
ظریف: عربستان آینده اش را در تنش
 با ایران می بیند

کمترین حقوق ها در سال آینده ۵۲۵ هزار 
تومان افزایش می یابد

روحانی : آمریکایی ها در حال انتقال 
تروریست ها به افغانستان هستند

به گزارش زمان ،  وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با یک رسانه عربی به مساله سفر 
روحانی به بغداد، ارتباط سفر بشار اسد به تهران با استعفای وی، روابط ایران و عربستان و 

همچنین روابط ایران و روسیه پرداخت.

به گزارش زمان ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح نحوه افزایش حقوق 
کارمندان در سال ۹۸ با اشاره به افزایش ده درصدی و 400 هزار تومانی حقوق در سال آینده 

گفت که کمترین حقوق ها در سال آینده ۵۲۵ هزار تومان افزایش خواهد کرد.

به گزارش زمان ، حسن روحانی با بیان اینکه همه ملت های مسلمان و متعهد منطقه جنگ با تروریسم 
را تا از بین بردن فتنه ادامه خواهند داد، گفت: ما نیازمند یک وحدت و اتحاد بزرگ برای ایجاد قدرت 

بزرگ منطقه ای هستیم تا وقتی ابرقدرتها راجع به این منطقه فکر می کنند.
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تشریح نحوه افزایش حقوق در سال آینده ؛

کمترینحقوقهادرسالآینده۵2۵هزارتومانافزایشمییابد
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
کارمندان  افزایش حقوق  نحوه  تشریح  با  اسالمی 
در سال ۹۸ با اشاره به افزایش ده درصدی و 400 
هزار تومانی حقوق در سال آینده گفت که کمترین 
افزایش  تومان  آینده ۵۲۵ هزار  حقوق ها در سال 

خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حمیدرضا حاجی 
بابایی با اشاره به مصوبه مجلس در جریان بررسی 
الیحه ی بودجه سال ۹۸ و توضیحات علی الریجانی 
در جلسه مجلس درباره ی نحوه افزایش حقوق ها 
گفت: هیچ ابهامی در مصوبه مجلس وجود نداشته 
است. طبق این مصوبه باید به همه کارکنان شاغل 
و بازنشسته کشوری و لشگری در سال آینده 400 
هزار تومان بدهند که این را از طریق ضریب اعمال 
می کنند به نحوی که مجموع افزایش 400 هزار 
تومان بشود.وی ادامه داد: عالوه بر افزایش 400 هزار 
تومانی حقوق دولت باید تا ۱0 درصد نیز افزایش 

حقوق اعمال کند. عبارت تا ۱0 درصد به این منظور 
گنجانده شده که اگر منابع دولت کم باشد مثالً در 
ایرادی از سوی شورای  حد ۹ و نیم درصد باشد 
نگهبان به این مصوبه گرفته نشود.وی افزود: در حال 
حاضر ما ۳۹ هزار میلیارد تومان منابع به این منظور 
داریم که ۲4 هزار میلیارد تومان آن برای افزایش 
400 هزار تومانی حقوق ها و ۱۵ هزار میلیارد تومان 
برای ۱0 درصد افزایش حقوق است. در واقع در سال 
۹۷، ۱4۵ هزار میلیارد تومان برای حقوق ها هزینه 
کردیم که ۱0 درصد آن ۱4.۵ هزار میلیارد تومان 
می شود.حاجی بابایی با بیان این که تعداد کارکنان 
شاغل و بازنشسته با نیروهای مسلح ۵ میلیون و 
بدون آنها 4 میلیون و ۳00 هزار نفر است تاکید کرد: 
شرایط برای اعمال افزایش ۱0 درصدی حقوق ها هم 
مهیا است و برای بازنشستگان کشوری و لشگری هم 
لحاظ خواهد شد. این افزایش ۱0 درصدی هم در 
حقوق، هم در پاداش پایان خدمت و هم در اضافه 

کار تأثیرگذار است مثل بقیه افزایش حقوق هایی 
که هر سال اعمال می شود.وی با اشاره به پیشنهاد 
دولت برای افزایش ۲0 درصدی حقوق ها در سال 
۹۸ گفت: با این مصوبه مجلس 4 میلیون نفر از ۵ 
میلیون مستمری بگیر بیشتر از از آنچه در پیشهاد 
دولت پیش بینی شده بد افزایش وجود داشت. با این 
مصوبه پایین ترین حقوق که یک میلیون و ۲40 هزار 
تومان است چیزی حدود 4۳ درصد رشد می کند 
و باالترین حقوق ها با احتساب مالیات ۱0.۹ درصد 
افزایش پیدا خواهد کرد.بر این اساس پایین ترین 
حقوق ها ۵۲۵ هزار تومان افزایش می یابد و باالترین 
حقوق ها با احتساب مالیات ۲ میلیون تومان افزایش 
پیدا خواهد کرد. در حالی که طبق پیشنهاد دولت 
۲۵0 هزار تومان افزایش برای پایین ترین حقوق ها 
و 4 میلیون تومان افزایش برای باالترین حقوق ها 
اعمال می شد. بنابراین ما کم به سمت عدالت حرکت 

کردیم و سعی کردیم فاصله را کم کنیم.

آغازعرضه2۰هزارمیلیاردریالاوراقمنفعتصنعتنفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: عرضه۲0 
هزار میلیارد ریال اوراق منفعت این شرکت با هدف 
تامین بخشی از منابع مالی طرح ها در دو مقطع 
زمانی امروز چهارشنبه ۲۲ و شنبه ۲۵ اسفند در 

فرابورس انجام می شود.
مسعود  نفت،  ازوزارت  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کرباسیان، با بیان اینکه اوراق منفعت ازسوی یک 
شرکت داخلی و با ضمانت شرکت ملی نفت منتشر 
با نرخ اسمی ۱۹  اوراق  این  می شود، اظهار کرد: 
درصد ساالنه و سررسید سه ساله عرضه می شود 
و پرداخت سود آن نیز ۶ ماه یکبار خواهد بود.به 
گفته وی، با توجه به ظرفیت های بازار سرمایه و 
استقبال از عرضه اوراق منفعت، پیش بینی می شود 
در سال آینده نیز شرکت ملی نفت ایران مسیر 
تأمین سرمایه از محل فروش اوراق منفعت را ادامه 
دهد.مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: 

افزون بر اوراق منفعت، شرکت ملی نفت ایران برای 
سال آینده دیگر ابزارهای تأمین مالی برای تأمین 
سرمایه پروژه های نفت و گاز را نیز در دستور کار 
دارد.معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه طبق برنامه 
پایان سال، ۳0 هزار میلیارد ریال  تا  در مجموع 
اوراق منفعت منتشر خواهد شد، افزود: بهمن ماه 
امسال ۱0 هزار میلیارد ریال از این اوراق عرضه 
شد و ۲۲ اسفند نیز ۲0 هزار میلیارد ریال باقیمانده 
تا برنامه اعالم شده در زمینه  عرضه خواهد شد 
اوراق  این  از محل فروش  تامین سرمایه پروژه ها 
عملی شود.پیش از این نیز تالین منصوریان، مدیر 
سرمایه گذاری و کسب وکار شرکت ملی نفت ایران 
مستمر  پیگیری های  با  عرضه  این  اینکه  بیان  با 
شرکت ملی نفت ایران و همکاری و تعامل سازمان 
بورس اوراق بهادار فراهم شده است و می تواند یکی 
از گزینه های قابل اتکا برای تامین منابع مالی مورد 

نیاز در اجرای طرح نگهداشت و افزایش تولید نفت 
و  اصل  بازگشت  اصلی  ضمانت  بود:  گفته  باشد، 
اوراق، منافع و عوائد محصول است که  این  فرع 
بر اساس قوانین و مصوبه های مربوطه، بازپرداخت 
از محل بخشی از این عوائد انجام می شود؛ افزون 
بر این، شرکت ملی نفت ایران ضامن اوراق خواهد 
بود.بر اساس این گزارش، در حالی که تحریم های 
نفت  به ویژه صنعت  و  اقتصاد  ایران،  علیه  آمریکا 
کشور را نشانه گرفته است، شرکت ملی نفت ضمن 
تدوین و پیگیری اجرای طرح نگهداشت و افزایش 
توان تولید نفت با هدف به کارگیری ظرفیت های 
در  رکود  از  جلوگیری  و  اشتغال زایی  داخلی، 
داخل  متنوع  مالی  ابزارهای  از  استفاده  صنعت، 
کشور را نیز در دستور کار قرار داده است تا فرآیند 
جذب سرمایه برای اجرای طرح ها و پروژه ها معطل 

شرکت های خارجی نباشد.

مذاکراتکارشناسیایرانواروپابرسراینستکس
نشست کارشناسان ایرانی با مدیران ارشد اینستکس 
برای عملیاتی کردن سازوکار حمایت از مبادالت 
تجاری ایران و اروپا و چگونگی همکاری آن با نهاد 

متناظر ایرانی برگزارشد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در نشست کارشناسی 
ایران و مدیران اینستکس،غیر از بخش های مختلف 
وزارت امور خارجه، نمایندگان دستگاه های دولتی 
مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت 
جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، سازمان 

جمهوری  کشتیرانی  شرکت  دریانوردی،  و  بنادر 
این  داشتند.در  حضور  ایر  ایران  و  ایران  اسالمی 
جلسات، انتظارات طرف ایرانی مشخصا از اینستکس 
در حوزه های تخصصی به تفصیل برای طرف مقابل 
تشریح شده و طرفین بر روی راهکارهای ممکن برای 
رفع مشکالت ناشی از تحریم های آمریکا در این 
حوزه به بحث های فنی و کارشناسی می پردازند.این 
دور از نشست ها بر موضوع مشخص نحوه عملیاتی 
کردن اس پی وی اروپایی موسوم به اینستکس و 
چگونگی همکاری آن با نهاد متناظر ایرانی که در 
شرف تاسیس می باشد متمرکز است. پر فیشر، مدیر 

اروپا،  ایران و  از مبادالت تجاری  سازوکار حمایت 
موسوم به »اینستکس« به ایران آمد. بنا بر اعالم 
سفارت فرانسه در ایران او با روسای نمایندگی های 
سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس در تهران دیدار 
ایرانی نیز در مورد  با مقام های  کرده و قرار است 
»چگونگی عملیاتی کردن اینستکس« گفت وگو کند. 
وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه 
و انگلیس یازده بهمن  ۹۷ اعالم کردند کانال ویژه 
پرداخت اروپا و ایران تحت عنوان »سازوکار حمایت 
از مبادالت تجاری ایران و اروپا« به نام اینستکس 

INSTEX به ثبت رسمی رسیده است.

