

قبولشان نداشته باشیم.
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اوقات شرعی

»نمایش فیلم های کالسیک مرمت شده« 
سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر 

در بخش »نمایش فیلم های کالسیک مرمت 
شده« سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر نسخه های مرمت شده پنج فیلم از دهه 

6۰ سینمای ایران رونمایی خواهند شد.
»دونده« به کارگردانی امیر نادری، »دیده بان« 
»طلسم«  کیا،  حاتمی  ابراهیم  کارگردانی  به 
»جاده های  فرهنگ،  داریوش  کارگردانی  به 
سرد« به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی 
کریم  واروژ  کارگردانی  به  آخر«  »پرده  و 

از  دوره  این  مرمت شده«  فیلم های کالسیک  »نمایش  بخش  ایرانی  آثار  مسیحی 
جشنواره جهانی فیلم فجر است.از بین این آثار، فیلم »دونده« در همکاری با کانون 
پرورشی فکری کودکان و نوجوانان و چهار اثر دیگر با حمایت و همکاری فیلمخانه 

ملی ایران آماده نمایش شده اند.
فیلم »دونده« ساخته امیر نادری محصول 1۳6۳ اولین فیلم ایرانی ساخته شده پس 
از انقالب است که با کسب جوایز بین المللی توجه جهان را به سینمای نوین ایران 

جلب کرد.اسامی فیلم های خارجی این بخش متعاقبا اعالم خواهد شد.
بخش »نمایش فیلم های کالسیک مرمت شده« که عالقمندان بسیاری دارد از سه 
و  ها  فیلمخانه  با  تعامل  افزوده شد و ضمن  به بخش های جشنواره  پیش  سال 
آرشیوهای فیلم معتبر ایران و دنیا، در کنار نمایش آثار کالسیک جهان هر سال 
تعدادی فیلم ایرانی مرمت شده را هم رونمایی می کند.در دوره های قبلی جشنواره 
جهانی فیلم فجر، فیلم های ایرانی »خانه خدا« ساخته جالل مقدم، »یک اتفاق ساده« 
آلبرت الموریس، »گاو« ساخته داریوش  از  »باد صبا«  ساخته سهراب شهیدثالث، 
پرویز  آهو« ساخته  »یا ضامن  تقوایی،  ناصر  »ناخدا خورشید« ساخته  مهرجویی، 
کیمیاوی، »اربعین« ساخته ناصر تقوایی، »امیرکبیر« اثر علی حاتمی و »بازمانده« به 
Fajriff. کارگردانی سیف اهلل داد به نمایش درآمده اند.آدرس سایت رسمی جشنواره

com و پست الکترونیکی جشنواره Info@Fajriff.com است.
آوریل ۲۰19 )۲9  تا ۲6  از 1۸  فیلم فجر  سی  و هفتمین دوره جشنواره جهانی 
فروردین تا 6 اردیبهشت 1۳9۸( به دبیری رضا میرکریمی در تهران برگزار می شود.

رونمایی از فیلم مشترک ایران و آذربایجان

تولید  »قلعه عشق«  فیلم  از  رونمایی  مراسم 
مشترک سینمای ایران و جمهوری آذربایجان 

در باکو برگزار شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد 
سینمایی فارابی، فیلم سینمایی »قلعه عشق« 
به کارگردانی الهام قاسم اف و تهیه کنندگی 
بنیاد  مشارکت  با  رضویان،  شهاب  امیر 
مشترک  سرمایه گذاری  و  فارابی  سینمایی 
ایران و جمهوری آذربایجان که تیرماه سال 

جاری همزمان با سفر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به جمهوری 
آذربایجان کلید خورده بود، طی مراسمی رونمایی شد.

مراسم فرش قرمز و آغاز اکران فیلم »قلعه عشق« در آذربایجان با حضور عوامل 
ایرانی و امیر شهاب رضویان تهیه کننده ایرانی فیلم، رائد فریدزاده معاون بین الملل بنیاد 
سینمایی فارابی و اصغر فارسی رایزن فرهنگی ایران در مرکز سینمایی نظامی شهر باکو 

برگزار شد. این فیلم در سینماهای باکو، گنجه و لنکران اکران می شود.
در آغاز این مراسم الهام قاسم اف کارگردان آذربایجانی این فیلم با سپاس از حمایت 
و مشارکت ایران در این پروژه، تولید فیلم »قلعه عشق« را گامی مهم در تعمیق روابط 
ایران  امیدواری کرد که اکران این فیلم در آذربایجان و  ابراز  دو کشور برشمرد و 
فصل تازه ای از همکاری های مشترک سینمایی را رقم بزند و مسیر تولید مشترک را 

