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شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  زمان،علی  گزارش  به 
حسن  والمسلمین  االسالم  حجت  به  ای  نامه  در  اسالمی 
روحانی رئیس جمهوری قانون بودجه سال 97 کل کشور 

2را برای اجرا ابالغ کرد.

 رئیس مجلس قانون بودجه

 سال 97 را ابالغ کرد
به گزارش زمان، رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، 
کارگیری  به  و  فرآیندها  اصالح  گفت:  نوروزی  بهرام  سردار 
تکنولوژی و امکانات نوین، کاهش زمان رسیدگی به معافیت ها 

را در بر داشته است.

به گزارش زمان،بر اســاس یک نظرسنجی در حال انجام 
در یکی از ســایتها،کاربران محمدرضا شجریان را چهره 
خبرسازتری نسبت به هنرمندانی چون ابراهیم حاتمی کیا 

و بهاره رهنما دانسته اند.
7

کاهش زمان رسیدگی به 

معافیت های سربازی

 محمدرضا شجریان،خبرسازتر

 از ابراهیم حاتمی کیا
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سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد:

 اعالم معیارهای » رجل سیاسی « 
برای ریاست جمهوری 

سرمقاله

 مسئوالن برای خدمت
 بی منت کمر همت ببندند 

نگاه روز

 نقش مدیریت منابع آب
 در توسعه کشاورزی

 شهروند ایران بودن
 نقطه اشتراک، عامل عدالت

روزهای پایانی ۹۶ به سرعت درحال سپری 
شدن است. مردم با همه ی مشکالتی که 
دارند همانند سال های گذشته و سنت 
زیبا و دیرینه ایرانی با امیدواری به آینده 
سال  برگزاری  برای  درتالش  روشن  ای 
تحویل و عید باستانی نوروز هستند. مردم 
فهیم کشورمان بر اساس آموزه های دینی 
و با الهام از فرهنگ ملی با سعی و تالش 
مادی  و  معنوی  تحول   و  تغیر  در صدد 
برای ورود به سال جدید هستند.استقبال 
از سال نو  با توکل به خداوند بخشنده و 
مهربان و با خانه تکانی دل از آلودگی ها  
و نظافت کلی خانه  و تغییر و تحول در 
امور معنوی و مادی برای کسب سعادت 
دنیا و آخرت ازسنت های ایرانی و اسالمی 
است که این سنت حسنه و نیکو را باید 

پاسداشت...
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 2 باهره حیدری 
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دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

 ایران به نقض عهدهای آمریکا
پاسخ می دهد

 ایران خودرو آماده عرضه خودرو
 با استاندارد یورو 5

جدید های  یم  تحر به  عراقچی   واکنش 
ایران علیه  وپا  ار  

 سیدمصیب دریانورد

 کاوه زرگران

جناب آقای جالل فالحی
مسؤل  سمت  به  جنابعالی  شایسته  انتصاب  بدینوسیله 
روابط عمومی شهرداری اندیشه را تبریک عرض نموده، 

توفیق روزافزون برای شما آرزومندیم.
روزنامه زمان-سرپرستی استان تهران

سرکار خانم اکرم اصغرلو
به  سرکارعالی  شایسته  انتصاب  بدینوسیله 
شهرداری  حسابداری  اداره  مسؤل  سمت 
های  موفقیت  نموده،  عرض  تبریک  را  مالرد 

روافزون برای شما آرزومندیم.

روزنامه زمان-سرپرستی استان تهران

جناب آقای مهندس سالمت بخش 
شهردار محترم وحیدیه

بدینوسیله مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن 
در گذشته غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.

روزنامه زمان-سرپرستی استان تهران

شورای نگهبان نظر خود درباره معیارهای تشخیص 
را  جمهوری  ریاست  نامزدی  برای  سیاسی  رجل 
اعالم کرد ولی در این تعریف، اشاره ای به جنسیت 
در  دیروز  کدخدایی  است.عباسعلی  نشده  سن  و 
آخرین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان در 
سیاسی  رجل  تشخیص  معیارهای  گفت   ۹۶ سال 
اعالم شده است و در پاسخ به این سوال که آیا در 
مورد جنسیت رجل سیاسی نیز شورای نگهبان به 
این  در  هنوز   : کرد  تصریح  خیر،  یا  رسیده  نتیجه 
حال  در  است.  نشده  نهایی  گیری  تصمیم  مورد 
به  موارد  همین  فعال  ولی  هستیم  گیری  تصمیم 

تصویب شورای نگهبان رسیده است.
اظهار  کدخدایی  ازایرنا؛  نقل  به  زمان  گزارش  به 
های  سیاست   10 بند   5 جز  اجرایی  در  داشت: 
انقالب  معظم  رهبر  از سوی  ابالغی  انتخابات  کلی 
برای  الزم  شرایط  و  معیارها  اعالم  و  تعریف  که 
مدبر  و  مدیر  و  مذهبی  سیاسی،  رجل  تشخیص 
بودن نامزهای ریاست جمهوری را بر عهده شورای 
اصل  بند ۹  به  عنایت  با  و  است  داده  قرار  نگهبان 
110 و اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران، تعاریف، معیارها و شرایط رجل سیاسی برای 
نامزدهای ریاست جمهوری مشخص شد.سخنگوی 
شورای نگهبان تعریف ›رجل سیاسی‹ را در قالب 
و  عنوان کرد   ‹ تبصره  و چند  بند  ماده، 11  دو   ‹
مذهبی  سیاسی،  رجل  تعریف  یک  ماده  در  گفت: 
جمهوری  ریاست  نامزدهای  بودن  مدبر  و  مدیر  و 
آمده است رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی 
به  و  داشته  تشییع  مذهب  و  اسالم  دین  به  الزم 
دینی  مناسک  و  شعائر  انجام  و  تقیدشان  و  تدین 
در زندگی دینی و اجتماعی از برجستگی ویژه ای 
به  مردم  میان  در  که  ای  گونه  به  باشد  برخوردار 
این خصوصیات شناخته و مشهور باشند.وی افزود: 

هستند  رجالی  سیاسی،  رجال  ماده  این  اساس  بر 
که قدرت تحلیل و درک آن ها از مسائل و پدیده 
های سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان در مسائل 
و  المللی  بین  و  داخلی  از  اعم  اجتماعی  سیاسی، 
حضورشان در صحنه های سیاسی به نحوی باشد 
که همواره مصالح نظام اسالمی و معیارهای اصیل 
انقالبی در عملکرد آن ها لحاظ شده باشد به گونه 
ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و 
مشهور باشند.وی همچنین در مورد دیگر معیارهای 
است  شخصی  مدیر،  گفت:  سیاسی  رجل  تعریف 
برخوردار از شایستگی های ذاتی و اکتسابی الزم از 
نظر دانش، مهارت، شخصیت و نگرش های فردی و 
تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع 
انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره 
وری و در راستای ماموریت، رسالت و اهداف کالن 
سوابق  و  دارا  جامعه  بر  حاکم  های  ارزش  و  نظام 
مدیریت  های  در صحنه  وی  موفقیت  از  حاکی  او 
کالن است.کدخدایی گفت: همچنین مدیر شخصی 

اندیشی  عاقبت  و  بینی  پیش  توانایی  از  که  است 
دانش صحیح  و  بر عقالنیت  مبتنی  امور  به  نسبت 
بحران  در  و  باشد  برخوردار  کشور  امور  اداره  برای 
به  ها  آن  از  رفت  برون  و  قدرت حل مشکالت  ها 
ماده  مفاد  مورد  در  باشد.وی  داشته  شایسته  نحو 
شورای  در  که  سیاسی  رجل  شرایط  تعیین   2
ماده  این  در  داشت:  اظهار  شد،  تصویب  نگهبان 
الزم  معیارهای  و  شرایط  مورد  در  محور   11 در 
و  مدیر  مذهبی،  سیاسی،  رجل  تشخیص  جهت 
نظر  اعالم  جمهوری  ریاست  نامزدهای  بودن  مدبر 
کافی  سوابق  نگهبان،  شورای  است.سخنگوی  شده 
و سیاسی  مذهبی  های  فعالیت  در  ارزیابی  قابل  و 
و  کافی  سوابق  ها،  سخنرانی  و  مکتوبات  قبیل  از 
قابل ارزیابی و تصدی برخی مسئولیت ها و مدیریت 
کالن، سالمت و توانایی الزم جهت ایفای مسئولیت 
ریاست جمهوری، سن متناسب با انجام مسئولیت 
های ریاست جمهوری و صالحیت علمی الزم جهت 
ایفای وظایف ریاست جمهوری از جمله این موارد 
جهت  مشاوران  معرفی   : گفت  دانست.کدخدایی 
تشریح برنامه ها و توان مدیریتی، عدم محرومیت از 
حقوق اجتماعی و فقدان سابقه محکومیت کیفری، 
اختیارات  و  چارچوب صالحیت  در  ها  برنامه  ارائه 
قوه مجریه مبتنی بر اسناد باالدستی از جمله قانون 
وابستگی  عدم  نظام،  کلی  های  سیاست  و  اساسی 
های  گروه  به  نبودن  وابسته  و  گذشته  رژیم  به 
غیرقانونی و عدم محکومیت به اقدام علیه جمهوری 
ایران و فقدان سوابق سو امنیتی از جمله  اسالمی 
درفتنه سال 88 و عدم محکومیت قطعی کیفری به 
جرائم اقتصادی مانند کالهبرداری، ارتشا ، اختالس، 
تبانی در معامالت دولتی، پولشویی و اخالل در نظام 

اقتصادی کشور از جمله این موارد است.
ادامه در صفحه 3

سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد:

اعالم معیارهای » رجل سیاسی « برای ریاست جمهوری 
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در سال نو؛ 
مسئوالن برای خدمت بی منت کمر همت ببندند 
باهره حیدری 

ادامه از صفحه 1
مردم همانقدر که در زندگی فردی خود در صدد 
تغییر و تحول هســتند در راستای نوع دوستی 
در کمک به هموطنانی که وضعیت مالی خوبی 
ندارنــد، آن ها را از یاد نمی برند و از ضعیفان و 

مستمندان دستگیری وشادی هایشان را بین آنان تقسیم می کنند.
مردم آگاه و بیدار ایران اسالمی همه درکنار رسیدگی به امور شخصی 
وکمک به مســتمندان با توجه و دقت در پیــام نوروزی رهبر فرزانه 
انقالب و ســخنرانی های ایشان امور کشور را درحوزه های سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دنبال می کنند و با انگیزه باال و توان 
بیشــتر مهیای مشارکت در عمران، آبادنی و پیشرفت کشور در سال 
جدید می شوند، مردم صادق و وفادار با تمام وجود حتی با ایثار جان و 
جوانان غیرتمند خود درسالهای گذشته مشارکت خودشان در صیانت 
از ایران اســالمی و پیشرفت و اقتدار آن را بارها به اثبات رسانده اند.

علی رغم همت و تالش صادقانه و اقدامات مسئوالن قشرهای مختلف 
مردم در دفاع شرافتمندانه و صیانت از این مرز و بوم  و اقتدار کشور 
عده ای از مســئوالن با دادن وعده های خالف واقع، بی تدبیری در 
مدیریت حوزه خود، حیف و میل بیت المال، ســهل انگاری در اداره 
امور، ایجاد رانت برای فامیل و دوســتان و همفکران خود، وادادگی 
سیاســی، عدم باور و اتکاء به توانمندی های داخلی  و... موجب پس 
رفت و عقب ماندگی کشور در حوزه های گوناگون شده اند که بسیار 
مایه ی شــرم ســاری در قبال همت، تالش و فــداکاری، صداقت و 
خون مقدس شهیدان عزیز است.بعضی از مسئوالن بی مهابا و بدون 
مالحظه مطالب خالف واقع روشــن و واضحی از زندگی شــخصی و 
وعــده ها و اقدامات و اتفاقات حوزه مدیریت خود در ســخنرانی ها، 
مصاحبه ها و در جلسات علنی مجلس می گویند، این موارد توهین 
آشــکار و بی احترامی به شــعور میلیون ها ایرانی فرهیخته، فرزانه، 
فهیم، آگاه، هوشمند، صادق و فداکار است، مردم در همه ی سطوح 
خــالف واقع بودن این حرف ها را کامــال می فهمند و روز به روز به 
بعضی از مســئوالن بی اعتمادتر می شوند.دســتگاه های نظارتی از 
مجلس شورای اسالمی که باید عصاره فضائل ملت باشد تا بتواند در 
راس امور قرار بگیرد گرفته تا دیگر ســازمان های نظارتی باید برای 
پیشگیری از سرایت بی اعتمادی مردم در سطح گسترده تالش کنند 
و به واســطه حرف های خالف واقع برخی مسئوالن، بدون مالحظه 
و درنگ با متخلفان برخورد جدی نمایند. درنگ ومالحظه ومدارا در 
این خصوص پایه های نظام را تهدید می کند.امیدواریم مســئوالن 
کشــور در ســطوح مختلف با اقتدا به رهبر عزیز ودلسوز انقالب در 
گفتار وکردار و در ســبک زندگی شخصی در آستانه حلول سال نو و 
تغییــر وتحول در طبیعت عزم خود را جزم کنند و در گفتار،کردار و 
وعدهایی که می دهند صادق  و رو راســت باشند و در گفتار و رفتار 
خــود تجدید نظر کنند و برای خدمــت صادقانه و بی منت به مردم 

و جلب اعتماد عمومی  کمر همت ببندند و بی وقفه تالش کنند.
Info@zamandaily.ir

بازداشت رحیم مشایی از سوی 
دادستانی تهران تایید شد

دادستانی تهران شامگاه شــنبه در اطالعیه ای خبر 
دســتگیری و بازداشــت اســفندیار رحیم مشایی را 
تاییــد کرد.به گــزارش زمان به نقــل ازپایگاه اطالع 
رسانی دادســرای عمومی و انقالب تهران، اعالم کرد 
که حسب دســتور قضایی بازپرس دادسرای عمومی 
تهران اسفندیار رحیم مشایی توسط مامورین پلیس 
دســتگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شده 
است.اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر دولت دهم 
چند روز قبل در اعتراض به زندانی شدن حمید بقایی، 
با حضور در مقابل سفارت انگلیس، حکم دادگاه بقایی 
را آتش زد.البته مشــایی خود در دادسرای فرهنگ و 
رسانه به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده ای دارد که در 

این دادسرا در حال رسیدگی است.

رئیس مجلس قانون بودجه سال 
97 را ابالغ کرد

رئیس مجلس شــورای اسالمی در نامه ای به رئیس 
جمهوری قانون بودجه ســال ۹7 کل کشور را ابالغ 
کرد.بــه گزارش زمان به نقــل ازایرنا، علی الریجانی 
رئیس مجلس شــورای اسالمی در نامه ای به حجت 
االسالم والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری 
قانون بودجه ســال ۹7 کل کشور را برای اجرا ابالغ 
کرد.طبق این قانون دولت موظف است پس از پایان 
سال جاری آئین نامه های اجرایی قانون بودجه سال 
۹7 کل کشــور را تصویب و به بخــش ها برای اجرا 
ابالغ کند.بودجه سال ۹7 کل کشور در موعد مقرر و 
در تاریخ 1۹ آذر ۹۶ به عنوان نخستین الیحه بودجه 
دولت دوازدهم توســط رئیس جمهوری به مجلس 
ارائه شــد.نهایتا نمایندگان در 13 روز و 20 جلســه 
کاری بررســی بودجه را به پایان رساندند.شــورای 
نگهبان به 78 مورد در بودجه ســال ۹7 ایراد گرفت 
که در طول ســه بار رد و بدل شدن این الیحه بین 
مجلس و شورای نگهبان و نهایتا این ایرادات رفع شد.

اخبار

سرمقاله
کالمامیر

پرارجتریندانش،دانشیاستکه
براعضاوجوارحانسانآشکارباشد

دبیر شــورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: ایران به 
نقض عهدهای مکرر آمریکا در قبال برجام پاســخ 
شایســته و به موقع می دهــد و هیچ گونه تغییر، 
تفسیر یا اقدام جدیدی را که محدود کننده برجام 

باشد، نمی پذیرد.
بــه گزارش زمان به نقل ازدبیرخانه شــورای عالی 
امنیت ملی، علی شــمخانی دیروز در دیدار یوسف 
بن علوی وزیرامور خارجه سلطنت عمان به روابط 
عمیق، مســتحکم و رو به توسعه دو کشور که هم 
گرایی و اشتراک نظر قابل توجهی را در دیدگاه های 
منطقه ای ایجاد کرده اســت، اشاره و تصریح کرد: 
ارتقای مناسبات سازنده و همه جانبه با همسایگان 
مبتنی بر تامین منافع مشترک،مهم ترین اولویت 
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران است.وی 
با تبیین زمینه های اقتصادی توسعه همکاری های 
دوجانبه در حوزه های انرژی و ترانزیت اظهار داشت: 
سرمایه گذاری مشترک به منظور ایجاد زیر ساخت 
های پولی، مالی، بنــدری و حمل و نقل می تواند 
ضمن متنوع سازی ظرفیت های تجاری و بازرگانی 
در منطقه، دستیابی امن و ارزان به بازارهای هدف را 
تسهیل کند.دبیر شورای عالی امنیت ملی بر سیاست 
پایدار جمهوری اسالمی ایران در توسعه مناسبات 
مبتنی بر همــکاری، خویشــتنداری و مفاهمه با 
همســایگان تاکید کرد و گفت: برخی کشورهای 

منطقه بــا فاصله گرفتن از حکمرانی معقول، رفتار 
و گفتارهای شتاب زده و متکبرانه را در دستور کار 
خود قرار داده و امکان مدیریت بحران های منطقه 
ای را با چالش های جدی روبه رو کرده اند.شمخانی 
با ابرازنگرانی نسبت به تداوم کشتار زنان و کودکان 
یمنــی در بمباران هواپیماهای متجاوز عربســتان 
ســعودی و امارات متحده عربی و وضعیت فاجعه 
بار مردم ستمدیده و مظلوم این کشور خاطرنشان 
کرد: مواضع و دیدگاه های مشترک ایران و عمان در 

بحران یمن، مبتنی بر توقف سریع جنگ و استقرار 
آتش بس،رفع محاصره و ارسال کمک های انسان 
دوستانه و انجام گفتگوهای یمنی- یمنی برای شکل 
گیری ساختارهای سیاســی جدید براساس رای و 
خواست مردم یمن است.وی افزود: بحران یمن راه 
حل نظامی نداشــته و تنها مسیر بازگشت آرامش 
و امنیت به این کشــور، بهره گیــری از ابتکارهای 
سیاسی برای مشــارکت دادن مجموعه گروه های 
سیاســی و قومی دارای پایگاه مردمی در ساختار 

سیاســی آینده است.دبیر شورای عالی امنیت ملی 
با تقبیح تالش مســتمر برخی کشورها برای ایجاد 
فضای دو قطبی و افزایش شــکاف های سیاسی و 
امنیتــی در منطقه افزود: امنیــت خلیج فارس و 
منطقه تنها با چند جانبه گرایی و فاصله گرفتن از 
هــر نوع تنش آفرینی با تمرکز بر طراحی و اجرای 
الگوهای مبتنی بر مشارکت منطقه ای مسئوالنه، 
محقق می شود.شمخانی بدعهدی و رفتارغیر قانونی 
آمریکا در قبال توافق بیــن المللی برجام و انفعال 
اروپا در برابر واشــنگتن را نماد روشنی از ضرورت 
تمرکز کشورهای منطقه بر اتخاذ راه حل های بومی 
برای حل و رفع مشــکالت و بحران ها عنوان کرد.