ساخت2۰۰هزارمسکندرشهرهایجدیدبامشارکتبخشخصوصی
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح برنامه ساخت ۲۰۰ هزار مسکن در شهرهای جدید، 
گفت: پرهیز از تصدی گری و ورود مستقیم بخش دولتی در امر ساخت و استفاده از 

ظرفیت بخش خصوصی و تامین مالی پروژه ها از مزیت های این برنامه است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، حبیب اهلل طاهرخانی درباره ساخت ۲۰۰ هزار واحد 
مسکونی در شهرهای جدید، اظهار کرد:  با توجه به اهداف آمایشی کشور، توجه به 
ابعاد زیرساخت ها و آماده سازی زمین قبل از شروع عملیات اجرای ساخت واحدها، 
برنامه ریزی برای دهک های مختلف جمعیتی با تمرکز بر قشر متوسط اجتماعی و با هدف 
تنوع بخشی به ساختار جمیعتی و اجتماعی بخشی از اهداف هستند.وی تصریح کرد: 
پرهیز از تصدی گری و ورود مستقیم بخش دولتی در امر ساخت، استفاده از ظرفیت بخش 
خصوصی و تامین مالی پروژه ها از طریق شراکت با بخش خصوصی، تاکید بر رویکرد 
محله محوری به منظور تامین همزمان خدمات و تسهیالت رفاهی ساکنان با تناسب 
ساخت واحدهای مسکونی، استفاده از تکنولوری های نو، صنعتی سازی، انبوه سازی و 
صرفه جویی منابع آب در ایجاد محالت بخش دیگری از مزیت های برنامه تولید مسکن 
در شهرهای جدید است.وی ادامه داد: از دیگر مزیت های برنامه تولید مسکن در شهرهای 
جدید توجه به کیفیت کالبدی مناسب و عدم یکسان سازی کالبد واحدهای مسکونی، 
امکان پیش فروش واحدهای ساختمانی در مرحله پیشرفت فیزیکی3۰ درصدبه منظور 
تامین مالی پروژه، بهره مندی از تسهیالت بانک مسکن با نرخ سود 18 درصد و قابلیت 
کاهش تا 15 درصد از جمله کاهش یک درصدی در صورت انبوه سازی، یک درصدی 
در صورت صنعتی سازی و یک درصدی در صورت ترویج الگوی ساختمان سبز است.
طاهرخانی بیان کرد: ساخت 445۰۰واحد در استان تهران، 18۰۰۰ هزار در استان البرز، 
375۰۰ واحد در اصفهان، ۲8۰۰۰ واحد در خراسان جنوبی، ۲5۰۰۰ واحد در فارس، 

16۰۰۰ واحد در آذربایجان شرقی، 65۰۰ واحد در بوشهر، 1۲۰۰۰ واحد در مرکزی، 
1۰۰۰ واحد در هرمزگان، 3۰۰۰ واحد در خوزستان، 55۰۰ واحد در سیستان و بلوچستان 
و 3۰۰۰ واحد در سمنان برنامه ریزی شده است. بر اساس برنامه اعالم شده از سوی وزیر 
راه و شهرسازی قرار است 4۰۰ هزار واحد مسکونی طی سال های 98 و 99 با هدف 
متناسب کردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن ساخته شود. تاکنون ساخت حدود 1۰۰۰ 
واحد از این برنامه در مشهد و استان مرکزی آنهم توسط بنیاد مسکن آغاز شده است. 
کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باورند در خوشبینانه ترین حالت ممکن ۲۰ درصد از این 

برنامه عملیاتی خواهد شد.

از  برون رفت  راه  برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:  معاون طرح و 
مشکالت خودرو، تغییر ساختار در صنعت خودرو است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سعید زرندی درباره برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای صنعت خودرو گفت: یک اشکالی وجود دارد که در اذهان عمومی 
اینطور مطرح می شود که همه مدیران وزارت صمت، مدافع سر سخت صنعت 
بنده خودم اشکاالتی دارم و  این تلقی درست نیست،  خودرو هستند.وی گفت: 
حتی در جلساتی سختگیری وزیر بر این دو خودروساز را می بینم اما در شرایط 
فعلی باید دو مسیر را از هم جدا کنیم.زرندی تصریح کرد: اول دوران کوتاه مدت 
است، در این وضعیت مواد اولیه تا ۲۰۰ در صد افزایش پیدا کرده و مشکالتی برای 
خودروسازها پیش آمده و تعداد زیادی صنایع ما وابسته به این صنعت هستند.وی 
افزود: از طرفی از سوی بازار، یک تقاضای خیلی باالیی صورت گرفت و صدها 
هزار نفر برای ثبت نام اقدام کرده بودند. در این زمان، انتقاد از گذشته دردی را 
دوا نمی کند، باید سعی می کردیم این وضعیت را مدیریت کنیم که سعی شد با 
تصمیماتی موضوع کنترل شود و تمرکز بر افزایش تولید قرار گرفت.معاون طرح و 
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای حل مشکل نقدینگی قطعه سازان 
نیز با همکاری بانک مرکزی، 4,۰۰۰ میلیارد تومان به قطعه سازان دو خودروساز 
تسهیالت ارائه شد تا مقداری از مشکالت سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی آن ها 
برطرف شود.زرندی تاکید کرد: اما در درازمدت باید تغییر ساختار جدی در صنعت 
خودرو اتفاق بیفتد، متأسفانه سرمایه گذاری های خارجی در این صنعت نتوانست به 

خاطر مسائل بعد از برجام ادامه پیدا کند.
وی گفت: باید در کنار این دو خودروساز، خودروسازان دیگری را هم در بلندمدت 
به این صنعت وارد کنیم.زرندی توضیح داد: شما بررسی کنید صورت های مالی این 
شرکت ها قبل از تحریم هم وضعیت مساعدی نداشت یعنی خودشان را برای یک 

تکانه شدید بیرونی آماده نکرده بودند.

رضوریت تغییر ساختار 
در صنعت خودرو

وزیر جهاد با بیان اینکه متاسفانه در حوزه گوشت مرغ شاهد ایجاد بازار سیاه هستیم، 
بر لزوم برخورد جدی با اخالل گران بازار تاکید کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمود حجتی درباره تنظیم بازار شب عید و ذخایر 
گوشت و مرغ، اظهار داشت: همانگونه که بارها اعالم شده، آن میزان میوه ای را که 
ستاد تنظیم بازار برای شب عید، در آذر و دی مقرر کرده بود توسط سازمان مرکزی 
تعاون روستایی تأمین شده است.وی اضافه کرد: همچنین ذخایر احتیاطی سیب و 
پرتقال به میزانی که باید به استان ها منتقل می شد، منتقل شده و در سردخانه های این 
استان ها زیر نظر ستاد تنظیم بازار آنجا، قرار گرفته است.وزیر جهاد کشاورزی با بیان 
اینکه قیمت میوه شب عید توسط ستاد تنظیم بازار تعیین خواهد شد، گفت: امروز 
جلسه تنظیم بازار در وزارت صمت، با حضور دستگاه های مختلف تشکیل می شود 
که بحث قیمت میوه عید در دستور کار این جلسه قرار دارد و درصورت تعیین ابالغ 
خواهد شد. همچنین از روزی که ستاد مقرر کرد توزیع میوه عید آغاز می شود.حجتی 
در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تولید گوشت مرغ در کشور افزایش یافته 
است، گفت: عرضه مرغ منجمد از دیروز در کشور شروع شده و به تدریج توزیع آن 
افزایش خواهد یافت.وزیر جهاد تصریح کرد: در زمینه گوشت مرغ محدودیتی نداریم 
اما متأسفانه بحث بازار سیاه مطرح است و عده ای از شرایط سوءاستفاده می کنند که 
باید با آنها برخورد جدی شود.حجتی با بیان اینکه این مشکل به خصوص در تهران و 
به طور ویژه در مورد عرضه کنندگان میدان بهمن قابل مشاهده است، افزود: متأسفانه 
برخی افراد قدری کم لطفی می کنند و بنده از آنها خواهش می کنم در چارچوب 
خریدی که انجام می دهند و در قالب قیمت های تعیین شده نسبت به عرضه مرغ اقدام 
کنند و دنبال سواستفاده از شرایط نباشند.وی با اشاره به اینکه مرغ حاصل از جوجه 
ریزی هایی که در نیمه اول بهمن ماه انجام شده، هم اکنون در حال عرضه به بازار 
است، ادامه داد: بین 1۲۲ تا 1۲5 میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده که این عدد 

نسبت به فصل پاییز حدود 3۰ درصد رشد دارد.

انتقاد از ایجاد ابزار سیاه برای 
گوشت مرغ

روزانهم صبح اریان
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استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
 در مجلس کلید خورد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: استیضاح 
وزیر کشاورزی در پی عدم حضورش در جلسه کمیسیون برای بررسی 

بازار شب عید کلید خورد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سیدجواد حسینی کیا از استیضاح محمود 
حجتی در مجلس خبر داد و گفت: استیضاح وزیر کشاورزی با بیش از 
۳0 امضا کلید خورده است.وی افزود: روزدوشنبه وزیر جهاد کشاورزی 
برای ارائه گزارشی از تنظیم بازار شب عید در کمیسیون صنایع حضور 
نیافت. این موضوع موجب شد استیضاح وی کلید بخورد.عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: مشکالت بازار تأمین 
گوشت، مرغ و کاالهای اساسی از یک سو و عدم پاسخگویی وزیر و ارائه 
برنامه برای حل این مشکالت از سوی دیگر موجب انتقاد نمایندگان و 

امضای این استیضاح شده است.

واگذاری اختیار ۳۴ دستگاه های ملی
 به استان ها تا سال ١۴٠٠

ســخنگوی وزارت کشور گفت: بر اســاس مصوبه هیئت وزیران ۳4 
اختیار دستگاه های ملی به دستگاه های استانی تا پایان سال ۹۶ واگذار 
شد و با واگذاری این اختیارات تا پایان سال ۱400 موافقت شده است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســید سلمان سامانی سخنگوی وزارت 
کشــور با بیان اینکه واگذاری اختیارات به استان ها در راستای تراکم 
زدایی از برنامه های وزارت کشــور به منظور تســهیل انجام امور در 
استان ها بوده است اظهار داشت: کارگروه تحول اداری حسب دستور 
وزیــر کشــور از ابتدای آغاز بــه کار دولت تدبیــر و امید با عضویت 
استانداران با مسئولیت معاونان این وزارتخانه تشکیل شد که موضوع 
اصلی این کارگروه بحث تراکم زدایی و تفویض اختیارات به استان ها 
بوده اســت.وی در ادامه افزود: واگذاری اختیارات دستگاه های ملی به 
دستگاه های استانی از خواسته های اصلی فعاالن اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی و همچنین مدیران استانی است چراکه تفویض 
این اختیارات موجب تسریع در انجام امور در سیستم اداری می شود 
که در نتیجه مردم نیز از اینکه کارهایشان با بروکراسی کمتری انجام 
می شود رضایتمندی بیشتری خواهند داشت. وی با بیان اینکه یکی از 
اهداف این وزارتخانه افزایش رضایتمندی مردم در مراجعه به ادارات 
است، تصریح کرد: وزارت کشور با همکاری سایر وزارتخانه ها و سازمانها 
بسته ای پیشنهادی جهت واگذاری تعدادی از اختیارات دستگاه های 
ملی به دستگاه اســتانی را در ۲0 مرداد ماه ۹۵ تقدیم هیات وزیران 
کرد که مورد تصویب قرار گرفت. سامانی افزود: بر اساس مصوبه هیات 
وزیران طبق پیشــنهاداتی که وزارت کشور ارائه کرده بود ۳4 اختیار 
دســتگاه های ملی به دستگاه های استانی تا پایان ســال ۹۶ واگذار 
شد.وی تاکید کرد: اقدام هیات وزیران در واگذاری برخی اختیارات به 
استان ها مورد استقبال مدیران و فعاالن اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی در اســتان ها قرار گرفت به همین جهت هیئت وزیران در 
جلسه اخیر خود با پیشنهاد ادامه واگذاری این اختیارات تا پایان سال 

۱400 موافقت کرد.

آیت اهلل رئیسی نایب رئیس اول 
مجلس خبرگان شد

اعضای مجلس خبرگان رهبری، آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیسی را به عنوان نایب رئیس اول مجلس خبرگان 

رهبری انتخاب کردند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در ششمین اجالسیه 
خبرگان رهبری، انتخابات برای تعیین نایب رئیس 
اول مجلس خبرگان بین آیات سید ابراهیم رئیسی، 
صادق الریحانی و فاضل گلپایگانی برگزار شد که پس 
از رأی گیری از ۷۸ عضو حاضر، آیت اهلل رئیســی با 
4۳ رأی، نایــب رئیس اول مجلس خبرگان رهبری 
شد.آیت اهلل رئیسی بعد از رأی اعتماد اعضای خبرگان 
رهبــری از هم اکنون به عنوان نایــب رئیس، اداره 
خبرگان را به عهده گرفت.همچنین آیت اهلل آملی 
الریجانی ۲۷ رأی و آیت اهلل فاضل گلپایگانی ۵ رأی 
خبرگان را کسب کردند؛ سه رأی نیز ممتنع اعالم 
شد. پیش از این آیت اهلل هاشمی شاهرودی )ره( نایب 

رئیس اول مجلس خبرگان رهبری بود.

