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آیت اهلل رئیسی: حکم رهبری منشور پیش روی قوه قضائیه است

 هیچ کس حق دور زدن قانون را نخواهد داشت

پروژه جدید 
صهیونیست ها  برای 

نفوذ در ایران

به گزارش زمان ، رژیم صهیونیستی به بهانه شناسایی میراث و فرهنگ یهودیان، پروژه جدیدی را برای نفوذ در ایران راه اندازی کرده است.عد از شکست پروژه هایی 
همچون ایجاد حساب های کاربری در شبکه های اجتماعی به زبان فارسی و انتشار پیام های متعدد در این شبکه ها از سوی وزارت خارجه و دفتر نخست وزیری رژیم 
صهیونیستی و ناکارآمد ماندن آنها برای جذب مخاطبان داخل ایران، اکنون این رژیم برنامه جدیدی را برای نفوذ آغاز کرده است.در همین رابطه وزارت خارجه رژیم 
صهیونیستی با انتشار پیامی در توئیتر اعالم کرد: اسرائیل تصمیم به برپایی بنیاد ملی مطالعات در حوزه میراث و فرهنگ یهودیان ایران و کشورهای عربی را گرفته است. 
نخست وزیر نتانیاهو دراین باره گفت: وقت آن رسیده که این میراث باشکوه در حوزه مطالعات و آموزش نیز به جایگاه شایسته خود برسد.یادآور می شود در ماه های 
گذشته نتانیاهو با انتشار پیام هایی برای مردم ایران برای مثال در مورد مشکل کم آبی سعی کرده بود خود را به مردم ایران نزدیک کند. در تاریخ ایران نمی توان دشمنی 
را کینه توزتر از رژیم صهیونیستی یافت. برای درک خصومت صهیونیست ها با ایران نیاز چندانی به مرور تاریخ نیست چون این رژیم جعلی برای هر روز خود برنامه ای 

2ویژه در دشمنی با ایرانیان دارد.
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ایران و عراق باید متحد باشند
روحانی در نشست خبری با رئیس جمهور عراق:

سرمقاله

تالقی گاه ایران و جهان عرب

چندی پیش دونالد ترامپ در سفری اعالم 
نشده وارد بغداد شد و با کم ترین بازتاب موثر 
به ایاالت متحده بازگشت. او بعدها گالیه کرد 
که در حالی که کشورش در یک دهه اخیر ۷ 
تریلیون دالر در این منطقه هزینه کرده، خلبان 
از  ناگزیر  فرود،  هنگام  او  حامل  هواپیمای 

خاموش کردن چراغ ها بوده است.
در سلسله تفاوت هایی آشکار، انتظار می رود 
با  عراق،  به  ایران  جمهور  رئیس  سفر  که 
تجدید توافق درباره مرزهای دو کشور، عقد 
قراردادهای تجاری، سخنرانی در پارلمان عراق 
اهمیتی  دارای  سیستانی  آیت اهلل  با  دیدار  و 
تاریخی و با دستاوردهای کم نظیر در روابط 
ایران و عراق باشد. این دو تصویر به خوبی 
نشان دهنده شکست آمریکا در جنگ عراق 
و مهم تر از آن ناتوانی از گسستن پیوندهای 
تاریخی دو کشور است .سفر روحانی به عراق، 
باید بتواند این واقعیت را که عراق و ایران 
حوزه نفوذ طبیعی یکدیگرند با تصویر یک سره 
منفی و نادرست -حداقل در بخشی از جهان 
عرب- از ایران جایگزین کند؛ تصویری که 

سال ها با تبلیغات غرب جعل شده ...

2 دیاکو حسینی

نگاه روز

آغاز تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ 
از اواخر ۹۸

4

روحانی در نشست خبری با رئیس جمهور عراق:

ایران و عراق باید متحد باشند
 رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ایران و عراق طی 
سال های گذشته با مسئله تروریسم مواجه بوده اند، 
گفت: بسیار خوشحالیم در روزهای سخت در کنار 

مردم و کشور عراق بودیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم حسن 
در  بود،  کرده  سفر  عراق  به  دیروز  که  روحانی 
نشست خبری مشترک با رئیس جمهور عراق اظهار 
داشت: از دولت عراق برای مهمان نوازی از هیئت 
ایرانی در مدت سه روز اقامتی که در این کشور 
داریم، تشکر می کنم.وی گفت: احساس ما در عراق 
احساس حضور در وطن خودمان است. رابطه دو 
می شود.  گذشته  سال  هزاران  به  مربوط  کشور 
این اشتراکات دینی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی 
چیزی نیست که هیچگاه از آن فاصله بگیریم و 
همواره عالقمند به استحکام این روابط هستیم.

روحانی با بیان اینکه امروز گفتگوی بسیار خوبی با 
رئیس جمهور عراق داشتم و در تمام این مذاکرات 
نقطه اختالفی را ندیدم، افزود: رابطه میان ایران و 
عراق به نفع دو ملت است و ما اجازه نمی دهیم این 
منافع مشترک در هیچ شرایطی از مسیر مثبت 
تمام  در  بیان کرد:  خود دور شود.رئیس جمهور 
برای همکاری میان دو  حوزه ها، زمینه های الزم 
طرف وجود دارد. تجارت و سرمایه گذاری، ایجاد 
شهرک های صنعتی مشترک، بازارچه های مرزی، 
گردشگری از جمله زائران دو کشور، انرژی، برق، 

بانکی، خدمات  و  مالی  روابط  و  بانک  نفت،  گاز، 
آبی،  راه های  راه آهن،  فنی و مهندسی، جاده ها، 
اروندرود، مسائل محیط زیستی، سیاسی، منطقه ای 
و بین المللی. وی گفت: هر دو کشور در سال های 
گذشته با مسئله تروریسم مواجه بوده اند و امروز 
بسیار خوشحالیم که در روزهای سخت در کنار 
ملت و ارتش عراق بودیم.روحانی تصریح کرد: ما 
و در  اسالم  را در منطقه، در جهان  کشور عراق 
میان کشورهای عرب، کشور مهمی می دانیم و این 
کشور می تواند نقش بسیاری را در منطقه و در 
روابط میان کشورهای منطقه داشته باشد.رئیس 
جمهور بیان کرد: ما می خواهیم با عراق دو کشور 

بسیار نزدیک و متحد باشیم. 

متحد  بلکه  دیگری،  علیه  باشیم  متحد  آنکه  نه 
به خود  را هم  تا دیگر کشورهای منطقه  باشیم 
و  امنیت  ثبات،  ما  برای  افزود:  کنیم.وی  جذب 
دموکراسی در عراق بسیار اهمیت دارد و می دانیم 
عراق امن و آباد موجب ثبات و امنیت کل منطقه 
خواهد شد.روحانی در پایان با بیان اینکه بار دیگر 
از مردم عراق تشکر می کنم بابت مهمان نوازی آنها 
نسبت به ایرانیان به ویژه در ایام اربعین، خاطرنشان 
کرد: ما برای این سفر اهمیت بسیاری قائل هستیم 
و از مقامات عراقی و از جناب آقای رئیس جمهور 
عراق تشکر می کنیم و امیدواریم روز به روز شاهد 
مختلف  زمینه های  در  طرف  دو  عالیق  توسعه 

باشیم.

قیمت دارو در سال جدید ۱۰ تا حداکثر ۱۵ درصد 
افزایش خواهد داشت که با این رقم به مردم فشار 

محسوسی وارد نمی شود.
ایرج   ، سیما  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حریرچی معاون کل وزارت بهداشت در گفتگوی با 
رادیو تهران با اشاره به اینکه افزایش قیمت دارو در 
سناریو های مختلفی بررسی می شود، اظهار کرد: 
قیمت دارو در سال جدید ۱۰ تا حداکثر ۱۵ درصد 
افزایش خواهد داشت که رقم قابل توجهی که به 
مردم فشار وارد شود نیست و قسمت عمده آن را 
بیمه ها تقبل خواهند کرد.وی در ادامه افزود: در 
تومان  میلیارد  و ۲۰۰  هزار  میزان ۱۳  سال ۹۷ 
از  بیمه ها  را  پزشکی  مصرفی  ملزومات  و  دارو 
تولیدکنندگان ایرانی خرید کرده اند که این یکی 
از حمایت های اصلی از کاالی تولید داخل است.

معاون کل وزارت بهداشت اضافه کرد: ۸۵ درصد 
بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت رایگان هستند 
که حق بیمه آن ها را دولت از منابع عمومی تامین 
می کند و بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز از محل 
منابع کارفرما های دولتی، شبه دولتی و خصوصی 
مهمترین  دارو،  حریرچی،  گفته  می کند.به  اقدام 
ارائه خدمت داریم  کاالیی است که ما در سطح 
که مجموعا ۱,۲ درصد کل هزینه های ایرانیان را 
اخیر  سالیان  در  خوشبختانه  و  می دهد  تشکیل 
لحاظ  از  تولیدی کشور  داروی  حدود ۹۷ درصد 
از  درصد  فقط ۳  و  داخل هستند  تولید  عددی، 
خارج وارد می شود.وی با اشاره به اقدام اخیر وزیر 
بهداشت، گفت: دکتر نمکی در اقدامی جدید و با 
هدف تقویت تولید داخل ، واردات دارو های مشابه 
داخلی را ممنوع اعالم کرد.وی گفت: در دو سه 

دهه گذشته اجازه واردات به دارو های مشابه داخلی 
داده می شد که در  تا ۱۰ درصد  هم، در حد ۵ 
حال حاضر با هدف حمایت از تولید داخل ممنوع 
شده است و درخصوص داروی داخلی که میزانش 
هم به اندازه کافی باشد به هیچ وجه اجازه واردات 
نخواهیم داد که این موضوع از مهر گذشته عملیاتی 
شده و در سه ماه اخیر نیز به طور جدی نهادینه 
ما  خوشبختانه  کرد:  اضافه  است.حریرچی  شده 
در حوزه دارو خودکفا هستیم و فقط برخی مواد 
جانبی مثل مقوا برای جعبه های بسته بندی دارو 
یا فویل برای برخی قرص ها و یا مواد کپسول ها 
که هنوز برخی صنایع به خودکفایی الزم نرسیده 
اند، ممکن است از واردات به عنوان ابزار کنترلی 
استفاده شود مثل خیلی از کشور های دیگر دنیا که 

از آن بهره می گیرند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

مردم یمن، بیرحمانه قربانی تسلیحات اهدایی غربی ها می شوند
یمن  مردم  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
قربانی  ممکن،  شکل  ترین  بیرحمانه  با  روز  هر 
تسلیحات اهدایی و فروخته شده برخی کشورهای 

غربی به متجاوزین هستند.
قاسمی  بهرام  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سخنگوی وزارت امور خارجه با وحشیانه خواندن 
به  سعودی  ائتالف  متجاوز  جنگنده های  حمله 
شهروندان یمنی در »طالن« در بخش کشر در 
نتیجه آن حداقل ۲۰ زن و  استان حجه که در 

اقدام  این  رسیدند،  شهادت  به  یمنی  کودک 
متجاوزین را شدیداً محکوم کرد.وی با ابراز تأسف 
در  بشری  حقوق  محافل  و  سازمان ها  سکوت  از 
به  متجاوزین  ضدبشری  و  جنگی  جنایات  قبال 
پناه  بی  و  گناه  بی  کودکان  و  زنان  افزود:  یمن، 
آثار  و  قحطی  تحمل  سال ها  از  پس  که  یمنی 
انسانی ایجاد شده در این کشور، هر روز  فاجعه 
با بیرحمانه ترین شکل ممکن، قربانی تسلیحات 
اهدایی و فروخته شده برخی کشورهای غربی به 

اند صدای مظلومیت  تا زنده  متجاوزین هستند، 
شأن شنیده نمی شود اما آنان با مرگ مظلومانه 
خود سند شرمساری مدعیان دروغین حقوق بشر 

را برای همیشه تاریخ امضا می کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان خاطرنشان 
برابر کشتار روزانه  تنها در  نه  کرد: مدعیانی که 
زنان و کودکان در یمن سکوت می کنند بلکه با 
جنایات  این  در  متجاوزین،  به  تسلیحات  فروش 

شریک هستند.