وی اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران به نقض 
عهدهای مکرر آمریکا در قبال برجام پاسخ شایسته 
و بــه موقع می دهد و هیچ گونه تغییر، تفســیر یا 
اقــدام جدیدی را که محدود کننده برجام باشــد، 
نمی پذیرد. وی با هشــدار نســبت به قرار گرفتن 
اروپا در زمین بازی آمریکا و رژیم صهیونیســتی و 
پاسخ مثبت به باج خواهی آنها به بهانه حفظ برجام 
افزود: توانمندی های دفاعی بویژه برنامه موشــکی 
جمهوری اســالمی ایران که ماهیت بازدارنده دارد 
بر اســاس الزامات امنیت ملی و با جدیت ادامه می 
یابد و فضا سازی های سیاسی و رسانه ای تاثیری بر 

تداوم آن نخواهد داشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: 

ایران به نقض عهدهای آمریکا پاسخ می دهد

آگهی
 وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم امیر محمدی فرزند محمد به شماره 
ملی 0034۹41۹32 به اتهام رانندگی وسیله نقلیه بدون گواهینامه ابالغ می گردد ظرف 
مدت یک ماه پس از انتشار آگهی جهت رسیدگی به پرونده مطروحه به کالسه ۹۶0530 
به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرری مراجعه نمایند بدیهی است در 

صورت عدم مراجعه پرونده به صورت غیابی رسیدگی خواهد شد.
77485/م الف دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرری

آگهی
بدینوسیله به محمد پاشازاده قاسم قشالق که فعال مجهول المکان و متواری می باشد و به 
اتهام فحاشی و تهدید و تخریب حسب شکایت تحت تعقیب می باشد ابالغ می گردد به 
موجب پرونده ۹50741/1157  مطروحه در این شعبه واقع در مجتمع قضایی بعثت تهران 
به اتهام فوق الذکر تحت تعقیب بوده و برای رسیدگی به آن به تاریخ ۹7/2/2۹ و ساعت 
12 وقت رسیدگی تعیین شده است لذا در اجرای مقررات ماده 344 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج 
می گردد تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی 
است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد و حکم 

مقتضی صادر خواهد شد.
 77476/م الف منشی شعبه 1157 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی بعثت تهران

احضار متهم
کالسه  پرونده  در  شماره  کیفرخواست  موجب  به  ولیعصر)عج(  قضایی  مجتمع 
۹50۹۹8213580110۶ برای عرفان حق نظری به اتهام جعل تحصیل مال از طریق 
نامشروع موضوع شکایت مهرداد ملک محمدی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به 
موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  13۹7/2/11 ساعت ۹/30 
تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در 
اجرای مقررات ماده 344 قانون اصالح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مصوب 13۹4 مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
77474/م الف منشی شعبه 1022 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران

آگهی
در پرونده کالسه ۹۶1788 میثم سلیمانی دائر بر تحصیل مال مسروقه موضوع شکایت لیال 
ربیع عرب فرزند عبداالمام در این شعبه شکایتی مطرح گردیده است که متهم اخیر الذکر 
با وصف ابالغ احضاریه از طریق دایره ابالغ تاکنون جهت رسیدگی و اداری توضیح نسبت به 
اتهامات انتسابی در این شعبه حاضر نگردیده است بدینوسیله بنامبرده ابالغ می گردد ظرف 
30 روز از تاریخ نشر آگهی بجهت رسیدگی و ادای توضیح در این شعبه بازپرسی حاضر 

گردد در غیر اینصورت به اتهامات وارده بصورت غیابی رسیدگی خواهد شد 
77472/م الف     بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه 16 بعثت تهران 

اجراییه
مازندران  نشانی  به  جمشید  فرزند  رضایی  میالد  آقای  اله   محکومان  مشخصات   

چمستان شهرک صنعتی چمستان  
مشخصات محکوم علیه  سروش میکائیلی به نشانی مازندران نور دریای 38 ساختمان 
آقای میکائیلی مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له رضا رضوانی فرزند 

حمید به نشانی نور برج نور طبقه 5 جنوبی و کیل میالد رضایی 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به  به  محکوم 
۹۶0۹۹71۹۶4300552محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 55 میلیون تومان از 
بابت وجه فقره چک خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید هر یک از چک ها لغایت  
پرداخت و نیز هزینه دادرسی به مبلغ 1۹/848/000 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 
14/400/000ریال در حق محکوم له  مبلغ 27/500/000ریال بابت نیم عشر اجرایی 
و در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران رای صادره در خصوص محکومیت 

خوانده غیابی است م. الف ۹۶/81۹
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- 
ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي 
مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود)مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي 13۹4(.4- خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 
قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي 13۹4( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي 
که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه 
شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده 21 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 13۹4(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي 
روز ارائه شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1ماده 3 قانون نحوه اجراي 

محکومیت مالي 13۹4(
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور صمد منصوریان

آگهی احضار متهم
 به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب نور بدین وسیله به آقایان 
سیامک سلیم هوشنگ پور هاشمی قمر آبسته فعاًل مجهول المکان در پرونده کالسه 
بایگانی ۹401۹4که به اتهام جعل به با استفاده از سند مجهول کالهبرداری از طریق 
انتقال مال غیر عزت اله  اختیاری تحت تحقیق می باشد ابالغ می شود برای روز 
دوشنبه مورخه ۹7/2/17 ساعت 10 صبح در دادگاه حاضر شویدواز  اتهام منتسه  در 
پرونده کالسه فوق از خود دفاع نمایید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا به اتهام شما 

رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد شدم. الف ۹۶/818
 رئیس شعبه 102 کیفری نور خسرو نوائیان

 آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی خواهان معین درویش وکالت سهیال مشایخی به نشانی نور خ پاسداران 
وجه  مطالبه  به خواسته  دادخواستی  وکالت  دفتر  پارسا  خانگی  لوازم  فوقانی  طبقه 
به  که  نمود  تقدیم شعبه  المکان  احمد مجهول  فرزند  تجاسم   به طرفیت محمود 
کالس ۹۶/۹74 ثبت گردیده و وقت رسیدگی به تاریخ ۹7/7/۹ساعت 12 ظهر تعیین 
خواهان  تقاضای  با  تجاسم   محمود  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  نظر  گردیده 
موافقت دادگاه به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی را خواندگان یا خوانده جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم و اعالم آدرس در دادگاه حاضر شوند و از خود دفاع نمایند 
در غیر این صورت دادگاه غیابا  مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود م. الف ۹۶/81۶
دبیر شعبه سوم شورای حل اختالف نور

اجراییه 
مشخصات محکوم له غالمعباس زارع فرزند معصوم به نشانی مازندران چمستان آهودشت 
روبروی مخابرات منزل شخصی مشخصات محکوم علیه آقای ضعت اله  سبحانی رودباری 

فرزند رحمت اهلل به نشانی مازندران سرخرود شهرک خسروی منزل شخصی 
مشخصات نماینده قائم مقام قانونی محمدرضا خاتمی فرزند تقی به نشانی مازندران 
چمستان خیابان شیخ فضل اهلل نوری نبش خ جهاد پ 145 وکیل  غالمعباس زارع  
به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره ۹۶100۹1۹۶4204782 شماره 
دادنامه مربوطه ۹۶0۹۹71۹۶4200۹0۶و۹۶0۹۹71۹۶42008۶8 به محکوم علیه 
محکوم است به تنظیم سند رسمی پیش فروش راجع به دو واحد آپارتمان به مساحت 
115 متر مربع از طبقه ششم واحد شرقی طبقه دوم واحد غربی دارای پالک ثبتی 
158۹ فرعی از اصلی بخش ده ثبت نور ایزدشهر خیابان گلسار 55 کوچه یاس دو 
انتهای کوچه سمت راست به نام پیش خریدار خواهان پرداخت مبلغ 720 هزار ریال 
بابت هزینه ابطال تمبر و نیز مبلغ 720 هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق قانون 
محکوم می نمایند و مبلغ 1000005ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت 

محکوم به پرداخت می نمایدم. الف ۹۶/820 
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- 
ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي 
مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود)مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي 13۹4(.4- خودداري محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. )ماده 34 
قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجراي محکومیت 
مالي 13۹4( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي 
که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه 
شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده 21 
قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 13۹4(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي 
روز ارائه شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه 
یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1ماده 3 قانون نحوه اجراي 

محکومیت مالي 13۹4(
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور

دادنامه 
شماره پرونده 2/447/۹۶و شماره دادنامه ۹۶/12/12-511

مرجع رسیدگی شعبه دوم حکمی شورای حل اختالف بخش بندپی شرقی خواهان  
صدیقه  یوسف زاده شالینگی فرزند عباسعلی با وکالت رضا قلی شفیع زاده سماکوش 
در بندپی شرقی پاساژ محسن تبار خوانده سحر پیشگر فرزند غالمعلی مجهول المکان 
خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رای شورا در خصوص دعوی خواهان  صدیقه 
به  سماکوش  زاده  شفیع  قلی  رضا  وکالت  با  عباسعلی  فرزند  شالینگی   یوسف زاده 
طرفیت سحر پیشگر فرزند غالمعلی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند و انتقال 
یک دستگاه اتومبیل پراید به شماره انتظامی 251م48ایران 82شورا پس از جری  
تشریفات اینکه خواهان با تقدیم دادخواست از خوانده با حضور در دفتر نسبت به 
تنظیم سند قطعی و انتقال آن طرح دعوی نمود ضمن اینکه خوانده مکانش معلوم 
نبود از طریق روزنامه کثیراالنتشار خوانده را جهت رسیدگی به شورا دعوت نمود که 
پس از تشریفات قانونی خوانده در جلسه حضور نیافت و الیحه دفاعیه ای  ارسال 
نکرده همچنین پالک خودرو موضوع به نام خواهان می باشد ولی خوانده از تنظیم 
سند قطعی سرباز می زند بنابراین با توجه به جمیع جهات و مداقه  در پرونده شورا 
به استناد 1۹8 ق. آ. د . م و دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 137۹ در امور مدنی 
خوانده را به حضور در یکی از دفترخانه های رسمی نسبت به تنظیم سند و انتقال سند 
قطعی دستگاه اتومبیل پراید به شماره  انتظامی 251ه 48ایران 82 با احتساب هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل از تاریخ تقدیم دادخواست  لغایت زمان  اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 

مرجع دادگاه عمومی بندپی شرقی میباشد 
علی ادبی فیروزجایی  قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بخش بندپی شرقی 

 ابالغ
 پرونده کالسه ۹۶0۹۹811104011۹8شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان بابل تصمیم 
نهایی شماره ۹۶0۹۹71110402220خواهان خانم سمیه رمضانی تجنگی فرزند حسین  
به نشانی استان مازندران شهرستان بابل شهر بابل موزیرج ارشاد 27 طوبی 4 پالک 27 
خوانده آقای کاظم حسین زاده سرون محله فرزند قاسمعلی نشانی مجهول المکان خواسته 
طالق به درخواست زوجه رای دادگاه در خصوص دعوای خانم سمیه رمضانی به طرفیت 
آقای کاظم حسین زاده به خواسته صدور حکم طالق علت ترک از زندگی مشترک از 
سوی زوجه به مدت بیش از 4 سال سابقه محکومیت کیفری تحقق شرط هشتم و نهم از 
شرایط ضمن عقد ازدواج به شرح برگ دادخواست تقدیمی و صورت جلسه  ی دادگاه به 
این توضیح که خواهان و اظهار داشتند طرفین در سال 1378 با هم ازدواج نمودند و زوج 
چند سالی است بدون عذر موجه زندگی مشت رک را ترک نموده و تا به حال اطالعی از 
درخواست در دست نیست لذا درخواست صدور حکم طالق به علت تحقق شرط ضمن عقد 
را دارند نظر به اینکه بر اساس محتویات پرونده زوج بیش از چهار سال از زندگی مشترک 
را ترک نموده و گزارش مرجع انتظامی نیز حکایت از عدم شناسایی  او در آخرین محل 
سکونت دارد و شرط هشتم و نهم از شرایط ضمن عقد ازدواج محقق گردید و ادامه  ی وضع 
موجود برای زوجه موجب عسر و حرج است و  تالش دادگاه و داوران نیز رای ایجاد سازش  
بین طرفین موثر واقع نشد لذا دادگاه با نظر موافق قاضی محترم مشاوره خانواده  خواسته  ی 
خواهان را موجه تشخیص داده و ضمن احراز رابطه  ی زوجین بین طرفین  بر اساس مفاد 
سند ازدواج به استناد ماده 1۹8 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 2۶ و 2۹ و 33و تبصره 
ی آن  و 3۶ و 37 قانون حمایت خانواده مصوب سال 13۹1 و تبصره ماده 1130و 111۹ و 
1348 و 1348 و 1150 و 1151 قانون مدنی حکم به طالق زوجه با اعمال وکالت حاصل 
از تحقق شرط ضمن عقد موضوع بند ب  عقدمامه  صادر  و اعالم می دارد در صورت امتناع 
زوج از حضور در سر دفتر جهت اجرای صیغه طالق سردفتر به وکالت از دادگاه اقدام خواهد 
نمود مدت اعتبار حکم طالق از تاریخ قطعیت برای شش ماه است احراز شرایط  صحت 
اجرای صیغه طالق به عهده مجری صیغه از زوجه مدخوله و فاقد حمل است  و حضانت 
فرزند مشترک دختر به لحاظ رسیدن به سن بلوغ منتفی است طالق بائن و عده ای آن 3 
طهر  است در این شعبه قابل واخواهی و پس از آن طی مهلت 20 روز در محاکم تجدید 

نظر دادگستری استان مازندران قابل اعتراض است 
رئیس شعبه چهارم محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان بابل علی کوثری

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

اگهی موضوع ماده 3قانون
 وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره13۹۶۶03310550040۹2 مورخه ۹۶/12/5هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم هدایت اله حسینی فرزند سرمست 
بشماره شناسنامه 1صادره از بیجاردر  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت125/38 متر 
مربع پالک ۶08فرعی از ۶۹اصلی واقع در نظراباد خریداری از مالک رسمی اقای/بابا کشت 
پوراز صفحه 374 دفتر 5 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه 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 صادرخواهد شدم.الف ۹8۶
تاریخ انتشار نوبت اول:13 /13۹۶/12 تاریخ انتشار نوبت دوم:27 /13۹۶/12

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

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

اگهی موضوع ماده 3قانون
 وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره13۹۶۶0331055004334 مورخه ۹۶/12/20هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراض ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم مسعود داس دار فرزند ابراهیم بشماره 
شناسنامه 13 صادره از  ساوجبالغ در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت100 متر مربع 
پالک 3۶اصلی واقع در صالح اباد خریداری از مالک رسمی اقای/شرکت فالحتی نمونه ساوجبالغ 
موضوع سند 18844 مورخه 1354/8/8دفترخانه 3 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت 
دوماه 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 صادرخواهد شد م.الف۹۹۹  تاریخ انتشار 

نوبت اول:27 /13۹۶/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹7/1/15
منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

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

اگهی موضوع ماده 3قانون
 وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره13۹۶۶0331055004333 مورخه ۹۶/12/20هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراض ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نظراباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/خانم محسن داس دار 
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه ۹۹2صادره از  ساوجبالغ در  ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت100 متر مربع پالک 3۶اصلی واقع در صالح اباد خریداری از مالک رسمی اقای/

شرکت فالحتی نمونه ساوجبالغ موضوع سند 18844 مورخه 1354/8/8دفترخانه 3 محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه 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 صادرخواهد شد م.الف۹۹8
تاریخ انتشار نوبت اول:27 /13۹۶/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹7/1/15

منصور هدایتکار  رییس ثبت اسناد و امالک

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت دوم (
شرکت تعاونی مسکن صنف موسسات اتومبیل کرایه کرج 

به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی می  رساند که در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده )نوبت دوم( این شرکت راس ساعت 14/30 روز یکشنبه مورخ  97/1/19 در محل پروژه 
به آدرس : جاده ماهدشت بعد از محمدشهر نرسیده به پمپ بنزین عباس آباد خیابان بیستم 

یا جامعه القرآن فرعی اول سمت راست برگزار می  گردد حضور بهم رسانید. 
یاد آوری می  شود :  1- در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می  تواند حق 
حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. در این صورت 
هیچکس نمی  تواند نمایندگی   بیش از 3 عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رای خواهد داشت. اضافه می  شود برگه  های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیات 
مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید 
حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست 
داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر تعاونی 
حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی 

مربوطه توسط مقام مذکور تایید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 
2- این مجمع با هر تعداد از اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با 

ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه : 1-گزارش کتبی هیات مدیره از عملکرد سال 1395. 

2-گزارش کتبی بازرس از عملکرد سال 1395.
3-طرح و تصویب صورت  های مالی 1395 ترازنامه 

4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیات مدیره برای سال 1396.
هیئت مدیره 5- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی. 

سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران پیش از ترک وین 
درباره برخی فضاسازی های رسانه های غربی درخصوص تحریم های 
جدید اروپا علیه ایران واکنش نشــان داد و اعــالم کرد: اروپایی ها 
خواهان حفظ برجام و باقی ماندن لغو تحریم ها هستند.عراقچی پیش 
از عزیمت به تهران در فرودگاه وین، در ارتباط با برخی فضاســازی 
های تایید نشده از سوی رسانه های غربی در خصوص احتمال تحریم 
های جدید از سوی اروپایی ها علیه ایران، به خبرنگار ایرنا گفت: آنچه 
اروپایی ها هم در مالقات های دوجانبه و هم در جلســه کمیسیون 
مشــترک برجام به صورت جدی مورد تاکید قرار داده و در بیانیه ها 
و اظهارات رســمی و عمومی خود هم منتشر کرده اند، این است که 
اکیدا خواهان حفظ برجام بوده و توجه دارند که منطبق با برجام، باید 

تمامی موارد لغو تحریم ها به قوت خود باقی مانده و ایران از مزایای 
لغو آنها منتفع باشد.معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: اصرار طرف 
های برجام خصوصا اروپایی ها بر حفظ برجام، همانگونه که در بیانیه 
خانم اشمید نماینده اتحادیه اروپا تصریح شده است، صرفا اصرار بر 
حفظ قالب برجام نبوده بلکه شــامل تداوم و افزایش منتفع شــدن 
مردم ایران از منافع لغو تحریم ها طبق برجام هم هســت.عراقچی 
تصریح کرد: طبیعتا هرگونه تحریمی با هر بهانه ای، اگر موجب اعاده 
تحریم های لغو شده قبلی و یا کاهش اثربخشی لغو تحریم ها باشد، 
با این سیاســت همخوانی نخواهد داشت. با این حال چنانچه احیانا 
برخی کشــورهای اروپایی به دنبال اقداماتی همچون اعمال تحریم 
های غیرهسته ای بر ایران جهت خوشایندی رئیس جمهوری آمریکا 

باشند، مرتکب اشــتباه محاسبه بزرگی شده و نتایج مستقیم آن را 
بــر برجام و ادامه حیات این توافق خواهند دید.عراقچی اضافه کرد : 
بهتر است کشورهای اروپایی همانطور که تاکنون عمل کرده اند به 
دنبال پایبندی مســتمر آمریکا به تعهدات خود در برجام بوده و آن 
کشــور را به اجرای موثر برجام در تمامی بخش ها همراه با حســن 
نیت و در فضایی ســازنده ترغیب نمایند، چــرا که هیچ راه دیگری 
برای حفظ برجام جز پایبندی کامل آمریکا و دیگر طرف های برجام 
به همه تعهدات خود، متصور نیســت.پیش از این خبرگزاری رویترز 
در گزارشــی مدعی شده بود که کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان 
تحریم های جدیدی علیه ایران در ارتباط با مسائل موشکی و منطقه 

ای پیشنهاد کرده اند تا آمریکا را راضی به حفظ برجام کنند.

واکنش عراقچی به تحریم های جدید اروپا علیه ایران
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شهروند ایران بودن؛ نقطه اشتراک، عامل عدالت
* سیدمصیب دریانورد  

حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ با کسب حدود ۶0 درصد 
آراء )57 درصد( رئیس جمهور ایران شد.