پرداخت عیدی مددجویان
 در قالب سبد کاال تا هفته آینده

رئیس کمیته امداد: ســبد کاالی نقــدی به ارزش 
۲00 هزار تومان تا پایان سال به مددجویان پرداخت 

می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، سیدپرویز فتاح 
در نشست خبری با تبریک ایام ماه رجب و فرا رسیدن 
سال جدید، به تشریح اقدامات و عملکرد کمیته امداد 
در سال ۹۷ و برنامه های پیش روی امداد برای سال 
۹۸ پرداخت.وی با بیان اینکه سال ۹۷ سالی سخت 
برای همه مــردم به ویژه برای مددجویان امداد بود، 
گفت: تالش کردیم با برنامه ریزی و همراهی دولت، 
مجلس و مردم، عملکردی داشته باشیم که نتیجه آن 
آرامش حاکم بر جامعه هدف کمیته امداد است.رئیس 
کمیته امداد با اشاره به اینکه اقشار تحت پوشش امداد 
ضعیف ترین افراد جامعه هستند، افزود: با وجود همه 
سختی ها، به آینده امیدواریم و از ناحیه مددجویان 

امداد نگرانی نداریم. 

اخبار

خبر

برگزیده انسان زبانش است ، و خرد او 
دینش می باشد

کالمامیر

نوازی گرم  از میهمان  با قدردانی  رئیس جمهور 
دولت و ملت عراق از هیات ایرانی و بویژه مردم 
عراق به خاطر پذیرایی از زائران اربعین حسینی، 
گفت: در مذاکرات فشرده با مقام های عراق، راجع به 
همه موضوعات مورد عالقه دو کشور با حسن نیت 

کامل گفت وگو و توافقات بسیار خوبی حاصل شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم و 
المسلمین حسن روحانی دیروز در جمع نخبگان 
در  مذاکرات  در  داشت:  اظهار  بغداد،  در  عراق 
دو  نظر  مورد  که  مهمی  مباحث  همه  خصوص 

دولت در حوزه دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
بود، گفت وگو و به توافقات خوبی دست یافتیم.

رئیس جمهور با ابراز خرسندی از اینکه در همه 
شرایط پیچیده و سخت منطقه، ملت های ایران و 
عراق پیوسته در کنار هم بوده اند، افزود: در جریان 
مبارزه با داعش، جمهوری اسالمی ایران در کنار 
مردم عراق بود.روحانی با برشمردن اهداف قدرت 
های سلطه گر از کشاندن تروریست ها و داعش به 
منطقه، گفت: ایجاد شکاف و تفرقه میان کشورها و 
ملت های منطقه، ایجاد اختالفات عمیق میان قبایل 

و مذاهب، توجیه حضور نامشروع خود در منطقه، 
انهدام عراق و سوریه و برخی کشورهای منطقه و 
در نهایت معرفی خودشان به عنوان منجی و در 
نهایت ارائه چهره ای خشن از اسالم از جمله اهداف 
قدرت های سلطه گر بود.رئیس جمهور با تبریک 
این پیروزی بر تروریست ها به ملت و دولت عراق، 
افزود: البته مساله تروریسم هنوز تمام نشده نیست 
و ممکن است تروریست ها به اشکال مختلف برای 
مردم منطقه مشکل ایجاد کنند؛ چرا که آمریکایی 
ها خواب دیگری را برای منطقه دیده اند و در حال 

انتقال تروریست ها به افغانستان ، آسیای مرکزی و 
قفقاز هستند. روحانی با بیان اینکه همه ملت های 
مسلمان و متعهد منطقه جنگ با تروریسم را تا از 
بین بردن فتنه ادامه خواهند داد، گفت: ما نیازمند 
یک وحدت و اتحاد بزرگ برای ایجاد قدرت بزرگ 
منطقه ای هستیم تا وقتی ابرقدرتها راجع به این 
منطقه فکر می کنند در سطر اول ذهن شان نفت 
و غارت منطقه نباشد و به فکر این باشند که این 
منطقه دارای تمدن عظیم و فرهنگ بزرگ و با 

وحدتشان یک قدرت بزرگ در منطقه هستند.

آمریکاییهادرحالانتقال
تروریستهابهافغانستانهستند

روحانی در جمع نخبگان و رهبران مذهبی عراق:

آگهیمفقودی
موتور  شماره  به   CDI1۲5 تیپ  چابکرو  سیستم  موتورسیکلت  سبز   برگ 
156FMI * 93۰۰651  و شماره تنهN1W ***1۲5G9۰۲144۰  و شماره پالک 

بهشهر13511-587 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهیمفقودی

برگ سبز خودرو سواری پراید به شماره پالک ایران 17-415س6۲ و شماره موتور 
۲93۲717 و شماره شاسی S141۲۲88976646 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

بهشهر

آگهیحصروراثت
خانم فانوس علیمرادی دارای شناسنامه شماره5969766631 به شرح دادخواست به 
کالسه 97۰574 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمودعلیمرادی به شناسنامه 596976556۲ در تاریخ 1373/6/4 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1.سعیدعلیمرادی5969767166پسر متوفی

۲.محمدکریم علیمرادی5969766641  پسر متوفی
3.فانوس علیمرادی5969766631 دختر متوفی
4.منیجه علیمرادی5969767174 دختر متوفی

5.محمدامین علیمرادی5969767158 پسر متوفی
6.فاطمه مصطفائی59698۰4۲15 همسر متوفی

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

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

رونوشتحصروراثت
شرح  به   373۰514733 ملی  شماره  و   1۲84۲ شناسنامه  شماره  به  محمدی  ابراهیم  آقای 
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از   8/971644 کالسه  به  دادخواست 
چنین توضیح داده که شادروان عایشه محمدی به شماره شناسنامه 1۲ در تاریخ 7/11/1397 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 
مشروحه زیر: 1. محمد محمدی ش ش 4 ت ت 1338/۲/5 و شماره ملی 55898۰98۰۰ 

پسر متوفی
۲. احمد محمدی ش ش 1۰4۲ ت ت 1346/1/1 و شماره ملی 5589453135 پسر متوفی

3. محمود محمدی ش ش 9 ت ت 1348/1/1 و شماره ملی 5589839۲۰3 پسر متوفی
4. ابراهیم محمدی ش ش 1۲84۲ ت ت 1355/6/۲8 و شماره ملی 373۰514733 پسر متوفی
5. علی محمدی ش ش 1۲843 ت ت 1357/6/۲8 و شماره ملی 373۰514741 پسر متوفی
6. شریفه محمدی ش ش 9۰6 ت ت 134۰/۲/5 و شماره ملی 5589451779 دختر متوفی

7. شهین محمدی ش ش 5 ت ت 1351/1/3 و شماره ملی 55898333۰۲ دختر متوفی 
به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

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

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 9085 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

حصروراثت
خانم ماه رخسار رحیمی به شماره شناسنامه 1431 و شماره ملی 3838568567 به 
شرح دادخواست به کالسه 8/971633 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالقادر سعیدپور به شماره شناسنامه 6۰۰ 
و شماره ملی 383856۰3۲9 در تاریخ 3/11/1397 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1.  ماه رخسار رحیمی ش ش 1431 ت ت 13۲7/۲/4 و شماره ملی 3838568567 

همسر متوفی
۲. کاوه سعید پور ش ش - ت ت 1368/3/۲ و شماره ملی 37۲۰۰345۲6 پسر 

متوفی
3. هیوا سعید پور ش ش - ت ت 1378/۲/3 و شماره ملی 37۲۰81۰۰89 پسر متوفی
4. روناک سعید پور ش ش - ت ت 1371/5/17 و شماره ملی 37۲۰34۲867 دختر 

متوفی  به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 9077 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهیحصروراثت
خانم نیمتاج عسگری دارای شناسنامه شماره 5969563137 به شرح دادخواست به 
کالسه 97۰517 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سیف اله وکیلی به شناسنامه 117 در تاریخ 1396/7/۲4 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.نیمتاج عسگری5969563137 همسر متوفی

۲.هانیه وکیلی3۲41936198  دختر متوفی
3.کیمیا وکیلی  377۰33۰۰48 دختر متوفی

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

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13976۰331۰۰9۰۰۲۰6۰ مورخ 97/9/۲1 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمود بهمنی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 18 به صورت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲5۰ مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک ۲۰49 
فرعی از 154- اصلی واقع در حسن آباد خریداری از مالک رسمی طبق سند رسمی 
شماره 85564 مورخ 89/11/۲4 دفترخانه 3۲ کرج )توضیحا محمود بهمنی مالک 
مشاعی می باشد( که مالکیت نامبرده در صفحه ۲91 دفتر 1۲56 محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  97/7667۲/ف م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/1۲/7 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/1۲/۲۲
 عباسعلی شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی
بدین وسیله به آقای بهرام قنبرزاده فرزند بهمن شماره شناسنامه 949 صادره از بابل ساکن بابل 
موزیرج انتهای درویش کوچه شهید علی پور آقای خرم علی آقا نژاد  میر فرزند محمد باقر 
شماره شناسنامه 7۲4 صادره از بابل به نشانی بابل جاده قائمشهر خداداد ۲4 کوچه شهید قربانیان 
ابالغ می شود که بانک ملت موزیرج بابل به استناد قرارداد بانکی شماره 89998۲61/9۰جهت 
وصول مبلغ ۲4۰556۰7ریال تا تاریخ 9۲/8/۲۰ به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و تاریخ 
مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرایی صادر نموده و پرونده اجرایی 
به کالسه9۲۰۰344 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح 
متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آیین  نامه  اجرا مفاد اجراییه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 1۰ 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

نمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. الف 97/1۰/6615
 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
ابراهیم      بشرح درخواستی که به شماره  تابع حسینی فرزند سید  آقای سید رحیم 
97۰۰۰6/ش4 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان  سید ابراهیم تابع حسینی فرزند سید حبیب اله به شماره 
شناسنامه  یک   صادره از  تنکابن در  تاریخ 97/11/17دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   

تنکابن     بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
 1- ایراندخت لشتوآقایی همسر متوفی ۲-سیده زهرا تابع حسینی فرزند متوفی

3-سید عبدالکریم   تابع حسینی فرزند متوفی 4-سید رحیم  تابع حسینی فرزند متوفی
5-سید مصطفی  تابع حسینی فرزند 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  چهارم  شورای حل اختالف تنکابن

دادنامه
 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای حسینعلی نجفی کانی با وکالت آقای کاظم علیزاده 
به طرفیت حسینی جلیلی پیچا - امراهلل براری -الیاس حسینی کریم رضازاده -دادستان 
شهرستان بابل به خواسته صدور حکم به پسرش منوچهر نجفی کارخانه دار بوده و در امر 
خرید و فروش برنج فعالیت داشته و به استناد مواد 1 و ۲ قانون تجارت تاجر محسوب می 
گردد به علت کالهبرداری حدود 11 میلیارد تومان در تاریخ 96/5/۲باعث وقفه در انجام 
تعهدات موکل گردید لذا تقاضای ارجاع امر به کارشناس و صدور حکم به شرح خواسته را 
دارد خوانده ردیف اول در جلسه دادرسی ادعا نموده که خواهان تاجر نمی باشد  و ادعای 
وی وارد نمی باشد دادگاه با توجه به مدارک تقدیمی و توسط خواهان از جمله قرارداد 
مشارکت مدنی که مبین آن است خواهان با آقایان منوچهر نجفی و عبداهلل نجفی در امر 
فعالیت کسبی در یک باغ کارخانه شالیکوبی مشارکت دارد و برابر اسناد تجاری که به موجب 
آن وی در راستای خرید و فروش شالی اقدام به صدور چندین فقره چک نموده است لذا 
تاجر بودن خواهان برابر بندهای 1 و ۲ ماده ۲ قانون تجارت  محرز بوده و جهت تعیین 
میزان  دیون و دارایی خواهان و زمان توقیف وی در پرداخت دیون موضوع به کارشناس 
رسمی دادگستری ارجاع  که نظریه کارشناسی داللت دارد با توجه به عدم وصول چک های 
دریافتی و مطالبات از مشتریان با عنایت به استعالم دریافت چک برگشتی از سامانه بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و استعالم به عمل آمده از اداره دارایی و تامین اجتماعی و 
پرونده های متعدد راجع به صدور چک بالمحل و یا در نظر گرفتن بخش عمده ای از دارایی 
های آقای حسینعلی نجفی که قابلیت وصول نداشته لذا میزان موازنه  دارایی ها و بدهی های 
ایشان منفی و با توجه به ماده 41۲ قانون تجارت ورشکستگی ایشان محرز است و تاریخ 
توقیف ایشان با توجه به اولین چک برگشتی به 41۲ قانون تجارت ورشکستگی شان شماره 
967۲45611عهده بانک صادرات شعبه بل انصاری به تاریخ 96/5/۲8تشخیص داده میشود 
نظریه کارشناس به اصحاب دعوی ابالغ در فرجه قانونی مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده 
است بنابراین دادگاه با توجه به اینکه خواهان در پرداخت دیون خویش توقیف داشته و 
خواندگان دلیل و مدرکی که به اثبات نماید دارایی خواهان بیش از دیون وی  می باشد به 
دادگاه ارائه نکردن کردند لذا دعوی خواهان را وارد دانسته به استاد  مواد 41۲ و 414 و 
616و 435و436 قانون تجارت و مواد 13 و 14 قانون اداره و تصفیه امور ورشکستگی حکم 
به اعالن ورشکستگی آقای حسنعلی نجفی از تاریخ96/5/۲8 صادر مینماید ضمنا با توجه 
به اینکه خواهان به تکلیف قانونی خود در راستای مواد 413 و 414 قانون تجارت عمل 
نکرده قرار توقیف وی را صادر می نماید این که حکم  در خصوص خواندگان ردیف اول 
و چهارم و پنجم حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم  تجدید 
نظر استان مازندران می باشد و در مورد سایر خواندگان غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از گذشت مدت مذکور ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر 
در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد مقرر می گردند نسبت به ابالغ و آگهی رای از 
طریق روزنامه اقدام و نسخه ای از آن جهت اجرای حکم ورشکستگی به اداره تصفیه امور 