افزایش 1۰ تا 1۵ درصدی 
قیمت دارو در سال جدید

کمک به نیازمندان ترفند کالهبرداران سایبری در روزهای پایانی سال
 معاون اجرایی پلیس فتا ناجا از شهروندان خواست 
شرکت ها  طریق  از  نیازمند  افراد  به  کمک  برای 
توسط  که  کشور  در  شده  شناخته  مؤسسات  و 
رسانه های جمعی اعالم شده، کمک های مردمی خود 

را واریز کنند.
حسین  سرهنگ  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ابراهیمی در تشریح این خبر، اظهار کرد: با توجه 
به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، برخی افراد 
با سو استفاده از نام مؤسسه های خیریه و کمک به 
خانواده های نیازمند از طریق فضای مجازی با ایجاد 

صفحاتی در شبکه های اجتماعی و درج تبلیغات در 
سایت ها، با معرفی خود به عنوان عضوی از مؤسسه 
خیریه اقدام به درخواست کمک مردمی می کنند، در 
حالی که مجوزهای الزم برای این منظور را ندارند.وی 
افزود: در این شرایط کالهبرداران و مجرمان سایبری 
با برانگیختن حس ترحم و همچنین تحریک کردن 
حس کنجکاوی افراد با شیوه هایی همچون ارسال 
قرار دادن مطلب در شبکه های اجتماعی،  ایمیل، 
تماس تلفنی و …اقدام به فریب مردم می کنند.

معاون اجرایی پلیس فتا ناجا به کاربرانی که قصد 

دارند کمک های خود را از طریق فضای مجازی یا 
طریق  از  کرد:  توصیه  کنند،  پرداخت  تلفن بانک 
شرکت ها و مؤسسات شناخته شده در کشور که 
توسط رسانه های جمعی شماره حساب های رسمی 
به  پول  واریز  از  و  کرده  اقدام  می شود،  اعالم  آنها 
خودداری  افراد  شخصی  و  نامعتبر  حساب های 
کنند.این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: شهروندانی 
که قصد دارند از طریق تلفن بانک، اینترنت بانک و 
سایت های معتبر کمیته امداد امام خمینی )ره( در 

سراسر کشور اقدام به پرداخت کمک کنند.
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مفقودی
 برگ سبز سواری پراید سایپا مدل 9۷ با شماره پالک 146ج55 ایران 82 با شماره 
موتور m15/8652136و شماره شاسی nas831200j5۷91941مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
به رنگ  ایکس آی مدل 1385   تی  تیپ جی  پراید  برگ سبز خودروی سواری 
سفید روغنی وبه شماره نیروی انتظامی 934 ص6۷ ایران-- ۷2 وبه شماره موتور 
1569388 و به شماره  شاسیS 14122858۷2۷15 به نام  تقی تقی پور مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .
نوشهر

مفقودی
المثنی سند کمپانی وبرگ سبز پزو 206 مدل 1389 بالک 656 ج 88 62 موتور 
از درجه  14189025326 شاسی  NAAP03ED3AJI30100 مفقود گردید و 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
به رنگ سفیدروغنی  پژو هاچ بک تیپ206TUSو  برگ سبز خودروی سواری 
مدل1393 وبه شماره نیروی انتظامی ۷۷9 ص ۷6 ایران--۷2 وبه شماره موتو ر 
163B0080182 وبه شماره شاسی   NAAP13FE6EJ49205۷  به نام  حسین 

بیژنی کشکک مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد .
نوشهر 

مفقودی
 فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم 

مفقودی مدرک تحصیلی اینجانب علیرضا رضا زاده فرمی فرزند حسین به ش ش 
49800۷1491 صادره از بابلسر متولد ۷0/6/9 نوع مدرک کارشناسی ارشد حساب 

داری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
مفقودیفریدونکنار 

شاسی شماره  به  خودرو  مالک  کشکک  بیژنی  حسین   اینجانب 
EJ 6 FE 13 NAAP 49205۷ و به شماره  موتور 163B0080182 وبعلت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکوردارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلو متر14 جاده مخصوص تهران 
کرج شرکت پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر انجام خواهد شد.
نوشهر 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  بشرح  صفرعلی       فرزند  الکتراشی  بهرامعلی  آقای 
وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  شورا  این  9۷0002/ش2 
شماره  به  زهرا  فرزند  خادمی  ناهید  شادروان   که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
شناسنامه  52  صادره از  کرج در  تاریخ 11/11/92دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   
کرج      بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 

 1-امید الکتراشی فرزند متوفی
2-نوید  الکتراشی فرزند متوفی

3-بهرامعلی الکتراشی همسر نتوفی
4-زهرا رهی مادر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه  دوم  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی وقت
 رسیدگی 1/81۷/9۷

در خصوص دعوی سید کمال میر تبار فرزند میر برار به طرفیت آقای اکبر عزیزی 
بخواسته مطالبه وجه شایسته است وقت رسیدگی تاریخ یک شنبه 98/1/25 ساعت 
9 صبح جهت اصالع خوانده در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و یک نسخه از 

آن جهت ضم در پرونده به این شورا ارسال گردد 
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف بابل 

رای شورا
 شماره  دادنامه :  ۷92مورخ 96/12/23     شماره پرونده :201/96/ش2

نشانی:   به  بهنام حاتمیان   وکالت  با  قربانی  آقای   هوشنگ  در خصوص دعوی 
تنکابن -خ امام-کوچه شهید مروتی-ساختمان بانک سامان -طبقه دوم  بطرفیت  
آقای  اکبر مجیدی   فغال مجهوالمکان   بخواسته مطالبه وجه  یک  فقره چک 
بشماره  : 56۷2۷  بعهده  بانک ملی ایران شعبه سبزه میدان  بمبلغ  30/000/000 
و خسارت تاخیر تادیه  با عنایت به مجموع محتویات پروند و استماع  اظهارات 
خواهان و ارایه  فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه 
میزان خواسته در عهده  به  استقرار دین  بر  ناحیه خواهان  که داللت  از  تقدیمی 
بقا ء  بر  ابرازی  در ید مدعی  داللت  بقای اصول  مستندات   خوانده داشته  و 
دین  و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق خواهان  در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه 
خواند ه علی الرغم ابالغ قانونی  اخطاریه  در جلسه شورا حاضر نشده  ونیز الیحه 
ای  از وی واصل نشده است. لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص  و مستندا 
برنامه چهارم توسعه  و  قانون  ماده 134  اجرایی  نامه  آیین  ماده ۷  الف  بند 1  به 
مواد 304و 310 و313و 314 قانون تجارت  و مواد 522 و 515و 198 قانون آیین 
بابت اصل  دادرسی مدنی   حکم به محکومیت خوانده  بمبلغ 30/000/000    
خواسته  وهزینه دادرسی بمبلغ  620/000 ریل و حق الوکاله وکیل   ،  و خسارت 
تاخیر تادیه  ازتاریخ   94/12/15تا زمان  پرداخت قابل محاسبه  در واحد  اجرای 
احکام   مدنی   در حق خواهان صادر و اعالم می نماید  .رای صادره غیابی وظرف 
انقضاء  از  و پس  در همین شورا  واخواهی  قابل  ابالغ  از  روز پس  بیست  مهلت 
مدت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی شهرستان 

تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه   دوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

*شماره پرونده :1/341/9۷ش3 ح* وقت رسیدگی 98/2/1۷
*خواهان :قربان فرزانه 

*خواندگان :1- گلرخ زمان زاده2-آذر موزونی *مجهول االمکان *خو.استه :الزام  
خواندگان به پرداخت خسارات ناشی از هزینه کارشناسی 

خواهان دادخواستی تسلیم شورای عمومی بخش نشتا نموده  که جهت رسیدگی 
به شعبه  سوم ارجاع 

گردید ه و وقت رسیدگی  تعیین شده، به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
بدرخواست خواهان  و دستور شورا  و باستناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی  
مراتب  یک نوبت در روزنامه  کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده    از تاریخ 
نشر آگهی  ظرف یکماه  به دفتر شورا  مراجعه وبا اعالم نشانی کامل خود، نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم  را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بههم رساند. 
مدیر  دفتر شعبه  سوم شورای حل اختالف   بخش نشتا   

آگهی
رای دادگاه حقوق شهرستان تنکابن 

 شماره  دادنامه :  9۷099۷1920200999
شماره پرونده شورا :۷22/96/ش3

*تجدید نظر خواه :بانک سینا 
 -2 المکان(  )مجهول  حاتمیان  کوده  حسین  محمد   -1: خواندگان  نظر  *تجدید 

انوش نظر پور  3-  رمضانعلی  کاظم پور  
*تجدید نظر خواسته :اعتراض به رای شورای حل اختالف

نامه 455- داد  به  برنایشی  فاطمه  با وکالت خانم  بانک سینا  تجدید نظر خواهی 
9۷/6/18 صادره از شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن  در آن قسمت که مربوط  
است به صدور حکم  مبنی بر بیحقی تجدیدنظر خواه  در مورد خواسته مطالبه 
هزینه نشر آگهی است، با عنایت به محتویات پرونده  وارد و موجه است . زیرا  در 
این پرونده  بموجب اوراق موجود  در پرونده ، دو بار قبل از جلسه اول  دادرسی 
ابالغ  از طریق  جراید صورت کرفته  و همچنین  بعد از صدور  رای بدوی   و نیز  
دادنامه و برگ اخطاریه تبادل لوایح  از طریق جراید ابالغ شده است  و لذا جمعا 
چهار بار در این پرونده  ابالغ از طریق جراید صورت گرفته  و از طرفی هزینه 
نشر آگهی  جزء  ظرف هزینه ها و خسارات دادرسی بوده  و لذا  بنا به مراتب فوق 
دادنامه تجدیدنظر  خواسته  را در این  خصوص نقض نموده  و با استناد  به ماده 2۷ 
قانون شوراهای حل اختالف  و مواد 519 و 520  قانون آیین دادرسی  مدنی ، حکم 
بر محکومیت  تجدید نظر خواندگان  به پرداخت  مبلغ  دویست و ده هزار توامان  
بابت هزینه نشر آکهی  در حق تجدیدنظر خواه  صادر می نماید . رای صادره  در 
مورد  تجدید نظر خوانده  آقای رمضانعلی  کاظم پور  قطعی است  و در خصوص 
سایر تجدید نظر خواندگان  آقایان انوش نظر پور  و محمد حسین کوده حاتمیان 
، مستندا به ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی ازتاریخ ابالغ واقعی ظرف بدوی  

بیست روز قابل   اعتراض و رسیدگی در این دادگاه می باشد.
رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی تنکابن- داریوش گوهر رستمی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای علی اسفندیاری شماره شناسنامه 662 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و فتوکپی  شناسنامه ورثه درخواستی با شماره 4/1411/9۷تقدیم دادگاه نموده و 
چنین اشعار داشته است که شادروان محمد حسین اسفندیاری به شماره شناسنامه 
الفوت  دائمی خود در گذشته و ورثه حین  اقامتگاه  تاریخ 9۷/11/21در  812 در 

وی عبارتند از 
1-علی اسفندیاری فرزند محمد حسین و طاهره شماره شناسنامه 662 متولد 1359 

صادره از بابل فرزند متوفی
2- ایمانه اسفندیاری فرزند محمد حسین و طاهره به شماره شناسنامه 51 متولد 

1355 صادره از بابل فرزند متوفی 
متولد  شناسنامه 663  به شماره  طاهره  و  محمدحسین  فرزند  اسفندیاری  3-آزاده 

1359 صادره از بابل فرزند متوفی 
4-طاهره شعشعانی فرزند علی اصغر و مولود به شماره شناسنامه 411 متولد 1332 