در این بین، بیش از 40 درصد از شهروندان ایرانی که در انتخابات شرکت نمودند به 
روحانی رای نداده و ضمن مشارکت در یک امر اجتماعی به تعبیری ساده »عقیده 
ای متفاوت« نسبت اکثریت رای دهندگان داشته اند.بطور حتم صرف داشتن این 
عقیده، در عین متفاوت بودن با اکثریت، تضاد و یا تناقضی برای حصول اهداف 
جمعی ایرانیان و پیشرفت کشور نبوده که اگر باشد دیگر صرفاً یک اعتقاد نیست، 
بلکه می تواند ممانعت، عداوت و ضد اجتماع بودن قلمداد گردد.حال در این زمینه 
پرسشهایی اساسی قابل طرح است؛ آیا یک شهروند ایرانی صرفاً بخاطر عقیده ای 
متفاوت که منجر به عدم رای دهی به دکتر روحانی شده باشد، بایستی در دسته 
بندی جداگانه ای از عموم شهروندان ایرانی تقسیم بندی و رسیدگی به امور و 
رعایت حقوق شهروندی اش بصورت جداگانه ای بررسی شود؟! آیا بایست برای 
بررسی امور اداری این شهروند و دیگر شهروندانی که عقیده ای متفاوت از اکثریت 
رای دهندگان داشته اند، در ادارات دولتی دوایر مجزا تحت عناوینی همچون » 
امور شهروندان با عقیده متفاوت » یا مسئولیت و پستهای سازمانی مانند »مشاور 

مدیر کل در امور شهروندان با عقیده متفاوت از اکثریت » راه اندازی شود؟!
اگر پاسخ به پرسشهای پیشین منفی باشد، می توان با تعمیم بیشتر، و اضافه 
نمودن یک گزاره تکمیلی پرسشی مهمتر مطرح نمود که؛ آیا شهروندان با عقیده 
متفاوت از اکثریت، در صورت حرکت در راستای حصول اهداف توسعه ای کشور 
و همچنین مشارکت حداکثری در امور اجتماعی مانند انتخابات، امور اقتصادی 
مانند ایجاد اشتغال و یا امور عام المنفعه مانند مدرسه سازی و غیره، نقشی سازنده 
در توسعه و آبادانی کشور ایفا نمایند، رفتار متفاوت و یا تبعیض آمیز دولت با این 
شهرونداِن با عقاید متفاوت نسبت به اکثریت جامعه، توجیه پذیر است؟! از دیگر 
سو و از جانب مقابل در این مقوله، پرسشی متوجه اینگونه شهروندان است و آن 
اینکه؛ آیا شهروندان با عقیده متفاوت از اکثریت، بایست ملزم به اظهار این تفاوت 
عقیده بوده و یا بر این متفاوت بودن اصرار نمایند و به تبع آن منتظر و خواستار 
توجه خاص دولت به این تفاوت مندان باشند یا بالعکس، بر وجه اشتراک با اکثریت 
جامعه خود یعنی »شهروند ایرانی بودن« تاکید نموده و سعی در رفع بزرگنمایی 
ذهنی این متفاوت بودن، ابتدا از ذهن خود و سپس از اندیشه ی جامعه اکثریت 
پیرامونی نمایند؟ به واقع شهروند ایرانی بودن، نقطه اشتراک و البته عامل انسجامی 
بالقوه است که به پشتیبانی قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، می تواند 
موجبات »عدالت اجتماعی« برای همه ایرانیان را از هر »قومیت و زبان و با هر 
عقیده و مذهب« -که در تضاد با تعالیم الهی نباشد- در غالب امور کشور فراهم 
آورد. عدالتی که باالترین شخصیت در نظام جمهوری اسالمی با شجاعِت صادقانه 
ای »عقب ماندگی« ایجاد آن را در دوران پس از انقالب تایید و بر تالش مضاعف 
برای نیل به آن تاکید نموده اند.در تبیین عدالت اجتماعی، شهید مطهری پس 
از نقل حدیثی از امیرالمؤمنین )ع( که حضرت در آن »عدل« را بر »جود« در 
اجتماع ترجیح داده و به تمثیل زیبایی برای اهمیت عدالت در اجتماع می پردازد: 
»عدل در اجتماع به منزله پایه های ساختمان است و احسان از نظر اجتماع به 
منزله رنگ آمیزی و نقاشی و زینت ساختمان است. اول باید پایه درست باشد 
بعد نوبت به زینت و رنگ آمیزی و نقاشی می رسد. اگر »خانه از پای بست ویران 
است« دیگر چه فایده که »خواجه در بند نقش و ایوان« باشد. اما اگر پایه محکم 
باشد در ساختمان بی نقاشی و بی رنگ آمیزی هم می توان زندگی کرد.«  لذا با این 
تفاسیر و پرداخت به این جنبه از لزوم ایجاد فرصت های برابر اجتماعی برای همه 
شهروندان، شایسته است از سویی مسئولین امر )دولت(، به جهت رفع و جبران 
عقب افتادگی در زمینه »ایجاد عدالت اجتماعی« جسارت و تالشی بیش از پیش 
را به نمایش گذارند، و از دیگر سو شهروندان، ضمن در نظر داشتن زمانبر بودن 
فرایند دستیابی به عدالت اجتماعی، جای آنکه بر طبل تفاوت ها و اصرار بر متفاوت 
بودن بویژه در عقاید بکوبند، بر وجوه اشتراک و صد البته »شهروند ایرانی بودن« 
تاکید نموده و این مفهوم را بسط دهند تا با ایجاد » تفاهم اجتماعی« و فراهم 
آمدن زمینه های گفتگو، راه را برای پیمودن مسیر توسعه و پیشرفت کشور نسبت 

به گذشته هموارتر گردد.

بیانیه کمیسیون مشترک برجام 
نشانگر قوت این توافق 

»حمید بعیدی نژاد« سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در لندن با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: جمله 
با  مشترک  کمیسیون  جلسه  جمع بندی  پایانی 
حضور آمریکا، می رساند که تا چه حد هنوز برجام 

قوی است
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در این بیانیه آمده 
است: ›تمامی اعضا پایبندی مستمر خود به تعهدات 
برجامی را موردتوجه قرار داده و بر ضرورت حصول 
اطمینان از اجرای مؤثر آن در تمامی بخش های 
مربوطه با حسن نیت و در فضایی سازنده تاکید 
به  شرکت کنندگان  افزود:  بیانیه  کردند.‹این 
را  تحریم ها  رفع  با  مرتبط  فرآیند  نحو مبسوطی 
لغو  شدن  اجرایی  کارگروه  نشست  یک  پرتو  در 
تحریم ها که دو روز پیش برگزار شد، موردبررسی 
اجرای  ضرورت  بر  شرکت کنندگان  قراردادند. 
ازجمله  لغو تحریم های مرتبط هسته ای،  مستمر 
هواپیمایی  به  مربوط  مجوزهایی  خصوص  در 
کشوری، به نحوی که تحقق موثر منافع مربوطه که 
در برجام پیش بینی شده است را ممکن سازد تاکید 
کردند. آنان بر اهمیت مستمر پرداختن به هرگونه 
اذعان  مجامعی  چنین  در  زمینه  این  در  چالشی 
دارند.یازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام 
و هشتمین نشست آن از آغاز اجرای برجام )1۶ 
ژانویه 201۶( تاکنون است که در سطح مدیران 
سیاسی ایران و کشورهای 5+1 و به میزبانی هلگا 
اشمید دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا 
امروز در وین برگزار شد.از طرف جمهوری اسالمی 
ایران، سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و 
از طرف آمریکا ›برایان هوک‹ مشاور ارشد سیاسی 
رکس تیلرسون وزیرخارجه برکنار شده این کشور 
در این نشست حضور داشتند. بعیدی نژاد پیش 
از آغاز این نشست در توئیتی نوشته بود: در جلسه 
همبستگی  برابر  در  آمریکا  مشترک،  کمیسیون 
تمامی کشورهای عضو بیش از همیشه در فشار و 

انزوای بی سابقه ای قرار گرفته است.

آمریکا به دنبال راه فرار از سوریه
روزنامه واشنگتن پست گزارش کرد دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در یک تماس تلفنی در ماه 
دسامبر از پادشاه عربستان تقاضای چهار میلیارد 
دالر کرده است؛ ایده ای که از نظر او منجر به تسریع 
خروج آمریکا از سوریه می شد. بنا به اعالم مقام های 
آمریکایی، ترامپ در پایان این گفت وگو معتقد بوده 
که یک معامله انجام داده است. به گزارش زمان به 
ازایسنا، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد:  نقل 
کاخ سفید این پول را از آن جهت از جانب حکومت 
عربستان و دیگر کشورها خواسته که به بازسازی و 
ایجاد ثبات در بخش هایی از سوریه که ارتش آمریکا 
و هم پیمانان محلی اش از اشغال داعش آزاد کرده اند، 

کمک کند.

روزنهخبر

ادامه از صفحه 1 
وی همچنین به سه تبصره در موضوع رجل سیاسی اشاره کرد و 
گفت: بر اساس این تبصره ها که در شورای نگهبان تصویب شد 
داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری موظفند مدارک مثبته جهت 
احراز شرایط را هنگام ثبت نام ارائه کنند، همچنین بر اساس تبصره 
دیگری شورای نگهبان می تواند به منظور احراز شرایط داوطلبان 
ریاست جمهوری، ضمن استعالم از مراجع ذیصالح اقدام به تحقیقات 
مورد نیاز و بررسی های مستقل کند.سخنگوی شورای نگهبان یادآور 
شد : همچنین بر اساس آخرین تبصره موارد مذکور در ماده دو، 
آماره ای مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در 
مرحله ثبت نام بوده و اعتراض داوطلبان نسبت به عدم ثبت نام 
آنان در شورای نگهبان رسیدگی می شود.کدخدایی در پاسخ به 
سوال خبرنگاری که پرسید در تعریف ، معیارها و شرایط الزم برای 
تشخیص رجل سیاسی ، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای 
ریاست جمهوری ، جنسیت و سن متناسب مشخص نیست گفت: 
بحث رجال سیاسی را فعال با همین شرایطی که اعالم شده است 
طی کردیم و اگر به جمع بندی نهایی رسیدیم آن را اعالم می کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: قرار شد این شرایط و معیارها با 
توجه به سیاست های کلی انتخابات از سوی این شورا اعالم شود و 
جزییات توسط مجلس به صورت قانون لحاظ شود اما این که چه 
سنی باشد ممکن است متفاوت باشد همانطور که در قانون انتخابات 
مجلس هم مشاهده می کنید سن متناسب برای نمایندگی مجلس 
چندین بار تغییر کرده است.کدخدایی ادامه داد: ممکن است سن 

تغییر کند که در این تغییرات خیلی وارد نشدیم و گذاشتیم که 
مجلس در قانونی که تدوین خواهد کرد آن را لحاظ کند و در آنجا 

شرایط ریاست جمهوری و سن نیز در نظر گرفته شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این 
که در بند 10 این معیارها آیا مرزبندی با فتنه 88 نیز مشخص 
شده است، گفت: عدم وابستگی به گروه های ضد انقالب در قانون 
وجود داشته که ما عدم سوابق سوءامنیتی از جمله در فتنه سال 
1388 نیز را به آن اضافه کرده ایم که جزو معیارها محسوب می شود.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید شما گفته 
اید که بهتر است که جلسات علنی مجلس کمتر شود و شنیدیم که 
بحث استیضاح مجلس هرساعت میلیونی هزینه دارد،یادآور شد: این 
موضوع مرتبط با بنده نیست، سوالی کنید که در حوزه اختیارات 
من باشد اما به عنوان یک نظر گفته بودم وظیفه مجلس ، وظیفه 
نظارتی است و عمدتا قانونگذاری را در حوزه نظارت در بحث پارلمان 
تعریف می کنیم.وی ادامه داد: خواهش ما این است که بیشتر به 
این وظیفه نظارتی دقت شود که خوشبختانه این کار شروع شده 
است فارغ از نتیجه ای که است و این که مجلس در حوزه نظارتی 
خود فعالیت بیشتری داشته باشد جای تقدیر است.سخنگوی شورای 
نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید گفته شده 
است برخی روسای رییس جمهوری برای دور دوم ریاست جمهوری 
برای مصلحت تایید صالحیت شده اند و شورای نگهبان نمی خواسته 
است که صالحیت آنها را تایید کند آیا این را تایید می کنید؟، گفت: 
این سوال تکراری است و بارها از من سوال شده است و بنده بارها 

تکرار کردم که شورای نگهبان مصلحت را اگر به مصالح عالی نظام 
فکر می کنید و به آن معتقد هستید ممکن است آن مصالح به 
عنوان مصلحت تلقی شود .وی افزود: اما آنچه که باید به آن برسیم 
این که نهایتا رای گیری در شورای نگهبان است و براساس آن رای 
گیری هر نظری که این شورا اعالم کرده نظر قانونی است.کدخدایی 
درپاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا این مصوبات رجال سیاسی 
نهایی یا قابل تغییر است، گفت: فعال این نهایی است و جزییات باید 
به مجلس برود و تایید شود. آنچه که در شورای نگهبان تاکنون به 

نتیجه رسیدیم همین مصوبات است.

سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد:

اعالم  معیارهای » رجل سیاسی « برای ریاست جمهوری 

وزیر کشور با بیان اینکه دولت الکترونیک از فساد 
و رانت جلوگیری می کند، گفت: سامانه کدگذاری 
تقسیمات کشوری مرجع  واحدهای  و  عناصر 

اطالعات در مورد تقسیمات کشوری باید باشد.
عبدالرضا  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از  رونمایی  مراسم  در  دیروز  فضلی  رحمانی 
سامانه کدگذاری عناصر و واحدهای تقسیمات 
کشوری، اظهار کرد: یکی از خالءهای کشور 
این بود که شناسنامه واحدی برای سکونتگاه ها 
وجود نداشت و همین مساله موجب موازی کاری 
اینکه  بیان  با  بود.وی  زیاد  اختالفات  بروز  و 
حساسیت درباره تقسیمات کشوری باالست، 
زیادی  اختالفات  زمینه  این  در  کرد:  اظهار 
وجود دارد. روستاها با یکدیگر، شهرستان ها با 
یکدیگر و حتی استان ها با هم اختالف دارند و 
گویا دو کشور متفاوت هستند.وزیر کشور ادامه 
داد: با ایجاد این سامانه می توانیم یک شناسنامه 
واحدی برای تقسیمات کشوری داشته باشیم 
البته سایر دستگاه ها نیز باید از این اطالعات 

استفاده کنند و این سامانه مرجعی برای همه 
دستگاه ها باشد که البته هماهنگ کردن همه 
دستگاه ها کار آسانی هم نخواهد بود. از سویی 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هم باید از این 
اطالعات بهره ببرند.رحمانی فضلی تاکید کرد:  
این سامانه باید به یک بانک اطالعاتی بزرگ 
تبدیل شود زیرا در این زمینه خالء اطالعاتی 
داریم و عقب هستیم و باید حتما به سرعت 
اینکه  بیان  با  را جبران کنیم.وزیر کشور  آن 
حداقل روزی پنج میلیون نفر به ادارات دولتی 
زیادی  وقت  کرد:  تصریح  می کنند،  مراجعه 
برای رسیدگی به کار این افراد صرف می شود 
و این حجم از مراجعه حتما نارضایتی های به 
همراه دارد اما اگر سیستم دولت الکترونیکی به 
صورت واقعی محقق شود این مراجعات دیگر 
انجام نشده، از فساد،  رانت و زیرمیزی جلوگیری 
می شود و شفافیت هم برقرار می شود.وی در 
پایان تاکید کرد: وزارت کشور باید محور ایجاد 

دولت الکترونیک شود.

پیام رسان تلگرام اعالم کرده که کاربران برخی 
خریداری  از  را  ایرانی ها  جمله  از  کشورها 
شده  رمزنگاری  دیجیتالی  ارز  استخراج  و 
و  منع   Gram به  موسوم  خود  اختصاصی 

تحریم کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،این روزها که 
تب و تاب ارزهای دیجیتالی باال گرفته است، 
وب سایت ها، حساب های کاربری و پلت فرم های 
بسیاری برای استخراج بیت کوین یا بیت کوین 
ماینینگ ایجاد شده است تا کاربران بتوانند با 
استفاده از آن ها به خرید و فروش و مبادالت 
پرطرفدار  کنند.پیام رسان  اقدام  تجاری کالن 
تلگرام چندی پیش اعالم کرد که قصد دارد 
ارز دیجیتالی رمزنگاری شده انحصاری خود را 
تحت عنوان گرام )Gram( به بازارهای جهانی 
و فضای مجازی عرضه کند. اما حاال تلگرام با 
تحت  کشورهای  از  فهرستی  گزارشی  انتشار 
است  کرده  منتشر  را  بین المللی  تحریم های 
تا بدین وسیله اعالم کند کاربران  کشورهای 
به  بود  نخواهند  قادر  فهرست،  در  مذکور 

ارزهای  خریداری  و  استخراج  درآمد،  کسب 
دیجیتالی اش اقدام کنند.

در این فهرست، از کشورهایی که توسط سازمان 
ملل متحد، ایاالت متحده آمریکا، انگلستان و 
اتحادیه اروپا تحریم شده اند، نام برده شده است 
که در این لیست نام ایران نیز به چشم می خورد.

طبق گزارش آژانس خبری روسیه RBC، از 
جمله کشورهایی که در فهرست حضور دارند، 
می توان به ایران، کوبا، کره شمالی، سوریه و 
بیانیه،  این  کرد.در  اشاره  کریمه  جزیره  شبه 
همچنین تمامی افراد و کاربرانی که به نوعی 
با افراد تحت تحریم ارتباط خویشاوندی دارند 
ولی ملیتی دیگری دارند، نیز نمی توانند اقدام 
به خرید و فروش ارزهای دیجیتالی انحصاری 
تلگرام کنند.البته دولت های بسیاری از ارزش 
دیجیتالی  ارزهای  شکل  حبابی  و  غیرواقعی 
همواره  و  می گویند  سخن  شده  رمزنگاری 
شهروندان و کاربران خود را از سرمایه گذاری و 
خرید و فروش به این ارزهای غیر واقعی برحذر 

می کنند.

ونیک  دولت الکتر
 راهکار جلوگیری از فساد و رانت 

 تلگرام ایرانی ها را برای
یم کرد ید ارز دیجیتالی تحر  خر

آگهی مناقصه عمومی
اداره کل راه وشهرسازی استان گلستان در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی واگذار نماید.
لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید که در مهلت مقرر جهت دریافت 

اسناد شرکت در مناقصه به سامانه ستاد ، مراجعه  نمایند.

نوع مناقصه : عمومی یک مرحله ای 
1-صالحیت کاری : دارا بودن حداقل رتبه پنج  راه و ترابری برای شرکت ها با رعایت سقف ارجاء کار در رشته مربوطه الزامی 

می باشد.
2-مهلت دریافت اسناد مناقصه  و مکان : از تاریخ انتشار تا ساعت 14 روز 97/1/9 – از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

www.setadiran.ir دولت )ستاد( به آدرس
توجه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه و باز گشایی پاکات از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
3-مهلت ارسال پیشنهاد قیمت مناقصه و مکان : تا ساعت 14 روز 97/01/21 )سامانه ستاد(

4-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت: ساعت 9 صبح روز 97/01/22 در محل اداره کل خواهد بود.
5-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه های مذکور بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سیبا شماره 
2176314752007 نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان بنام اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان که کپی ضمانت نامه 
به همراه اسناد مناقصه در سایت ستاد بارگذاری واصل ضمانت نامه تا قبل از ساعت 14 روز 97/1/21 به دبیرخانه اداره کل 

تحویل گردد.
6-سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

نوبت اول چاپ: روز مورخ  96/12/26  نوبت دوم چاپ: روز مورخ  96/12/27
 شناسه:157545  

ردیف 

1

موضوع مناقصه و محل اجرا

تهیه و اجرای آسفالت گرم محور چنسویلی-
منصور جرجانی- نور آباد
در حوزه شهرستان آق قال

مبلغ برآورد اولیه 
)به ریال(

6/745/138/634

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه)به ریال(

337/257/000

نوع فهرست بها

راه و باند فرودگاه 
سال96

اداره کل  راه وشهرسازی 
استان گلستان

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

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

برابر رای شماره13۹۶۶033105700450۹هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسین اشعری فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 87 صادره از قم درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2500/74 مترمربع پالک ۹۶4 فرعی از 3۶1 اصلی 
واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایان رمضان نصرآبادی، غالمرضا نظری پور، 
حسن احمدی کافشانی 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.48۶ م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۶/12/27
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره13۹۶۶0331057004212هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  
در  تهران  از  صادره   1237 شناسنامه  صمدبشماره  فرزند  اینانلو  مهرانگیززینالی 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹801/25 مترمربع قطعه285 
از صورتمجلس تفکیکی شماره 11۹10 مورخ 4۶/11/17 از پالک ۹ اصلی  واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای قاسم نیکوکار 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.483 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم۹۶/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک دادنامه
تهران  استان  تجدیدنظر  دادگاه   20 شعبه   ۹30۹۹80287100۶0۶ کالسه  پرونده 
تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹70222001072 تجدیدنظرخواه: محمدمهدی صادقی 
فرزند جواد با وکالت یوسف کریمی استفستانی فرزند محبوب تجدیدنظرخوانده ها: 1- 

آنا ماریا فونتانا 2- ماریو دی لوا اتهام: کالهبرداری
رای دادگاه:: در خصوص تجدیدنظر خواهی محمدمهدی صادقی فرزند جواد با وکالت یوسف 
کریمی استفستانی نسبت به دادنامه شماره 122۶-۹50 مورخ ۹5/8/11 صادره از شعبه 
11۶5 دادگاه کیفری 2 تهران که بموجب آن تجدیدنظرخواندگان 1- ماریو دی لوا 2- آنا 
ماریا فونتانا هر دو تبعه ایتالیا و مجهول المکان از اتهام کالهبرداری به مبلغ هشتصد و هشتاد 
و پنج هزار یورو از شاکی برائت حاصل نموده اند دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از 
طرفین و برگزاری جلسه رسیدگی که برغم دعوت تجدیدنظرخواندگان از طریق نشر آگهی 
در روزنامه که روزنامه مربوط چاپ ضمیمه پرونده و مالحظه میگردد در دادگاه حاضر نشده 
اند و الیحه ای نیز ارسال ننموده اند دادگاه با استماع اظهارات وکیل تجدیدنظر خواه و بررسی 
و مداقه مجدد جامع اوراق و مندرجات پرونده و کیفرخواست صادره به شرح صفحه 80 
پرونده و مالحظه اوراق مربوط به حکایت صفحات 53 و 54 و متن ترجمه شده قرارداد فی 
مابین صفحات 3و4و۶و8و۹و11و15و1۶و20و25و2۹و112الی 117 و شکایت اولیه بموجب 
صفحات 55و5۶و57و58 پرونده و اینکه تجدیدنظرخوانده در دادگاه حاضر نشده اند و هیچ 
انکار تکذیبی نسبت به ادعاهای مطروحه از ناحیه شاکی و وکیل وی بعمل نیاورده اند لذا 
دادگاه بنا به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده و با استناد به بند پ 
ماده 455 ق ا د ک ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته تا تجدینظرخواندگان به اتهام 
مشارکت در کالهبرداری با تجویز ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا را اختالس 
و کالهبرداری هر یک به دو سال حبس تعزیری و متناصفا به پرداخت رد عین وجه ماخوذه 
به میزان 885/000 یورو در حق شاکی و به همان میزان جزای نقدی در حق صندوق دولت 
محکوم می شوند رای دادگاه در اجرای ماده 40۶ ق ا د ک غیابی و وفق مقررات ظرف مدت 

بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
77489/م الف رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 دادنامه
پرونده کالسه 8۹0۹۹82178001۹34 شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهان: 1- زهرا کمالی 2- مجتبی کمالی
تجدیدنظرخواندگان: 1- افشین دهقانی 2- عباس دهقانی 3- هادی صندوقی 4- حسام 

الدین ابشاری 5- مهرشاد مامونی فرزند محمود
تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹40۹۹721۹1۶00540  تاریخ 

۹4/۶/28 صادره از شعبه 1041 دادگاه کیفری دو تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح آتی 

با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدر رای می نماید
رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی شاکیان خصوصی مجتبی کمالی فرزند مسعود و زهرا کمالی 
فرزند مسعود نسبت به حکم تجدیدنظر خواسته به شماره ۹40۹۹721۹1۶00540 
تاریخ ۹4/۶/28 صادره از شعبه 1041 دادگاه کیفری دو تهران که در بخشی از آن 
اشعار به صدور حکم محکومیت حبس متهم حسام الدین آبشاری و پرداخت مبلغ 
270/400/000 ریال به عنوان رد مال به تجدیدنظرخواه ردیف اول و عدم پرداخت 
مبلغی به عنوان رد مال در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم در اتهام عضوگیری در شرکت 
هرمی و به استناد بند ز الحاقی به ماده 1 و تبصره 1 ماده 2 قانون مجازات اخاللگران در 
نظام اقتصادی کشور را دارد و مجتبی کمالی توضیح داده برابر اسناد ارایه شده در این 
دادگاه مبلغ هفتاد و هشت میلیون ریال به متهم پرداخت کرده و زهرا کمالی هم اظهار 
داشته مبلغ هجده میلیون ریال به وی پرداخت کرده است علیهذا دادگاه با مالحظه ی 
اسناد و مدارک ارایه شده از سوی تجدیدنظر خواهان و حضور آنان در دادگاه و اذعان به 
مطالب مذکور و نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده دعوت و در جلسه دادگاه حاضر نشده و 
دفاع موثری به عمل نیاورده است بر این منوال اعتراض را وارد تشخیص داده و مستندا 
به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری صرفا با اصالح مبلغ رد مال به تجدیدنظر خواه 
ردیف اول از 27/400/000 ریال و پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال به عنوان رد مال 
به تجدیدنظر خواه ردیف دو و تذکر به دادگاه محترم بدوی دادنامه تجدیدنظر خواسته را 
از این حیث نه در سایر بخش ها تایید و استوار می نماید رای صادره توجها به ماده 4۶1 
قانون یاد شده غیر قطعی است و 20 روز از تاریخ ابالغ واقعی به متهم قابل واخواهی در 

این دادگاه می باشد.
77486/م الف رئیس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

احضار متهم مجهول المکان
در اجرای ماده های 180 و 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری به متهم هملت گریگوری که مجهول المکان و حسب مندرجات پرونده کالسه 
۹50۹71/ب4 این شعبه بازپرسی تحت تعقیب میباشد ابالغ میشود ساعت 10 صبح 
مورخ 13۹7/2/5 جهت دفاع از اتهام منتسبه در شعبه چهارم دادیاری دادسرای ناحیه 
21 تهران واقع در تهران خیابان شهید بهشتی خیابان احمد قصیر جنب بیمارستان آسیا 

حاضر شوید در صورت عدم حضور به صورت غیابی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
77481/م الف بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 21 ارشاد تهران

احضار متهم
مجتمع قضایی ولیعصر)عج( به موجب پرونده کالسه بایگانی شماره ۹۶1314 برای هادی 
به گو به اتهام خیانت در امانت از سوی دادسرای عمومی و انقالب شهر تهران تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  
13۹7/1/28 ساعت 8/30 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
77480/م الف قاضی شعبه 1005 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران

آگهی
در پرونده کالسه ۹۶1100 در این شعبه دادگاه حسب شکایت شهرداری منطقه 1۹ 
تهران بر علیه حمید حیدری آذر باتهام فک غیر مجاز پلمپ تحت تعقیب می باشد نظر 
باینکه متهم فوق مجهول المکان می باشد و وقت رسیدگی در تاریخ ۹7/2/5 ساعت 
۹/15 تعیین می گردد بدینوسیله به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفیر بنامبرده 
ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر در این شعبه جهت رسیدگی حاضر شوید واال غیابا 

اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
77477/م الف     رئیس شعبه 1003 دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی ولیعصر تهران 

آگهی
بدینوسیله به شهرام گودرزی که فعال مجهول المکان و متواری می باشد و به اتهام 
تحصیل مال نامشروع حسب شکایت صمد ذولفقاری تحت تعقیب می باشد ابالغ می 
گردد به موجب پرونده ۹۶0233/1157  مطروحه در این شعبه واقع در مجتمع قضایی 
بعثت تهران به اتهام فوق الذکر تحت تعقیب بوده و برای رسیدگی به آن به تاریخ 
۹7/2/2۶ و ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین شده است لذا در اجرای مقررات ماده 344 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد و حکم مقتضی صادر خواهد شد.
 77475/م الف منشی شعبه 1157 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی بعثت تهران

احضار متهم
کالسه  پرونده  در  شماره  کیفرخواست  موجب  به  ولیعصر)عج(  قضایی  مجتمع 
۹۶0۹۹8213۶400521 برای وحید شیری مال احمد به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر 
عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف متواری شدن از صحنه حادثه 
موضوع شکایت امین شفیعی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  13۹7/2/11 ساعت 10 تعیین گردیده است با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات ماده 344 
قانون اصالح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 
13۹4 مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آمد.
77473/م الف منشی شعبه 1022 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران

ابالغ وقت
 رسیدگی حسین باقری

اتهام  به  و  باشد  می  متواری  و  المکان  فعال مجهول  که  باقری  به حسین  بدینوسیله 
تخریب حسب شکایت حامد مرادی تحت تعقیب می باشد ابالغ می گردد به موجب 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  پرونده ۹۶0837/1157  
۹۶0۹۹802۹0500845 شعبه 1157 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی بعثت تهران 
)1157 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۹7/3/8 و ساعت ۹/00 تعیین شده 
است لذا در اجرای مقررات ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد تا متهم جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد و حکم مقتضی صادر خواهد شد.
 77471/م الف منشی شعبه 1157 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی بعثت تهران

آگهی
وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به متهم احسان اله شیرزاد ف: فیض محمد به 
اتهام شرکت در سرقت موضوع ماده ۶5۶ و بردن اموال شاکی- تخریب خودروی شاکی 
ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه پس از انتشار آگهی جهت رسیدگی به پرونده مطروحه 
به کالسه ۹۶1052 به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرری مراجعه نمایند 

بدیهی است در صورت عدم مراجعه پرونده به صورت غیابی رسیدگی خواهد شد.
77484/م الف بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرری
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متن آگهی 
در پرونده کالسه ۹۶0۹۹8۶۶127001۹1 آقای محمود ولی خانی چگنی فرزند فاضل به اتهام توهین و تهدید موضوع شکایت خانم نرجس رمضانی فرزند هدایت تحت تعقیب می باشد حالیه به 
لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا نامبرده در مورخ 13۹7/01/2۶ در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت عدم حضور نامبرده در موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید.
بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – ابراهیم مظفری کیا .  

متن آگهی 
احتراما بعرض می رساند که خواهشمند است طبق رای صادره از شعبه یک دادگاه 
خانواده خرم آباد به شماره و در تاریخ ۹۶0۹۹7۶۶10301728 )۹۶/12/2۶(در باب 
طالق فی ما بین آقای عابدین نازاری نبی وند و خانم ندا گودرزی رای صادره به آقای 
عابدین نازاری نبی وند فرزند علی محمد اخطار و ابالغ نشر در آگهی نموده تا نامبرده 
ظرف یک هفته به دفتر خانه طالق 2 خرم آباد به نشانی خرم آباد خیابان انقالب 
روبروی ناصر خسرو اول مطهری کوچه یاسمن پالک 11 مراجعه و در جهت طالق 

همسرش اقدام الزم را بعمل آورد . 
سردفتر طالق 2 خرم آباد – مهرداد کشوری 

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

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

سند رسمی
برابر رای شماره13۹۶۶0331057004211هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  علیرضاوجاحتی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ناحیه دو   - ملک کرج 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  کرج  از  صادره   10777 شناسنامه  بشماره  مقصود 
مساحت 215/55 مترمربع پالک 2218 فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از 
مالک رسمی آقای منصور گروسی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب 
به صدور  اشخاص نسبت  شود در صورتی که  روز آگهی می  فاصله 15  به  نوبت  در دو 
اولین آگهی به  انتشار  تاریخ  از  سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
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.485 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۶/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
قانون  / دوم موضوع  اول  برابر رای شماره13۹۶۶033105700443۶هیات 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - کرج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
بالمعارض متقاضی آقای قرداش جهانگیری دمیرچی فرزند ماشاء اله بشماره 
شناسنامه 3 صادره از سراب درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغچه 
واقع در  اصلی  از 1۶5  به مساحت 24۶2/15 مترمربع پالک 1007 فرعی 
محمدشهرخریداری از مالک رسمی خود متقاضی 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.4۹۹م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۶/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره13۹۶۶0331057002431هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حامدسهرابی نخود دره فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه ۶37 صادره از منظر 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۹0 مترمربع پالک 1۹فرعی از 3۶5 
اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای پرویز قوجالو 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.482 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۶/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

سند رسمی
برابر رای شماره13۹۶۶03105700443۹هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
فرزند  غالمرضاوکیلی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - کرج  ملک 
مرتضی بشماره شناسنامه 1187 صادره از زرند درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
200 مترمربع پالک 1۶48 فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی 
نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا   است.  گردیده  محرز  نیکوکار  نبی  آقای 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
ماه  به مدت دو  اولین آگهی  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی 
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.4۹۶ م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۶/12/27
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره13۹۶۶0331057004514هیات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
محمدحسین اشعری فرزند حسین بشماره شناسنامه 87 صادره از قم درسه سهم 
مشاع از چهار سهم عرصه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 27۹۶/35 
مترمربع پالک ۶۹0 فرعی از 3۶1 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی 
آقایان رمضان نصیرآبادی، غالمرضا نظری پور، حسن احمدی کافشانی 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.4۹3 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم۹۶/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره13۹۶۶0331057004502هیات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
محمدحسین اشعری فرزند حسین بشماره شناسنامه 87 صادره از قم درسه سهم 
مشاع از چهار سهم عرصه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2083/20 
مترمربع پالک ۶۹1 فرعی از 3۶1 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی 
آقایان رمضان نصیرآبادی، غالمرضا نظری پور، حسن احمدی کافشانی 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.4۹2 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم  ۹۶/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  شماره13۹۶۶0331057004511هیات  رای  برابر 
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  ثبتی حوزه 
محمدحسین اشعری فرزند حسین بشماره شناسنامه 87 صادره از قم درسه سهم 
مشاع از چهار سهم عرصه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2500/25 
مترمربع پالک ۶88 فرعی از 3۶1 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی 
آقایان رمضان نصیرآبادی، غالمرضا نظری پور، حسن احمدی کافشانی 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.4۹5 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم۹۶/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

نقش مدیریت منابع آب در توسعه کشاورزی
* کاوه زرگران

استفاده بی رویه از منابع آبی تجدیدناپذیر در سی سال گذشته، شرایط 
بسیار بحرانی را برای منابع آبی کشور ما ایجاد کرده است؛ کشور ما به 
لحاظ منابع آبی، بحرانی ترین شرایط را در میان کشورهای دیگر دارد. 
بنابراین جلوگیری از وخیم تر شدن این شرایط، باید در مدیریت کشت و 
بهره وری برنامه ریزی داشته باشیم و منابع آبی کشور را به بهترین شکل 

ممکن مصرف کنیم.
علی رغم اینکه در حال حاضر سیاست های بخش کشاورزی کشور ما بر 
تولید کلیه محصوالت کشاورزی در داخل کشور قرار نگرفته است، اما 
اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی بر افزایش تولید 
این محصوالت، که محصوالت آب بر را نیز شامل می شود، قرار گرفته 
است، که به طور قطع  محدودیت در منابع آبی کشور به ما اجازه رسیدن 
به اهداف تولیدی محصوالت زراعی و باغی در نظر گرفته شده در این 
برنامه را نخواهد داد.به عنوان مثال، هدف گذاری تولید محصوالت گوشت 
و تخم مرغ در این برنامه افزایشی است. در حالی که این محصوالت در 
زمره محصوالتی با آب بری بسیار باال قرار دارند. هر برنامه ریزی نیاز به آمار 
دارد؛ از اینرو می باست یک برنامه جامع آماری در کشور داشته باشیم که 
میزان تولید و مصرف کاالها در این برنامه مشخص شده باشد و برنامه ریزی 
برای تولید و مصرف و صادرات کاالها با توجه به آن صورت گیرد. به بیان 
دیگر قبل از اینکه دست به تولید محصولی بزنیم باید میزان نیاز کشور به 
آن محصول و منابع موجود برای تولید آن را در نظر بگیریم.مدیریت منابع 
آب کشور باید در اولویت اول قرار گیرد؛ آب نیز مانند نفت سرمایه ملی 
ماست و باید برای برداشت از منابع تجدیدناپذیر آن برنامه ریزی داشته 
باشیم. طبیعتاً با ادامه روند فعلی برداشت آب از منابع زیرزمینی، با بحران 
جدی منابع آبی روبرو خواهیم شد. طبق اعالم سازمان آب و وزرات نیرو 
بسیاری از دشت های کشور به دلیل کشت های بی رویه نشست کرده اند، 
با ادامه این روند احتمال وقوع بالیای طبیعی در کشور افزایش خواهد 
یافت.میزان صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی کشور در پایان برنامه 
ششم توسعه اقتصادی 14/5 میلیارد دالر هدف گذاری شده است. از سوی 
دیگر با توجه به صادرات 5/7 میلیارد دالری این محصوالت در سال ۹5، 
صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی باید در پایان برنامه ششم، 2/5 برابر 
وضع موجود شود که نیازمند انجام زیرساختهای بسیار بزرگی است و در 
شرایط حال حاضر دور از دسترس به نظر می رسد. کمیسیون کشاورزی، 
آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی هدف گذاری های 
برنامه ششم در مورد محصوالت غذایی و کشاورزی را مورد بررسی قرار 
داده است. با توجه به اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی، در پایان این 
برنامه میزان تولید گندم باید به 5. 14 میلیون تن، جو 5.3  میلیون تن، 
شلتوک تقریباً 3 میلیون تن و ذرت به حدود 11 میلیون تن، برسد.با نگاهی 
به اهداف در نظر گرفته شده در این برنامه برای تولید محصوالت کشاورزی 
و غذایی متوجه می شویم که محدودیت  منابع کشور ،از قبیل منابع آبی، 
برای تولید محصوالت کشاورزی در این برنامه در نظر گرفته نشده است.با 
توجه به اینکه این موضوع را در نظر بگیریم که تولید بسیاری از محصوالت 
کشاورزی در کشور ما قیمت تمام شده بسیار باالیی دارد و از اینرو ما 
در تولید این محصوالت مزیتی نداریم. از اینرو باید در سیاست گذاری و 

هدف گذاری تولید این محصوالت تجدیدنظر جدی صورت گیرد.

افزایش ۲هزارتومانی قیمت گوشت گوسفندی
 قیمت مرغ در روزهای پایانی سال به 8۶00 تومان و قیمت هرکیلوگرم 
شقه بدون دنبه گوسفندی با 2 هزار تومان افزایش به حدود 45 هزار 
تومان رسیده است. به گزارش زمان به نقل ازمهر، افزایش تقاضا در روزهای 
پایانی سال ۹۶؛ باعث نوساناتی در بازار محصوالت پروتئینی از جمله مرغ 
و گوشت قرمز شده به طوری که قیمت هرکیلوگرم مرغ در مراکز خرده 
فروشی به 8۶00 تومان و قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه گوسفندی نیز 
به 45 هزارتومان افزایش یافته است. در همین زمینه، مهدی یوسف خانی 
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اظهارداشت: امروز شنبه 2۶ اسفندماه قیمت 
هرکیلوگرم مرغ در عمده فروشی درب کشتارگاه 7700 تومان، پخش 

7850 تومان و در مراکز خرده فروشی 8۶00 تومان است.

نگاه روز

واریز سود سهام عدالت باقی مانده 
مشموالن تا پایان اسفند

و  اجرایی  دستگاه های  در  شاغل  »کارمندان 
بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی« 
در آخرین هفته از سال 13۹۶ منتظر واریز سود 
 13۹5 مالی  سال  به  مربوط  خود  عدالت  سهام 
هستند. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، از بین 20 
گروه از مشموالن سهام عدالت تاکنون 1۹ گروه 
سود سهام عدالت مربوط به سال مالی 13۹5 را 
دریافت کردند. در آخرین مورد  به حساب بانکی 
روستاییان و عشایری که مددجوی کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی نیستند سود سهام عدالت واریز 
شد.اما در میان این 20 گروه کارمندان شاغل در 
دستگاه های اجرایی و بازنشستگان کشوری، لشگری 
و تامین اجتماعی هنوز سود خود را دریافت نکرده اند 
که بنا به وعده های رئیس سازمان خصوصی سازی 
این سازمان سعی می کند سود سهام این افراد هم 
تا قبل از اتمام سال 13۹۶ پرداخت شود در نتیجه 
احتمال این وجود دارد که به حساب این گروه تا 
دوشنبه هفته جاری سود سهام عدالت واریز شود.

به افرادی که از محل سودهای 10 سال گذشته به 
عالوه آورده نقدی یا تخفیف مجموعا یک میلیون 
تومان سهام عدالت داشتند بابت سال 13۹5، 150 
هزار تومان سود تخصیص یافت و از طریق شماره 
شبای بانکی که آن ها به سامانه سهام عدالت اعالم 
کرده بودند به حسابشان واریز شد.مشموالن سهام 
عدالتی که هنوز شماره شبای بانکی خود را اعالم 
نکرده اند هنوز فرصت دارند که این شماره را در 
سامانه سهام عدالت وارد کنند که پس از راستی 
آزمایی این شماره شبا، به حسابشان سود سهام 

عدالت واریز شود.
 تاکید بر پرداخت اصل و سود

 سپرده های ارزی با اسکناس ارز 
بانک مرکزی اعالم کرد: بانک ها سپرده های ارزی 
را باید به صورت اسکناس ارزِ سپرده گذاری شده، 

پرداخت کنند.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، از جمله 
خدمات ارزی بانک ها اخذ و نگهداری سپرده های 
ارزی از مشتریان است که مجوز این خدمت در آغاز 
فعالیت ارزی بانک های عامل به آنها اعطا می شود.

ضوابط و مقررات موضوع سپرده پذیری ارزی در 
بخش سوم مجموعه مقررات ارزی و بخشنامه های 
شده  به صراحت مشخص  مرکزی  بانک  موردی 
از  صادره  بخشنامه های  و  مقررات  است.براساس 
سوی بانک مرکزی تاکید شده است، بانک های عامل 
در زمان برداشت یا بستن حساب توسط مشتریان 
ملزم به پرداخت عین اسکناس ارز هستند. به عبارت 
دیگر در صورتی که سپرده گذاری با تحویل اسکناس 
بانک سپرده پذیر در صورت  باشد  انجام شده  ارز 
درخواست سپرده گذار مکلف و متعهد به عودت 
همان اسکناس ارز بوده و عالوه بر این سود سپرده 
ارزی نقدی نیز باید به صورت نقدی )اسکناس ارز( 
پرداخت شود.در راستای ایجاد اطمینان کافی برای 
سپرده گذاران ارزی در شبکه بانکی و ایجاد فرصت 
سپرده گذاری برای بانک ها نزد بانک مرکزی و یا 
امکان معاوضه منابع بانک مرکزی اخیراً بخشنامه 

جدیدی به شبکه بانکی ابالغ شده است. 