ورشکستگی استان مازندران ارسال گردد 
رئیس شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی بابل سید مرتضی حسینی

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
 آقای هادی زارع فرزند محمد به شرح درخواستی که به شماره14/1۲9۰/97 این شورا 
ثبت کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که محمد 
زارع مرزونی فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامه 3صادره از بابل در تاریخ97/1۲/13 در 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
1-هادی زارع مرزونی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲51 فرزند متوفی 

۲-علیرضا زارع مرزونی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۰5۰۲331۲4فرزند متوفی 
3-بهمن زارع مرزونی فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۰5۰53۲865فرزند متوفی 

4-صدیقه ملک پور مرزبانی فرزند محمود به شماره شناسنامه 19 همسر متوفی
 قاضی شعبه چهاردهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

مفقودی
پالک  شماره  با   86 مدل  متالیک  ای  نقره  رنگ  4۰5GLXIبه  پژو  سواری  سبز  برگ 
738ج77 ایران 7۲ با شماره موتور 1۲48613۰444و شماره شاسی 4۰43459۰ مفقود 

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
آقای عبدالرضا غفاری فرزند محمد رضا  درخواستی که به شماره 5۲3/97/ش3،این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که  که شادروان  محمد 
رضا غفاری  فرزند غال مرضابه شماره شناسنامه   ۲۲صادره از   تنکابن    در  تاریخ8/14/ 
97دراقامتگاه دائمی خود شهرستان... بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  

منحصر است به:  عبدارضا غفاری فرزند متوفی
زینب غفاری فرزند متوفی
شهال غفاری فرزند متوفی
نجیبه غفاری فرزند متوفی

شهربانو فوالدی نشتا  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   سوم  شورای حل اختالف بخش نشتاء

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
خانم شهربانو فوالدی نشتا فرزند خلیل درخواستی که به شماره 5۲۲/97/ش3،این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که  که شادروان  
فرشته غفاری فرزند محمد رضابه شماره شناسنامه   1-۲۲1۰49686 صادره از   تنکابن    
در  تاریخ6/۲9/ 97دراقامتگاه دائمی خود شهرستان... بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین 

الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:  شهربانو فوالدی  نشتا مادر متوفی
محمد رضا غفاری پدر 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   سوم  شورای حل اختالف بخش نشتاء

آگهیابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  سامان شمسی   ساکن.... که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود. شرکت بیمه 
پاسارگاد سهامی عام  به مدیریت معسوم ضمیری   دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه           
به استناد دادخواست وضمائم به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 97/659 شعبه سوم 
ثبت  و وقت دادرسی  به روز سه شنبه 98/۲/1۰ساعت 11/3۰ صبح تعیین گردید. اینک 
بدرخواست   خواهان  و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ 
میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت 
عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم 

باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه  سوم شورای حل اختالف تنکابن

مفقودی
97با  مدل  متالیک  مشکی  رنگ  به  SAINA۲3۲ATسایپا  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  و   m15  /  865۲136 موتور  شماره  با   8۲ 146ج55ایران  پالک  شماره 

NAS831۲۰۰J5791941مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 المثنی برگ سبز میتسوبیشی النسر مدل 1993 با شماره موتور ۰۰5565و شماره شاسی 
۰۰1183و شماره پالک 138م16ایران 1۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل

مفقودی
 المثنی برگ سبز نیسان مدل 1377 پالک 577ج35ایران 7۲ با شماره موتور ۰۰1۲5343و 

شماره شاسی ۰۰C۲393۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی مزدا ۲۰۰۰ مدل 8۲ با شماره پالک 551ل47ایران 8۲ با شماره 
موتور 4438۲7و شماره شاسی 8۲۲۰۰۰151۲بنام سعید احمد نژاد بهنمیری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

ظریف:عربستانآیندهاشرادر
تنشباایرانمیبیند

وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با یک رسانه عربی به مساله سفر روحانی به 
بغداد، ارتباط سفر بشار اسد به تهران با استعفای وی، روابط ایران و عربستان و همچنین 

روابط ایران و روسیه پرداخت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در گفت وگو با 
نیازمند همکاری میان تمام طرف ها است و  بی بی سی عربی، گفت: منطقه خاورمیانه 
ما راهبردی منطقه ای داریم و هدف آن »منطقه ای قوی تر« است نه »کشوری قوی« 
نیازمند  اکنون  اندازه کافی مردان قوی داریم و  به  افزود: ما  یا »مردانی قوی«. وی  و 
منطقه ای قوی هستیم. ما به دنبال اتخاذ موضع علیه هیچ کشوری نیستیم و مواضع ما 
کاماًل واضح هستند، ما خواستار گفت وگو هستیم.محمد جواد ظریف در ادامه عربستان 
را به گفت وگو دعوت کرد و افزود: ایران هیچ دلیلی برا ی ایجاد جنگ با همسایگان از 
جمله عربستان ندارد. ایران تالش نکرد تا عربستان را از منطقه دور کند بلکه عربستان 
خودش این کار را کرد.وزیر خارجه ایران گفت: تهران آماده همکاری با ریاض است اما 
ایران  با  تنش مستمر  در  را  آینده شخصی خود  و  عربستان مصلحت  کنونی  حکومت 
می بیند.وی گفت: ما براین باوریم که امنیت عربستان ارتباط شدیدی با امنیت ایران 

دارد و عربستانی ها باید قبول کنند که امنیت ایران به معنای امنیت عربستان است.

فالحتپیشه:FATFسازوکاری
برایجلوگیریازاختالسهاست

 
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که FATF ساز و 
کاری است که در صورت استفاده الزم از آن می توان جلوی خیلی از اختالس ها و جرایم 
سازمان یافته بین المللی به خصوص در بعد مالی را گرفت و افراد را تحت تعقیب قرار داد.

اختالس های  موضوع  درباره  پیشه  فالحت  ازایسنا، حشمت اهلل  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شرکت پتروشیمی گیت و تأثیر پیوستن به FATF برای جلوگیری از این اختالس ها 
گفت: ساز و کارها و کنوانسیون های بین المللی استفاده های دوگانه دارد. یعنی به میزان 
حق  و  شرط ها  حق  درباره  می توان  کنوانسیون ها  این  از  دشمن  استفاده  سوء  احتمال 
تحفظ ها جلوی سوء استفاده را گرفت. همچنین امکان استفاده در داخل کشور هم وجود 
دارد. به عبارت دیگر این موضوع شبیه اینترپل است که ما می توانیم از آن استفاده کرده، 
همچنین برخی از حقوق را احیا نموده تا حقوق ملت را که برخی غارت و ضایع می کنند 
را به کشور برگردانیم.وی ادامه داد: گروه اقدام ویژه مالی )FATF( ساز و کاری است که 
در صورت استفاده از آن می توان جلوی خیلی از اختالس ها را گرفت و خیلی از کسانی 
که جرایم سازمان یافته بین المللی دارند از جمله در زمینه مالی را می توان تحت تعقیب 
قرار داد ولی نباید از این نکته غافل شد که ممکن است در طرف مقابل دشمنان استفاده 

خاص خود را کنند. 
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آگهی

آگهیدادنامه
شوشتر-خواهان:غالمرضا  شعبه4شهرستان  اختالف  حل  رسیدگی:شورای  مرجع 
ملی  طهماسبی-کد  شهید  زمان-آدرس:شوشتر-بلوارالطیب-کوچه  فرزند  نجارآسیابانی 
طلب المکان-خواسته:مطالبه  نیازی-آدرس:مجهول  18816۰۰3۰۰-خوانده:اکبرشاداب 

.                                                              رای قاضی شورا:درخصوص دادخواست 
خواهان آقای غالمرضا نجارآسیابانی فرزند زمان به طرفیت خواندگان آقای اکبرشاداب 
نیازی به خواسته مطالبه مبلغ 9۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام خسارات قانونی وتاخیرتادیه 
واریزی  فیش  حسب  دارد  اظهارمی  خواهان  که  توضیح  این  وبا  حکم  اجرای  لغایت 
درتاریخ 97/1۰/17جهت خریدمواد اولیه فیلترخودرواقدام به واریزمبلغ 9۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
به حساب خوانده نمود،اما با گذشت یک سال ازپرداخت ثمن هیچ اقدامی جهت ارسال 
موادمذکورویا استردادمبلغ واریزی ننموده است درمقابل خوانده به جهت مجهول المکان 
بودن وقت رسیدگی ازطریق نشرآگهی ابالغ گردید خوانده درجلسه حاضرنگردیدوالیحه 
نظریه مشورتی  به  عنایت  وبا  پرونده  نظربه محتویات  لذا  ننمود  ارسال  نیزبه شورا  ای 
خواهان  خواسته  مدنی  دادرسی  آیین  مواد198و515و519و5۲۲قانون  به  مستندا  شورا 
بابت  مبلغ9۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  دانسته  راوارد 
تقدیم  اززمان  تاخیرتادیه  خسارت  و  تعرفه  طبق  دادرسی  ونیزهزینه  خواسته  اصل 
رای  نماید  می  صادرواعالم  خواهان  درحق  حکم  اجرای  دادخواست97/1۰/3۰لغایت 
صادره غیابی است وبیست روزپس ازابالغ واخواهی وبیست روزپس ازآن قابل تجدید 

نظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی شهرستان شوشترمی باشد. شماره م الف:15/64۲
سید جابرآلبوشوکه موسوی -قاضی شورای حل اختالف شوشتر

آگهیفقدانسند
آقای سلطانحسین حسن زاده مالک ششدانگ یک باب خانه تحت پالک 1/1143بخش 
۲گتوند با تسلیم دوبرگ استشهادیه گواهی شده توسط دفترخانه اسنادرسمی ۲87گتوند 
مدعی است که مالکیت ششدانگ پالک فوق به نام مالک ثبت وسند مالکیت دفترچه ای 
آن به شماره چاپی 3۲۲317صادرو تسلیم گردیده که به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک  قانون  نامه  آیین  ماده 1۲۰  به دستورتبصره یک  لذا 
نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد می تواند ظرف 1۰روزازتاریخ 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:16/۲3۰
امیرمسعود فاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادو امالک گتوند

آگهیحصروراثت
آقای سیدهاشم هاشمی نام پدرسید جابربشناسنامه۲6صادره ازخرمشهردرخواستی بخواسته صدور 
گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرم مرحوم سیدجابرهاشمی بشناسنامه14۰۰صادره 
با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش  اقامتگاه  خرمشهردرتاریخ96/8/۲6درخرمشهر 
مشخصات فوق الذکر ۲-سیدذیاب بشناسنامه849خرمشهر3-سیداحمد بشناسنامه1۰6۲خرمشهر4-