هموارتر سازد

خبر

ارائه  با  اکران  عالی   رییس شورای 
توضیحاتی درباره یک سری حواشی 
و تصمیم ها برای فیلم های نوروزی 
سینماها اظهار کرد که برخی از این 
حاشیه ها به خاطر منافع زیادی است 
آثارشان در  اکران  از  که سینماگران 

نوروز می برند.
با  همزمان  تقریبا  و  قبل  مدتی   از 
فیلم   برپایی سی وهفتمین جشنواره 
درباره  حدیث هایی  و  حرف  فجر 
اولویت  و  نوروزی  اکران  فیلم های 
جشنواره  در  که  آثاری  داشتن 
شرکت می کنند مطرح شد تا جایی 
که به نظر می رسید برخی اظهارات 
بیشتر شبیه نوعی واکنش به تصمیم 
بعضی فیلسازان برای نمایش »ندادن« 

آثارشان در جشنواره است.
 با این وجود چند فیلم پربازیگر که 
اسم  کارگردان های  آن ها  از  بعضی 
انتظار  و  داشتند  هم  رسم داری  و 
می رفت در جشنواره فجر رونمایی 
صاحبان شان  تصمیم  به  بنا  شوند 
فقط برای اکران عمومی آماده شدند 
هم  آن ها  همه  اولویت  قاعدتا  که 
مهم ترین اکران سال یعنی نوروز بود؛ 
از سوی دیگر تعداد فیلم های مورد 
توجه مخاطبان در جشنواره امسال نیز 
قابل توجه بود و همین، آمار متقاضیان 
را  اکران عمومی سال جدید  اولین 
افزایش داد و جنجالی برای ربودن 
فیلمسازان  میان  اکران  رقابِت  گوی 
سینما  و صاحبان  پخش کنندگان  و 
نهایی،  متقاضی  از 1۴  تا  درگرفت 
هفت فیلم به اکران نوروز برسند. در 
که  داروغه زاده  ابراهیم  راستا  این 
دبیر جشنواره فیلم فجر هم بود و 
انگار بیشتر در تصمیم گیری ها نقش 

دارد در گفت وگویی با ایسنا درباره 
حاشیه های اکران نوروزی سال 9۸ و 
برخی شرط و شروط های خودش که  
سبب اعتراض برخی صاحبان فیلم ها 
شد، از جمله این که فقط فیلم هایی که 
در جشنواره فجر بوده اند می توانند در 
اکران نوروزی باشند، توضیح داد: در 
موضوع اکران نوروزی  حرف هایی 
نداشت  واقعیت  که  شد  مطرح 
که  فیلم هایی  بودیم  گفته  ما  چون 
در جشنواره فجر حضور داشتند، در 
و  هستند  نوروزی  اکران  »اولویت« 
هیچ گاه نگفته بودیم فقط آن هایی که 
فرم جشنواره را پر کرده اند می توانند 
متقاضی اکران نوروز باشند. اصال به 
طور طبیعی هر سال همین روند بوده 
که فیلم های حاضر در جشنواره برای 
نوروز اولویت داشتند و سال گذشته 
هم پنج فیلم جشنواره فجر در اکران 
نوروز نمایش داده شدند. او با تاکید 
هم  جشنواره«  »فیلم های  این که  بر 
آن هایی محسوب می شوند که وارد 
مرحله انتخاب شده و نه فیلم هایی که 

صرفا فرم جشنواره را پر کرده  بودند، 
ماجراها  این  از  بخشی  داد:  ادامه 
زیادی  منافع  به خاطر  حواشی  و 
است که سینماگران  دارند و همه 
می خواهند فیلم هایشان را در نوروز 
متقاضیان و  این باره  کنند. در  اکران 
تصمیم گیرندگان برای اکران نوروزی 
برای  نتوانستند  اکران،  کارگروه  در 
16 فیلم خودشان به نتیجه برسند و 
مسئله را به شورای عالی اکران ارجاع 
دادند که رئیس شورای عالی هم من 
شد  باعث  که  بود  همین  و  هستم 
عده ای تصور کنند تصمیم گیر نهایی 
شورای  است. رییس  من  شخص 
نکته  گفت:   ادامه  در  اکران  عالی 
جالب این جاست که در روز شنبه  
شورای  جلسه  گذشت  که  هفته ای 
اکران را برگزار کردیم و دوستان در 
آن جا نتوانستند به جمع بندی برسند و 
قرار شد بروند مشورت  کنند تا روز 
سه شنبه )1۴ اسفند( برای جمع بندی 
نهایی جلسه ای تشکیل دهیم که در 
این فاصله، هر کسی که فیلم داشت 

شود  اکران  فیلمش  می خواست  و 
فضای عجیبی را درست کرد.