خبر

حاضر  حال  در  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
تعداد خودروهای چهار ستاره تولیدی در خودروسازی 
محدود است که باید افزایش پیدا کند. ضمن آنکه جای 

خودروهای پنج ستاره نیز خالی است.
به گزارش زمان، محمد شریعتمداری در مراسم رونمایی 
کتاب گزارش عملکرد مسئولیت اجتماعی گروه صنعتی 
ایران خودرو، اظهار کرد: در حال حاضر حدود 53 درصد 
از خودروهای تولیدی دو ستاره و چهار درصد تک ستاره 
این  بیان  با  یابد.وی  ارتقاء  باید  است که کیفیت آن ها 
که سال 13۹7 برای خودروسازی سال کیفیت خواهد 
بود و هیچ خودروسازی حق تحویل گرفتن حتی یک 
قطعه بی کیفیت را ندارد، خاطر نشان کرد: تحویل قطعه 
غیراستاندارد در سال 13۹7 از سوی خودروسازان ممنوع 
است و اگر چنین هدفی را محقق نکنند، به عنوان وزیر 
صنعت با آنها مقابله خواهم کرد.شریعتمداری ادامه داد: 
رشد کیفی 2.5 درصدی در صنعت خودرو نسبت به سال 
قبل به هیچ وجه راضی کننده نیست و باید توجه بیشتری 
به این هدف شود.وی ادامه داد: صنعت خودرو تاکنون ۹8 
درصد هدف سال جاری برای تولید یک میلیون و ۶00 
هزار دستگاه خودرو را محقق کرده است. ضمن آنکه سهم 
صنعت خودرو از ارزش افزوده کل صنعت حدود 1۶ درصد 
است و همچنین 18 درصد اشتغال صنعتی و 3.5 درصد 
جی دی پی مربوط به صنعت خودرو است.وزیر صنعت، 

ابرطرح  آستانه سال 13۹7  در  گفت:  تجارت  و  معدن 
نوسازی خودروهای سنگین کلید خورده است که براساس 
خواهد  نوسازی  فرسوده  تجاری  خودروهای  تمام  آن 
شد.وی ادامه داد: توجه به عمق ساخت داخل در صنعت 
عمق  البته  ماست  مسئولیت های  مهم ترین  از  خودرو 
ساخت داخل بدون توجه به استانداردها خیانت است و 
در این زمینه باید استانداردها نیز حفظ شود.شریعمتداری 
خاطر نشان کرد: تاکنون پنج دستگاه پژو 301 ساخته 
شده است که عمق ساخت داخل آن قابل توجه است. 
از  بیشتری  تعداد  از  بتوانیم  سال 13۹7  در  امیدواریم 

خودروهای جدید رونمایی کنیم.مدیرعامل شرکت ایران 
ارائه  خودرو،با  ایران  خودروسازی  گفت: شرکت  خودرو 
سوخت استاندارد یورو 5 در کشور، آماده عرضه محصوالت 
خود با موتور و استاندارد یورو 5 است.در ادامه ›هاشم یکه 
زارع‹  نیز در آیین رونمایی از کتاب گزارش عملکرد پایدار 
و مسئولیت اجتماعی شرکت ایران خودرو افزود: هرچند 
در  یورو 5  استاندارد  با  موتورهای  عرضه  برای  2 سال 
ایران زمان داریم، اما این شرکت در راستای مسئولیت 
های اجتماعی خود، آماده عرضه همه محصوالت خود با 
استاندارد یورو 5 است.وی یادآور شد: خودروی پژو 301 

به عنوان دومین میوه پسابرجامی صنعت خودرو که تولید 
آزمایشی آن آغاز شده، سال آینده وارد بازار خواهد شد.این 
خودرو ساخت داخل باالی 50 درصد وارد بازار می شود.به 
گفته یکه زارع، بدنه این خودرو و قالبهای آن با ۹5 درصد 
ایران خودرو  ساخت داخل ساخته می شود.مدیرعامل 
ادامه داد: این شرکت خودروسازی موفق شد در دو روز 
گذشته از مرز تولید 700 هزار دستگاه خودرو عبور کند.

وی در ادامه با اشاره به فصل 15 برنامه ششم توسعه کشور 
که در آن توجه ویژه ای به مسئولیت های اجتماعی شده، 
یادآور شد: در شرکت ایران خودرو با سه دسته ذینفع 
شامل پرسنل ایران خودرو، سهامداران و مشتریان مواجه 
ایم.یکه زارع خاطرنشان کرد: در مقابل سهامداران ایران 
خودرو موظفیم که حافظه منافعشان باشیم، همچنین 
در مقابل مشتریان به عنوان مهمترین ذینفعان وظیفه 
داریم محصول خوب، با کیفیت و با قیمت مناسب عرضه 
و ارائه کنیم.وی تاکید کرد: کیفیت، خط پایانی ندارد و 
این شرکت خودروسازی با عرضه و ارائه محصوالت و 
پلتفرم های جدید به دنبال ارتقای رضایتمندی مشتریان 
از خودروهای تولیدی خود است.وی همچنین با اشاره 
به فعالیت باشگاه های فوتبال و والیبال پیکان و کسب 
بانوان کشور از سوی این باشگاه  رتبه نخست والیبال 
در سال جاری، یادآور شد: همه این فعالیتها در راستای 

مسئولیتهای اجتماعی ایران خودرو است.

افسوس وزیر صنعت از جای خالی خودروهای پنج ستاره در خودروسازی کشور؛

ایران خودرو آماده عرضه خودرو با استاندارد یورو 5

برنامه ریزی تجاری سازمان  مدیرکل دفتر 
توسعه تجارت ایران، سهم کاالهای سرمایه 
ای و واسطه ای از کل واردات کاال در 11 
ماه نخست امسال را 7۶ درصد اعالم کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمدرضا 
ایزدیان« افزود: در 11 ماه نخست امسال، 
ای  واسطه  کاالهای  دالر  میلیارد   28.5
ای  سرمایه  کاالهای  دالر  میلیارد   7.5 و 
به  ای  سرمایه  شد.محصوالت  کشور  وارد 
صنعتی  آالت  ماشین  همچون  محصوالتی 
گفته می شود که برای تولیِد ارزش افزوده 
استفاده  آنها  از  دیگر  محصوالت  تولید  و 
می شود؛ کاالهای واسطه ای نیز به عنوان 
بکار  تولیدی  واحدهای  تولید  های  نهاده 
آنکه  یعنی  آمار  این  شوند؛  می  گرفته 
28.5 درصد واردات ما در 11 ماه نخست 
واحدهای  تولید  های  نهاده  شامل  امسال 
مصرفی  کاالهای  سهم  است.وی  تولیدی 
از کل واردات کشور را 18.2 درصد اعالم 
کرد و افزود: بخش عمده ای از این کاالها 
کنجاله  لوبیا،  برنج،  دامی،  ذرت  شامل 
جزو  یا  نیز  کاالها  این  که  شود  می  سویا 
کاالهای اساسی است و یا به عنوان نهاده، 
مورد  طیور  و  دام  تولیدی  واحدهای  در 
واردات  کل  گیرد.وی  می  قرار  استفاده 
 47.۶ را  امسال  نخست  ماه   11 در  کشور 

بیان  تن  میلیون   34 وزن  به  دالر  میلیارد 
با  مقایسه  در  کشور  واردات  گفت:  و  کرد 
ارزشی  نظر  از  گذشته  سال  مشابه  مدت 
درصد   13 وزنی  نظر  از  و  درصد   23.۶

افزایش داشته است.
دامی،  ذرت  خودرو،  منفصله  قطعات  وی، 
مهمترین  از  را  سویا  کنجاله  و  لوبیا  برنج، 
نخست  ماه   11 در  کشور  وارداتی  اقالم 
دوره  این  در  افزود:  و  برشمرد  امسال 
منفصله  قطعات  دالر  میلیارد   3.۶ زمانی 
خودرو به کشور وارد شده است که نسبت 
رشد  درصد   10۶ پارسال  مشابه  دوره  به 
درصدی   10۶ رشد  ایزدیان  است.  داشته 
نشانگر  را  خودرو  منفصله  قطعات  واردات 
عنوان  خودرو  صنعت  در  تولید  افزایش 
کاال  واردات  مبدا  مورد  در  کرد.ایزدیان، 
 11.5 با  چین  کشور  گفت:  نیز  ایران  به 
میلیارد دالر، امارات با 8.7 میلیارد دالر و 
3.3 میلیارد دالر سه کشور  با  کره جنوبی 
هستند. ایران  به  کاال  صادرکننده  نخست 

ماهه   11 صادرات  در  کرد:  اضافه  وی 
نخست امسال، چین 20 درصد از صادرات 
غیرنفتی و 24 درصد از کل واردات ما را به 
خود اختصاص داده و امارات نیز 14 درصد 
از کل صادرات و 18 درصد از کل واردات 

ایران را به خود اختصاص داده است.

کاالی  خروج  و  ورود  شرایط  ایران  گمرک 
همراه مسافر و کاال های ممنوعه را اعالم کرد.

عمومی  ازروابط  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نامه  آیین  براساس ماده 138  ایران؛  گمرک 
همراه  کاالی  گمرکی،  امور  قانون  اجرایی 
دالر)ساالنه(  هشتاد  میزان  تا  ورودی  مسافر 
بر  مازاد  و  معاف  ورودی  حقوق  پرداخت  از 
دریافت  با  بودن  تجاری  غیر  شرط  به  آن 
حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل 
مسافر  همراه  کاالی  چنانچه  است،  ترخیص 
استثناء  به  که  باشد  نداشته  تجاری  جنبه 
تشریفات  انجام  از  پس  ممنوعه  کاال های 
که  صورتی  در  و  می شود  ترخیص  گمرکی 
کاالی  مورد  در  باشد  داشته  تجاری  جنبه 
مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن از گمرک 
تشریفات  انجام  و  مقررات  رعایت  به  منوط 
سفر  است.اسباب  تجاری  کاالی  به  مربوط 
مسافر  همراه  مستعمل  شخصی  اشیاء  و 
باشد  نداشته  تجاری  جنبه  که  صورتی  در 
و  گمرکی  حقوق  پرداخت  از  کلی  بطور 
و  قوانین  است.براساس  معاف  بازرگانی  سود 
مقررات جمهوری اسالمی ایران، ورود برخی 
به طور کلی ممنوع  یا صدور آن ها  و  کاال ها 
اسلحه  قمار،  وسایل  الکلی،  مشروبات  است. 
سرد و گرم و مواد محترقه و منفجره، مواد 
هر  و  عکس  فیلم،  تصاویر،  مخدر،  نشریات، 

ملی  و  مذهبی  شئونات  مغایر  که  کاالیی 
مذهب  مخالف  نوشته  نوع  باشد،  هر  کشور 
رسمی کشور و یا مخل نظم و عفت عمومی و 
شئون ملی و سایر کاال هایی که منع شرعی و 
قانونی دارند و یا ورود و صدور آن به موجب 
شده  شناخته  ممنوع  گمرکی  تعرفه  جدول 
نو  مسافری  همراه  تلفن  گوشی  است.ورود 
مسافر  هر  برای  دستگاه  یک  تعداد  به  صرفا 
مجاز است و باید به گمرک اظهار و شناسه 
بین المللی گوشی )IMEI( در گمرک ثبت 
شود. مسافران می توانند پس از ورود از طریق 
سامانه آنالین رجیستری گوشی تلفن همراه 
همراه  تلفن  گوشی  اظهار  به  نسبت  گمرک 

خریداری شده اقدام کنند.
 لینک سامانه آنالین گوشی های تلفن همراه 
آدرس  به  ایران  گمرک  سایت  در  مسافری 
است.گمرک  دسترس  در   www.irica.ir
ایران همچنین از مسافران نوروزی درخواست 
کرد،   به منظور حمایت از صنایع و تولیدات 
داخلی و کاهش میزان بیکاری حتی االمکان 
اجتناب کنند.گمرک  ازخرید کاالی خارجی 
گمرکات  و  نیست  تعطیل  نوروز  ایام  در 
نو  سال  تعطیالت  ایام  در  مسافری  و  مرزی 
با برقراری شیفت های فوق العاده کاری و به 
طور شبانه روزی در خدمت مسافران نوروزی 

هستند. 

76 درصد  اختصاص 
 واردات ایران به کاالهای سرمایه ای 

 اعالم سقف مجاز ورود
 کاالی همراه مسافر توسط گمرک

ابالغ وقت 
رسیدگي به متهم

شماره  با  کالسه ۹30۹۹8500۶00813  پرونده  در  عبداهلل  فرزند  غالمعلی  محسن 
بایگانی ۹۶05۶1 این شعبه واقع در تهران میدان تجریش خ فناخسرو مجتمع عدالت 
باتهام ترک انفاق تحت تعقیب مي باشد به علت نداشتن نشاني وفق مواد 344-174 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب ۹2/12/4 یک 
نوبت با درج در یکي از جراید کثیراالنتشار بنامبرده ابالغ مي گردد که در تاریخ ۹7/2/18 
ساعت ۹ صبح جهت رسیدگي در این شعبه حاضر گردد در غیر اینصورت بطور غیابي به 

موضوع اتهام وي رسیدگي و حکم مقتضي صادر خواهدشد   .
77483/م الف     مدیر دفتر شعبه 1052 کیفري 2 مجتمع عدالت تهران 

احضار متهم
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و آئین 
نامه مربوطه لونت ایاوز فعال مجهول المکان ابالغ میگردد در پرونده کالسه بایگانی ۹۹52343 
به اتهام )کالهبرداری( تشکیل شده ظرف مهلت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دهم 
بازپرسی حاضر و از خود دفاع نمایید واال عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد گردید.
77479/م الف بازپرس شعبه دهم دادسرای ناحیه 2 سعادت آباد تهران

ابالغ وقت 
رسیدگی به محمدرضا محمدی 

شاکی مولودمحسن آبادی با وکالت الهام شمالی اسکویی علیه شما مبنی بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی و توهین مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶0۹۹82150400201 
شعبه 1083 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
۹7/2/15 و ساعت 11/00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 115 و 180 
قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
77482/م الف مدیر دفتر شعبه 1083 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس  تهران

احضار متهم
نظر به اینکه فیروز علی محمدی فرزند آقامعلی در پرونده کالسه بایگانی ۹51035 
این شعبه به اتهام تهدید حسب شکایت ابراهیم شارعی نقاب تحت تعقیب قرار دارد 
به این وسیله بر اساس ماده 174 ق ا د ک به نامبرده ابالغ می شود ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی در این شعبه )نهم بازپرسی( واقع در تهران بلوار فرحزادی خیابان 
طاهرخانی خیابان امام صادق )ع( کوچه درختی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 
دو تهران حاضر شوید در غیر ای صورت پس از انقضا مهلت مقرر غیابا به موضوع 

رسیدگی و اظهار نظر می شود.
77478/م الف بازپرس شعبه نه دادسرای ناحی 2 سعادت آباد تهران

دادنامه
پرونده کالسه ۹50۹۹82۹141005۹2 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان 

پردیس تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹72۹11501۶۶8
شاکی اداره منابع طبیعی پردیس با نمایندگی فوزیه بخشیان

اتهام: تصرف عدوانی به تاریخ: ۹۶/12/12 در وقت مقرر پرونده کالسه ۹51382 
شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگستری پردیس تحت نظر است با عنایت به 
محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف قضایی ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد 
گردشکار: اداره شاکی بابت تصرف عدوانی از متهم شکایت کرده سپس در دادسرا 
پس از تحقیق و در نتیجه عدم حضور متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال 

شده که بشرح صورتمجلس اظهارات اخذ و مبادرت به صدور رای می نماید
رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای رشیدی )بدون ذکر سایر مشخصات( دایر بر 
تصرف عدوانی از اراضی ملی پالک 27 اصلی موسوم به کرد نبرد شهرک نجاتی 
به متراژ 530 متر مربع موضوع شکایت اداره منابع طبیعی با عنایت به محتویات 
پرونده- تحقیقات انجام یافته- اسناد و مدارک ابرازی دال بر مالکیت اداره شاکی- 
صرف نظر از عدم پیگیری اداره شاکی و عدم معرفی نماینده حقوقی در جلسه 
دادگاه- کروکی ترسیمی و عدم حضور متهم علیرغم ابالغ صحیح و بالدفاع ماندن 
عنوان اتهامی علیهذا این دادگاه بنا به مراتب معنونه با احراز ارکان جرم سبق تصرف 
لحوق تصرف متهم و عدوانی بودن آن بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و 
مستندا به ماده ۶۹0 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 نامبرده را به تحمل یک 
سال حبس تعزیری و رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق محکوم می نماید رای 
اصداری غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

تهران می باشد.
77490/م الف رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس
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مفقودی
خودرو  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
موتور:  شماره  مدل:1384به   ایکس  ال  یی  سواریسیستم:پژو–تیپ:پارس 
12۶84005838 و شماره شاسی : 1130۶222 به نام عدنان احمدی مفقود گردید 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی  مزایده  اموال  غیر منقول – نوبت اول
بموجب  پرونده  اجرایی  کالسه ۹۶00۶7  اجرای  احکام مدنی  حوزه  قضایی  بخش  
رودبنهو شماره دادنامه صادره  از شعبه اول  دادگاه  رودبنه  ۹50۹۹7523۹301354 
رای   شماره   به  تجدیدنظر   دادگاه   پنجم   شعبه   توسط   رای  تایید   و 
۹50۹۹7131380143۶ محکوم علیهما  محکوم  هستند  به نحوه تساوی بپرداخت  
له آقای  منوچهر آزادی  فرزند  حسیمقلی  و  مبلغ محکوم به  در حق  محکوم 
همچنین  هزینه اجرا  در حق  صندوق  دولت  که در این راستا  محکوم علیها  اقدام  
به تعرفه  یک قطعه  زمین  واقع در روستای  پایین  محله  شیرجو پشت  جهت  فروش  
از طریق  مزایده  و پرداخت  محکوم به  از  حاصل فروش  زمین  فوق  را نموده است  
لذامراتب  جهت ارزیابی  به کارشناس  رسمی  دادگستری  ارجاع  که لیشان  پس 
از بررسی  و مطالعه  پرونده  از ملک  مورد نظر  بازدید بعمل  آورده  و سپس  نظر 

خود را  که مصون  از اعتراض  طرفین  پرونده  بوده  بشرح  ذیل  اعالم  داشته اند.
مشخصات ملک و ارزش  ریالی

باغ(   از یک  قطعه زمین )   طبق  مشاهدات  ملک  تعرفه  شده  عبارت  است  
بمساحت  حدود  480  متر مربع  مشتمل بر  چندین اصله  نهال  صنوبر  با  محیط  
تنه  حدود  10  الی 30  سانتی  متر مربع  می باشد حدود  اربعه  زمین  بنا به  
اظهارات  محکوم  علیها  شماال  خندق  مشترک  به شالیزار  جواد  فالح  حسندوست  
شرقا  خندق  مشترک  به شالیزار  مهناز  فالح  حسندوست  جنوبا خندق مشترک  
به باغ  مهرناز  فالح  حسندوست  و ورای  آن  خانه و محوطه  وراث  محترم  فالح  
حسندوست  و غربا  به راه  عبوری  محدود و متصل می باشد  شایان  ذکر است  بنا به  
اظهارات  محکوم  علیها  ملک فوق  فاقد  سند  می باتشد  و سنجش  ابعاد  با استفاده  
از متر  دستی  و بر اساس  حدود  تعرفه  شده  توسط  محکوم  علیها انجام  گرفته  و 
در صورت  لزوم  تعیین  ابعاد  و مساحت  دقیقتر استفاده  از ابزار  و افراد  متخصص  

) نقشه بردار( ضروری  می باشد.
 بنابراین  در مجموع  ارزش  پایه  ملک  تعرفه  شده  بر اساس  بازدید  بعمل  آمده  و 
با توجه به  موقعیت  مکانی  نوع کاربری  و بررسی  های  بعمل آمده  از معتمدین  و 
مطلعین  محلی  و درنظر  گرفتن  سایر  جوانب  موثر  در قضیه  بمبلغ 220/000/000  

ریال  معادل  بیست  و دو میلیون  تومان  تقویم  می گردد.
 تاریخ و محل  و شرایط  اجمالی  مزایده