بشناسنامه489خرمشهر6-سیدعلی  سیدعزیزبشناسنامه1786خرمشهر5-سیدسلمان 
بشناسنامه588خرمشهر)دخترمتوفی(8- زکیه  متوفی(7-سیده  بشناسنامه3۲7۲خرمشهر)پسران 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیراینک  بشناسنامه615خرمشهر)همسر  دنیابین  عالیه 
مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:9/1۲95
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم : 1-بانک تجارت به نشانی : اذربایجان غربی –اورمیه –خ امام جنب مسجد 
سرادر   ۲- جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی نشانی: اذربایجان غربی –شهرستان خوی- شهر 

خوی- خیابان امام خمینی –کوچه مدرس
محکوم علیه/ محکوم علیهم : 1- هادی رضوی ۲- اکبر رضوی فرزند هردو    نشانی:آذربایجان   

غربی –شهرستان خوی  - خوی- خ انقالب –بازار مالحسن  طالسازی درخشان 
محکوم به :  به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه   به شماره بایگانی 3/97۰495ش   و به 
شماره دادنامه  مربوطه 97۰99746343۰۰538   محکوم علیها  محکوم  هستند  به پرداخت مبلغ 
7/۰۰۰/۰۰۰      ریال بابت اصل خواسته  با احتساب خسارت تاخیر تادیه برابر نرخ تورم تا یوم 
الوصول  وپرداخت  هزینه دادرسی بمبلغ  1/۲۰۰/۰۰۰   ریال و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه 

قانونی در حق محوم له. ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد
مسئول  دفتری شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- سهیال درستی  

قاضی  شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- امیر فرهادپور 
اجرا  به موقع  آنرا  مفاد  :1- ظرف ده روز  اجرائیه  ابالغ  تاریخ  از  محکوم علیه مکلف است  
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مال معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول  به طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه اموالی 
که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث ونیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود 
)ماده 8و3 قانون اجرای  محکومیت مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت 
اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 5- 
انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به  
یا هردو مجازات می شو )ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه صورت 
اموال  پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم : 1-بانک تجارت به نشانی : اذربایجان غربی –اورمیه –خ امام 
جنب مسجد سرادر  ۲- جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی نشانی: اذربایجان غربی –

شهرستان خوی- شهر خوی- خیابان امام خمینی –کوچه مدرس
محکوم علیه/ محکوم علیهم : 1- حسن علیزاده جعفرکندی فرزند جعفر  نشانی:آذربایجان   
زاده  حبیب  قاسم   -۲ آزادی  –پاساژ  چمران  بلوار  اول   خوی-  –شهرستان  غربی 
فرزندمحمد نشانی:آذربایجان   غربی –شهرستان خوی  اول  بلوار چمران –پاساژ آزادی

محکوم به :  به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه   به شماره بایگانی 3/97۰496ش   
و به شماره دادنامه  مربوطه 97۰99746343۰۰53۲   محکوم علیها  محکوم  هستند  به 
پرداخت مبلغ 41/۰۰۰/۰۰۰     ریال بابت اصل خواسته  با احتساب خسارت تاخیر تادیه 
برابر نرخ تورم تا یوم الوصول  وپرداخت  هزینه دادرسی بمبلغ  1/65۰/۰۰۰   ریال و 
حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی در حق محوم له. ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی بر 

عهده محکوم علیه میباشد
مسئول  دفتری شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- سهیال درستی  

قاضی  شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- امیر فرهادپور 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مال 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا 
ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات اواز اشخاص  ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون اجرای  
محکومیت مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور 
فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به  یا هردو مجازات می شو )ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه 
صورت اموال  پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکومه له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای محمد کریم لو  دارای شناسنامه شماره 34  بشرح دادخواست به کالسه 97۲131/
ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد تقی کریم لو بشناسنامه5 در تاریخ   94/7/۲9 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  محمد کریم لو  فرزند    محمد تقی –ش 
ش34    خوی –  پسر متوفی/۲-  مهناز  کریم لو  فرزند    محمد تقی –ش  ش ۲ -خوی 
-  دختر متوفی/3- بهناز  کریم لو  فرزند   محمد تقی -ش  ش  11  –خوی -  دختر 
متوفی/4-   گل ناز کریملو فرزند   حسین  ش ش  ۲  -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

دادنامه
 پرونده کالسه97۰99846343۰۰855    شعبه 3 شوارای حل اختالف شهرستان خوی  

تصمیم نهایی شماره 97۰99746343۰۰968 
 خواهان:  بانک ملت با وکالت  جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی  به نشانی آذربایجان 

غربی-خوی- خیابان امام – کوچه نوراله خان –مجتمع نوراله خان  طبقه 4 واحد 11 
خواندگان 1- اصغر محمدزاده  به نشانی اذربایجان غربی – خوی-  صابونچیالر جنب 
کوچه بقال باشی ۲-  حبیب محمدزاده  به نشانی اذربایجان غربی – خوی-  صابونچیالر 

جنب کوچه بقال باشی 
خواسته : مطالبه بانک از بدهی تسهیالت دریافتی خواندگان بشماره 9534۲977/3۲-

94/1۰/۰6 بمبلغ 45/۰۰۰/۰۰۰ 
رای شورا: در خصوص دعوی  بانک ملت با وکالت آقای جعفرصادق دادگر بطرفیت  1- 
اصغر محمزاده  ۲-  حبیب محمدزاده   بخواسته مطالبه  مبلغ 45/۰۰۰/۰۰۰ریال  تسهیالت 
دریافتی خواندگان )وام گیرنده و ضامن(  بابت یکفقره تعهد نامه بانکی   با احتساب کلیه 
هزینه دادرسی  و تاخیر تادیه و حق الوکاله ؛ با عنایت  به جامع اوراق پرونده و نظر به 
اینکه خواندگان علیرغم  ابالغ و اخطاریه  به آدرس بانکی و اطالع از دعوا و مستندات  
آنه حاضر نشده  و الیحه ای نیز  ارسال نداشته اند  در نتیجه کل دعوا را مصون از تعرض 
گذاشته اند که با این وصف ذمه  خواندگان با توجه به بقای اصول  مستندات در ید 
خواهان  در قبال مدعی  دعوی مشغول دانسته لذا شورا دعوی مطروحه را موجه و ثابت 
تلقی نموده  و چون خواندگان دفاع  وایرادی  بعمل نیاورده  و دالیل  پرداخت دین  ارائه 
نداده اند  لذا شورا استنادا بمواد  194 و 198و 519 ق.آ. د. م  حکم بر محکومیت تضامنی 
خواندگان بپرداخت مبلغ  45/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت  اصل خواسته  با احتساب خسارت 
تاخیر  تادیه برابر  نرخ تورم از تاریخ 94/1۰/۰6  تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی  
بمبلغ1/7۰۰/۰۰۰ ریال و حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و 
اعالم مینماید  رای حضوری در مورد خوانده ردیف اول  ظرف بیست روز ازتاریخ ابالغ 
قابل تجدید نظر در مراجع  قضایی شهرستان خوی و اما دذر مورد  خوانده ردیف دوم 

غیابی بوده  ظرف۲۰  روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع میباشد ./ ق 
فرهادپور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای  محمود خادم  آل محمد دارای شناسنامه شماره  ۲۲    بشرح دادخواست به کالسه  
3/97۲45۰ش  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان علی خادم آل محمد بشناسنامه6۲ در تاریخ  97/1۰/۲8 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- محمود خادم  آل محمد فرزند   علی 
–ش ش ۲۲  خوی –  پسر متوفی/۲-   محمدباقر خادم  آل محمد فرزند  علی –ش  
ش  63   -خوی -  پسر متوفی/3-   فریده خادم  آل محمد فرزند  علی -ش  ش  4895  
–خوی -  دختر متوفی/4-  نجیبه  خادم  آل محمد فرزند علی -ش ش 6۰37   -خوی- 
دختر  متوفی/5-   نصرت باقرلو فرزند طهماسب ش ش 343 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

رونوشتآگهیحصروراثت
به کالسه  دادخواست  دارای شناسنامه شماره  4۲1    بشرح  آقای شاهپور درویش  
97۲447/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان بیژن درویشی بشناسنامه9۲6  در تاریخ    97/۲/19 اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- شاهپور درویش  فرزند   جعفر –ش 
ش 4۲1    خوی –  پدر متوفی/۲-   ثریا لمی فرزند صالح –ش  ش  ۲8518793۰8    
-خوی -  همسر متوفی/3-  علی درویشی فرزند    بیژن  -ش  ش  ۲84۰6۲4974  
–خوی -  پسر متوفی/4-  روژینا درویشی فرزند   بیژن  ش ش ۲84۰874۰83-خوی- 
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

 به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
۱۳ آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیأت 
اسناد  ثبت  اداره  مستقردر  مذکور  قانون  در  مندرج 
صادر  آن  رأی  و  رسیدگی  مورد  شهرکرد  امالک  و 
گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می 

گردد :
امالک واقع در قریه شهرکرد به شماره پالک ۲- اصلی

ششدانگ  ارژنگ  حسینقلي  آقاي  فرعي   ۸00۱
یک باب ساختمان به مساحت ۷۹/ ۱۵۲ متر مربع 
الهي  فتح  بابا  علي  از  الواسطه  مع  شده  خریداری 

فرزندحاج فتح اله
راستابي  خسروي  کبري  خانم  فرعي   ۱0۷۹۶
ششدانگ یک باب ساختمان نیمه کاره به مساحت 
۷۳/ ۱۹۸ متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حاج 

جهانقلي باقري
شهرکي  نکوئي  اله  قدرت  آقاي  فرعي   ۱۱4۸۲
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۵0/ ۳0۷ 
متر مربع خریداری شده مع الواسطه از باقر احمدیان  
۱۲۲۳۲ فرعي آقاي مسیب داراب پور ششدانگ یک 
به مساحت ۹۵/ ۱۳۶ متر  باب ساختمان مسکوني 
مربع خریداری شده مع الواسطه از غالمرضا جعفریان

امالک واقع درقریه فرخ شهر به شماره پالک ۲۲- 
اصلی

۶0۱4 فرعي آقاي محسن دهقاني قهفرخي ششدانگ 
مربع  متر  به مساحت ۸۹/ 4۹4۱  گلخانه  باب  یک 
خریداری شده مع الواسطه از علمیراد دهقاني و شرکاء

نسبت  قهفرخي  شمس  فریبرز  آقاي  فرعي   ۶۵۲۷
به یک سهم از سي و دو سهم از نود و شش حبه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي معروف به چاه 
حیدر شگفت با قدرالسهم و حقابه طبق دیگر شرکاء 
مربع  متر   ۳۱۱۶۷۷  /۱0 مساحت  به  مزرعه  کل 

خریداری شده مع الواسطه از شعبانعلي الیاسي
امالک واقع در ابنیه چالشتر  به شماره پالک ۵۲- 

اصلی
چالشتري  رضامند  سلطنت  خانم  فرعي   ۸0۸
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 0۳/ ۱۵۲ متر 
مربع خریداری شده مع الواسطه از عبدالوهاب نصر 

چالشتري
امالک واقع درقریه چالشتر به شماره پالک ۵۳- اصلی

۱۱۷۹ فرعي آقاي ارسالن عباسپور بنائي چالشتري 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹۲/ ۹۹ متر مربع 

خریداری شده مع الواسطه از غفار کریمي
امالک واقع درقریه زانیان به شماره  پالک ۶0-اصلی

یک  ششدانگ  آراسته  منصوره  خانم  فرعي   ۱4۹۱
باب ساختمان مسکوني به مساحت ۳۹۹ متر مربع 

خریداری شده مع الواسطه از سلطانمراد احمدي

به  نسبت  بارده  آقاي رحیم کریمزاده  فرعي   ۳۸۸۲
ساختمان  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  پنج 
به مساحت ۹۷/ ۱۹۶ متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از یداله صبري
۳۸۸۲ فرعي خانم مهناز کریم زاده بارده ئي نسبت 
به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت ۹۷/ ۱۹۶ متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از یداله صبري
به شماره پالک ۶۲- اشکفتک  درقریه  واقع  امالک 

اصلی
۳0۶ فرعي آقاي ایوب ساعدي مرغملکي ششدانگ 
مربع  متر   ۱۲۲  /4۵ مساحت  به  خانه  باب  یک 

خریداری شده مع الواسطه از احمدقلي محمودي
امالک واقع درمزرعه هرزآب از مزارع بن پالک ۱۱0- 