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

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای جواد شیرود بزرگی فرزند مجید      بشرح درخواستی که به شماره 9۷0011/
و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  شورا  این  ش2 
چنین توضیح داده که شادروان   مجید شیرود بزرگی فرزند محمد علی به شماره 
خود  دائمی  2/12/9۷دراقامتگاه  تاریخ  در   تنکابن  از   صادره   1000 شناسنامه 
شهرستان   تنکابن       بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  

منحصر است به: 
 1-جواد شیرود بزرگی فرزند متوفی
2-مهدی شیرود بزرگی فرزند متوفی
3-زهرا شیرود بزرگی فرزند متوفی

4-خدیجه پردل نامدار همسر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه  دوم  شورای حل اختالف تنکابن

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم حمیرا داودی مهر داره شناسنامه شماره 2050۷41863به شرح دادخواست 
به کالسه 1/1280/9۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حبیب اهلل داود پور خشکرود به شناسنامه 10 در تاریخ 
89/1/26اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
1-رضا داود پور خشکرود ی و شماره شناسنامه 229۷ فرزند حبیب اهلل و خورشید 

متولد 1341 فرزند متوفی
2- حمیرا داودی مهر و شماره شناسنامه 2050۷41863فرزند حبیب اهلل و خورشید 

متولد 1351 دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

برگه اجراییه 
مشخصات محکوم له صندوق قرض الحسنه ولیعصر پازواری با وکالت رجبعلی 
باباجان زاده زهرا شکری به نشانی بابل خ پردیس چهارراه فرهنگ پشت داروخانه 
نشانی  به  نژاد  رحمت  محمود  علیه   محکوم  مشخصات  نیکان  ساختمان  اتحاد 
مجهول المکان  به موجب رای شماره 611 تاریخ 9۷/6/31شعبه هفتم شورای حل 
اختالف شهرستان بابل محکوم  علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید اینجانب 
یوم االاجرا  بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی و مبلغ 210 هزار ریال به عنوان 

هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان
 مدیر دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان بابل

تالقی گاه ایران و جهان عرب
* دیاکو حسینی

 چندی پیش دونالد ترامپ در سفری اعالم نشده وارد بغداد شد و با کم ترین بازتاب 
موثر به ایاالت متحده بازگشت. او بعدها گالیه کرد که در حالی که کشورش در یک 
دهه اخیر ۷ تریلیون دالر در این منطقه هزینه کرده، خلبان هواپیمای حامل او هنگام 

فرود، ناگزیر از خاموش کردن چراغ ها بوده است.
در سلسله تفاوت هایی آشکار، انتظار می رود که سفر رئیس جمهور ایران به عراق، با 
تجدید توافق درباره مرزهای دو کشور، عقد قراردادهای تجاری، سخنرانی در پارلمان 
عراق و دیدار با آیت اهلل سیستانی دارای اهمیتی تاریخی و با دستاوردهای کم نظیر در 
روابط ایران و عراق باشد. این دو تصویر به خوبی نشان دهنده شکست آمریکا در 
جنگ عراق و مهم تر از آن ناتوانی از گسستن پیوندهای تاریخی دو کشور است .

سفر روحانی به عراق، باید بتواند این واقعیت را که عراق و ایران حوزه نفوذ طبیعی 
یکدیگرند با تصویر یک سره منفی و نادرست -حداقل در بخشی از جهان عرب- از 
ایران جایگزین کند؛ تصویری که سال ها با تبلیغات غرب جعل شده است. در این 
تصویر، ایران بعد از سقوط صدام حسین به قدرت برتر در عراق بدل شده و به یاری 
گروه های شبه نظامی شیعه در حال تبدیل کردن این کشور به حوزه نفوذ انحصاری 
و جزئی از برنامه بزرگ در شکل دادن به هالل شیعی است.پیام روحانی در اثبات 
نادرستی این تصویرسازی گویای برداشت واقعی تر ایران از جایگاهی خواهد بود 
که عراق در منظومه استراتژیک ایران در اختیار دارد. از دیدگاه ایران، عراق پساصدام 
تالقی گاه ایران و جهان عرب و دروازه ای است که نه تنها ایران را به دنیای تجارت 
و امنیت مدیترانه ای متصل می کند بلکه در آن سو، دنیای عرب-مدیترانه ای را نیز به 
ایران می رساند.عراق تنها در صورتی می تواند نقش تاریخی خود در این مفصل بندی 
ژئوپولیتیکی را ایفا کند که هم چنان متحد، یک پارچه، نیرومند و بی طرف بماند و از 
این طریق، بدون وابستگی به سایر کشورها قادر به انجام رسالت طبیعی و جغرافیایی 
خود باشد. به همین دلیل است که ایران اگرچه از کثرت گرایی قومی و مذهبی در 
عراق متحد حمایت می  کند اما به همان اندازه با طائفه گری و به انحصار گرفتن 
قدرت سیاسی در آن مخالف است و باز به همین دلیل است که ضمن تاکید بر 
استقالل عراق، برخورداری این کشور از روابط آزادانه با سایر کشورهای همسایه و 
جهان را نقطه قوتی می داند که می تواند تامین کننده خواست واقعی ایران در داشتن 

همسایه مستقل و قدرتمند که تحقق بخش منطقه ای قوی تر است نیز باشد.

صرفه جویی 10 میلیون یورویی
 با راه اندازی سامانه سمات

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه )سمات( گفت: نمونه خارجی 
سامانه تسویه معامالت بورس های کاالیی که برای تهیه آن مذاکره شده بود 

حدود 10 میلیون یورو هزینه داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »حسین فهیمی« دیروز در مراسم رونمایی از 
میزان  افزود:  انرژی(  )بخش  کاالیی  بورس  معامالت  تسویه  جامع  سامانه 
معامالت و تسویه وجوه در بازار سرمایه افزایش زیادی یافته و امسال حدود دو 
برابر شده است.مدیرعامل شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه با بیان اینکه این 
شرکت، بسترهای معامالت در بورس و بازار سرمایه را فراهم می کند، افزود: 
سامانه ای که امروز راه اندازی می شود، این توانایی را دارد که نیازهای جدید 
بازار سرمایه پاسخ داده خواهد شد.وی با تشریح روند طراحی و راه اندازی 
این سامانه اظهار داشت: برای ایجاد این سامانه حدود 120 هزار ساعت جلسه 
کارشناسی برگزار شده است.فهیمی افزود: نمونه خارجی این سامانه که برای 
تهیه آن مذاکره شده بود حدود 10 میلیون یورو هزینه داشت.وی یادآور شد: 
از دستاوردهای این سامانه، افزایش مدیریت وجوه نقد برای مشتریان است که 

برای نخستین بار در بازار سرمایه اجرا می شود.

موافقت شورای اقتصاد
 با خرید ۲۸ فروند هواپیما 

شورای اقتصاد با خرید 20 فروند هواپیمای ای تی آر، 
سه فروند ایرباس جدید و پنج فروند هواپیمای ایرباس 
دست دوم موافقت شد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
آخرین جلسه شورای اقتصاد در سال 139۷ دیروز به 
ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.اسحاق 
و  مشکالت  به  اشاره  با  جلسه  این  در  جهانگیری 
دشواری های اقتصادی سال 9۷ گفت: آمریکایی ها فشار 
سنگینی را در سال جاری به منظور فروپاشی اقتصاد 
کشور بر بخش های اصلی اقتصاد نظیر بخش نفت و 
حمل و نقل وارد کردند اما به فضل الهی این اتفاق رخ 
نداد و ما توانستیم با برنامه ریزی و تالش و ایستادگی 
مردم فشارها را پشت سر بگذاریم.معاون اول رئیس 
جمهور با بیان اینکه مردم در سال جاری با مسائل و 
کرد:  خاطرنشان  شدند،  مواجه  جدی  گرفتاری های 
با وجود سختی های معیشتی که بر مردم تحمیل شد، 
توانستیم سال جاری را نیز با موفقیت به پایان برسانیم 
و امیدوارم با تالش و همت مسئولین بتوانیم مشکالت 
دهیم.جهانگیری  کاهش  ممکن  حداقل  به  را  مردم 
همچنین با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت بتواند 
در سال 98 وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشد، از 
اعضای شورای اقتصاد و اعضای اقتصادی دولت که 
بار اصلی مدیریت فضای دشوار کنونی بر دوش آنان 
است، قدردانی کرد.در این جلسه که وزرای نیرو، نفت، 
جهاد کشاورزی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور نیز حضور داشتند درخواست های برخی 
دستگاه های اجرایی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر 
تصمیمات الزم اتخاذ شد.اصالح مصوبه شورای اقتصاد 
موضوع طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت از میادین 
در حال بهره برداری و اصالح مصوبه طرح گازرسانی 
به استان سیستان و بلوچستان با هدف افزایش تعداد 
خانوارهای برخوردار از گاز از 300 هزار به ۷00 هزار 
خانوار در پنج شهرستان از درخواست های وزارت نفت 

بود که در این جلسه به تصویب رسید.

روزانه ۴ هزار نفر از شهر موشکی ایران 
بازدید می کنند

 رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در شهر موشکی 
دستاوردهای علمی نظامی جمهوری اسالمی در حوزه 
موشکی به نمایش گذاشته شده که موجب امیدآفرینی 
مردم می شود و روزانه 4هزار نفر از آن بازدید می کنند. 
حسین  غالم  سردار  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در حاشیه 
بازدید از نمایشگاه موشکی نیروی هوافضای سپاه در 
یادمان شهدای عملیات بیت المقدس پادگان شهید حبیب 
الهی که برای کاروان های راهیان نور در اهواز برپا شده، 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برادران عزیز ما در نیروی 
با افتخار هوافضای سپاه امکانات مختلف خود اعم از 
موشکی و پهپادی را در »یادمان بیت المقدس« تعبیه و 
آماده بازدید کاروان های راهیان نور کردند. رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین افزود: در سایر یادمان ها آنچه را که 
مردم می بینند یادآوری هشت سال دفاع مقدس است اما 
در شهر موشکی، دستاوردهای علمی نظامی جمهوری 
اسالمی ایران در حوزه موشکی به نمایش گذاشته که 

موجب امیدآفرینی در دل مردم می شود.

سرمقالهخبر

و  میراث  شناسایی  بهانه  به  صهیونیستی  رژیم 
فرهنگ یهودیان، پروژه جدیدی را برای نفوذ در 

ایران راه اندازی کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بعد از شکست 
کاربری  حساب های  ایجاد  همچون  پروژه هایی 
در شبکه های اجتماعی به زبان فارسی و انتشار 
پیام های متعدد در این شبکه ها از سوی وزارت 
خارجه و دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی 
و ناکارآمد ماندن آنها برای جذب مخاطبان داخل 
برای  را  جدیدی  برنامه  رژیم  این  اکنون  ایران، 
وزارت  رابطه  همین  است.در  کرده  آغاز  نفوذ 
در  پیامی  انتشار  با  صهیونیستی  رژیم  خارجه 
توئیتر اعالم کرد: اسرائیل تصمیم به برپایی بنیاد 
ملی مطالعات در حوزه میراث و فرهنگ یهودیان 
ایران و کشورهای عربی را گرفته است. نخست 
وزیر نتانیاهو دراین باره گفت: وقت آن رسیده که 
این میراث باشکوه در حوزه مطالعات و آموزش 

نیز به جایگاه شایسته خود برسد.یادآور می شود 
پیام هایی  انتشار  با  نتانیاهو  گذشته  ماه های  در 
برای مردم ایران برای مثال در مورد مشکل کم 
آبی سعی کرده بود خود را به مردم ایران نزدیک 
کند. در تاریخ ایران نمی توان دشمنی را کینه توزتر 
از رژیم صهیونیستی یافت. برای درک خصومت 
صهیونیست ها با ایران نیاز چندانی به مرور تاریخ 
روز  هر  برای  جعلی  رژیم  این  چون  نیست 
خود برنامه ای ویژه در دشمنی با ایرانیان دارد.از 
هزینه های هنگفت ساالنه در آمریکا و برگزاری 
نشست های ساالنه از سوی البی »آیپک« که عمده 
برنامه های آن بر ارائه گزارش های دروغ از ایران 
و تحریک سیاست گذاران آمریکایی علیه تهران 
متمرکز است تا رایزنی های گسترده مقامات تل 
با مقامات کشورهای مختلف جهان برای  آویو 
تشدید فشارها بر ایران، فقط گوشه ای کوچک از 

دشمنی های رژیم اسرائیل با ایران است.