مع الوصف  فوق  الذکر  با اوصاف اجمالی  بیان  شده : 1( در روز  سه  شنبه  مورخه 
13۹7/1/14  از ساعت 10 الی 11  در دفتر  اجرای  احکام  مدنی  حوزه قضایی  بخش  
رودبنه  )  واقع در  استان گیالن(  با حضور  نماینده  محترم  قائم مقام دادستان  حوزه 
قضایی  بخش  رودبنه  از طریق مزایده  حضوری  بفروش  میرسد 2(  مزایده  در روز و 
ساعت تعیین شده تشکیل شده و از قیمت پایه شروع  و خریداران  می توانند  با همراه 
داشتن  اصل  کارت  ملی  به این اجرا  مراجعه  و مورد  مزایده  به کسی که باالترین  
قیمت  را پیشنهاد  نماید فروخته  خواهد شد3(  چنانچه  روز مزایده  مصادف با ایام  
تعطیل  باشد  مزایده  فردای  اولین  روز کاری  و اداری  بعد  از تعطیلی  و در همان  
ساعت  و مکان  برگزار می گردد 4(  خریدار  موظف  است  ده درصد  از قیمت  کل 
خریداری  شده را فی  المجلس  پرداخت  و مانده  ثمن  معامله  را حداکثر  ظرف  
مهلت  یکماه  از تاریخ  برگزاری  مزایده  پرداخت  و رسید  آنرا  به اجرا  تسلیم  نماید 
5(  چنانچه خریدار  بهر عنوان  اعالم  انصراف  نماید  و بهر دلیل نتواند  در مهلت  
تعیین  شده باقیمانده  ثمن  معامله )۹0 درصد باقیمانده( را درمهلت مقرر پرداخت 
بنفع  اجرایي  عملیات  هزینه هاي  کسر  از  پس  واریزي(  درصد  )ده  او  سپرده  نماید 
صندوق دولت ضبط و در صورت درخواست مجدد خواهان مزایده تجدید مي گردد۶(. 
متقاضیان مي توانند پنج روز قبل از برگزاري مزایده از ملک صداالشاره واقع در آدرس 
فوق الذکر بازدید و جهت کسب اطالع بیشتر به این اجرا مراجعه فرمایند.7( این آگهي 
یک بار در یکي از روزنامه هاي کثیر االنتشار محلي درج و در معابر عمومي و نقاط 
پر جمعیت شهر الصاق مي گردد.8( شکایت  از مقررات  مزایده  ظرف یک هفته  از 
تاریخ  فروش  به دادگاه  ارائه  و قبل از انقضای  مهلت  مذکور  و قبل از اتخاذ  تصمیم  
دادگاه ( در صورت  ارائه شکایت ( مال  فروخته  شده  به خریدار  تسلیم  نخواهد شد  
و در صورت  تایید  روند مزایده  توسط  دادگاه  دستور  نقل  و انتقال  بنام خریدار  
صادر می گردد۹( کلیه  هزینه های  متعلقه  و نقل و انتقال  بر عهده  خریدار ) برنده  
مزایده(  می باشد 10(  تخلیه  و تحویل  ملک  مستلزم  اقدامات  قانونی  از سوی  
برنده  مزایده می باشد.11(  چنانچه  محکوم  له خریدار  مال مورد مزایده  باشد مفاد 

ماده 144  قانون  اجرای  احکام مدنی  در این خصوص  اجرا  می گردد.
7465-  مدیراجراي احکام مدني دادگاه عمومی رودبنه- علیرضا مهدی نژاد

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶0۹۹8۶۶10۹01283 شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان 
خرم آباد )نهم حقوقی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹7۶۶10۹01888 خواهان 
: خانم زهرا حسنوند فرزند شیخ عباس به نشانی استان لرستان –شهرستان دوره شهر 
ویسیان روستای زهراکار –خوانده :آقای علی محمد حسنوند به نشانی استان لرستان 
شهرستان خرم آباد شهرک بسیجیان بلوک 12 واحد 3 فعال مجهول المکان –خواسته 

:طالق به درخواست زوجه 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم زهرا حسنوند فرزند شیخ 
طالق  حکم  صدور  تقاضای  بخواسته  حسنوند  محمد  علی  آقای  طرفیت  به  عباس 
پرونده  شماره  استناد  به  طالق  به  خوانده  الزام  جهت  زوجه  درخواست  به  یکطرفه 
۹۶0۹۹8۶۶112800174 صادره از شعبه 108 دادگاه کیفری دو خرم آباد به علت ترک 
انفاق به این توضیح که خواهان به شرح دادخواست عینا مدعی است خوانده فوق همسر 
وی بوده که مدت دو سال است که با زن دیگری بدون اجازه وی ازدواج کرده است و 
متواری شده تا کنون خبری یا آدرسی از وی ندارد و مجهول المکان می باشد و در جلسه 
رسیدگی اظهار داشته تا کنون نفقه وی و فرزندش را پرداخت ننموده است و خوانده علی 
رغم ابالغ از طرق نشر آگهی در جلسه رسیدگی دادگاه حضور نیافته و یا دلیلی خالف 
ادعای خواهان به دادگاه ارائه ننموده است دادگاه با عنایت به جامع محتویات اوراق پرونده 
اوال وجود علقه زوجیت به سبب عقد دائمی بین طرفین به داللت تصویر سند ازدواج 
شماره 170۹ تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 3 خرم آباد و اظهارات خواهان 
در محضر دادگاه محرز و مسلم است ثانیا : خواهان مدعی است که زوج نفقه وی و فرزندش 
را پرداخت ننموده است و مستند خود را رونوشت دادنامه شماره 553-۹۶ صادره از شعبه 
108 دادگاه کیفری دو خرم آباد مبنی بر محکومیت خوانده بر ترک انفاق به دادگاه ارائه 
نموده است ثانیا :خواهان مدعی است که خوانده مدت دو سال است که وی و فرزندش را 
رها نموده است که این مرجع ضمن دستور به مرجع قضایی جهت تحقیق غیر محسوس 
در خصوص ادعای خواهان مرجع انتظامی در گزارش خود اظهار داشته با تحقیق غیر 
محسوس کسی از جا و مکان خوانده اطالعی ندارد که حکایت از صحت ادعای خواهان 
در این خصوص دارد در نتیجه اقدامات خوانده حکایت از تحقق بند 1-11 شرایط ضمن 
عقد نکاح دارد ثالثا :مساعی و تالش و نصایح دادگاه جهت حصوی سازش بین زوجین و 
انصراف زوجه از طالق موثر واقع نشده و مشارالیها کماکان اصرار بر طالق و جدایی داشته 
لذا دادگاه در اجرای ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 13۹1 و آیه 35 از سوره مبارکه 
نساء که می فرماید )و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ( 
موضوع را به داوری ارجاع نموده که داوران منتخب نیز گزارش کتبی خود را مبنی بر عدم 
امکان سازش بین آنان تقدیم و تسلیم دادگاه نموده اند علیهذا من حیث المجموع دادگاه 
خواسته خواهان را وارد دانسته و بنا به قاعده فقهی الضرر و الضرار فی االسالم و اینکه 
شارع مقدس تکلیف به ماالیطاق نمی فرماید مستند به مواد 1120- 1130 از قانون مدنی 
و مواد 33 و 2۹ و 28 و 27 و 2۶ و 24 از قانون حمایت خانواده مصوب 13۹1 و ماده 1۹8 
از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و توجها به نظریه قاضی 
مشاور خانواده حکم به الزام خوانده )زوج ( به طالق خواهان)زوجه ( صادر و اعالم می نماید 
و ایشان مجاز میدارد تا با حضور در یکی از دفاتر رسمی طالق و با رعایت مراضات حاصله 
نسبت به اجرای صیغه طالق و جدایی و ثبت آن اقدام نمایند دادگاه در خصوص امور مالی 
وی به این نحو تصمیم می گیرد 1-در خصوص مهریه زوجه با توجه به مطالبه وی و اینکه 
زن به محض وقوع عقد مالک تمام مهریه می گرددو می تواند هر نوع تصرفی در این بنماید 
و به استناد ماده 1082 و تبصره آن خواهان تعداد 14 عدد سکه طالی بهار آزادی و نیز 
پرداخت مبلغ سه میلیون تومان وجه نقد که حسب شاخص بهای کاال و خدمات که از 
ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در یوم االدا در اجرای احکام محاسبه خواهد 
گردید قبل از اجرای صیغه طالق در حق زوجه پرداخت نماید 2-در خصوص نفقه خود 
و فرزندش با عنایت به مطالبه وی و نظریه کارشناس که مطابق با اوضاع و احوال قضیه 
بوده و مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است خوانده مبلغ 50/400/000 ریال از تاریخ 
۹5/4/1 لغایت ۹۶/10/1 و نیز از تاریخ ۹۶/10/2 تا زمان اجرای صیغه طالق ماهانه مبلغ 
2/800/000 ریال بابت نفقه زوجه پرداخت نماید و نیز از تاریخ ۹۶/۹/11 لغایت پایان 
سال ۹۶ ماهانه مبلغ 1/800/000 ریال جمعا به مبلغ ۶/470/000 ریال بابت نفقه فرزند 
دختر 15 ساله وی به نام نگار و نیز از تاریخ ۹۶/۹/11 لغایت پایان سال ۹۶ ماهانه مبلغ 
1/500/000 ریال و جمعا به مبلغ 5/۹40/000 ریال بابت نفقه فرزند دختر 4 ساله به 
نام نیایش بپردازد 3-خواهان اعالم داشته نسبت به ما بقی امور مالی خود ادعایی ندارد و 
زوجین دارای دو فرزند مشترک دختر می باشند که احد از آنها 15 ساله و بالغ بوده لذا 
موضوع حضانت و مالقات در خصوص وی منتفی می باشد و دیگری 4 ساله می باشد که 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و رعایت مصلحت و غبطه طفل حضانت وی با مادر 
واگذار می گردد و در صورت پیدا شدن خوانده می تواند فرزند 4 ساله خود را در هر هفته 
یک روز و در روز جمعه از صبح ساعت ۹ تا ساعت 17 عصر در محل سکونت زوجه وی 
را مالقات نماید به این نحو که از محل سکونت زوجه تحویل بگیرد و پس از پایان زمان 
مالقات در همان محل تحویل زوجه نماید و زوجین حق ممانعت از مالقات فرزند مشترک 
را ندارند در غیر اینصورت مشمول مجازات ماده 54 قانون حمایت خانواده خواهند گردید 
و حسب اقرار وی تا تاریخ 13۹۶/10/1۶ باردار نمی باشد طالق صادره از نوع بائن مدخوله 
بوده احراز و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طالق حسب مورد از جمله مراعات 
مفاد مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 از قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طالق 
خواهد بود و حسب تبصره ذیل از ماده 33 از قانون حمایت خانواده در صورت امتناع زوج از 
حضور در دفتر خانه جهت اجرای صیغه طالق سردفتر محترم بعنوان نماینده جهت اجرای 
صیغه طالق تعیین می گردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف 20 روز قابل واخواهی در 
این مرجع و سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان 
لرستان می باشد و ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی می باشد و از تاریخ انقضای مهلت 

فرجام خواهی یا ابالغ رای فرجامی بمدت ۶ ماه اعتبار دارد. 
رئیس شعبه 2 دادگاه خانواده  خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی . 

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

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

سند رسمی
برابر رای شماره13۹۶۶0331057004512هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمودموسوی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 2845 صادره از تهران درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2500/25 مترمربع پالک ۶88 فرعی از 3۶1 اصلی 
واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایان رمضان نصیرآبادی، غالمرضا نظری 
پور، حسن احمدی کافشانی 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.488 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12  تاریخ انتشار نوبت دوم۹۶/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

سند رسمی
برابر رای شماره13۹۶۶0331057004513هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمودموسوی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 2845 صادره از تهران درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 27۹۶/35 مترمربع پالک ۶۹0 فرعی از 
3۶1 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایانرمضان نصیرآبادی، غالمرضا 
نظری پور، حسن احمدی کافشانی 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.4۹0 م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم۹۶/12/27
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

برابر رای شماره13۹۶۶0331057004510هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمودموسوی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 2845 صادره از تهران درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2500/74 مترمربع پالک ۹۶4 فرعی از 3۶1 اصلی 
واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایان رمضان نصیرآبادی، غالمرضا نظری 
پور، حسن احمدی کافشانی 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.48۹م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم۹۶/12/27
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره13۹۶۶03310570043۹۹هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی 
خاکساری رنانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 53 صادره از ساوجبالغ در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 175/00 مترمربع پالک 4۶۶ فرعی از 3۶1 اصلی 
واقع در محمدشهرخریداری از مالک رسمی امیرخان شاپوری مطلق 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. 500م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره13۹۶۶03310570043۹7هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسین یزدانی فرزند کبیر بشماره شناسنامه ۹۹7 صادره از بستان آباد در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 200 مترمربع پالک 1508 فرعی از ۹ اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای حاجعلی آقاخانی 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.484 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم  ۹۶/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده نوبت اول
باتوجه به اینکه درپرونده اجرائی کالسه:۹50503محکوم علیه:شرکت تعاونی میثاق ماهشهربه 
مدیرعاملی خانم فرحنازشیرزادبه پرداخت مبلغ:13/241/84۶/812ریال بابت اصل خواسته 
وسایر خسارات درحق محکوم له:شرکت پتروتوسعه قرن به مدیرعاملی آقای هادی قیاسی 
له جهت  نیم عشردولتی محکوم گردیده که محکوم  بابت  ومبلغ: 2۹0/115/05۶ریال 
استیفای مطالبات خود درخواست مزایده:واحدهای مسکونی واقع دربندرماهشهر-فاز7تعاونی 
مسکن میثاق رانموده که مراتب به کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی ارجاع که 
نظریه کارشناس وارزش کل ملک به شرح ذیل میباشد:تعاونی مسکن میثاق جهت ساخت 
واحدهای مسکونی مبنی براحداث واحدمسکونی در13بلوک8واحدی)هرطبقه2واحدو4طبقه 
طبقه روی پیلوت می باشدمی باشد.هرواحددارای خواب هال پذیرایی،آشپزخانه اوپن،حمام 
وتوالت می باشد.درقسمت های مشاعی شامل پارکینگ،راه روهانیز عملیات اجرائی به اتمام 
رسیده وفقط درطبقه همکف درآسانسورنصب نمی باشد.لوله کشی آب برق کشی انجام شده 
است وفقط انشعابات آب نصب هستندمحل اجرای آسانسور)شاسی کشی-درب طبقات( نصب 
می باشندولی اتاقک وموتور ولوازم جانبی دیگرنصب نبودند.کف واحدهاسرامیک بدنه سفید 
کاری وبدنه آشپزخانه وحمام وتوالت کاشی بهداشتی وکف آنها سرامیک می باشند.درهای 
ورودی واحدها ضدسرقت وهرواحدنیزدارای بالکن مجزامی باشد.مطابق نقشه های ابرازی 
ازسوی خواهان مساحت مفیدهرواحدبااحتساب بالکن برابر۹1/15مترمربع وبدون احتساب 
بالکن87/۶0مترمربع می باشند.باتوجه به اینکه واحدهای احداثی تحت پوشش طرح مسکن 
مهربوده وبادرنظرگرفتن جمیع جهات موثرارزش هرمترمربع اعیان مفید۶/000/000ریال 
وارزش هرمترمربع بالکن4/000/000 ریال درنظرگرفته شده است لذاارزش هرواحدبااحتساب 
می  4/318/400/000ریال  هربلوک  وارزش  برابر53۹/800/000ریال  وانباری  پارکینگ 
مزایده  ومحل  مورخ:۹7/1/22 ساعت:11الی:12تعیین  روز:چهارشنبه  مزایده  باشدوتاریخ 
دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهر میباشدوازخریداران دعوت به عمل 
می آیدیک هفته قبل ازمزایده ازملک توقیفی مذکوربازدیدنمایند. برنده مزایده کسی است که 
باالترین قیمت رااعالم نموده وده درصدقیمت پیشنهادی رافی المجلس به حساب سپرده 
دادگستری بندرماهشهربه شماره:21712۹230300۹واریزومابقی راظرف مدت یک ماه 
پرداخت نمایدوپس ازتائیدمزایده توسط دادگاه صادرکننده رای،تقاضای انتقال مالکیت ملک 
رانماید ،درصورت عدم تاییدمزایده توسط دادگاه صادرکننده رای،مبلغ ده درصدپیشنهادی 
واریزی به خریدار مستردخواهدشدودرصورت تایید،چنانکه خریدارمابقی وجه مزایده رادرزمان 
مقرربه حساب سپرده دادگستری واریزننمایدویااعالم انصراف کند،مبلغ ده درصدپیشنهادی 
واریزی،به نفع دولت ضبط خواهدگردیدوخریدارحق هیچگونه اعتراضی رانخواهدداشت.

اجراخواهدشدوبه  احکام مدنی  اجرای  مواد113الی 12۹قانون  بارعایت  مزایده  تشریفات 
استنادماده131قانون اجرای احکام مدنی،درصورت عدم حضورخریدار،طلبکارمی توانددرقبال 
نام  باشماره:0۹1۶۹012274به  بازیداز  نماید.)جهت  راقبول  موردمزایده  طلب خودملک 

غالمرضاامانی وکیل محکوم له تماس حاصل نمایید.( شماره م.الف)1۶/888(
منشی دفترشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهر-فاطمه صالحی

آگهی حصروراثت
بخواسته  درخواستی  ازدشتستان  بشناسنامه2388صادره  پدرعلی  بانوفرحنازپاکبازنام 
بحرکانی  فالح  مرحوم  همسرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
بشناسنامه۶48صادره اروندکنار درتاریخ۹۶/۹/4درخرمشهراقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش 
بشناسنامه۶4۹آبادان3- بحرکانی  الذکر2-شیخه  فوق  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی 

علیه حیدری بشناسنامه11۶۹1آبادان4-خیریه نیم لیره بشناسنامه۹0سوسنگرد)همسران 
5318اروندکنار7- بشناسنامه  بشناسنامه۶52اروندکنار۶-مکی  متوفی(5-عبدالکریم 

سعیدبشناسنامه1۹40013۶74ماهشهر8-مجاهدبشناسنامه153ماهشهر۹-محمد 
بشناسنامه1۹4002321ماهشهر10-امیدبشناسنامه۹470ماهشهر11-مهدی 
بشناسنامه۶13ماهشهر13-سلیم  ماهشهر12-امین  بشناسنامه1۹4018۹1۶0 
بشناسنامه1۹42۶323۹ماهشهر15- متوفی(14-ریحانه  بشناسنامه۹80اروندکنار)پسران 

ماجده بشناسنامه18201۶5701خرمشهر1۶-سمیعه بشناسنامه ۶50اروندکنار17-بدیعه 
بشناسنامه۶51اروندکنار18-نجاح بشناسنامه772اروندکنار1۹-رجاع بشناسنامه10اروندکنار20-

شهال  بشناسنامه5۹2اروندکنار22-  بشناسنامه8557اروندکنار21-زینب  کلثوم 
بشناسنامه5۶۶7اروندکنار23-حلیمه بشناسنامه843اروندکنار24-رجاح بشناسنامه773اروندکنار 
25-لیالبشناسنامه۶81۶اروندکنار2۶-سهیالبشناسنامه585۹35738۹اروندکنار27-مریم 
بشناسنامه 585۹3573۹7اروندکنار)دختران متوفی(والغیر. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد 
ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه به جز 
سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.    شماره م الف)۹/132۹(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی اجرائیه
امورشعب  مهراقتصادسرپرستی  لهم:1-نام:بانک  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
خانوادگی:نام  سابق(نام  مهربسیجیان  الحسنه  قرض  موسسه  خوزستان)  استان 
پدر:نشانی:اهواز24متری جنب کالنتری 13نبش کوچه سپیدسرپرستی امورشعب استان 
خانوادگی:عیدانی. حمیده.نام  علیهم:1-نام:  علیه/محکوم  محکوم  خوزستان.مشخصات 

یاقائم  نماینده  پالک204.مشخصات  الهام  خیابان  پدر:غالمرا.نشانی:اهوازکیانپارس  نام 
مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه:نام:منا.نام خانوادگی:سیاحی.نام پدر:محمدعلی.نشانی: 
اهواز-خشایارخیابان بنی هاشم نبش خیابان هاللی جنب فروشگاه اسلحه ومهمات شکاری 
مجازصیاد. نوع رابطه:وکیل.محکوم له/محکوم لهم:بانک مهراقتصادسرپرستی امورشعب 
استان خوزستان) موسسه قرض الحسنه مهربسیجیان سابق(.محکوم به:بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه۹50۹۹7۶1۹5800۹84محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2۶0/000/000ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت 
مبلغ8/2۶4/000ریال به عنوان هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک استنادی مورخ13۹4/5/15برطبق نرخ 
شاخص قیمت که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده 
اجرای احکام مدنی است.پرداخت هزینه اجرائی برعهده محکوم علیه است.دایره اجرای 
احکام مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال نماید.

خواهان نیزموظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهدبود.اجرای حکم منوط به 
معرفی ضامن معتبرمی باشد.