اصلی
به  ایران  اسالمي  جمهوري  دولت  فرعي   ۱۸۳
نمایندگي وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعي، سازمان 
بهزیستي کشور اداره کل بهزیستي استان چهارمحال 
و بختیاري ششدانگ اعیاني یک باب ساختمان اداري 
به مساحت ۹۳/ ۱۸۱0 متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از کل مالکین مزرعه هرزاب
امالک واقع درابنیه هفشجان به شماره پالک ۲۲0-

اصلی
آقاي علي یار باخویش هفشجاني ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۲۸/ ۲۹۱ متر مربع متقاضي داراي 

مالکیت رسمي مشاعي است.
امالک واقع در قریه هفشجان به شماره پالک ۲۲۱-

اصلی
4۶۲0 فرعي آقاي سید داریوش حسیني هفشجاني 
ششدانگ یک باب ساختمان انباري به مساحت 4۹/ 
۲۵۹ متر مربع خریداری شده مع الواسطه از شیرزاد 

سبزي پور
امالک واقع درمزرعۀ امامیه شهرکرد به شماره پالک 

۶۷۱- اصلی
دانگ  دو  به  نسبت  دهکردي  حبیبیان  ماهي  خانم 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 0۱/ 
۳0۶ متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حاج اقا 

جعفر امامي
خانم زهرا برهاني دهکردي نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 0۱/ ۳0۶ 
متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حاج اقا جعفر 

امامي
آقاي عبدالکریم برهاني دهکردي نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 0۱/ 
۳0۶ متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حاج اقا 

جعفر امامي
آقاي سید ناصر جزائري جونقاني نسبت به سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان و زمین متصله 
به مساحت ۸۹/ ۳0۱ متر مربع خریداری شده مع 

الواسطه از سید محمد امامي نجفي دهکردي
آقاي سید شهاب جزائري نسبت به سه دانگ مشاع 
به  زمین متصله  و  باب ساختمان  از ششدانگ یک 
مع  شده  خریداری  مربع  متر   ۳0۱  /۸۹ مساحت 

الواسطه از سید محمد امامي نجفي دهکردي
 ۲0  /۱( پالک  شماره  به  شهرکرد  در  واقع  امالک 
اصلي(که به پالک ۱۵۷0- اصلی تبدیل گردیده است.

۷۲۷ فرعي آقاي ایرج حق پرست  ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۳۳/ ۵۵۵ متر مربع خریداری شده 

مع الواسطه از حمزه علي حق پرست
امالک واقع درمزرعۀ پشت ده غربي به شماره پالک 
تبدیل  اصلی   -۱۵۷۲ پالک  به  -اصلي(که  )۲ب 

گردیده است
دهکردي  مؤمن  آل  منیژه  خانم  فرعي   ۲0۱۳
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 0۹/ ۱۵۹ متر 

مربع خریداری شده مع الواسطه از رحیم رئیسي
امالک واقع درقریه شهرکیان به شماره پالک )40 –

اصلي مکرر(که به پالک۱۵۷4- اصلی تبدیل گردیده 
است.

۲۳۵۹ فرعي خانم رضوان صیادي شهرکي ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 4۵/ ۲0۱ متر مربع خریداری 

شده مع الواسطه از هیبت اله فروزنده شهرکي
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی 
نسبت به امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی  آگهی و در 
صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء صادره اعتراضی 
اولین  انتشار  تاریخ  از  ماه  دو  تا  باید  باشند  داشته 
آگهی در شهرها و از تاریخ الصاق آگهی در روستاها 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرکرد 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 را به 
اداره ثبت شهرکرد تحویل دهد.در این صورت اقدامات 
در  است.  دادگاه  قطعی  ارائه حکم  به  موکول  ثبت، 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل مبادرت به صدور 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه   0۷ / ۱۲ / ۹۷ 

تاریخ انتشار نوبت دوم:  چهار شنبه   ۲۲ / ۱۲ / ۹۷

رضا بشارتيـ  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک 

شهرستان شهرکرد

آگهیقانونتعیینتکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتي شهرکرد بخش ده 

استان چهارمحال و بختیاري

آگهیفقدانمدرکتحصیلی
کارت دانشجویی اینجانب سهند تاج پورفرزند عبدالرحمان به شماره شناسنامه و کد ملی 
۰۰175875۰6صادره از تهران درمقطع کارشناسی رشته بهره برداری نفت صادره ازواحد 
دانشگاهی موسسه آموزش عالی مهر اروند با شماره کارت دانشجویی 9313۰11۰۲۲مفقود 
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 
شماره  به  ویا  مهراروند  مهندسی  و  فنی  –دانشکده  منازل 7۰۰دستگاه  CNG-ابتدای 

شهرستان دزفولتماس ۰6153364851اعالم و ارسال نماید.

آگهیمفقودی
سند کمپانی خودرو پیکان سواری تیپ 16۰۰مدل 1378به رنگ سفید معمولی به شماره 
ایران۲4-349د63و شماره شاسی۰۰784۲7719و شماره موتور111۲78۲77۲8به  پالک 

شهرستان دزفولنام نادرمراد پورمفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط است.

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

آگهیموضوعماده3قانون
و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  

فاقد  سند رسمی
برابر  رای شماره 13976۰3186۰3۰۰3۲96- 1397/8/۲7 هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی آقای  فرامرز 
پورجادی  فرزند  برجعلی  به  شماره  شناسنامه  1۰  صادره  از منجیل در قریه  خسبخ 
در سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  یک  قطعه  زمین مشتمل بر  یکباب خانه  به مساحت  
119/11  متر مربع  پالک  فرعی  ۲۰585  از اصلی  1۲  مفروز  مجزی  از پالک  47۰  
باقیمانده  از اصلی  1۲  واقع  در بخش  چهار رشت  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  
قنبر علی  زکی زاده محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو 
نوبت  به فاصله  15 روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  
سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به 
مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  
بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  

سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:6422– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/1۲/7 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/1۲/۲۲

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

آگهیموضوعماده3قانون
و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  

فاقد  سند رسمی
 برابر  رای شماره 13976۰3186۰3۰۰3۲97- 1397/8/۲7 هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  خانم  سیده  بانو 
موسوی  باغی  فرزند سید  عبداله  به شماره  شناسنامه  ۲8۲  صادره  از خمام  در قریه  
خسبخ در سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  یک  قطعه  زمین مشتمل بر  یکباب خانه  به 
مساحت  119/11  متر مربع  پالک  فرعی  ۲۰585  از اصلی  1۲  مفروز  مجزی  از پالک  
47۰  باقیمانده  از اصلی  1۲  واقع  در بخش  چهار رشت  خریداری  از مالک  رسمی  
آقای  قنبر علی  زکی زاده محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در 
دو نوبت  به فاصله  15 روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  
سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به 
مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  
بدیهی  است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  

سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:6424– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/1۲/7 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/1۲/۲۲

دادنامه
تاریخ:97/1۰/۲9             پرونده کالسه:1/97 ح/5۲7         شماره دادنامه:6۲8 

مرجع رسیدگی کننده:حوزه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 
خواهان: مهدی میری: چهاردانگه-خ زارع- ک بهار- بن بست دوم- پ 1۰9 

خوانده:  امید کریم زاده  : مجهول المکان  خواسته: مطالبه طلب  
گردشکار: خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده باال تقدیم شورا نموده که پس از ارجاع به این شعبه 
ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آیین دادرسی در وقت فوق 
العاده/مقررشورا بتصدی امضا  کننده زیر تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید: 
رای شورا: در خصوص دادخواست خواهان آقای مهدی میری به طرفیت خوانده آقای امید کریم 
زاده  به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 187/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت رسید عادی با احتساب کلیه خسارات 
دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه تا یوم االجرا نظر به مستندات پیوست دادخواست ارائه شده از 
سوی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده بر مبنای رابطه حقوقی با ماهیت دین داشته و وجود 
این اسناد در ید خواهان یاد شده حکایت از استصحاب دین بر عهده خوانده دارد و اینکه امضای 
خوانده ذیل رسید پیوست دادخواست که فتوکپی مصدق آن ضم پرونده می باشد و خوانده علیرغم 
ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده و در قبال مستندات 
پرونده و دعوی دفاعی به عمل نیاورده لذا شورا دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و 
به استناد مواد 1۲84 و 1۲85 و 13۰1  قانون مدنی و 198و 519 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1۲5/۰۰۰/۰۰۰ ریال  بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی 
1/74۲/5۰۰ ریال و خسارت تاخیر تادیه مبلغ خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست )1397/۰9/۰6( 
لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز قابل واخواهی در این شورا  و پس از آن ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
محترم بخش چهاردانگه می باشد همچنین نسبت به مازاد خواسته به دلیل فقدان ادله اثباتی کافی شورا 
دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی 
مطروحه نسبت به مازاد خواسته را صادر و اعالم می نماید. رای صادره در این قسم حضوری و ظرف 

مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه  عمومی  بخش چهاردانگه می باشد.م/الف ۲35۰
هاشم امامی - قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف چهاردانگه  

آگهیموضوعماده3قانون
 تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 976۰318۰۲۰۰۰3۰93 -97/1۰/۲5 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای اسماعیل باژدار 
فرزند احمد علی بشماره شناسنامه 676صادره از رودسر و کدملی ۲69۰489333 بصورت 
ششدانگ  یک قطعه زمین  مشتمل بر  دو باب  مغازه  به مساحت  4۲/67متر مربع  پالک 
۲938 فرعی از 31۲ اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک ۲۲5 فرعی از اصلی مذکور 
واقع قریه  چابکسر بخش  ۲9  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  احمد علی باژدار 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.
1152- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/1۲/8 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/1۲/۲۲

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم معصومه باقرزاده سامانی دارای شناسنامه شماره 1۲77  به شرح دادخواست به کالسه 
97۰8۰3  ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان علی محمد باقرزاده سامانی به شناسنامه  شماره  159 درتاریخ1397/11/۲3 

دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1ـ مهتاب دهقانی سامانی فرزند شکراله  به شماره ملی:  46۲۲93168۰   زوجه دائمی    

۲ـ شهاب  باقرزاده سامانی به شماره ملی : 46۲3۲73717  فرزند ذکور
3ـ جمشید باقرزاده سامانی به شماره ملی : 46۲3193357 فرزند ذکور  

4ـ معصومه باقرزاده سامانی به شماره ملی : 46۲3641457  فرزند اناث و الغیر  
تا  نماید  آگهی می  نوبت  مزبوررا دریک  مقدماتی درخواست  انجام تشریفات  با  اینک 
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

آگهیمفقودی
34شماره  917و1۲ایران  پالک  شماره  مدل1376به  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
موتور۰۰۰37699و شماره شاسیS141۲۲765313۲9مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

شهرستان دزفول

آگهیابالغاخطاریه
بدینوسیله به اطالع خسروشهاب پوربابدگانی به نشانی شوشتر-کوی فرهنگیان –گلستان7-
پالک ۲۲)راهن(فعال مجهول المکان می رساند:درخصوص پرونده اجرایی کالسه 94۰۰66به 
شرح  به  دادگستری  رسمی  97/1۲/5کارشناس  97/95مورخ  شماره  گزارش  موجب 
ثبتی 6بخش۲گتوند موضوع سند شماره 5866مورخ 45/11/۲۲مورد  تصویرپیوست،پالک 
وثیقه سندرهنی 8۰۲۲6مورخ 1378/6/1۰تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی ۲8شوشتربه مبلغ 
5/487/۰9۰/۰۰۰ریال ارزیابی گردیده لذا 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 3/۰۰۰/۰۰۰ریال به دفتراین اجرا تسلیم نمایید.ضمنا 
به اعتراضی که خارج ازموعد یا فاقد فیش بانکی دستمزدکارشناس تجدیدنظرباشد ترتیب 

اثرداده نخواهد شد.شماره م الف:17/۲17 
مدیرواحد اجرای اسنادرسمی گتوند-امیرمسعود فاطمیان

آگهیموضوعماده1۰آئیننامه
 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت ازتولید وعرضه مسکن