ترور دانشمندان ایرانی در سال های اخیر، تالش 
بی وقفه برای به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای 
و شکست برجام، تحریک جامعه بین الملل در 
مورد توان دفاعی ایران، حمله به مستشاران ایرانی 
حاضر در سوریه، تربیت جاسوس های ویژه برای 
سایبری  حمله  ایران،  داخل  در  عملیات  انجام 
 … و  گذشته  سال های  در  ایران  تأسیسات  به 
مواردی دیگر از خصومت رژیم صهیونیستی علیه 
جمهوری اسالمی هستند.در این میان اما شیرین 
کاری های نتانیاهو که با هدف تشدید فشارها بر 
ایران انجام می شود را نباید نادیده گرفت. استفاده 
از فرصت سخنرانی در مجمع عمومی سازمان 
با  ایران  ملل متحد برای تحریک کشورها علیه 
استفاده از وسایلی همچون نقاشی های کودکانه 
وزیر  نخست  که  است  اقدامی  پاره،  آهن  و 
صهیونیست ها هر ساله در حال انجام آن است.
در این میان و در اوج دشمنی با ایران اما به یکباره 

نتانیاهو مهربان شده و تالش می کند تا خود را به 
عنوان منجی و حل کننده مشکالت مردم ایران از 
جمله مشکل کم آبی معرفی کند.نکته قابل تأمل 
در خصوص اقداماتی از این دست آن است که 
ایران  با مردم  از دوستی  به طور مرتب  نتانیاهو 
موضوع  این  به  آنکه  حال  و  می گوید  سخن 
اشاره نمی کند که مجموع اقدامات وی و سایر 
صهیونیست ها در سال های گذشته چه وضعیتی 

را برای مردم ایران رقم زده بود.
نمی توان نقش رژیم صهیونیستی را در تصویب 
قطعنامه های ضد ایرانی در شورای امنیت سازمان 
ملل و اعمال تحریم های بین المللی علیه تهران 
نادیده گرفت و یا حتی آن را کم رنگ کرد از 
نشان  ویدئویی  پیام  این  که  طور  آن  رو  همین 
می دهد حربه جدید نتانیاهو علیه ایران این بار بر 
ایجاد تفرقه میان ملت و حکومت متمرکز شده 

است.

پروژه جدید رژیم صهیونیستی برای نفوذ در ایران

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید مدل13۷6به شماره پالک 91۷و12ایران 34شماره 
فاقد  و  گردیده  شاسیS14122۷6531329مفقود  شماره  موتور0003۷699و 

اعتبار می باشد.                                                           شهرستان دزفول

مفقودی
 سند کمپانی ولو کمپرسی ان 12 مدل 63 با شماره پالک 929ع38ایران 
۷2 با شماره موتور 00۷052و شماره شاسی 013696بنام حسین چیتگر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد                          بابل 

آیت اهلل رئیسی در مراسم تودیع و معارفه روسای 
قدیم و جدید قوه قضائیه گفت: حکم رهبری را 
منشور هشت ماده ای برای همه همکاران قضائی 
می دانم و این حکم منشور پیش روی قوه قضائیه 

است.
و  تودیع  مراسم  ازمهر،  نقل  به  زمان  به گزارش 
معارفه رؤسای قدیم و جدید قوه قضائیه دیروز 
و  لشکری  مقامات  مراسم  این  در  شد.  برگزار 
کشوری، معاونین قوه قضائیه، تعدادی از نمایندگان 
مجلس و رؤسای دادگستری ها و نمایندگانی از 
دولت حضور دارند.در ابتدای این مراسم محسنی 
اژه ای ضمن تقدیر از حضار و مقامات گفت: چهار 
دهه از انقالب گذشته و نظام به بسیاری از اهداف 
در  قضائیه  قوه  داد:  ادامه  است.وی  خود رسیده 
این چهل سال با مسئوالن دلسوز خدمات بسیار 
موفقیت های چشمگیری  است،  داشته  ارزشمند 
داشتیم اما تا نقطه مطلوب فاصله داریم.محسنی 
انسانی سرمایه است  نیروی  اینکه  بیان  با  اژه ای 
گفت: در زمان آیت اهلل آملی الریجانی 22 هزار 
نیروی جوان و با استعداد در قوه قضائیه مشغول به 
کار شدند.وی افزود: یکی از پرونده ها در سال های 
اخیر مربوط به تعاونی های اعتباری بود که فقط در 
پنج تعاونی با بیش از دو میلیون نفر مواجه بودیم.

المسلمین  و  این جلسه حجت االسالم  ادامه  در 
محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم 
رهبری حکم انتصاب آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی 
از سوی رهبر انقالب را قرائت کرد.آیت اهلل سید 
ابراهیم رئیسی گفت: امیدوارم اعتماد رهبری به 
موجب  قضائیه،  قوه  خطیر  مسئولیت  در  حقیر 
شرمندگی بنده خدمت ایشان و قضات و مردم و 
نیروهای انقالبی نشود.وی ادامه داد: حکم رهبری 
را منشور هشت ماده ای برای همه همکاران قضائی 
می دانم و این حکم منشور پیش روی قوه قضائیه 
از تالش های  باید صمیمانه  داد:  ادامه  است.وی 
خالصانه حضرات رؤسای محترم قوه قضائیه در 
طول تاریخ انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل دکتر 
بهشتی، موسوی اردبیلی، یزدی و قریب به یک 
تشکر  الریجانی  آملی  اهلل  آیت  تالش های  دهه 
درود  شاهرودی  اهلل  آیت  بلند  روح  به  و  کنم 
بفرستم و خدمات خالصانه ایشان ذخیره آخرت 
ایشان باشد انشااهلل. از همه مسئولین عالی که در 
سطوح مختلف کمک کردند آنها که سر به تیره 
تراب بردند خداوند انشااهلل همه شأن را در سر 
سفره امام رضا علیه السالم مهمان کند و آنها که در 
قید حیات هستند خداوند انشااهلل در توفیقاتشان 
بدون  اینکه  به  اشاره  با  رئیسی  بیافزاید.آیت اهلل 

تردید خدمات بزرگی در این 4 دهه صورت گرفته 
و قابل تقدیر است گفت: هرکس در خور خود و 
با برنامه هایی که داشته اقداماتی کرده است تا امروز 
این شرایط و وضعیت را پیدا کنیم. امروز شرایط 
را جناب آقای محسنی اژه ای در خدمات این دوره 
البته فرصت  از تالش و خدمت بیان کردند که 
نیست بسیاری از کارها را بیان کنیم.وی با بیان در 
طول سه سال گذشته فرصتی پیدا کردم و بیش از 
گذشته با مشکالت و با زندگی مردم در سطوح 
با مشکالت،  مختلف آشنا شدم گفت: به نظرم 
تنگناها در زندگی مردم آشنایی بیشتر باید داشت 
و این فرصت 3 ساله برای من این فرصت را مهیا 
فعلی  از ظرفیت  تا  را می کنم  تمام تالشم  کرد. 
و بالقوه برای کاهش درد و مشکالت و احقاق 
حقوق مردم در مسیر اجرای عدالت آنچه که مورد 
خواست مردم عزیزمان است تالش کنم.وی ادامه 
داد: با همه تالش هایی که انجام شده مردم در مورد 
اجرای عدالت همچنان نگران هستند و خواست 
و مطالبه مردم است که در سطوح مختلف اجرای 
عدالت را بیش از گذشته ببینند و تحول قضائی در 
این دوره به نظر من باید در بستر گام دوم تحول 
قضائی شکل بگیرد. برنامه تحول قضائی در بستر 
گام دوم که مقام معظم رهبری فرمودند ان شااهلل به 

همکاری همه بخش ها هم در دولت و همچنین در 
مجلس نیاز است که هرکس در حوزه کاری خود 
تالش کند تا این گام به ویژه در اجرای عدالت 
به خوبی برداشته شود.آیت اهلل رئیسی با تاکید بر 
اینکه در گام دوم انقالب اجرای عدالت به عنوان 
یکی از نکات مهم تلقی شده و از نکات مهم در 
امامین  تاکید  مورد  و همچنین  ما  اساسی  قانون 
انقالب بوده واقعاً می طلبد امروز به یک نقطه قابل 
قبول در ارتباط با اجرای عدالت به تفاهم برسیم 
گفت: آنچنان که فرمودند درباره عدالت کتاب های 
بسیاری می شود نوشت اما چه کنیم مردم احساس 
بگویم  نمی خواهم  بنده  کنند؟  عدالت  اجرای 
اجرای عدالت مساوی اجرای قانون است اما فعاًل 
اگر بخواهیم بر یک اصلی توافق کنیم آن اجرای 
قانون است.وی افزود: هیچکس در هیچ شرایطی 
و در هیچ جایگاهی حق دور زدن قانون و تخلف 

قانونی را نخواهد داشت. 
مسئله اجرای قانون را امروز در همه سطوح کشور 
یک  روز  هر  ما  کشور  در  و  گرفت  باید جدی 
حزب و یک جریانی می آید و ما باید بر اجرای 
قانون توافق کنیم و این مسئله را جدی بگیریم 
و بنده هم به عنوان نکته محوری ان شااهلل توجه 

خواهم داشت.

آیت اهلل رئیسی: حکم رهبری منشور پیش روی قوه قضائیه است

 هیچ کس حق دور زدن قانون را نخواهد داشت
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آگهی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
1-پرونده کالسه 441 و رای شماره 1005611   مورخه 9۷/8/3 به تقاضای آقای 
مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  باونعلی   فرزند  شمسی  منصور 
146/48 متر مربع مجزی شده از پالک  1916 اصلی واقع در بخش یک خرم آباد 

خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( سیف اله عسگری
 2- پرونده کالسه 901  و رای شماره 1006303  مورخه 9۷/8/29 به تقاضای سجاد 
دادآفرید فرزند نورالدین نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 31/04 متر 
مربع مجزی شده از پالک  ۷6 اصلی واقع در بخش یک خرم آباد خروجی از مالکیت 

مالک اولیه )رسمی( منصورشمسی 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و 
سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در 
روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف 
است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و 
ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155656
تاریخ انتشار نوبت اول :139۷/12/5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۷/12/21 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