در  که  شروطی  درباره   داروغه زاده 
اکران  عالی  شورای  جلسه  آخرین 
گرفته  درنظر  فیلم ها  انتخاب  برای 
شد، بیان کرد: قاعده این است که هر 
فیلمی که پروانه نمایش دارد می تواند 
در نوروز اکران شود، ضمن این که 
هر دفتر پخش هم فقط یک فیلم را 
می تواند اکران کند که باید با سرگروه 
این ها  کنار  در  و  برسند  توافق  به 
باید  نوروز  اکران  که  است  طبیعی 
تنوع هم داشته باشد، به همین دلیل 
کردیم  قید  سه شنبه  روز  جلسه  در 
که حداکثر سه فیلم کمدی می توانند 
نمایش داشته باشند به همراه چهار 

فیلم اجتماعی یا غیرکمدی. 
حال این توافق بین پخش کننده  و 
صاحب فیلم است که دوست داشته 
را  فیلم شان  شرایط  این  در  باشند 
اکران کنند یا خیر. البته همیشه همین 
خیلی  دولت  یعنی  می افتد  اتفاق 
این که آن ها  نباید مداخله کند مگر 

مسئله ای  یا  نرسند  بندی  جمع  به 
باشد که بخواهند کمک یا مشورت 
بگیرند. او در پاسخ به این که آیا تمام 
دارند،  نمایش  پروانه  فیلم   1۴ این 
گفت:  بیشترشان هنوز پروانه نمایش 
ندارند، البته بازبینی شده اند و در حال 
نمایش  پروانه  مراحل  کردن  طی 
هم  زیاد  خیلی  احتمال  به  هستند. 
همه آن ها پروانه نمایش می گیرند و 
فکر می کنم فقط فیلم »چهار انگشت« 
حامد محمدی بود که چند ماه زودتر 
پروانه نمایش گرفت اما بیشتر آن ها 
همین اواخر تهیه و تولید شدند و 
بودند که  بعضی  هم در جشنواره 
برای جشنواره پروانه گرفتند و پروانه 
صادر  زودی  به  احتماالً  نهایی شان 

می شود.
و  کمدی  فیلم های  تعداد  درباره  او 
این که همین االن عده ای معتقدند با 
اکران برخی فیلم های کمدی فروش 
اجتماعی  آثار  حتی  فیلم ها  دیگر 
گفت:  قرارمی گیرد،  تحت الشعاع 
طبق آن چه در جلسه هم گفتم، نظر 
فیلم  دو  که  بود  این  من  شخصی 
کمدی اکران شوند ولی در شورای 
صنوف  نمایندگان  که  اکران  عالی 
دارند تصمیم  سینمایی هم حضور 
همه آن ها بر این بود که با توجه به 
تصمیم گیری  عید  ایام  برای  این که 
می شود و ایجاد فضای پرنشاط مدنظر 
هست و نیز با توجه به شرایط سختی 
که مردم به لحاظ اقتصادی داشته و 
دارند، بهتر است اکران کمدی در عید 
بیشتر شود، به همین دلیل با اصرار 
دوستان من از نظر خودم عقب نشینی 
کردم و قرار شد که تا سه فیلم کمدی 

امکان اکران داشته باشند.

کاریکاتور

تورنومنتچاقالهبادوم،باافزایشحقوق۴۰۰هزارتومانی

اکران نوروزی و حاشیه هایش

جنجال برای ربودن گوی رقابِت اکران نوروزی میان فیلمسازان 

آگهي تجدید مناقصه 
همراه با ارزیابي کیفي                

مناقصه 17-97/10 م ن نوبت اول )یک مرحله اي ( 
سامانه ستاد 2097003702000046

سازمان بنادر و دریانوردی /اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر  
موضوع تجدید مناقصه : تکمیل شبکه اطفاء حریق بنادر کنگان و عسلویه                                    
محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهي)روز شنبه مورخ 97/12/18( 
تا ساعت 17:00 روز دوشنبه  مورخ 97/12/27  با مراجعه به سایت )setadiran.ir( اسناد مناقصه را 

دریافت نمایند. 
- محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها : مناقصه گران باید پیشنهادهای خودرا بصورت الکترونیکی 
در سامانه ستاد به آدرس )setadiran.ir( تا ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 98/1/18 بارگذاري 
نموده و تنها نسخه فیزیکی پاکت الف ) ضمانتنامه (  را تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 98/1/18 به  