باعنایت به قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی وحمایت ازتولیدوعرضه مسکن درراستای 
قانون پنجم توسعه اقتصادی وموضوع سنددارکردن امالک شهری وروستایی راکه درشهرصالح 
شهرگتوند دربخش پنج گتوندبانمایندگی بنیادمسکن انقالب اسالمی منجربه صدوررای گردیده 
است رابشرح ذیل آگهی می نماید:1-پالک۲۰/14۲8خانم مریم دادورفرزندنعمت اله ششدانگ 
شهرلذاکسانیکه  دربخش۲گتوندشهرصالح  واقع  ۲99/98مترمربع  مساحت  به  خانه  یکباب 
نسبت به ملک فوق اعتراض داشته باشندمی بایستی ازتاریخ انتشارحداکثرظرف۲۰روزاعتراض 
خودرابه اداره ثبت اسنادوامالک گتوند اعالم نموده تاوفق مقررات اقدام گرددبدیهی است پس 
ازپایان مهلت اعتراض،وفق مقررات نسبت به صدوراسنادمالکیت متقاضیان فوق اقدام می 

گردد.شماره م.الف)16/۲۲1( تاریخ انتشار:97/1۲/۲۲ 
امیرمسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

آگهیمفقودی
شماره  1388به  مدل  متالیک  ای  نقره  رنگ  4۰5به  پژو  سبز  وبرگ  سندکمپانی 
شاسیNAAM۰1CA۲9K9۲3365وشماره  ۲4-765ب43شماره  ایران  پالک 
موتور1۲487۲14356به نام فاطمه صیدی زاده فرزند اله داد بشناسنامه 87صادره از ایذه 

شهرستان باغملکمفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ صبا انژ کتوری هیدرولیک  GTX  مدل1385 
شماره  وبه  ایران--7۲   71 انتظامی 3۲۲ ص  نیروی  شماره  وبه  متالیک  بژ  رنگ  به  و 
موتور15۰734۰ وبه شماره شاسی  S 141۲۲85835813به نام قاسم صبح خیز تلوکی 

نوشهرمفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است .

مفقودی
با   1388 مدل   4۰5 پژو  سواری  ماشین  کارت  و  کمپانی  سند  و  سبز  برگ   
شاسی  شماره  موتور1۲487۲7۰639  8۲شماره  861ج35ایران  شهربانی  شماره 
NAAM۰1GAX9E8۲۰5۰۲به نام حسین مجازی امیری مفقود گردیده از درجه اعتبار 

 بابلساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی سواری سیستم دوو مدل 138۰ با شماره پالک 798ل17ایران 88 با شماره 
موتور 571948و شماره شاسی IR8۰155۰۲3۲34به نام مهرکیش جعفر نادری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد                                              فریدونکنار 

مفقودی
موتور  شماره  8۲با  81۲م99ایران  پالک  شماره  با   91 مدل  پیکان  وانت  کمپانی  سند   
11491۰136۲1و شماره شاسی NAAA46AA۰CG343954بنام سیده ام البنین طالبی 

 بابلخوشرودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد



ارز دولتی، عامل نابسامانی
 بازار گوشت

یک مقام مسئول با بیان اینکه تا وقتی قیمت گوشت وارداتی 
حدود ۲9 تا 3۰ هزارتومان باشد، نابسامانی های بازار ادامه 
دارد، گفت: ارز 4۲۰۰ تومانی باید از واردات این کاال حذف 

شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، یک مقام مسئول که خواست 
نامش ذکر نشود درباره نابسامانی هایی که در بازار به وجود 
آمده است، توضیح داد: در عرضه این کاال مشکل وجود 
دارد؛ تا زمانی که قیمت گوشت وارداتی حدود ۲9 تا 3۰ 
هزارتومان باشد با این چالش در کشور مواجه هستیم.وی 
اضافه کرد: تا هر زمان که گوشت به این نرخ توزیع شود 
بازهم صف ایجاد می شود ضمن اینکه خیلی از آنهایی هم 
که در صف می ایستند، مصرف کنندگان نهایی نیستند بلکه 
افراد سودجو هستند. به عنوان مثال کارکنان رستوران ها با 
مراجعه به مراکز عرضه، گوشت تنظیم بازاری دریافت 
می کنند. که البته میزان آن قابل توجه نیست اما در مواردی 
میزان قابل توجهی گوشت از چرخه توزیع خارج می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: دولت نمی تواند به ازای هر یک 
نفر، یک مأمور بگذارد که توزیع را کنترل کند. بدلیل وجود 
ارز دولتی در این کاال، خارج کردن گوشت تنظیم بازاری 
از شبکه توزیع، صرفه اقتصادی دارد و سود آن هم خیلی 
هم باالست. به اعتقاد بنده به عنوان یک کارشناس نباید ارز 
4۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت اختصاص یابد، چون 
متأسفانه به دست جامعه هدف و افراد نیازمند کمتر می رسد.

وی درباره اینکه آیا به نهاده های دامی نیز نباید این ارز تعلق 
بگیرد؟، گفت: درباره نهاده شرایط توزیع متفاوت و کنترل آن 
راحت تر است. نهاده های دامی وارداتی در تولید دام سبک 
و سنگین و گوشت قرمز نقش کمتری دارد. اما در تولید 
مرغ سهم بسزایی دارد )7۰ درصد( و در صورت حذف ارز 
دولتی از واردات این نهاده ها، قیمت مرغ به صورت جهشی 
افزایش می یابد، که به زیان مصرف کنندگان است.این منبع 
آگاه گفت: در گذشته فاصله بین قیمت گوشت وارداتی 
و گوشت داخلی حدود 5 تا 6 هزار تومان بود و مردم 
می گفتند برای این میزان صرف ندارد که در صف بایستند 
اما االن آنقدر تفاوت قیمت زیاد شده که تجارت می کنند و 
هر چقدر گوشت عرضه شود خریدار دارد چون عده ای آن 
را می خرند و در جاهای دیگر به فروش می رسانند. بنابراین 
ارز 4۲۰۰ تومانی باید از واردات گوشت حذف شود. و 
دولت به هر شکل دیگری که می تواند از مردم حمایت کند 

و برای آن مبلغ برنامه ریزی کند.

شیوع تخلفات در معامالت
 طالی آبشده

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران،فروش آبشده و 
شمش طال، فقط توسط رسته »آبشده فروش« مجاز بوده و 
طال و جواهر فروشان مجوز عرضه این محصول را ندارند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، مسعود یزدانی ضمن تاکید 
بر ضرورت هوشیاری اعضای صنف طال و جواهر در ایام 
پایانی سال، اظهار داشت: رشد قیمت طال باعث شده تا 
سارقان با شیوه های نو و حربه های تازه ای، دست به سرقت 
بزنند.وی در مورد شگرد جدید سارقان در سرقت طال 
و جواهر از طالفروشی ها افزود: به تازگی سارقان پس 
از درخواست همراهی با یک خانم غریبه و هماهنگی با 
ایشان به بهانه خرید طال، وارد طال و جواهرفروشی شده 
و بعد از درخواست مدل های مختلف، در حین امتحان 
مصنوعات، فرد سارق طالهای عرضه شده در پیشخوان 
را با سرعت جمع کرده و بدون همراه خود از مغازه خارج 
و متواری می شود.نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر رعایت 
نکات ایمنی را در کاهش سرقت ها بسیار مهم و حائز 
اهمیت برشمرد و خاطرنشان کرد: خالفکاران برای نقشه 
سرقت های خود، از ضعف امنیتی واحدهای کسبی بهره 
می برند و رعایت اصول ایمنی که از طرف پلیس محترم 

اماکن و اتحادیه طال و جواهر اعالم می گردد.

خبر
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امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

وزیر اقتصاد اعالم کرد:
ارز ۴۲٠٠ تومانی به نتیجه نرسید

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارز 4۲۰۰ 
تومانی در عمل آن طور که باید نتیجه نداد و 
اگر قرار باشد به دهک های پایین، فشارهایی از 
این ناحیه وارد شود، دولت قطعاً سیاست خود 

را تغییر می دهد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، فرهاد 
دژپسند، حضور در جمع نمایندگان مجلس 
خبرگان را بسیار خوب ارزیابی کرد و اظهار 
داشت: عمده پرسش اعضای مجلس خبرگان 

در مورد نحوه واگذاری ها، خصوصی سازی، قیمت کاالهای اساسی، نرخ ارز، مدیریت 
بازار و کنترل تورم بود که به این سواالت پاسخ داده شد.دژپسند افزود: مطرح شدن این 
سواالت طبیعی است و ما نیز خودمان را متعهد به پاسخگویی به این پرسش ها می دانیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در خصوص مشکالت پیش آمده در نحوه واگذاری ارز 
4 هزار و ۲۰۰ تومانی هم گفت: اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی، 
به طبقات پایین شود، به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کاالهای اساسی، 
ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی به این کاالها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل، آن طور 
که باید نتیجه نداد؛ بنابراین اگر قرار باشد به دهک های پایین، به ویژه دهک های پنجم و 
ششم فشارهایی از این ناحیه وارد شود، دولت قطعاً سیاست خود را تغییر می دهد.وی 
افزود: هم اکنون دولت بر روی برخی طرح ها مطالعه می کند و قطعاً روش هایی را اتخاذ 
خواهیم کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه شود.دژپسند در خصوص 
اقدامات انجام شده با هدف کنترل بازار ارز در شب عید هم گفت: خوشبختانه دولت 
در این خصوص، شورای عالی اقتصادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر 
نفت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و 
دارایی را تشکیل داده که ما در آخرین نشست این شورا، تدابیر و مشوق هایی را با 
هدف تسهیل در بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ کرده ایم که باعث خواهد شد 
بازگشت ارز به کشور بیشتر شود؛ بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفتد فشار شب عید بر بازار 
ارز کنترل خواهد شد.وی در خصوص حمایت از کاالهای ایرانی در سال 97 نیز افزود: 
همین که تراز تجاری کشور، یک و نیم میلیارد دالر مثبت است، نشان می دهد در سال 
97 واردات کاهش پیدا کرده و ما بخش قابل توجهی از نیاز خود را از طریق تولیدات 
داخلی تأمین کرده ایم.دژپسند، در پاسخ به سؤالی در مورد برنامه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی برای کاهش بنگاه داری بانک ها هم گفت: در این خصوص برنامه ای را تدوین 
کرده ایم که در صورت تأیید این برنامه در مراجع ذی صالح تا یک سال آینده تمامی 
بنگاه های بانک های دولتی واگذار خواهد شد و آخر سال 98 خبرهای خوبی در این 

زمینه به مردم خواهیم داد.

اختصاص تسهیالت برای صنعت قطعه سازی

معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن و تجارت در دیدار با نمایندگانی از تشکل های 
تخصصی صنعت قطعه سازی کشور اظهار داشت: بانک مرکزی تسهیالت ویژه ای برای  
این صنعت اختصاص داده که با توجه به اتخاذ سیاست های حمایتی، بهبود وضعیت این 

صنعت را مشاهده خواهیم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، فرشاد مقیمی در نشست مشترک با برخی از اعضای 
صنعت قطعه سازی کشور موضوع هایی نظیر مشکل تامین مواد اولیه، ضرورت تداوم 
تزریق نقدینگی، تسهیل ورود مواد اولیه به کشور، تخصیص ارز مطرح و نمایندگان 
این صنعت خواستار بازنگری در قراردادهای قطعه سازها با خودرو سازان و اصالح 
قیمت ها با توجه به افزایش هزینه تولید شدند.مقیمی نیز با نگاهی به وضعیت صنعت 
خودروسازی و قطعه سازی در چند ماه گذشته گفت: اتخاذ تدابیر مناسب در شرایطی که 
صنعت خودرو ایران با محدودیت های بین المللی روبرو است، موجب شد تا توانستیم 
روند تولید خودرو در کشور را مدیریت کرده و امروز تولید کنندگان با قدرت به تولید 

خود ادامه می دهند.