آگهی فقدان سند
آقای سلطانحسین حسن زاده مالک ششدانگ یک باب خانه تحت پالک 1/1143بخش 
2گتوند با تسلیم دوبرگ استشهادیه گواهی شده توسط دفترخانه اسنادرسمی 28۷گتوند 
مدعی است که مالکیت ششدانگ پالک فوق به نام مالک ثبت وسند مالکیت دفترچه 
ای آن به شماره چاپی 32231۷صادرو تسلیم گردیده که به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده لذا به دستورتبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم 
یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد می تواند ظرف 10روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم نمایدودرغیراینصورت پس ازسپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی به نام مالک صادرخواهد شد.شماره م الف:16/230
امیرمسعود فاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادو امالک گتوند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
ثبتی و اراضی و ساختمانهای  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت   و ماده 13 آیین 
فاقد سند رسمی پرونده کالسه 9۷/94  برابررای شماره 1354 مورخ 139۷/11/24 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای شجاع نصیری  فرزند عباس بشماره شناسنامه 4۷5   صادره 
ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب سوله به مساحت  855  متر مربع پالک 
21فرعی مجزی  از پالک 1 فرعی از 8 اصلی واقع در دره خشکه پلدختر  بخش 
8خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی مومنی محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۷/12/5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۷/12/21 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
ثبتی و اراضی و ساختمانهای  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت   و ماده 13 آیین 
فاقد سند رسمی پرونده کالسه 32/9۷ برابررای شماره 133۷  مورخ 139۷/11/15 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم حمیرا احمدی  فرزند احمد علی بشماره شناسنامه 608  
صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب دامداری به مساحت  400  
متر مربع پالک فرعی از 11  اصلی واقع در قریه هلوش پلدختر  بخش 8خرم آباد 
خریداری از مالک رسمی آقای عیسی دلفان محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۷/12/5  تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۷/12/21 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی ابالغ اخطاریه
فرهنگیان  شوشتر-کوی  نشانی  به  پوربابدگانی  خسروشهاب  اطالع  به  بدینوسیله 
پرونده  رساند:درخصوص  می  المکان  مجهول  22)راهن(فعال  –گلستان۷-پالک 
اجرایی کالسه 940066به موجب گزارش شماره 9۷/95مورخ 9۷/12/5کارشناس 
ثبتی 6بخش2گتوند موضوع سند  به شرح تصویرپیوست،پالک  دادگستری  رسمی 
شماره 5866مورخ 45/11/22مورد وثیقه سندرهنی 80226مورخ 13۷8/6/10تنظیمی 
ارزیابی گردیده لذا  دفترخانه اسناد رسمی 28شوشتربه مبلغ 5/48۷/090/000ریال 
چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکورمعترض می باشید اعتراض کتبی خودرا ظرف 
مدت پنج روزازتاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزدکارشناس 
تجدید نظربه مبلغ 3/000/000ریال به دفتراین اجرا تسلیم نمایید.ضمنا به اعتراضی 
که خارج ازموعد یا فاقد فیش بانکی دستمزدکارشناس تجدیدنظرباشد ترتیب اثرداده 

نخواهد شد.شماره م الف:1۷/21۷
مدیرواحد اجرای اسنادرسمی گتوند-امیرمسعود فاطمیان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
ثبتی و اراضی و ساختمانهای  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت   و ماده 13 آیین 
مورخ 1392/5/24  برابررای شماره 532  پرونده کالسه 92/200  فاقد سند رسمی 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه 
شناسنامه 1944    بشماره  فرزند خدامراد  رحیمی   آقای حمید  متقاضی  بالمعارض 
صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یکباب عمارت مسکونی به مساحت  
309   متر مربع پالک 1فرعی از 116  اصلی واقع در کاوکالی پلدختر  بخش ۷خرم 
آباد خریداری از مالک رسمی آقای گی احمد نورعلیوند محرز گردیده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۷/12/5  تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۷/12/21 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی حصر وراثت
آقای سلمان عباس زاده سامیان دارای شناسنامه بشماره 11641۷ به شرح پرونده کالسه 
2114-9۷ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان التفات عباس زاده سامیان به شماره شناسنامه 1۷ در تاریخ 1386/9/12 در 

اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
1-رحمن عباس زاده سامیان فرزند التقات ب ش ش 1394 پسر متوفی.

2-حسین عباس زاده سامیان فرزند التفات به ش ش 940 پسر متوفی.
3-الیاس عباس زاده سامیان فرزند التفات به ش ش 116416 پسر متوفی.

4-حامد عباس زاده سامیان فرزند التفاتت به ش ش 1451408919 پسر متوفی.
5-علی عباس زاده سامیان فرزند التفات بشماره شناسنامه 1642 پسر متوفی.

6-سلمان عباس زاده سامیان فرزند التفات به شماره شناسنامه 11641۷ پسر متوفی.
۷-خانم عباس زاده سامیان فرزند التفات به ش ش 1643 دختر متوفی.

8-صغری عباس زاده سامیان فرزند التفات به ش ش 1300 دختر متوفی.
9-فاطمه عباس زاده فرزند التفات به ش ش 2143 دختر متوفی.

10-یاخشی سپاهی سامیان فرزند بهلول به ش ش 1 زوجه متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره139۷6031۷001005216-9۷/11/8هیات  برابررای 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی ناحیه 
یک اهوازتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای کاظم منصوری فرزندلفته بشماره 
شناسنامه5۷صادره ازحمیدیه به شماره ملی1۷56244308درششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت14۷مترمربع درقسمتی ازپالک 68/6بخش9اهوازخریداری شده ازسهمی 
آقای محمدحسین توکلی نیا)مالک رسمی(که حکایت از احرازمالکیت متقاضی نسبت 
به ملک موردتقاضاوانتقال ملک مع الواسطه وطی ارائه قولنامه عادی به بنام متقاضی 
داشته،محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده 
روزآگهی می شوددرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این 
اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خودرابه مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.ضمناصدورسندمالکیت 
مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.شماره م.الف)5/3185( تاریخ انتشارنوبت 

اول:9۷/12/5-تاریخ انتشارنوبت دوم:9۷/12/21
اکبرافشین-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز

آگهی ابالغ اجرائیه
 1355 تیرماه  مصوب  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  –آئین   18 ماده   

)اصالحی 8۷/6/11(
بدینوسیله به آقای  غالمرضا عالی همت نام پدراروجعلی ش ش ۷5۷  صادره از 
خوی بشماره کدملی 2802۷24991 بنشانی :خوی   -میدان شهید فهمیده کوچه 
یکم سمت چپ  میرعماد  بعدکوچه  متری  متری کوچه 10  آخر 16  جهادگران 2 
بعد زمین مسکونی  اولین خانه سه طبقه نیمه ساخت  ابالغ میشود که  خانم سمیرا 
ناصری برای وصول تعداد 113 عدد سکه  تمام بهار آزادی  بموجب مستند پرونده 
چون  نموده  صادر  اجرائیه   خوی  ثبت  اجرای  طریق  از  که    9۷0114۷ اجرایی  
طبق گزارش شماره 139۷511344۷003465 -139۷/12/04 مامور ابالغ ادرس شما 
بشرح فوق شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی 
نماید لذا طبق درخواست وارده بشماره 139۷0501344۷011290  - 139۷/12/15 
باستناد ماده 18 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 1355 
)اصالحی8۷/6/11(  مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و 10 
روز پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت وچنانچه  پس 
از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی پیگیری خواهد 

شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک خوی- سلیمانپور

اجرائیه
محل  نشانی  شغل:آزاد   پدر:کاکه   نام  محمدی   محمد   : له  محکوم  مشخصات 

اقامت:روانسر – دهستان زالوآب
نام پدر:یداله  شغل:آزاد  نشانی محل  مشخصات محکوم علیه: علی رضا نظری  

اقامت:مجهول المکان
محکوم به/به موجب دادنامه شماره  193مورخ 95/5/19شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه دوم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2/132/000 تومانبابت اصل 
خواسته در حق محکوم له و نیز مبلغ 1/۷10/000 ریال بابت خسارات دادرسی و نیز 
پرداخت تاخیر و تادیه پرونده در حق محکوم له. ایضا محکوم علیه محکوم است به 

پرداخت5% مبلغ محکوم به، بابت نیم عشر دولتی در حق دولت می نماید
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق له بانک ملت شعبه گتوند علیه آقای محسن 
ثبتی  بندرنجات وند )راهن(مالک ششدانگ پالک  نجات وند )وام گیرنده(و آقای 
هشتصد و بیست و شش فرعی ازچهل ونه اصلی )49/826(واقع در بخش پنج گتوند 
با شماره چاپی 295443صادرگردیده  آن  مالکیت  بندرنجات وندثبت وسند  نام  به 
رسمی  اسناد  1393/12/23دفترخانه  12221مورخ  شماره  رهنی  سند  .برابر  است 
212گتوند درقبال مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال)520/000/000(ریال به صورت 
ششدانگ دررهن بانک ملت گتوند قرارگرفته که دراثر عدم پرداخت اقساط منجر به 
صدوراجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی درواحد اجرای ثبت گتوند گردید وپس از 
ابالغ اجرائیه و اخطاریه های قانونی، طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ نهصدمیلیون 
و دویست و ده هزار )900/210/000(ریال ارزیابی شده که قطعی اعالم شده و به 
مرحله مزایده رسیده است.پالک فوق به مساحت سیصدوهفتادو نه ممیز چهل و یک 
)3۷9/41(مترمربع با کاربری مسکونی  سیستم سازه ای دیوار باربرویکصدوچهل و 
هشت ممیز هشتاد)148/80(مترمربع اعیان با سقف تیرچه و بلوک دارای اتاق پذیرایی 
،سه اتاق،هال،آشپزخانه که بدنه اتاقها سفیدکاری،کف ساختمان موزائیک،آشپزخانه 
و لوازمات با بدنه کاشیکاری و کف سرامیک و انشعابات آب و برق مجزا میباشد 
و درتصرف مالک مستقر است .پالک فوق از ساعت نه الی دوازده روز چهارشنبه 
مورخ بیست و یکم فروردین ماه نودوهشت )1398/1/21(دراداره ثبت اسناد و امالک 
گتوند از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده ازمبلغ پایه نهصدمیلیون و دویست 
و ده هزار)900/210/000(ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق اعم از حق انشعاب 
ویاحق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تاتاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد،وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شدونیم 
عشرو حق مزایده نقدا وصول می گردد.ضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رسمی گردد 
مزایده روز اداری بعد ازتعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرربرگزار خواهدشد. شماره 

م الف:16/219
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی گتوند-مسعود فاطمیان

دادنامه
شماره دادنامه1398  - تاریخ صدور : 9۷/11/29شماره پرونده: 6/۷60/9۷ش    

مرجع رسیگی: شعبه ششم ایثارگران  شورای حل اختالف –بنشانی خوی – جنب 
پادگان شهید شرفخانلو 

خواهان: عسگر قاسمی دودکانلو - محل اقامت : خوی –روستای احمد اباد
خوانده: 1-اسالم خادمی  محل اقامت –خوی- 22 بهمن - نمایشگاه  خادمی 2- اکبر 

رفیعی میاندرق  ادرس: مجهول المکان 
موضوع:  الزام به تنظیم سند 

قاضی شورا با استعانت از درگاه خداوند  متعال پس از مشاوره با اعضایس محترم  
شورا و با بررسی جامع اوراق پرونده ختم دادرسی  را اعالم و  بشرح ذیل مباردت 

به صدور رای مینماید:
رای شورا/در خصوص دادخواست تقدیمی اقای عسگر قاسمی دودکانلو به طرفیت 
1-اسالم خادمی2- اکبر رفیعی میاندرق    بخواسته الزام به تنظیم سند یک دستگاه 
خودرو وانت پیکان به شماره انتظامی35 ایران  4۷5ل53 با عنایت به محتویات  پرونده 
و جمیع اوراق و جوابیه پلیس محترم راهورشهرستان خوی به تاریخ 9۷/11/28  لذا با 
احراز معامله  بین طرفین و این که  ردیف دوم اقای محرم علی آبخیز  مالک خودرو 
میباشد خواسته خواهان  را محمول بر صحت تشخیص داده و به استناد  مواد 23۷ و 
362 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده  ردیف دوم آقای اکبر رفیعی میاندرق 
به حضور در یکی از دفتر اسناد رسمی ثبت اسناد و انتقال  سند خودرو وانت پیکان 
به شماره انتظامی35 ایران  4۷5ل53 بنام آقای عسگر قاسمی دودکانلو صادر و اعالم 
میدارد رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این  شعبه  
میباشد پس از انقضای مهلت قانونی قابل اتجدید نظر خواهی  در محاکم  محترم عمومی 
حقوقی شهرستان  خوی میباشد و در خصوص خوانده ردیف اول آقای اسالم خادمی 
به دلیل عدم توجه دعوی  به استناد ماده 48 بند 4 قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم 

میگردد قرار صادره غیابی  و قابل واخواهی در این شعبه میباشد
ابراهیمی - قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف خوی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 1012 و رای شماره 3669 مورخه 9۷/5/30 به تقاضای آقای مظفر بیگی 
نیا فرزند ملک مراد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 135/83   متر مربع 
مجزی شده از پالک  2352 فرعی از 2091 اصلی واقع در بخش یک  خرم آباد خروجی 
از مالکیت مالک اولیه )رسمی( صید میرزا سیاه منصور رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم 
وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر 
خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی 