دبیرخانه مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه تحویل دهند. 
- محل و زمان بازگشایي پاکت پیشنهادها : پیشنهادهاي مناقصه گران راس ساعت 09:00 روز دوشنبه 

مورخ 98/1/19 در محل ساختمان مرکزي به آدرس دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد شد . 
سپرده شرکت در مناقصه : مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکي بدون قید و شرط و قابل تمدید به 
دفعات به مبلغ 5/381/834/686 ریال یا اصل فیش واریز وجه به حساب 2196451005004 نزد بانک 

صادرات شعبه بندر و دریانوردي بوشهر کد بانک 4323 ارائه نمایند . 
- مدت پروژه : 18 ماه 

-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید 90 روز باشد.
و  بنادر  کل  اداره  بندر-  بلوار   – طالقاني  بزرگراه   – بوشهر   : گزار  مناقصه  دستگاه  آدرس   -
-31666752 و   33322051-7 تلفن   -7513749797 کدپستي   – بوشهر  استان  دریانوردي 
،  info@bpmo.ir الکترونیک  پست   ،  077-33330072 و   31666700-6500 فاکس   ،  077 

www.bpmo.ir آدرس سایت
مشاور : شرکت مهندسین مشاور یکم   

هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد  .
توضیحات : 

برآورد اولیه مناقصه  57/636/693/713 ریال  میباشد .
شرایط الزم : )ارائه مدارک و مستندات ذیل الزامی است (

1-گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 در رشته آب در زیر شاخه خطوط انتقال آب و شبکه 
های فاضالب 

2-دارابودن گواهینامه صالحیت ایمني کار پیمانکاران از وزارت تعاون کار و امور اجتماعي
3-مرتبط بودن موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه

4- ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 96 
 سایر موارد بر اساس شرایط و معیارهاي مذکور در اسناد استعالم ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه 

مي باشد . 
اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر

وزارت راه و شهرسازي
سازمان بنادر و دریانوردی 

اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر

 نوبت اول

ترویج  همایش  زمان؛   خبرنگار   - کرج 
فرهنگ احسان که در باشگاه میالد کرج با 
حضور جمعی از مسئوالن کشوری و استانی 

برگزار شد.
عمومی  دیپلماسی  رئیس  همایش  این  در 
ما  کشور  برای  گفت:  خارجه  امور  وزارت 
و  اسالم  تاریخ  داشتن  با  که  نیست  زیبنده 
فرهنگ و تمدن غنی در درون انسان های فقیر 
داشته باشد و باید چهره ایران اسالمی امروز 

تقویت شود.
محمد حسین میرزا آقایی افزود: پدیده فقر و 
نداری باید از سیمای کشورمان با فرهنگ غنی 

ایرانی اسالمی زدوده شود.
وی با بیان اینکه ایران اسالمی باید به جایگاه خود برگشته 
و به جهان معرفی شود، اظهار داشت: خیران با فقر در 
داخل کشور مقابله کرده و به واقع پلشتی هایی که در 
چهره ایران وجود دارد را می زدایند و یک چهره مثبت از 

ایران به دنیا نشان می دهند.
میرزاآقایی ادامه داد: در عرصه سیاست خارجی به یک 
چهره تابناک که منبعث از فرهنگ و تمدن ما است نیاز 

داریم .
وی گفت: برای رسیدن به این مهم وزارت امور خارجه 
با کمک بین سازمان های مردم نهاد در داخل کشور پیام 

صلح، دوستی و رفاقت ایران و ایرانی را به دنیا مخابره 
کنند.

امور  سازمان  اجتماعی  های  مشارکت  معاون  ادامه  در 
تعداد  کمی  نظر  از  نیز گفت:  وزارت کشور  اجتماعی 
تشکل های مردم نهاد در کشور به رقم قابل قبولی رسیده، 
به همین منظور یکی از برنامه های اساسی در سال آینده 
کیفی سازی این تشکل ها است. کمال اکبری در همایش 
ترویج فرهنگ احسان که در تاالر میالد کرج برگزار شد با 
بیان اینکه ۲۰ هزار تشکل مردم نهاد در کشور وجود دارد 
اظهار داشت: از این تعداد یک هزار تشکل مردم نهاد ملی 

و مابقی در سطح استانی و شهرستانی هستند.