خبر

آگهیفراخوانعمومی
شهرداری مالرد در نظر دارد یک باب واحد تجاری 
واقع در مالرد بلوار نیایش جنب مجتمع فرهنگیان را 
از طریق برگزاری فراخوان عمومی )مزایده عمومی( 
به اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق شرایط مشروحه ذیل جهت استقرار 
واگذار  پیشنهاد  بهترین  به  اجاره  به صورت  و  به مدت 3 سال  درمانگاه 

نماید: 
نقدی  )واریز  ریال   ۲00/000/000 میزان  به  مزایده  در  شرکت  1-سپرده 
گردد تحویل  مزایده  اسناد  همراه  می-بایست  که  بانکی(  ضمانتنامه   یا 
قرارداد  انعقاد  به  حاضر  گاه  هر  مزایده  سوم،  و  دوم  و  اول  برندگان   -۲
نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- کلیه متقاضیان واجد 
و  فراخوان  اسناد  دریافت  آگهی جهت  انتشار  از  توانند پس  شرایط می 
ساعت  از   ۹7/1۲/۲3 لغایت   ۹7/1۲/1۵ تاریخ  از  بیشتر  اطالعات  کسب 
تاریخ  از  و  مراجعه  مالرد  شهرداری  قراردادها  امور  به   1۲/30 لغایت   ۹
را  خود  پیشنهادهای   ۹7/1۲/۲7 مورخ   1۲/00 ساعت  لغایت   ۹7/1۲/۲۲
در  پیشنهادها  گشایش  زمان  نمایند.  مالرد  شهرداری  دبیرخانه  تحویل 
ساعت 14/30 مورخ ۹7/1۲/۲7 می باشد 4- هزینه آگهی به عهده برنده 
می باشد. ۵- متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مزایده معرفی 
نامه )به همراه کارت شناسایی ملی( و اصل فیش واریزی به مبلغ ۵00/000 
ریال به حساب شماره 1007۹0۸۲۹443 بانک شهر بنام شهرداری مالرد، 

تحویل امور قراردادها نمایند. 
6- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است. 

7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
علی سلگی  - شهردار مالرد

 نوبت دوم

مجمععمومی
شرکتهای  کارگری  صنفی  انجمن  انتخابات  برای   عادی   
خدماتی شهرستان بابل به تاریخ1398/1/24 ساعت 13مکان 
در مسجد حضرت ابوالفضل علیه السالم برگزار می گردد لذا 
از تمامی کارگران خدماتی شهرداری بابل جهت شرکت در 

این انتخابات دعوت به عمل می آید
 دستور کار: 1-تصویب اساسنامه 

2-انتخابات هیات مدیره 
3-انتخابات بازرسی

4- سایر موارد
انجمن صنفی کارگری شرکتهای خدماتی شهرستان بابل 

مفقودی
 سه برگ سند خام و سفید مربوط به موتور سیکلت آپاچی 16۰ مدل 1395 به رنگ سبز با 
شماره پالک588-67793 شماره تنه951۰649 شماره موتور۲8879۲6 در منزل مسکونی 
آقای فریدون نوروزپورنزاز بوده مفقود شده است لذا چنانچه کسی پیدا نموده است تا 

پایان سال 1397 به این شماره تلفن۰936۲۲۲4۰1۰ تماس فرمایید
بابل 

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  1397/1۲/۰5هیات  مورخ   13976۰331۰14۰۰۰186 شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اشتهارد تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسین کاظمی فرزند ذبیح اله بشماره شناسنامه 793۰ صادره از کرج در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن )که بصورت ساختمان مسکونی درآمده است( به مساحت  94 
.177 مترمربع در قسمتی از پالک یک فرعی از 54 اصلی واقع در بخش مرکزی حوزه ثبت اشتهارد خریداری 
از مالک رسمی آقای محمدرضا خبیری محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.  97/76715/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/1۲/۲۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/۰1/1۰

 حمید شهدوست – رئیس ثبت اسناد و امالک

جنابآقایسرهنگرضاانصاری
معاونت محترم  اجتماعی نیروی انتظامی خوی

 با نهایت  تاثر و تاسف در گذشت مادر همسر گرامی تان را تسلیت و تعزیت 
عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه مغفوره علو درجات و رحمت 

واسعه و برای حضرتعالی و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم

موسی محمد جعفری
 سرپرست آذربایجان غربی روز نامه پیام زمان ومدیر مسئول هفته نامه شفق آذربایجان

راهبردهای شش گانه ستاد تنظیم بازار با محوریت مقابله با گرانی و توزیع مناسب کاال اعالم شد .
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، با تصمیم ستاد تنظیم بازار، مقرر شد با هدف کاهش قیمت اقالم 
مورد نیاز، نمایشگاه های فروش بهاره در سراسر کشور، با صالحدید ستادهای تنظیم بازار استانی 
فعالیت کنند و فروشگاه های زنجیره ای و اصناف نیز فروش فوق العاده را در دستور کار قرار دهند. 
همچنین تامین و توزیع کاالهای اساسی در کنار اجرای طرح تنظیم بازار میوه و مرکبات در حال 
پیگیری و اجراست. ستاد تنظیم بازار با هدف پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، طرح تشدید 
بازرسی و نظارت ویژه با همکاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان ها، بازرسی اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان های جهاد 
کشاورزی استان ها را اجرا می کند. بر اساس راهبردهای ستاد، مقرر شد اطالع رسانی به موقع و 
شفاف از وضعیت بازار به کارگروه ملی تنظیم بازار و وزارتخانه های ذیربط منتقل شود. همچنین 
مصوب شد، با هدف حفظ آرامش بازار، با پدیده قاچاق به ویژه قاچاق کاالهای اساسی و ضروری در 

استان های مرزی مقابله شود.

اعالمراهبردهایتنظیمبازاریپایانسال
برایمقابلهباگرانی

 رئیس اتاق بازرگانی تهران با برشمردن 4 
نرخ برای ارز در شرایط کنونی اقتصاد گفت: 
زمزمه اختصاص ۳0 هزار میلیارد تومان برای 
تولید یک میلیون خودروی ارزان به گوش 

می رسد که جای سوال دارد.
مسعود  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
هیأت  نشست  اخرین  در  خوانساری 
با  هشتم  دوره  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
اشاره به تصمیم مجلس مبنی بر اختصاص 
گفت  اساسی  کاالهای  به  ارز  میلیارد   ۱4
انتظار می رود دولت مدیریت قیمت ارز را 
به نحوی انجام دهد که واقعیت های بازار در 
نظر گرفته شود ضمن اینکه یارانه نقدی نیز 
یابد که مستحق  اختصاص  به دهک هایی 
آن باشند پس باید در مجموع شرایطی را 
اقتصاد سالم تر باشد.رئیس  فراهم کرد که 
اتاق بازرگانی تهران افزود: هم اکنون اقتصاد 
ایران گرفتار ارز چند نرخی است و متأسفانه 
همین موضوع منجر به شکل گیری رانت 
و فساد شده است. به نحوی که هم اکنون 
ارز نیما، سنا، بازار آزاد و ارز دولتی یا همان 
4۲00 تومانی باعث ایجاد رانت و فساد شده 
است.وی  کرده  مشکل  دچار  را  اقتصاد  و 
تصریح کرد: از دولت و بانک مرکزی تقاضا 
داریم هر چه سریع تر تک نرخی کردن ارز 
را انجام داده و شرایط رانت و فساد را از بین 
ببرند.به گفته خوانساری دولت باید هرچه 
سریع تر در مورد حامل های انرژی و بنزین 
منابع  هدررفت  از  و  کرده  گیری  تصمیم 
کشور جلوگیری نماید.رئیس اتاق بازرگانی 
تهران در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به تصمیم دولت مبنی بر ادغام پنج 

بانک در بانک سپه خاطرنشان کرد: دولت 
باید درباره تراز نامه این بانک ها شفاف سازی 
کند و اگر قرار است ضرر و زیان آنها را در این 
ادغام جبران کند کاماًل مشخص نمایند که 
از چه منبعی این هزینه را پرداخت خواهد 
همچون  نباید  بانک ها  ادغام  چراکه  کرد. 
و  غیرمجاز  اعتباری  مؤسسات  ساماندهی 
صندوق های قرض الحسنه از جیب دولت 
اختصاص ۳0  زمزمه  از  شود.وی  پرداخت 
هزار میلیارد تومان به خودروسازان با تصمیم 
دولت خبر داد و گفت: دولت قرار است ۳0 
هزار میلیاردتومان به خودروسازان بدهد تا 
یک میلیون خودرو ارزان تولید کنند؛ اما این 
جای سوال وجود دارد که بر چه مبنایی قرار 
است این منبع مالی تخصیص داده شود.

خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود 
سال ۹۷ را سالی سخت برای اقتصاد ایران 
دانست و خاطرنشان کرد: علیرغم این سال 
سخت اما فعاالن اقتصادی نشان دادند که 
سرنوشت و آینده اقتصاد برایشان مهم است 
و بر روی آن حساس هستند. ضمن اینکه 
حضور حداکثری آنها در دوره نهم انتخابات 
اتاق های بازرگانی نیز این موضوع را ثابت 
کرده است.وی با اشاره به برگزاری انتخابات 
اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: یکی از 
بهترین انتخابات ها در این دوره برگزار شد 
که از نظم و انضباط خاصی برخوردار بود و 
معطلی هر فرد به بیش از ۱0 دقیقه نرسید 
اقتصادی  فعاالن  حداکثری  مشارکت  اما 
نشان می دهد مسئولیت ما نسبت به قبل 
بیشتر شده و باید به تک تک آنها پاسخگو 
داد: سال ۹۷ سال  ادامه  باشیم.خوانساری 

دشواری برای اقتصاد ایران به شمار می رفت 
به خصوص در نیمه اول آن شاهد بحران 
ارزی و صدور بخشنامه های متضاد از سوی 
به  نوعی  که  بودیم  مرکزی  بانک  و  دولت 
آورد  وجود  به  اقتصاد  در  را  ریختگی  هم 
اما علیرغم همه مشکالت فعاالن اقتصادی 
تصمیمات  و  دولت  به  را  خود  سرنوشت 
دولتی گره نزدند.رئیس اتاق بازرگانی تهران 
اگرچه  داد  نشان  نظرسنجی ها  داد:  ادامه 
باالی ۸0 درصد از پرسشگران نظرسنجی 
اتاق بازرگانی تهران از آینده اقتصاد ناامید 
هستند اما نسبت به تصمیمات و عملکرد 
اتاق بازرگانی دیدگاه مثبت داشته و کارنامه 
معتقد  می دانستند.وی  قبول  قابل  را  اتاق 
است یکی از دالیل موفقیت اتاق بازرگانی 
تهران هیأت نماینده آن است که به لحاظ 
کارشناسی  وجوه  و  همسویی  هماهنگی، 
دوره منحصر به فردی را رقم زدند و البته 
کارگزاران  و  مسئوالن  خود  اعضای  برای 
به  اشاره  با  بودند.خوانساری  مفید  نظام 
سخنان مقام معظم رهبری در جمع اعضای 
امسال گفت:  هیأت دولت در شهریور ماه 
برای اولین بار مقام معظم رهبری از اتاق 

بهره  و  آورده  عمل  به  صحبت  بازرگانی 
دولتمردان  به  را  اتاق  تصمیمات  از  گیری 
توصیه کردند که به نظر اتاق بازرگانی گوش 
نمایندگان  هیأت  داد:  ادامه  دهند.وی  فرا 
نیز شاخصه های  تهران  بازرگانی  اتاق  آتی 
منحصر به فردی دارد که از جمله آن قرار 
کنار  در  ها  آپ  استارت  و  جوانان  گرفتن 
اعضای مسن تر اتاق است در حالی که به 
نظر می رسد با تلفیق بین اقتصاد سنتی و 
متفاوت تری  شرایط  بتوان  مدرن  اقتصاد 
این  در  زد.همچنین  رقم  نهم  دوره  در  را 
عضو  نفس،  نیک  شریفی  مهدی  نشست، 
نیز  تهران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت 
گفت: در سال های ۸۹، ۹0 و ۹۱ حدود ۱۱ 
میلیارد یورو صادرات محصوالت پتروشیمی 
متعلق به بخش دولتی بود که از این میزان، 
محل هایی  در  عیناً  ارز  یورو  میلیارد   4.۶
ملی  شرکت  و  دولتی  پتروشیمی های  که 
صنایع پتروشیمی دستور داده بود، پرداخت 
شد.وی اضافه کرد: همچنین از این میزان 
یک و نیم میلیارد یورو برای اقساط ارزی 
و بخشی از خوراک واحدهای پتروشیمی به 

شرکت نفت پرداخت شده است.

گسترش رانت و فساد ارز 4 نرخی