نخواهد بود. م الف 4155654
تاریخ انتشار نوبت اول :139۷/12/5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۷/12/21 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 3123  و رای شماره 1000361 مورخه 94/02/16 به تقاضای علی اسدالهی 
فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 116/96 متر مربع 2 اصلی 
باقیمانده بخش 4 خروجی از مالکیت آقای محمدعلی پاپی زاده  رسیدگی و تائید و انشاء 
گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155612
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۷/12/5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۷/12/21 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  قانون مذکور مستقر  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:   پرونده کالسه 12۷6 و رای شماره 1001۷94  مورخه 
139۷/3/2۷ به تقاضای آقای ضرغام نادری فرزند درویش حسن نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت 6۷/80  متر مربع مجزی شده از پالک  1فرعی از 5 اصلی 
واقع در بخش 4 خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( رسول حیدری 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی 
موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4155623
تاریخ انتشار نوبت اول :139۷/12/5 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۷/12/21 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
کارت دانشجویی اینجانب سهند تاج پورفرزند عبدالرحمان به شماره شناسنامه و 
کد ملی 001۷58۷506صادره از تهران درمقطع کارشناسی رشته بهره برداری نفت 
صادره ازواحد دانشگاهی موسسه آموزش عالی مهر اروند با شماره کارت دانشجویی 
9313011022مفقود گردیده و از درجه اعبارساقط است از یابنده تقاضا می شود اصل 
کارت دانشجویی را به آدرس آبادان-بلوار آیت اهلل طالقانی-نرسیده به فلکه فرودگاه 
–جنب جایگاه سوخت CNG-ابتدای منازل ۷00دستگاه –دانشکده فنی و مهندسی 

مهراروند ویا به شماره تماس 06153364851اعالم و ارسال نماید.
شهرستان دزفول

مفقودی
اینجانب نبی ویسی مالک خودرو سواری پژو پارس ئی ال ایکس به شماره شهربانی 4۷ 
ل 818 ایران 29 و شماره بدنه 83828861 و شماره موتور 12683001160 به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی خودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه هر 
کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان 
فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است 

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

آگهی مفقودی
سند کمپانی خودرو پیکان سواری تیپ 1600مدل 13۷8به رنگ سفید معمولی به شماره 
پالک ایران24-349د63و شماره شاسی00۷842۷۷19و شماره موتور1112۷82۷۷28به 

نام نادرمراد پورمفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط است.         شهرستان دزفول

مفقودی
اینجانب اسماعیل مرادی مالک خودرو سواری پژو 405جی ال ایکس آی 8/1 به شماره 
شهربانی 21ل131ایران 29 و شماره بدنه 1424۷198و شماره موتور 1248412991۷ به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی خودرو مذکور را نموده، 
لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 

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

مفقودی
بدینوسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز(خودروسواری سیستم:پژو 
تیپ: 405 جی ال ایکس آی 8/1 مدل: 1384 به  شماره موتور 1248412991۷ و 
شماره شاسی 1424۷198 به نام اسماعیل مرادی مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط 

میباشد.                                                                            کرمانشاه

اگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پراید مدل 1381 به شماره شهربانی 16-551ب12 و شماره 
موتور 335۷80 و شماره شاسی S14122818005۷1 به نام سید مصطفی مرتضوی 

شاهرودی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.                                    بابل

آگهی مفقودی 
سند مالکیت خودرو

سند کمپانی و برگ سبز)شناسنامه( یک دستگاه ولوو 
گردیده  مفقود  ذیل  مشخصات  با  گز  بندر  شهرداری 

است.
1-شماره موتور:004293

N10 - HK2 - 044572 :2- شماره شاسی
3- تیپ: ان 10 )4*2(
4- رنگ: زرد-روغنی

5-تعداد محور: 2
6- مدل:1362

7- ظرفیت: 19 تن
8- شماره پالک: 129ق15-ایران69

گز-شماره  بندر  گلستان-شهرداری  استان  آدرس: 
تماس:7375-0173436 واحد امور مالی

شهردار بندر گز - جعفر رضایی

برگه اجراییه 8/874/97
مشخصالت محکوم علیه  امیر عباس بیابانی مقدم بابلی  فرزند منوچهر به وکالت 
هدا نادعلی پور منفرد به نشانی بابل حد فاصل  پاسداران 18 و 20 خیابان طالقانی 

ساختمان فالحیان  واحد 1 
بابل مجهول  به آدرس  ابراهیم  فرزند  نژاد  مشخصات محکوم علیه سمیه  عباس 
المکان  به موجب رای شماره 1108-9۷/9/3تاریخ شعبه 8 شورای حل اختالف 
شهرستان بابل محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ 54/000/000ریال بابت 
بابت خسارت  مبلغ  و  دادرسی  هزینه  بابت  ۷50/000ریال  مبلغ  و  خواسته  اصل 
تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تاریخ9۷/۷/1 تا اجرای حکم و مبلغی بابت 

حق الوکاله وکیل رای صادره غیابی میباشد
 مدیر دفتر شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان بابل

 دادنامه
 کالسه پرونده 3/366/96شماره دادنامه 652-96/8/15خواهان سید ابوطالب جعفری 
فرزند سید بابل حمزه کال بسیج 18 کوچه شهید عمرانی نرگس سه خوانده محمد 
تقی حسینعلی پور بابل اداره زندان بابل خواسته مطالبه وجه  رای شورا در خصوص 
دعوی خواهان سید ابوطالب جعفری به طرفیت محمد تقی حسینعلی پور به خواسته 
مطالبه به مبلغ 40 میلیون ریال با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و 
اظهارات خواهان و مستندات ابرازی وی فیش بانکی و بالتفات به اینکه  خوانده در 
جلسه شورا حاضر نکردید و ولی نسبت به مستندات ابرازی خواهان ایراد و دفاعی 
به عمل نیامده است لذا شورا دعوی خواهان را معمول در جهت تشخیص و مستنداً 
قانون شوراهای  مواد 11 و 31  و  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  مواد 519 و 198  به 
حل اختالف حکم به محکومیت خوانده پرداخت مبلغ 40 میلیون ریال بابت اصل 
خواستهو مبلغ 580000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس برابر مقررات قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی قضایی شهرستان بابل می باشد 
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف  بابل حسن پور 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  شکراله  فرزند  آالشتی  کاشی  رضا  آقای 
وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  و  کرده  ثبت  شورا  15/15۷5/9۷این 
نموده و اعالم داشته که شکراهلل کاشی آالشتی فرزند علی گدا به شماره شناسنامه 
13 صادره از بابل در تاریخ 9۷/12/14در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت 

نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتنداز  از 
1-رضا کاشی آالشتی فرزند شکراله شماره شناسنامه 8835 فرزند متوفی

فرزند  شناسنامه5560286184  شماره  به  شکراله  فرزند  آالشتی  کاشی  2-مهدی 
متوفی

00105959۷1فرزند  شناسنامه  شماره  به  شکراله  فرزند  آالشتی  کاشی  مریم   -3
متوفی 

4-طوبی رحیمی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه2063984433 همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهر استان بابل 

 دادنامه
عباس  امیر  خواهان   دادنامه9۷/11/23-1431  شماره  کالسه8/1089/9۷  پرونده   
بیابانی فرزند منوچهر به آدرس بابل میدان کیاکال جنب آهن فروشی بیابانی طبقه 
المکان خ  لیلی صنعتی به آدرس مجهول  ایرانیان خواندن  بیلیارد   فوقانی باشگاه 
طالقانی حدفاصل پاسداران با وکالت هدی نادعلی  فرزند قنبر به آدرس بابل 18 و 

20 ساختمان فالحیان واحد خواسته مطالبه وجه
به وکالت  فرزند  بیابانی  عباس  امیر  آقای  قاضی شورا در خصوص دعوی   رأی 
هدی نادعلی پور  منفرد به طرفیت خانم لیال صنعتی به خواسته صدور حکم بر 
محکومیت خوانده به مبلغ 10 میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و 
تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل نظر به اینکه صورت حساب 
واریزی و جوابیه استعالم بانک ملی به انضمام پرینت بانکی به شماره 000414در 
داشته  خوانده  به حساب  و  مذکور  مبلغ  به  وجه  واریز  بر  داللت  تاریخ9۷/1/24 
خوانده با وصف ابالغ قانونی و انتظار کافی حضور نیافته و الیحه ای  نیز ارسال 
نکرده و دفاعی به عمل نیاورده دلیل بر باب ابراء یا اسقاط یا ادای دین ارائه نشده 
است فلذا دعوی محمول برصحت  تشخیص و مسندا به مواد 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 13۷9 حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال اصل خواسته ومبلغ  210 هزار ریال هزینه دادرسی 
و احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست9۷/8/12لغتیت الوصول 
بانک مرکزی محاسبه خواهد شد و  از سوی  اعالمی  نرخ شاخص  اساس  بر  که 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای 
صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واقعی این مرجع و پس از آن ظرف 

همان مدت قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم حقوقی شهرستان بابل است
 قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بابل مصطفی ابرازه



صدور ۸۵0 میلیون دالر بیمه نامه 
اعتبار صادراتی

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از صدور 
850 میلیون دالر بیمه نامه اعتبار صادراتی کوتاه مدت 
خبر داد و گفت: خدمات ویژه ای به صادرکنندگان در 

دوران تحریم ارائه خواهیم داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، افروز بهرامی در نشست 
اینکه حجم  بیان  با  با خبرنگاران  دیروز خود  خبری 
کلی پوشش های بیمه ای و ضمانتی صندوق ضمانت 
صادرات ایران در سال 9۷ با احتساب پوشش های در 
دست اقدام به رقم 2200 میلیون دالری رسیده است، 
به  نسبت  درصدی   25 رشد  رقم  این  داشت:  اظهار 
سال 96 را به ثبت رسانده ضمن اینکه حجم عملکرد 
پوششی در بخش بیمه نامه های اعتبار صادراتی به 850 
میلیون دالر رسیده که رشد 130 درصدی نسبت به 
سال 96 دارد.مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران 
افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان تنها 
مؤسسه بیمه اعتبار صادراتی در ایران با صدور انواع 
بیمه نامه ها و ضمانتنامه های اعتباری، نقش مهمی در 
توسعه صادرات غیرنفتی ایفا می کند و این در حالی 
ضوابط  در  عدیده ای  مشکالت  هم اکنون  که  است 
بانکی و بیمه ای، ناشی از تحریم های ناعادالنه مجامع 
بین المللی بروز کرده که تأثیر نامطلوبی بر روابط تجاری 
کشورمان با بازارهای خارجی ایجاد نموده است.وی 
تصریح کرد: بر این اساس قرارداد اتکایی با کنسرسیومی 
از معتبرترین شرکت های بیمه اتکایی جهان به رهبری 
مونیخ ری برای اولین بار در طول فعالیت صندوق در 
20 سال گذشته منعقد شده که یکی از دستاوردهای 
منحصر به فرد به شمار می رود.به گفته بهرامی، قرارداد 
اتکایی مشارکت با بزرگترین بیمه اتکایی جهان، به منزله 
ُمهر تائید بر فرآیندهای اعتبارسنجی صندوق و پذیرش 
توسط  صندوق  ریسک های  از  درصدی  خودکار 
ضمانت  صندوق  است.مدیرعامل  مزبور  شرکت های 
محصوالت  طراحی  داشت:  اظهار  ایران  صادرات 
جدید و تنوع بخشی خدمات، متناسب با نیازهای روز 
صادرکنندگان، تالش برای فعال سازی مجدد خطوط 
متون  کیفیت  ارتقای  و  ساده سازی  و  خریدار  اعتبار 
ضمانتنامه های اعتباری، از جمله دستاوردهای صندوق 
ضمانت صادرات ایران است.وی ادامه داد: شرکت های 
معتبر در کشورهای هدف، شناسایی و به صادرکنندگان 
معرفی شده اند ضمن اینکه ظرفیت سازی جدید برای 
همتا  مؤسسات  همکاری  با  تجارت خارجی  تسهیل 

انجام شده است.