مدیردفترشعبه20دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-مسعودزرین
اجرائیه:1-ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا  ابالغ  تاریخ  از  محکوم علیه مکلف است 
گذارد)ماده34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-

مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خودرا 
تعداد  شامل  خودرا  اموال  کلیه  روز  نداندبایدظرف سی  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر 
یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طور مشروح مشتمل برمیزان وجوه 
یاخارجی  ایرانی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  ها  بانک  نزد  هرعنوان  به  که  نقدی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد 
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل وانتقاالت  او  اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات 
وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراز زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت می 
علیه  محکوم  مالی13۹4(4-خودداری  محکومیت  اجرای  نحوه  شود)مواد8و3قانون 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت 
را درپی دارد.)ماده34قانون اجرای احکام مدنی و ماده20 ق.م.ا و ماده 1۶قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی13۹4(5-انتقال مال به دیگری به هرنحوبا انگیزه فراراز ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4(۶-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود..)تبصره 1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی13۹4(.رای دادگاه:درخصوص دعوی بانک مهراقتصادباوکالت خانم مناسیاحی به 
طرفیت حمیده عیدانی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 2۶0/000/000ریال به انضمام 
خسارات دادرسی،بدین توضیح که خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده دعوی یک فقره 
چک به شماره7۹۶354مورخ13۹4/5/15عهده بانک توسعه تعاون صادرنموده که پس 
ازمراجعه به بانک محال الیه منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت گردیده است وتقاضای 
به  خواسته  اصل  عنوان  به  مبلغ2۶0/000/000ریال  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
انضمام خسارات دادرسی نموده اند،نظربه اینکه خوانده دعوی دلیلی برپرداخت وجه ارائه 
ننموده،وجودچک به عنوان سندتجاری دریدخواهان راداللت براشتغال ذمه ومدیونیت 
صادرکننده سندتجاری دانسته وبااستصحاب بقاء دین برذمه خوانده طرح دعوی مطروحه 
ازطرف خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده ومستندابه مواد310-311و313قانون 
آیین  وتبصره2آن،51۹و522قانون  مصوب1311/2/13ومواد1۹8و515  تجارت 
پرداخت  به  دعوی  خوانده  محکومیت  به  مصوب137۹/1/21حکم  مدنی  دادرسی 
مبلغ8/2۶4/000ریال  وپرداخت  خواسته  اصل  عنوان  به  مبلغ2۶0/000/000ریال 
به عنوان هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه از تاریخ سررسیدچک استنادی مورخ13۹4/5/15برطبق نرخ شاخص قیمت 
که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام 
مدنی است.دایره اجرای احکام مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه 
خواهان ایصال نماید.خواهان نیزموظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهدبود.

رای صادره غیابی وظرف مدت زمان بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه 
وپس ازانقضاءمدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 

درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان است.
علی احمدپناهی-دادرس علی البدل شعبه بیستم دادگاه عمومی-حقوقی اهواز

آگهی اجرائیه
امورشعب  مهراقتصادسرپرستی  لهم:1-نام:بانک  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
خانوادگی:نام  سابق(.نام  مهربسیجیان  الحسنه  قرض  )موسسه  خوزستان  استان 
پدر:نشانی:اهواز24متری جنب کالنتری 13نبش کوچه سپیدسرپرستی امورشعب استان 
خوزستان.مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:1-نام: مهدیه.نام خانوادگی:حزباوی.

نام پدر:محسن.نشانی:اهوازکوی شریعتی2خیابان12قدیم)4جدید(پالک42 .مشخصات 
خانوادگی:سیاحی.نام  علیه:نام:منا.نام  له/محکوم  محکوم  قانونی  مقام  یاقائم  نماینده 
خیابان  نبش  هاشم  بنی  علی.نشانی:خوزستان-اهواز-اهوازخشایارخیابان  پدر:محمد 
هاللی جنب فروشگاه اسلحه ومهمات شکاری مجازصیاد.نوع رابطه:وکیل.محکوم له/

قرض  خوزستان)موسسه  استان  شعب  امور  مهراقتصادسرپرستی  لهم:بانک  محکوم 
الحسنه مهربسیجیان سابق(.محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
وشماره دادنامه مربوطه۹50۹۹7۶1۹5۹00082محکوم علیه محکوم است به خوانده 
سررسیدچک  ازتاریخ  تاخیرتادیه  وخسارات  مبلغ245/000/000ریال  پرداخت  رابه 
)۹4/5/15(لغایت اجرای دادنامه برمبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی ایران وهزینه 
دادرسی وحق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می نمایداجرای احکام موظف است 
خسارات مذکوررا محاسبه ابتدامابه التفاوت هزینه دادرسی راازخواهان وصول سپس 

دادنامه رااجراء نماید.اجرای حکم غیابی منوط به سپردن ضمانت معتبرمی باشد.
مدیردفترشعبه21دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-خشایارنیک مقام

اجرا  روزمفادآنرابموقع  ده  اجرائیه:1-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
گذارد)ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-

مالی معرفی کندکه اجراحکم و استیفامحکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودرا قادربه 
اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزدبانک هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات 
تغییردیگردراموال مذکوراززمان  وانتقاالت وهرنوع  نقل  ونیزفهرست  ثالث  اوازاشخاص 
یک سال قبل ازطرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
اجرای  نحوه  شود)مواد8و3قانون  می  بازداشت  له  محکوم  درخواست  به  نمایدواال 
محکومیت مالی13۹4(4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت رادرپی دارد.)ماده34قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده20ق.م.ا و ماده 1۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4(5-انتقال مال 
به دیگری به هر نحوبا انگیزه فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4(۶-

چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود.

دادگاه:درخصوص  مالی13۹4(.رای  محکومیت  اجرای  نحوه  1ماده3قانون  )تبصره 
دادخواست بانک مهراقتصادسرپرستی امورشعب استان خوزستان)موسسه قرض الحسنه 
مهربسیجیان سابق(باوکالت مناسیاحی به طرفیت خانم مهدیه حزباوی فرزندمحسن 
به  بشماره2358/2048۶1مورخه۹4/5/15  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته  به 
مبلغ245/000/000ریال عهده بانک تجارت وخسارات تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک 
لغایت اجرای دادنامه وجمیع خسارات دادرسی باعنایت به محتویات پرونده مالحظه 
اینکه خوانده  بانک محال علیه وتوجهابه  تصویرچک موصوف وگواهی عدم پرداخت 
نداشته  ارائه  مطروحه  دعوی  درقبال  حضورنیافته  دادرسی  درجلسه  ابالغ  باوصف 
ووجودچک دریدخواهان داللت برمدیونیت خواندگان بعنوان صادرکننده چک واستحقاق 
خواهان نسبت به وجه مندرج درآن داردلذادعوی خواهان واردوثابت است ومستندابه 
مواد313-311-310- و  مدنی  دادرسی  آئین  مواد1۹8-515-51۹-522ازقانون 

314ازقانون تجارت خوانده رابه پرداخت مبلغ245/000/000ریال وخسارات تاخیرتادیه 
ازتاریخ سررسیدچک لغایت اجرای دادنامه برمبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی ایران 
وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می نمایداجرای احکام موظف 
است خسارات مذکوررامحاسبه ابتدامابه التفاوت هزینه دادرسی راازخواهان وصول سپس 
دادنامه رااجراء نمایدرای صادره غیابی محسوب ظرف20روزپس ازابالغ قابل واخواهی 
دراین شعبه وپس از آن درهمان مدت قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان 

خوزستان خواهدبود.  
رئیس شعبه21دادگاه حقوقی اهواز-جهانبخش هراتی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
با عنایت به اینکه خانم فروزان ترسلی فرزند رحیم دادخواستی به طرفیت آقای هوشنگ  
نوروزی پورفرزند نوروز به خواسته الزام به تهیه مسکن درشعبه هفتم دادگاه حقوقی دزفول 
مطرح نموده است ووقت رسیدگی به این موضوع در مورخه۹7/2/22ساعت10:30تعیین 
شده و خواهان آدرس خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است .لهذا مستندا به ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی از طریق نشر آگهی به خوانده ابالغ می گرددتا دروقت مقررجهت 

رسیدگی به دعوی خواهان درجلسه حاضر گردد.
دفتر شعبه هفتم دادگاه حقوقی دزفول

 متن آگهی
نظربه اینکه حسب پرونده کالسه ۹۶0۹۹8۶1412007۶5)بایگانی۹۶0772(دعوی  خانم 
زینب محمد نژاد فرزند عبدالخضر به طرفیت سید مصطفی موسوی سید حاجی زاده 
فرزند ابراهیم قرار ارجاع امربه داوری صادرگردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب دستور ماده73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب درامورمدنی مراتب 
ابالغ داوریک نوبت ازطریق انتشار آگهی دریکی ازجراید کثیراالنتشاردرج و منتشرمیگرددبه 
خوانده ابالغ می گرددظرف یک هفته  از تاریخ نشر آگهی جهت معرفی داور و تست اعتیاد 
به مواد مخدربه شعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهر مراجعه درغیراین صورت مراتب قانونی 

اعمال می گردد.شماره م الف:)۹/133۹(
محمود مقدس نژاد –مدیردفتر شعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهر

 آگهی فقدان اسناد مالکیت
آقای عبدالصاحب آل علی با وکالت آقای محمد سعید آل علی طبق وکالتنامه های شماره 
2fJzy2By-۹۶/۶/14 کنسولی ایران در دبی و3543-۹۶/12/2دفتر14۹3تهران بموجب2برگ 
استشهاد محلی گواهی شده در دفتر رسمی شماره55خرمشهر مدعی است که سند مالکیت به 
شماره مسلسل ۹0187۶مربوط به ششدانگ پالک 423بخش2ناحیه 20خرمشهر مورد ثبت 
شماره410صفحه277دفتر جلد3بغلت سهل انگاری مفقود شده و درخواست صدور سند مالکیت 
نموده است لذا در اجرای تبصره 1اصالحی ماده120 آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تاهرکس 
که مدعی انجام معامله ویاوجود سند مالکیت مذکوردرنزد خود می باشد از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف مدت 10روز اعتراض خودراکتبا و ضمن ارائه اصل سند مالکیت ویاسند خریداری به این 
اداره اعالم نماید ودرغیر اینصورت سند مالکیت المثنی به نام مالک صادرواسناد مالکیت مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.شماره م الف:)۹/1338(
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر-احمدی زاده

آگهی اجرائیه
امورشعب  مهراقتصادسرپرستی  لهم:1-نام:بانک  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
خانوادگی:نام  سابق(.نام  مهربسیجیان  الحسنه  قرض  موسسه  خوزستان)  استان 
امورشعب  سپیدسرپرستی  کوچه  کالنتری13نبش  جنب  پدر:نشانی:اهواز24متری 
علیهم:1-نام:محسن.نام  علیه/محکوم  محکوم  خوزستان.مشخصات  استان 
خانوادگی:حزباوی.نام پدر:رستم.نشانی:اهوازشکاره1خیابان اقبال کوچه1. مشخصات 
خانوادگی:سیاحی. علیه:نام:منا.نام  له/محکوم  محکوم  قانونی  مقام  یاقائم  نماینده 

هاللی  خیابان  نبش  هاشم  بنی  علی.نشانی:اهواز-خشایارخیابان  پدر:محمد  نام 
له/ رابطه:وکیل.محکوم  مجازصیاد.نوع  شکاری  ومهمات  اسلحه  فروشگاه  جنب 

قرض  خوزستان)موسسه  استان  امورشعب  مهراقتصادسرپرستی  لهم:بانک  محکوم 
مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  سابق(.محکوم  مهربسیجیان  الحسنه 
محکوم  علیه  مربوطه۹50۹۹7۶1۹5۹00273محکوم  دادنامه  وشماره  شماره  به 
تاخیرتادیه  وخسارات  مبلغ2۶0/000/000ریال  پرداخت  رابه  خوانده  به  است 
اعالمی  تورم  نرخ  برمبنای  دادنامه  اجرای  )۹4/5/15(لغایت  سررسیدچک  ازتاریخ 
بانک مرکزی ایران وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می 
نمایداجرای احکام موظف است خسارات مذکوررا محاسبه ابتدامابه التفاوت هزینه 
دادرسی راازخواهان وصول سپس دادنامه رااجرانماید.اجرای حکم غیابی منوط به 

سپردن ضمانت معتبرمی باشد.
مدیردفترشعبه21دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-خشایارنیک مقام

اجرا  روزمفادآنرابموقع  ده  اجرائیه:1-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
گذارد)ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-

خودرا  میسرباشد.چنانچه  ازآن  به  استیفامحکوم  و  اجراحکم  کندکه  معرفی  مالی 
تعداد  خودراشامل  اموال  کلیه  روز  سی  نداندبایدظرف  مفاداجراییه  اجرای  قادربه 
یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طور مشروح مشتمل برمیزان وجوه 
نقدی که به هرعنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یاخارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص 
ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع 
تغییر دیگردراموال مذکوراز زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4(4-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را 
درپی دارد.)ماده34قانون اجرای احکام مدنی و ماده20ق.م.ا و ماده 1۶قانون نحوه 
فراراز  انگیزه  نحوبا  هر  به  دیگری  به  مال  مالی13۹4(5-انتقال  محکومیت  اجرای 
موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  که  نحوی  به  دین  ادای 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات 
می شود.)ماده21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4(۶-چنانچه صورت اموال 
موافقت  به  منوط  زندان  از  علیه  محکوم  آزادی  شود  ارائه  روز  سی  ازمهلت  پس 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود. )تبصره 
1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی13۹4(.رای دادگاه:درخصوص دادخواست 
بانک مهراقتصادسرپرستی استان خوزستان باوکالت خانم مناسیاحی به طرفیت1-
بشماره773۶45 فقره چک  یک  مطالبه  خواسته  به  رستم  فرزند  حزباوی  محسن 

تاخیرتادیه  خسارات  تجارت  بانک  عهده  مورخه۹4/5/15مبلغ2۶0/000/000ریال 
به  باعنایت  دادرسی  خسارات  وجمیع  دادنامه  اجرای  لغایت  سررسیدچک  ازتاریخ 
بانک  پرداخت  بانک  عدم  وگواهی  موصوف  تصویرچک  مالحظه  پرونده  محتویات 
محال علیه وتوجهابه اینکه خوانده باوصف ابالغ درجلسه دادرسی حضوری نیافته 
درقبال دعوی مطروحه ارائه نداشته ووجودچک دریدخواهان که داللت برمدیونیت 
درآن  مندرج  وجه  به  نسبت  خواهان  واستحقاق  چک  صادرکننده  بعنوان  خوانده 
داردلذادعوی خواهان واردوثابت است مستندابه مواد1۹8-515-51۹-522ازقانون 
رابه  خوانده  تجارت  ومواد310-311-313-314ازقانون  مدنی  دادرسی  آئین 
پرداخت مبلغ2۶0/000/000ریال وخسارات تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک لغایت 
اجرای دادنامه برمبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی ایران وهزینه دادرسی وحق 
الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می نمایداجرای احکام موظف است خسارات 
مذکوررامحاسبه ابتدامابه التفاوت هزینه دادرسی راازخواهان وصول سپس دادنامه 
رااجرانمایدرای صادره غیابی محسوب ظرف20 روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین 
شعبه وپس ازآن درهمان مدت قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان 

خوزستان خواهدبود.
رئیس شعبه21دادگاه عمومی حقوقی اهواز-جهانبخش هراتی
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پیش بینی آژانس بین المللی انرژی درباره 
افزایش تقاضای جهانی نفت

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی خود از تقاضا برای نفت را از ۹7 
میلیون و 800 هزار بشکه در سال 2017 به ۹۹ میلیون و 300 هزار 

بشکه در سال جاری میالدی رساند.
آژانس بین المللی انرژی اعالم کــرد انتظار دارد تقاضای جهانی برای 
نفت در ســال جاری میالدی با روند سریع تری افزایش یابد اما میزان 
عرضه همچنان با ســرعت بیشتری رشد می کند که به افزایش ذخایر 
نفتی در ســه ماه نخست امسال منجر می شود. بر اساس این گزارش، 
میزان ذخایر نفتی تجاری کشــورهای صنعتی عضو سازمان همکاری 
های اقتصادی و توسعه ای در ماه ژانویه )دی- بهمن( برای نخستین بار 
در هفت ماه گذشته افزایش یافت و به 2 میلیارد و 871 میلیون بشکه 
رسید که 53 میلیون بشکه بیش از متوسط پنج سال گذشته است. به 
گفته آژانس بین المللی انرژی، بحران اقتصادی ونزوئال به دلیل کاهش 
50 درصدی تولید نفت در 2 ســال گذشته، همچنان ممکن است به 
کاهش میزان ذخایر کمک کنــد. در گزارش آژانس بین المللی انرژی 
همچنین آمده است: با توجه به اینکه تولید ونزوئال به روشنی در معرض 
کاهش سریع قرار دارد، در صورتی که دیگر تولیدکنندگان این کاهش 
را جبران نکنند، ممکن اســت این کشور بازار نفت را به سمت کمبود 
عرضه سوق دهد. آژانس با فرض اینکه تا پایان سال تغییری در میزان 
تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( رخ ندهد پیش بینی 
کرده است میزان ذخایر نفتی اعضای سازمان همکاری های اقتصادی 
و توســعه ای در سه ماه نخست امسال افزایش یابد اما پس از آن رو به 
کاهــش بگذارد. این نهاد بین المللی همچنین انتظار دارد میزان تولید 
کشــورهای غیراوپکی در سال جاری با یک میلیون و 800 هزار بشکه 
افزایش به 5۹ میلیون و ۹00 هزار بشــکه در روز برسد. در این میان، 

سهم رشد تولید آمریکا یک میلیون و 300 هزار بشکه خواهد بود.

کوتاه از انرژی

نفت و گاز زاگرس جنوبی ۵۸ 
میلیارد مترمکعب گاز تولید کرد 

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از 
تولید 58 میلیارد مترمکعب گاز از میدان های تحت نظارت 
این شــرکت در ســال ۹۶ خبر داد.به گزارش زمان به نقل 
از شانا، غالمحسین منتظری در نشست پایان سال هیئت 
مدیره و رؤســای شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی اظهار کرد: افزون بر تولید گاز، این شــرکت امسال 
18.5 میلیون بشــکه میعانــات گازی و بیش از 2 میلیون 
بشــکه نفت خام تولید و به مبادی مصرف ارسال کرد. وی 
افزود: امســال با انجام اقدام های اصالحی از ســوی واحد 
مهندسی بهره برداری، شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی توانست روزانه 2.5 میلیون متر مکعب گاز افزون بر 
برنامه های تکلیفی تولید کند. مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز زاگرس جنوبی در ادامه انجام بیش از 258 هزار 
نفر ساعت تعمیرات اساسی، توپکرانی هوشمند حدود 150 
کیلومتر خط لوله هشــت اینچ و 50 کیلومتر خط لوله 3۶ 
اینچ و 2۶ اینچ انتقالی، با رعایت کامل دســتورعمل های 
بهداشت، ایمنی و محیط زیســت )HSE( و بدون حادثه 
را از مهم ترین اقدام های انجام شــده در سال جاری عنوان 
 ISO 50001 کرد. منتظــری در ادامه دریافت گواهینامه
در حوزه بهینه ســازی مصرف انــرژی، دریافت گواهینامه 
مدیریت سبز ازسوی منطقه عملیاتی آغار و داالن، توسعه 
ساخت وســازهای اداری و رفاهــی در مناطــق عملیاتی، 
راه اندازی آزمایشــگاه پایش انرژی، کسب مقام قهرمانی در 
المپیاد عملیاتی ورزشی آتش نشانان وزارت نفت، برگزاری 
رزمایش مشترک با دیگر نهادها و انتخاب ساختمان اداری 
ســتاد زاگرس جنوبی به عنوان ایمن ترین ســاختمان در 
اســتان فارس، برگزاری مســابقات ورزشی کارکنان طبق 
تقویم ورزشی، استفاده حداکثری از امکانات رفاهی در دیگر 
شهر ها و استان ها، انجام فعالیت های فرهنگی درباره کاروان 
راهیان نور، کمک به زلزله زدگان غرب کشور و... را از دیگر 
اقدام های شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در 

سال ۹۶ عنوان کرد. 