وی با اشاره به اینکه توسعه کیفی تشکل 
های مردم نهاد یکی از برنامه های وزارت 
کشور در سال آینده است اظهار داشت: 
آموزش، نظارت و ارزیابی و ایجاد سامانه 
رتبه بندی برای تشکل های مردم نهاد از 
دیگر برنامه ها با هدف استفاده هر چه 
بیشتر از ظرفیت سازمان های مردم نهاد 

در کشور است.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به اینکه کشور ما ظرفیت باالیی 
در زمینه مشارکت اجتماعی دارد، گفت: 
به خوبی در کشور  اجتماعی  مشارکت 
جا افتاده که یکی از دالیل آن را می توان 

مبانی دینی دانست.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی نیز این مساله به خوبی 
پیروزی  اظهار داشت: در چهلمین سالگرد  دیده شده، 
انقالب اسالمی می توان گفت که یکی از بزرگ ترین 
دستاوردهای انقالب اسالمی، تقویت و توسعه مشارکت 
اجتماعی و دادن این امکان بزرگ برای حضور مردم بوده 
است. اکبری افزود: در وزارت کشور زمینه سازی الزم 
برای توسعه تشکل های مردم نهاد و مشارکت های مردم 
از نظر کمی و کیفی فراهم شده و بنا داریم تا این مشارکت 

را هر چه بیشتر توسعه و تقویت کنیم.

در همایش ترویج فرهنگ احسان مطرح شد؛

کیفی سازی تشکل های مردم نهاد در کشور

آخرین اخبار »هیس پسرها گریه نمی کنند«
 پوران درخشنده کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت ساخت »هیس پسرها گریه نمی کنند« گفت:در 

تالش هستیم تا پیش تولید جدی و رسمی این فیلم را پس از عید نوروز و در سال جدید آغاز کنیم.
گفتنی است »هیس پسرها گریه نمی کنند« به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی پوران درخشنده 

به مشکالت پسران می پردازد.
درخشنده پیش از این فیلم سینمایی »هیس! دخترها فریاد نمی زنند« را تولید کرده بود که به مشکالت 

دختران می پرداخت و در اکران با اقبال خوبی مواجه شد.
پوران درخشنده آثاری چون »زیر سقف دودی«، »هیس دخترها فریاد نمی زنند«، »خواب های دنباله 
دار«، »بچه های ابدی«، »رویای خیس«، »شمعی درباد«، »عشق بدون مرز«، »زمان از دست رفته«، 
»عبور از غبار«، »پرنده کوچک خوشبختی« و »رابطه« را در کارنامه خود دارد و جزء کارگردان های 

موفق زن محسوب می شود.

الناز شاکر دوست و پرویز پرستویي 
در استانبول

پرویز پرستویی تصویری جدید از خود 
و بازیگران فیلم سینمایی »مطرب«، 
مصطفی  سینمایی  ساخته  تازه ترین 
کیایی را در اینستاگرام منتشر کرد و 

در توضیح آن نوشت:
ما  به  ندارن  قبول  رو  ما  »این ها 
در  مطرب  پایان  مطرب/  میگن 
استانبول. فیلمبرداری فیلم »مطرب« 

به کارگردانی مصطفی کیایی که در سکوت خبری آغاز شده بود در شهر 
استانبول ترکیه به پایان رسید. فیلمبرداری فیلم سینمایی »مطرب« هفتمین 
فیلم مصطفی کیایی از چند ماه پیش در سکوت خبری آغاز شده بود روز 

گذشته در شهر استانبول ترکیه به پایان رسید.

 »ن.خ« مهمان نوروزي سال ۹8
 تهیه کننده سریال نوروزی »ن.خ« 
بیان  آن  تصویربرداری  پایان  درباره 
کرد که تا ۱0 روز دیگر تصویربرداری 

تمام می شود.
مهدی فرجی تهیه کننده سریال »ن. 
تصویربرداری  پایان  زمان  درباره  خ« 
این مجموعه بیان کرد: تصویربرداری 
پایان  به  دیگر  روز   ۱0 تا  سریال 

می رسد و ما همچنان کارهای تولید را هم انجام می دهیم تا سریال برای 
پخش در نوروز آماده شود.او ادامه داد: تصویربرداری صحنه های مرتبط با 
شهرستان این سریال نیز انجام شده است و کار تصویربرداری قبل از نوروز 

به پایان می رسد.
این تهیه کننده همچنین درباره تغییر نام سریال توضیح داد: قرار بود نام این 
سریال تغییر کند اما با همفکری هایی که با مرتضی میرباقری معاون سیما 
و مجید زین العابدین مدیر شبکه یک سیما داشتیم قرار شد همین عنوان 

روی سریال باقی بماند.
سریال »ن. خ« به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی 

این روزها در حال تصویربرداری است تا روزهای پایانی کار را سپری کند.