خبر
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اوقات شرعی

گوشت و مرغ تنظیم بازاری همچنان عرضه می شود

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: 
کماکان  بازاری  تنظیم  مرغ  و  گوشت 
گذشته  با  مقایسه  در  و  می شود  تامین 
افزایش واردات داشته ایم اما نحوه توزیع 
و  معدن  صنعت،  وزارت  اختیار  در  آن 

تجارت است.
ازتسنیم، حمید  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ناصری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور 

دام در واکنش به خبر توقف عرضه گوشت تنظیم بازاری در میادین میوه و تره 
بار و سایر مراکز منتخب، اظهار کرد: موضوع تامین واردات گوشت قرمز و مرغ 
نگرفته  آن صورت  در  تغییری  و  است  انجام  در حال  روال  طبق  بازاری  تنظیم 
است.وی افزود:برای تنظیم بازار گوشت قرمز واردات این محصول در روزهای 

گذشته افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، 
نحوه توزیع گوشت تنظیم بازاری با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام 
می شود، اما روند تامین محصوالت تنظیم بازاری گوشت و مرغ قطع نشده و ما 

این محصوالت را تحویل وزارتخانه یاد شده میدهیم.
اظهار  نیز  صمت  وزارت  بازرگانی  خدمات  امور  دفتر  مدیرکل  قبله  محمد 
کرد:توزیع گوشت دولتی با همان روال سابق در حال انجام است و در میادین 

میوه و تره بار نیز توزیع می شود و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
بنابراین گزارش، مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اعالم 
کرده بود که توزیع گوشت قرمز تنظیم بازاری در میادین میوه و تره بار و فروشگاه 
زنجیره متوقف شده است.همچنین گفتنی است که برای تنظیم بازار گوشت قرمز 
به تعداد 50 هزار راس وارد کشور  به زودی3 کشتی جدید دام زنده هر کدام 

می شود.

رشد 39 پله ای ایران در شاخص »نوآوری جهانی«

وزارت صنعت، معدن و تجارت بر پایه 
رتبه  المللی،  بین  رسمی  مراجع  گزارش 
مهم  های  شاخص  برخی  در  را  ایران 
رتبه  آنها،  جدیدترین  در  که  کرد  اعالم 
سال  در  جهانی  نوآوری  زمینه  در  ایران 
2018 نسبت به سال 2012 صعود 39 پله 

ای را تجربه کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ایران در 

را  رتبه 66  دنیا  بین 144 کشور  در  پذیری جهانی سال 2012  رقابت  شاخص 
ایران در  بین 140 کشور رسید.سال 2012  به 89 در  داشت که در سال 2018 
شاخص آزادی اقتصادی در بین 185 رتبه 1۷1 را ثبت کرد، اما این جایگاه در 
سال 2018 در بین 180 کشور جهان با بهبود 15 پله ای به رتبه 156 رسید که در 
مدت )سالهای 9۷- 1391 ( مورد بررسی، جمهوری اسالمی شرایط مناسبتری در 

بین کشورهای مورد ارزیابی جهان بدست آورده است.
براساس جداول مورد بررسی، در سال 2012 ایران در بین 183 کشور در شاخص 
سهولت کسب و کار رتبه 144 را از آن خود ساخته بود، اما در سال 2018 به رتبه 
124 در بین 190 کشور رسید که در واقع بهبود 20 رتبه ای را بدست آوردیم.
همچنین در این شاخص داده های سال 2019 نیز درج شده که ایران در بین 190 

کشور جهان رتبه 128 را دارد.
جمهوری اسالمی در شاخص نوآوری جهانی سال 2012 به جایگاه 104 در بین 
143 کشور جهان رسیده بود، اما در سال 2018 در بین 126 کشور به 65 رسید، 
البته این آمار نشان می دهد که تعداد 1۷ کشور در بررسی سال گذشته میالدی 
مورد محاسبه قرار نگرفته اند.بهرحال ایران در این بخش در مقایسه با سال 2012 
بالغ بر 39 پله صعود داشته است.ارزیابی انجام شده در شاخص رفاه لگاتوم ) 
موسسه بین المللی لگاتوم سطح رفاه کشورها را اندازه گیری می کند( ایران در 
سال 2012 رتبه 116 را در بین 149 کشور بدست آورده بود، اما در سال 2018 
در بین 149 کشور مورد بررسی به جایگاه 108 رسید.داده های درج شده حاکی 
از بهبود هشت پلیه ای کشورمان در این شاخص دارد.موسسه لگاتوم در ارزیابی 
خود 9 شاخص فرعی را مورد نظر قرار می دهد که اقتصاد، کارآفرینی و فرصت، 
امنیت،  و  ایمنی  سالمت،  آموزش،  فردی،  آزادی  اجتماعی،  سرمایه  حکمرانی، 

محیط زیست مجموع این رده های سنجش است.

خبر

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با اشاره 
به مصوبه حذف یارانه 3 دهک باالی جامعه 
گفت: افرادی که حقوق باالی 5 میلیونی می 
گیرند و هنوز یارانه دریافت می کنند، افرادی 
که فوت شده اند و هنوز یارانه دریافت می 

کنند جزو 3 دهک خواهند بود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، رحیم زارع 
گفت: بودجه امسال نسبت به سال قبل تفاوت 
افزایش  بهزیستی،  هدفمندی،  داشت.  هایی 
وام های ازدواج، بیمه سالمت، یارانه کاالهای 
تا  کارمندان  حقوق  افزایش  سقف  اساسی، 
400 هزار تومان به اضافه 10 درصد، افزایش 
اشتغال، اولویت افزایش حقوق بازنشستگان 
مالیاتی  سقف  تومان،  میلیون   2.5 از  کمتر 

یارانه  افزایش  دولت،  کارمندان  حقوق 
خرید گندم، آب و برق مدارس، تسهیالت 
مددجویان و معافیت از پرداخت آب و برق 
و گاز برای یکبار، افزایش اشتغال برای کمیته 
شورای  ایرادات  اصالح  بهزیستی،  و  امداد 
رانندگان درون  بیمه  بودجه، حق  از  نگهبان 
شهری و برون شهری و هزینه بیمه تکمیلی 
جانبازان، میزان افزایش شرکت های دولتی، 
بانک ها و موسسات دولتی و مواردی از این 
قبیل از جمله مواردی بود که در بودجه امسال 
لحاظ شده است.رحیم زارع درباره حذف 3 
باالی  دهک   3 گفت:  نیز  بگیر  یارانه  دهک 
جامعه با توجه به حساب بانکی و اموالی که 
به نامشان ثبت شده است شناسایی می شوند.

افرادی که حقوق باالی 5 میلیونی می گیرند 
که  افرادی  کنند،  دریافت می  یارانه  هنوز  و 
فوت شده اند و هنوز یارانه دریافت می کنند 
جز 3 دهک خواهند بود که حذف یارانه آنها 
در حمایت از اشتغال و تولید و حمایت از 
بهداشت و سالمت  خرید تضمینی گندم و 
هزینه خواهد بود.او در ادامه گفت: 20 هزار 
میلیارد تومان به صورت مستقیم برای اشتغال 
انتظار  دولت  از  است.  شده  گرفته  درنظر 
داریم ظرفیت ها در بهزیستی، بسیج ، ستاد 
اجرایی اشتغال فرمان امام، خاتم االنبیا را در 
اقتصادی  کمیسیون  بگیرد.عضو  نظر  اشتغال 
مجلس گفت: عرضه 2 میلیون بشکه نفت در 
بورس انرژی و افزایش حامل های انرژی به 

که  مواردی است  دیگر  از  تمام شده  قیمت 
می توان از این ظرفیت ها در اشتغال استفاده 
بودجه  پیکان  نوک  امسال  گفت:  کرد.زارع 
به سمت تولید است و قطعا وضعیت تولید 
برای  که  هایی  مشوق  یافت.  خواهد  بهبود 
ارز  بازگرداندن  صورت  در  صادرکنندگان 
حاصل از صادرات در نظر گرفته شده است 
می تواند از تفاوت های بودجه امسال باشد.
او درباره درآمدهای مالیاتی در سال 98 گفت: 
نرخ ها تغییری نکرده است و سرجمع مالیات 
ها همان 2۷ درصد می شود. با توجه به قانون 
مالیات بر ارزش افزوده که 9 درصد است، 
درامد مالیاتی که دولت پیش براورد کرده در 

سال 98 محقق نخواهد شد.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: امسال مقرر شد تا گروه سوم اصناف 
که شامل مشاغل خرد و کوچک هستند، مشمول افزایش مالیات 

نشوند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، سعید ممبینی با اشاره به مشکالت 
برخی اصناف در رکود یکساله اخیر و در واکنش به پیشنهاد برخی 
اصناف برای در نظر گرفتن تنفس مالیاتی در سال جاری اظهار کرد: 
با توجه به اینکه طی یکی دو سال گذشته شاهد رکود در بازار و 
مشکالت اقتصادی بودیم، پیشنهادهایی به سازمان مالیاتی داده شده 
ولی اتاق اصناف ایران پیشنهادی از جنس تنفس مالیاتی ندارد.رئیس 
اتاق اصناف ایران افزود: ما در این شرایط پیشنهاد داده ایم که در تعیین 
مالیات اصناف، سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن رکود 2 ساله 
اخیر و مشکالت اصناف در این مدت، مالیات بر درآمد آن ها را تعیین 
کند.وی گفت: البته خوشبختانه مقرر شده است تا گروه سوم اصناف 
که شامل مشاغل خرد و کوچک هستند، با توجه به معافیت های 
مالیاتی، مشمول افزایش مالیات نشوند.به گفته ممبینی، گروه و دسته 
سوم شامل مشاغلی است که حجم فروش کاال و خدمات آن ها طی 
یکسال کمتر از یک میلیارد تومان است.مودیان صاحبان مشاغل در 
آیین نامه قانون مالیات های مستقیم بر اساس حجم فعالیت به سه 
گروه تقسیم می شوند؛ گروه اول کسانی هستند که مجموع مبلغ 
فروش کاال و خدمات سال قبل آنها بیش از سه میلیارد تومان بوده و 
برای گروه دوم باید بین یک تا سه میلیارد تومان باشد؛ مودیانی که در 
گروه اول و دوم قرار نمی گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند.

مالیات مشاغل خرد و کوچک 
در سال ۹۸ افزایش منی یابد

حذف یارانه افراد با حقوق باالی 
۵ میلیون تومان در سال آینده

یک مقام مسئول در نظام بانکی با اشاره به حرکت بانک ها به سمت 
دیجیتالی شدن گفت: با توجه به تغییرات سریع تکنولوژی در نظام 

بانکی، خدمات به مشتریان متنوع تر می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالمجید پورسعید در مراسم 
رونمایی از تمبر بانک ایران زمین گفت: بانک های کشور به سمت 
دیجیتالی شدن حرکت کرده اند و گام های بسیار مهمی برداشته شده 
است و این در حالی است که با توجه به تغییر سریع تکنولوژی در 
سیستم بانکی دنیا، این گام ها باید سریع تر و بلندتر در نظام بانکی 
ایران برداشته شود.وی افزود: بر این اساس بانک ایران زمین به 
عنوان یکی از بانک هایی که خود را با تکنولوژی های روز نظام 
بانکی سازگار کرده است، اولین بانکی بوده که به سمت دیجیتالی 
شدن گام برداشته است.پورسعید اظهار داشت: رونمایی از تمبر 
بانک ایران زمین نشانگر حرکت این بانک در راستای دستیابی به 
اهداف است و ما در برنامه خود تدارک دیده ایم که به یک بانک 
دیجیتالی تبدیل شویم. این در حالی است که ما اولین بانکی بودیم 
که برنامه ریزی برای تحول دیجیتالی در نظام بانکی را اعالم کرده 
و تالش نموده ایم که خدمات خود را به مشتریان متنوع تر کنیم.
مدیرعامل بانک ایران زمین اظهار داشت: جای خوشحالی دارد که 
بانک های دیگر نیز این حرکت را شروع و برای آن برنامه ریزی 
کرده اند و بر این اساس ما نیز به زودی شاهد ارائه خدمات جدید 
به مشتریان هستیم.تمبر بانک ایران زمین به مناسبت سالروز تأسیس 

این بانک که 24 اسفند است، رونمایی شد.

مست  به  ابنیک  نظام  حرکت 
شدن دیجیتایل 

یک مقام مسئول در صنعت خودرو از آغاز تولید آزمایشی پژو 
301 در اواخر سال 98 خبر داد و گفت: بر اساس قرارداد ایران 
خودرو با پژو، این شرکت بابت ترک ایران باید خسارت بدهد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسین نجاری در نشست خبری 
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان اینکه 
تولید آزمایشی پژو 301 از اواخر سال آینده آغاز خواهد شد، 
گفت: حدود 50 تا 60 درصد قراردادها برای تولید این خودرو 
منعقد شده است و این در شرایطی است که شرکت پژو باید 
بابت ترک ایران خسارت بدهد.وی تصریح کرد: از محل قرارداد 
سه جانبه ای که میان ساپکو، ای کاپ و قطعه سازان منعقد 
شده، باید ۷ هزار میلیارد تومان خسارت تولید پرداخت شود 
ایران خودرو است.به گفته نجاری،  که مسئولیت آن به عهده 
طرف قرارداد قطعه سازان برای تولید این خودرو، ایران خودرو 
است و 60 درصد قطعات نیز داخلی سازی شده است.وی در 
بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از هر فرد، نهاد نظامی 
استقبال  باشد  داشته  قطعات  ساخت  توانایی  که  غیرنظامی  و 
می کنیم، گفت: تمام بحث ما این است که همه باید توانایی تولید 
داشته باشند و هر کسی مدعی باشد می تواند قطعه بسازد، درب 
ساپکو به روی قطعه سازان باز است. نجاری خاطرنشان کرد: ما 
با نهادهای نظامی از قبل هم در تماس بودیم و اکنون تماس ما 
بیشتر شده و در حال تالش برای ساخت قطعات الکترونیکی با 

استفاده از دانش فنی آنها هستیم.

 ۳۰۱ پژو  آزماییش  تولید  آغاز 
۹۸ از اواخر 

       فراخوان مناقصه عمومی 
دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 

1- دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب منطقه ای لرستان
کد  با   ) مرکزی  بانک    RI شبای640100004101114144111308  شماره   (

اقتصادی 411163451988 و شناسنامه ملی 10861305730 
2-موضوع مناقصه : تکمیل عملیات اجرایی سد عالی محمود 

3-برآورد : 182 میلیارد ریال بر اساس فهرست به سال 1397 رشته سد سازی 
4-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 5140 میلیون ریال بصورت ضمنانت نامه بانکی 

5-رتبه و رشته مورد نیاز : حداقل پایه 4 آب )سابقه احداث یک سد خاکی را داشته باشد( – 
حداقل امتیاز فنی 65 و ضریب تاثیر 0/4 می باشد . 
6-مدت و محل اجرا : 30 ماه – شهرستان الیگودرز 
7-تاریخ توزیع اسناد : 97/12/21 لغایت 97/12/28 

8-آدرس و شماره تماس جهت تهیه اسناد مناقصه : شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت فایل 
         www.SETADIRAN.IR الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس   به   سامانه تدارکات  اسناد 
یا به نشانی لرستان – خرم آباد – انتهای بلوار ولیعصر )عج( شرکت آب منطقه ای لرستان مراجعه 

نمایند .تلفن تماس : 06633240009 
9-ارائه گواهی صالحیت و آخرین تغییرات روزنامه و اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده 

و .... الزامیست 
10-دستورالعمل شماره 94/158764 مورخ 94/7/13 در خصوص تعیین دامنه قیمت های متناسب 

پیشنهادی در این مناقصه لحاظ می گردد. 
11-پیمانکاران می بایست دارای گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار را داشته باشند 

12-تاریخ ارسال پیشنهادها : شرکت ها نسبت به ارسال پیشنهادات خود از طریق سامانه ستاد 
تا پایان وقت اداری مورخ 98/1/17 اقدام و به صورت فیزیکی به دفتر حراست و امور محرمانه 
این شرکت تحویل نمایند بازگشایی پاکات در تاریخ 98/1/18 راس ساعت 10 صبح خواهد بود . 
امور قراردادهای شرکت آب منطقه ای لرستان

مفقودی نوبت اول
با  روغنی  سفید  رنگ  به   1383 مدل   1600 تیپ  پیکان  مادر  کمپانی  سند  مفقودی 
شماره  11284840251۷0و  موتور  شماره  با   82 ایران  122ج12  شهربانی  شماره 

شاسی 110131۷2مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
موتور  شماره  با   82 ایران  659ن33  پالک  شماره  SLXبا   405 پژو  سبز  برگ 
حبیب  منصوری  شیدا  M31FE8H611193بنام  شاسی  شماره  164B0114519و 

 بابل آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی ماده3قانون 
و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
 برابررای شماره 139۷11441۷10000001هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک گتوند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی شهرداری گتوندششدانگ عرصه یکباب زمین محل کارخانه آسفالت 
خریداری شده مع الواسطه به مساحت 4۷130مترمربع قسمتی ازپالک 54/692)مستثنیات54/555(

واقع دربخش 5گتوند آدرس محل وقوع ملک گتوند جاده کیارس محرز گردیده است لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاصی 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ اولین انتشارآگهی به 
مدت 2ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایندبدیهی است درصورت انقضای مهلت 
اعتراض وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. شماره م الف:206 /16 

تاریخ انتشارنوبت اول:139۷/12/6-تاریخ انتشارنوبت دوم:139۷/12/21
امیرمسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسنادرهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق له بانک ملت شعبه گتوند علیه آقای مجتبی 
زاده اسد)وام گیرنده و راهن(ششدانگ پالک ثبتی پنج هزاروششصد و پنجاه و شش 
فرعی ازپنجاه و چهاراصلی )54/5656(واقع دربخش5 گتوند به نام مجتبی زاده اسد 
ثبت وسند مالکیت آن با شماره چاپی 2954۷5سری ب سال 91صادرگردیده است 
برابرسندرهنی شماره 9886مورخ 1393/9/1دفترخانه اسناد رسمی 338گتوند درقبال 
دررهن  به صورت ششدانگ  ریال640/000/000ریال  میلیون  مبلغ ششصد و چهل 
صدوراجرائیه  منجربه  اقساط  پرداخت  عدم  دراثر  که  قرارگرفته  گتوند  ملت  بانک 
اجرائیه  ازابالغ  پس  گردیدو  گتوند  ثبت  اجرای  درواحد  اجرائی  پرونده  وتشکیل 
و ششصد  میلیارد  یک  مبلغ  به  رسمی  کارشناس  نظر  ،طبق  قانونی  های  واخطاریه 
قطعی  که  شده  ارزیابی  هزار)1/651/100/000(ریال  ویکصد  میلیون  ویک  پنجاه  و 
وسه  سیصد  مساحت  به  فوق  است.پالک  رسیده  مزایده  مرحله  به  و  شده  اعالم 
ممیزهفت)303/۷(مترمربع عرصه که به دوواحد مسکونی تقسیم شده وهرکدام درب 
ممیزپنجاه)1۷2/50(مترمربع،واحد  دو  یکصدوهفتادو  اعیان  دارند.مساحت  مستقلی 
اول شامل دو خواب هال پذیرایی و دارای درب حیاط بزرگ،واحددوم نیز دارای یک 
خواب هال پذیرایی می باشد.سازه ساختمان اسکلت سنتی ،سقف تیرچه بلوک که 
مالک ساختمان بعد ازپایان کاراقدام به تقسیم ملک به دو واحد مسکونی و افزایش 
زیربنا نموده است.انشعابات آب وبرق مجزا هستند.پالک فوق از ساعت نه الی دوازده 
اداره  نودو هشت)1398/1/21(در  ماه  فروردین  یکم  و  بیست  مورخ  روزچهارشنبه 
ثبت اسنادوامالک گتوند ازطریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از مبلغ پایه  یک 
میلیارد و ششصد و پنجاه ویک میلیون و یکصد هزار)1/651/100/000(ریال شروع 
وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکراست پرداخت بدهی 
های مربوط به آب ،برق اعم از حق انشعاب ویا حق اشتراک و مصرف درصورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره 
تاتاریخ مزایده اعم ازاین که رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است ونیزدرصورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شدو نیم عشرو حق مزایده نقدا وصول می گردد.
ضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی درهمان 

ساعت ومکان مقرربرگزارخواهد شد. شماره م الف:16/218
مسئول واحد اجرای اسنادرسمی گتوند-مسعود فاطمیان

آگهی ابالغ اجرائیه
 ماده 18 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 1355 )اصالحی 8۷/6/11(

بدینوسیله به آقای علی اکبر  رحمانی نام پدر نقدعلی   به کدملی  2802۷۷3348 
به ش.ش 144 بنشانی :  خوی- شهرک ولیعصر فاز فرهنگیان نوساز و بلوار چمران 
کوچه شهید معصومی صنایع ام دی اف چشگمیر    ابالغ میشود که   عقیل پناهی  
برای وصول مبلغ   /20/000/000  ریال بموجب  مستند پرونده اجرایی 9۷009۷1 که 
از طریق اجرای ثبت خوی اجرائیه  صادر نموده چون طبق گزارش مامور ابالغ ادرس 
شما بشرح فوق شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی 
نماید لذا طبق درخواست وارده بشماره  139۷0501344۷0106۷8 - 139۷/11/28 
بستانکار و باستناد ماده 18 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب 
تیرماه 1355 )اصالحی8۷/6/11(  مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی 
انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت  از تاریخ  میشود و 10 روز پس 
وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی 

پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس  اداره ثبت اسناد وامالک خوی-  پرویز سلیمانپور

آگهی ابالغ اجرائیه
 ماده 18 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 1355 )اصالحی 8۷/6/11(
بدینوسیله به آقای علی اکبر  رحمانی نام پدر نقدعلی   به کدملی  2802۷۷3348 به ش.ش 144 
بنشانی :  خوی- شهرک ولیعصر فاز فرهنگیان نوساز ابالغ میشود که   عقیل پناهی  برای وصول 
مبلغ 5/000/000 ریال بموجب  چک شماره 63۷196  مستند پرونده اجرایی 9۷009۷2 که از طریق 
اجرای ثبت خوی اجرائیه  صادر نموده چون طبق گزارش مورخ 9۷/10/02  مامور ابالغ ادرس شما 
بشرح فوق شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید لذا طبق 
درخواست وارده بشماره  139۷0501344۷0106۷9 –مورخ  139۷/11/28 بستانکار و باستناد ماده 
18 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 1355 )اصالحی8۷/6/11(  مفاد 
اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات 
اجرایی جریان خواهد یافت وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 

عملیات اجرایی پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس  اداره ثبت اسناد وامالک خوی-  پرویز سلیمانپور

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   رضا نظرلو دارای شناسنامه شماره  5۷6 بشرح دادخواست به کالسه 9۷2435/
ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان عزیز  نظرلو بشناسنامه 2802231124   در تاریخ  9۷/10/1 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  نعمت نظرلو فرزند   عزیز –ش 
ش 13   خوی –  پسر متوفی/2-  رضا نظرلو فرزند    عزیز –ش  ش 5۷6 -خوی 
-  پسر متوفی/3-  معرفت نظرلو فرزند   عزیز -ش  ش  513  –خوی -  پسر متوفی/4-  
معصومه  نظرلو فرزند   عزیز ش ش 5  -خوی- دختر  متوفی/5-   طاهره نظرلو فرزند  
عزیز ش ش 640    خوی- دختر متوفی/6- لیلی  نظرلو فرزند  عزیز ش ش  639 خوی 
–دخترمتوفی/۷-    نبات عابدلو فرزند  تقی ش ش  35۷    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