خبر

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
با بیان اینکه مصرف بنزین در سال 13۹۶، هشت 
 درصد رشد داشته است، اظهار کرد:پیش بینی

می شد مصرف بنزین در سال جاری شش درصد 
رشد داشته باشد اما رشد مصرف بیش از هشت 

درصد بود.
به گزارش زمان، الهام آمرکاشی- سید محمدرضا 
موسوی خواه دیروز در نشست خبری با اصحاب 
با اشاره به پیش بینِی رشد ۹ درصدی  رسانه، 
مصرف بنزین در سال ۹7، بیان کرد: پیش بینی 
می شود مصرف بنزین در سال 13۹7، 8.8 تا 
۹درصد رشد داشته باشد. وی با ذکر این مهم 
که میانگین روزانه مصرف بنزین تا 21اسفندماه 
بینی می شود  بود و پیش  لیتر  80.3 میلیون 
مصرف بنزین در سال آینده روزانه 87میلیون و 
800هزار لیتر شود، در مورد مصرف بنزین سوپر 
بیان کرد: مصرف بنزین سوپر بیش از 12 درصد 
رشد داشت و از 3.3 به 3.7 رسید. پیش بینی شده 
میزان مصرف بنزین سوپر در سال 13۹7 با 20 

درصد رشد به پنج میلیون لیتر برسد.
افزایش 3 درصدی مصرف نفت گاز، افزایش 4 
افزایش موجودی  درصدی مصرف نفت کوره و 
بنزین نسبت به سال گذشته و کاهش صادرات 
نفت گاز، از جمله مطالبی بود که موسوی خواه به 
آن اشاره کرد و تشریح کرد: میانگین مصرف نفت 
گاز در سال 13۹5، 8.4 بوده که در سال 13۹۶ 
با سه درصد رشد به 82.7 رسیده است. البته این 
میزان در بخش غیرنیروگاهی چهار درصد رشد 
با کاهش مصرف  نیروگاهی  داشته و در بخش 
روبه رو بوده است. ما در بخش نیروگاهی افزایش 
مصرف نخواهیم داشت، اما پیش بینی شده در 
بخش غیرنیروگاهی سال آینده مصرف بیش از 

پنج درصد رشد یابد.
سال  در  کوره  نفت  مصرف  این که  بیان  با  وی 
در  درصد  چهار  سال 13۹5،  به  نسبت   13۹۶

نیروگاه ها افزایش داشته است، توضیح داد: البته 
مصرف نیروگاه ها 10 درصد کاهش داشته، اما به 
دلیل افزایش ذخیره سازی نفت کوره چهار درصد 
رشد مصرف داشته و از 13.۹ به 14.5 رسیده 
است. موسوی خواه در ادامه از دوبرابرِی موجودی 
نفت گاز خبر داد و با بیان این نکته که موجودی 
نفت سفید هم مطلوب است، از افزایش موجودی 

بنزین کشور نسبت به سال گذشته خبر داد.
گاز،  نفت  کاهش صادرات  ذکِر  با  ادامه  در  وی 
این کاهش را به دلیل استفاده این فرآورده در 
نیروگاه ها عنوان کرد و افزود: میزان صادرات نفت 
گاز در سال 13۹5، 12.1 میلیون لیتر بوده که 
امسال به 7.1 رسیده است که به طور کلی میزان 
صادرات صورت گرفته توسط شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی از ابتدای اسفندماه تا امروز 5۶ 
میلیارد تومان است. صادرات گاز مایع در سال 
آینده از خبرهای نویدبخشی بود که موسوی خواه 
به آن اشاره کرد و افزود: مصرف گاز مایع در سال 
جاری یک درصد کاهش داشت و قرار است در 

سال 13۹7 گاز مایع صادر شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
از کاهش ۹ درصدی مصرف نفت سفید خبر داد 
و بیان کرد: میزان مصرف نفت سفید از 8.4 به 
7.۶ رسیده است. میزان مصرف نفت سفید در 

سال آینده با توجه به توسعه گازرسانی بیش از 
10 درصد کاهش خواهد داشت و به هفت میلیون 
پیش بینِی  با  خواه  موسوی  رسید.  خواهد  لیتر 
مصرف 30 میلیون مترمکعب سی ان جی در 
سال ۹7، اضافه کرد: با متوسط کارکرد 20 ساعت 
5۶ میلیون مترمکعب ظرفیت در سی ان جی 
داریم که این میزان با 1۶ ساعت کارکرد بیش از 
44 میلیون مترمکعب است و پیش بینی می شود 
مصرف سی ان جی در روزهای آخر سال 13۹7 
به 30 میلیون مترمکعب برسد. موسوی خواه در 
ادامه از رشد واردات بنزین خبر داد و اشاره کرد: 
میزان واردات بنزین در سال جاری روزانه 12.۶ 
میلیون لیتر بود. وی ابراز کرد: در واقع واردات 
بنزین تا دی ماه بیش از سه درصد رشد داشت 
که از زمانی که ستاره خلیج فارس وارد مدار شد 
بیش از 74 درصد کاهش واردات در دی، بهمن 
و اسفندماه داشتیم و انتظار داریم میزان واردات 

بنزین در سال آینده کاهش یابد.
وی همچنین با بیان این که تولید بنزین در کشور 
از ۶۶.4 در سال 13۹5 به 77.4 رسیده، گفت: 
همچنین میزان تولید بنزین از ابتدای سال 13۹۶ 
تا آذرماه ۶۶.۶ بوده و از آذرماه تاکنون به 77.4 
تا آذرماه 24  بنزین یورو4  رسیده است. میزان 
میلیون بوده که در حال حاضر به 2۹ میلیون 

لیتر رسیده است. چنانچه فاز دوم ستاره خلیج 
فارس به مدار بیاید این میزان به 50 میلیون لیتر 
می رسد. »تعهد برای توزیع بنزین و نفت گاز یورو 
4 در همه کالنشهرها« از جمله موارد قابل ذکری 
بود که موسوی خواه به آن اشاره کرد و تصریح 
کرد: قرار است همه مسیرهای مواصالتی کشور 
با هماهنگی محیط زیست و راهداری به بنزین 
یورود 4 تجهیز شود. همچنین تفاهم نامه ای با 
محیط زیست امضاء شده که از جایگاه های هشت 
کالنشهر به صورت دوره ای و بدون زمان مشخص 

نمونه برداری شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
با بیان این مهم که بیشترین میزان مصرف روزانه 
بنزین در 3 سال گذشته بوده است، تأکید کرد: 
بیشترین میزان مصرف روزانه 5 خردادماه سال 
13۹4 به میزان 10۹.5 میلیون لیتر بوده که به 
دلیل حذف کارت سوخت صورت گرفت. بیشترین 
میزان مصرف در سال 13۹5 در 12 فروردین ماه و 
به میزان 105.۹ و در سال 13۹۶ به میزان 108.1 
در 30 آذرماه به علت وقوع زلزله در تهران بوده 
است. موسوی خواه در ادامه با ذکر شماره تماس 
0۹۶27که به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی 
به مردم است، از عدم مشکل سوخت رسانی در 
ایام نوروز خبر داد و تبیین کرد: قول می دهیم 
در ایام نوروز مشکلی برای عرضه سوخت نباشد، 
چرا که موجودی بنزین امسال بیشتر از سال های 
گذشته است و همچنین شماره 0۹۶27 به صورت 
شبانه روزی آماده پاسخگویی به مردم است. وی 
در پایان با تاکید بر این که سوخت رسانی در ایام 
نوروز به خوبی انجام خواهد شد، اظهار کرد: بیش 
اوایل  از  و  شده  تشکیل  نظارتی  گروه  از 200 
اسفندماه بازدیدهای منطقه ای آغاز شده است. 
از امروز گروه های نظارت ویژه ای برای نظارت بر 
کیفیت و کمیت فرآورده و عرضه خدمات به مردم 

به مناطق اعزام می شود.

موسوی خواه خبر داد:

رشد 8درصدِی مصرف بنزین در سال جاری

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶0۹۹8۶۶11۶008۹1 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد 
)101 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹7۶۶1350132۹ شاکی :آقای فرید 
مرادی فرزند نورمحمد به نشانی لرستان –خرم آباد –متهم : آقای مرتضی صفری به نشانی 

.....فراری –اتهام : ایراد صدمه بدنی عمدی 
دادگاه در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه پیوست تحت نظر 
است و اینکه پس از مطالعه پرونده مالحظه اظهارات و مداقه الزم در مندرجات پرونده پایان 

دادرسی را اعالم و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای مرتضی صفری )متهم به جهت مجهول المکان بودن و 
مشخصات بیشتری از وی در دست نیست (دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی ساده موضوع 
شکایت فرید مرادی فرزند نورمحمد دادگاه با التفات به مندرجات پرونده و شکایت شاکی که 
در اظهارات خود بیان داشته توسط متهم دچار صدمه شده است و با عنایت به اینکه دالیل و 
شواهد مندرج در پرونده از جمله گزارش و تحقیقات ضابطین دادگستری و اظهارات شهود 
و مطلعین محلی که در مرحله دادسرا از آنان تحقیق شده است جملگی مبین صحت بزه 
انتسابی به متهم میباشد و پزشکی قانونی طی معاینه شاکی صدمات وی را ناشی از اصابت 
جسم سخت همزمان با تاریخ وقوع جرم اعالم داشته عالوه بر آن متهم در جریان تعقیب و 
جلسه این دادگاه حضور نیافته و عذرموجهی نیز ارائه نکرده است و به جهت مجهول المکان 
بودن امکان دسترسی بدوی میسور نشده است بر این اساس دادگاه بزهکاری مشارالیه را 
به شرح کیفر خواست تنظیمی ثابت تشخیص و از باب جنبه عمومی قضیه به جهت فقد 
عنصر قانونی دادگاه مواجه با تکلیف نمیباشد از باب جنبه خصوصی قضیه موضوع مطالبه 
دیه به جهت عدم امکان قصاص و منتفی بودن شرایط اجرای آن دادگاه مستند به مواد 
447-448-452-488-714 قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹2 متهم را به پرداخت 
دیات زیر ظرف یک سال قمری از تاریخ حدوث در حق شاکی محکوم مینماید 1-چهار و 
نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی ساعد و مچ دست چپ و شانه راست 2-نیم درصد دیه 
کامل بابت ارش تورم دست چپ این رای غیابی محسوب و ظرف 20 روز قابل واخواهی در 
همین شعبه است و پس از انقضاء مهلت واخواهی به جهت عدم تجاوز محکوم به از عشر 

دیه کامل قطعی است . 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – آرش قاسمی . 

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

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

سند رسمی
برابر رای شماره  13۹۶۶031800۶003۶50 -13۹۶/11/7 هیات اول  موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  مستقر  در واحد 
ثبتی حوزه  ثبت ملک  آستانه  تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای  رمضان  صفر 
پور صفرابسته  فرزند  مسیح  بشماره  شناسنامه  147  صادره  از آستانه  اشرفیه  به صورت  
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مستمل بر  ساختمان  به مساحت  1837/10  متر مربع  پالک  
ثبتی  1۹۶  فرعی  از ۹7  اصلی  در قسمتی  از پالک  شماره 1  فرعی از ۹7  اصلی  واقع  
در آستانه  اشرفیه  - قریه  پرکاپشت  مهدیخانی  - پایین  محله  - خیابان سردار جنگل 
بخش 14  گیالن  خریداری  مع الوصف  از نسق  آقای  صفر علی  پورصفرا  بسته  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 دادگاه  عمومی  محل تقدیم  و گواهی  تقدیم دادخواست  را به این 
اداره   تحویل  و در صورت  اقدامات  ثبت  موکول  به ارائه  حکم  قطعی  دادگاه  است  در 
صورتی که  اعتراض  در مهلت  قانونی  واصل نگردد یا معترض  گواهی  تقدیم  دادخواست  
را به دادگاه  ارائه  نکند. بدیهی است  که در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  

اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف: 7232- رییس  ثبت اسناد  وامالک  آستانه اشرفیه -  ایرج  حیدرپور کیایی

تاریخ انتشار  نوبت اول :۹۶/12/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/12/27

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست وضما ئم به  آقای ابراهیم بابادی  فرزند وفا

خواهان خانم زهرا بابادی فرزند حاجی علی  دادخواستی به طرفیت  خوانده آقای 
به درخواست زوجه مطرح که   به خواسته  حکم طالق  وفا  بابادی  فرزند  ابراهیم 
پرونده کالسه  ۹۶0۹۹8381۶100587  شعبه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به 
مورخ   رسیدگی  وقت   و  ثبت  اردل   شهرستان   ) حقوقی   ( عمومی  دادگاه  اول 
13۹7/2/1۹ ساعت 11جهت استماع شهادت شهود  که  حسب دستور دادگاه  طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ  انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
سیده صغری حسینی ـ منشی شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اردل 

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره13۹۶۶0331057004515هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسین اشعری 
فرزند حسین بشماره شناسنامه 87 صادره از قم درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 24۹8/31 مترمربع پالک ۹۶3 فرعی 
از 3۶1 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایان رمضان نصیرآبادی، 
غالمرضا نظری پور، حسن احمدی کافشانی 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.4۹4 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم۹۶/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره13۹۶۶0331057004433هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی عباسی فرزند 
اوچاقویردی بشماره شناسنامه 2کد ملی ۶3۶۹7۹3248 در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۶0/۹5 مترمربع پالک 1۹2 فرعی از 3۶2 اصلی واقع در محمدشهرخریداری 
از مالک رسمی خود متقاضی 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. 501م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره13۹۶۶033105700451۶هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمودموسوی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 2845 صادره از تهران درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 24۹8/31 مترمربع پالک ۹۶3 فرعی از 3۶1 اصلی 
واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایان رمضان نصیرآبادی، غالمرضا نظری 
پور، حسن احمدی کافشانی 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 شد4۹1 م/الف

تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم۹۶/12/27
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره13۹۶۶0331057004400هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یونس اله 
یاری فرزند سیفعلی بشماره شناسنامه 48۹ صادره از شاهین دژ درششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 74/8۶ مترمربع پالک 507 فرعی از 3۶2 اصلی واقع در 
محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای حسینعلی سعیدی 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.4۹7 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم۹۶/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره13۹۶۶0331057004501هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمودموسوی فرزند 
حسین بشماره شناسنامه 2845 صادره از تهران درسه سهم مشاع از چهار سهم عرصه 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 2083/20 مترمربع پالک ۶۹1 فرعی 
از 3۶1 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالکان رسمی آقایان رمضان نصیرآبادی، 
غالمرضا نظری پور، حسن احمدی کافشانی 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.487 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم۹۶/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه
به تاریخ:۹۶/7/4     پرونده کالسه:58/۹۶/7      دادنامه:51۹ 

مرجع رسیدگی شعبه هفتم شورای حل اختالف ایالم
خواهان: نعمت فتاح نیا  فرزند: سلمان شغل: کارمند آدرس: ایالم اداره امور شعب 

بانک ملی
خوانده: ایرج )محمدرضا( علی زاده فرزند رستم شغل: آدرس: مجهول المکان 

خواسته: محمد رضا علی زاده 
گردشکار: پس از وصول دادخواست به کالسه فوق جلسه شورا در وقت مقرر تشکیل 
و با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای شورا- در خصوص دادخواست آقای نعمت فتاح نیا بطرفیت آقای ایرج )محمدرضا( 
علی زاده به خواسته مطالبه مبلغ بعنوان 23/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی 
و تاخیر تادیه به حکایت اوراق پرونده خواهان مدعی است که مبلغ فوق الذکر را بعنوان 
قرض الحسنه به خوانده پرداخت نموده با این شرط که ظرف یک هفته مبلغ مذکور را 
عودت دهد که ضمن مراجعات مکرر و و از پرداخت خودداری می نماید، شورا با توجه به 
استعالم شماره 112/۹۶/237۹ مورخه ۹۶/7/1 و عدم حضور خوانده در  جلسه رسیدگی 
و علیرغم ابالغ قانونی اوراق اخطاریه از طریق نشر در جراید و عدم ارائه هر گونه دفاعی 
از سوی ولی خواسته خواهان را وارد دانسته و با استناد مواد 1۹8،51۹،522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته به انضمام 1/037/500 ریال بابت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از مورخه 
۹۶/1/1۹ لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در هیمن شعبه و ظرف همین مدت قابل 

تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی ایالم می باشد.
شعبه هشتم شورای حل اختالف ایالم

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

خانم فانوس طاهری فرزند محمدعلی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک  1۶0 و 15۹ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف 
به خوگالن که از آقای محمدصالح خلخال خریداری درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه ۹4 - 4۶ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 13۹۶۶031۶0070013۹2  مورخ  2۶ 
/ 10 / ۹۶ حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 0۶ / 118 متر 
مربع به نام خانم فانوس طاهری صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان طاهر امینی و احمدغفوری و سعید امینی می باشد لذا مراتب در دو نوبت 
به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این 
اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم فانوس طاهری صادر خواهد 

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

تاریخ انتشار اول  12  /  12 /  13۹۶  تاریخ انتشار دوم  27  / 12 /  13۹۶

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

آقای محی الدین حسینیفرزند عزیزخان درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
واقع در بخش 13کرمانشاه  اصلی جوانرود  از یک  فرعی  و 158  از پالک 15۶  را 
مالکیت  سند  درخواست  و  خریداری  احمدی  کریم  آقای  از  که  قرگه  به  معروف 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه۹1-۶۶1  تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره 13۹۶۶031۶007001۶۹1 
مورخ ۹۶/11/25حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت 15 / 128  
مترمربع بنام آقای محی الدین حسینی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک 
مزبور آقای احمد رحیمی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام  آقای  محی الدین حسینی صادر خواهد 

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

تاریخ انتشار اول 12 / 13۹۶/12  تاریخ انتشار دوم 27/ 12/ 13۹۶

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره13۹۶۶0331057004435هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گوهرمحمودزاده 
میرکوهی فرزند سلطانعلی بشماره شناسنامه 2۶ صادره از سراب درسه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه باغچه به مساحت 24۶2/15 مترمربع پالک 1007 فرعی از 1۶5 
اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالک رسمی خود متقاضی 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. 4۹8م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۶/12/12 تاریخ انتشار نوبت دوم  ۹۶/12/27

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی حصروراثت
بانوعظیمه کردزنگنه نام پدربیت اهلل بشناسنامه11304صادره ازایذه درخواستی بخواسته صدور 
گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که همسرم مرحوم صباح مزرعه بشناسنامه135۹صادره 
عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمیش  اقامتگاه  درتاریخ۹۶/12/14درآبادان  شادگان 
بشناسنامه  مزرعه  ازاهواز3-صادق  بشناسنامه1257صادره  فوق2-محمدرضامزرعه  بامشخصات 
ازاهواز5-هادی  بشناسنامه17412457۹۶صادره  ازاهواز4-جعفرمزرعه  17401۹۶4۶5صادره 
مزرعه بشماره ملی18232۹348صادره ازخرمشهر)فرزندان ذکورمتوفی(۶-صدیقه مزرعه بشماره 
شناسنامه141صادره ازاهواز7-طاهره مزرعه بشناسنامه7014صادره ازاهواز8-عاطفه مزرعه بشماره 
ملی1840787110صادره ازاهواز۹-مینامزرعه بشماره ملی1820411442صادره ازخرمشهر)دختران 
مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد.  دیگری  وارث  متوفی  فوق  متوفی(بجزنامبردگان 
مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی 

که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف)۹/1342(
سیدمحمدمحمدی-رئیس شعبه7شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی دادنامه
نهایی  بندرماهشهرتصمیم  شهرستان  عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه  اول  کالسه:۹۶0۹۹8۶130100037شعبه  پرونده 
شماره۹۶0۹۹7۶1300101748.خواهان:خانم سوسن عدگی زاده فرزندعبداالمیرباوکالت آقای حسن خنفری فرزندمهلهل به نشانی خوزستان-
بندرماهشهر-ماهشهر ناحیه صنعتی انتهای خیابان مسجدجامع جنب کافی نت امیر.خوانده:آقای ابوالفضل جوکارفرزند محمدعلی به نشانی.

خواسته:طالق به درخواست زوجه.رای دادگاه:درخصوص دادخواست خانم سوسن عدگی زاده فرزندعبداالمیرباوکالت آقای حسن خنفری به طرفیت 
آقای ابوالفضل جوکار فرزندمحمدعلی به خواسته الزام زوجه به طالق بلحاظ عسروحرج)بلحاظ ترک زندگی خانوادگی( خواهان اظهارنمودندبه 
موجب سندنکاحیه شماره88۶2صادره ازدفترخانه شماره8کنگان باخوانده ازدواج نمودوخوانده بدون دلیل قانونی سه سالی است که خانه راترک 
وبدون دلیل قانونی وشرعی منزل راترک ومرابالتکلیف رهانموده ناگزیراقامه دعوی وتقاضای ورودخواسته رانموده است حال با عنایت به محتویات 
ومستندات پرونده ومفاددادخواست تقدیمی اوالحسب اظهارات خواهان)صفحه38 پرونده(خودمنزل مشترک راترک واظهارنموده قصدبرگشتن 
ندارم.ثانیاعسروحرج عبارت است ازبوجودآمدن وضعیتی است که ادامه زندگی رابرای زوجه بامشقت همراه ساخته وتحمل آن مشکل باشدودرمانحن 
فیه خواهان دلیلی که وقوع عسروحرج شدیدوغیرقابل تحمل باشدارائه ننموده علیهذا دادگاه باعنایت به مراتب فوق خواسته خواهان راواردوثابت 
تشخیص نداده ومستندابه ماده1۹7قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطالن دعوای خواهان صادرواعالم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت 

بیست روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.          شماره م.الف)1۶/8۹0(
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ماهشهر-عزیزخیام زاده

آگهی حصروراثت
آقای مهران مهدی پوربیرگانی نام پدرشاه محمد بشناسنامه1۹۶0005553صادره از اللی درخواستی بخواسته صدورگواهی 
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرش مرحوم شاه محمد مهدی پوربیرگانی بشناسنامه555۹2۹73۹۹صادره فارسان 
درتاریخ13۹4/۹/21دراهوازفوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر 2-محمود مهدی پوربیرگانی 
بشناسنامه۶۶3۹۹23432صادره ازمسجد سلیمان 3-هوشنگ مهدی پوربیرگانی بشناسنامه23۶7صادره ازاهواز 4-مسعود 
مهدی پوربشناسنامه1۹723۶2۶31صادره ازمسجد سلیمان5-رحمان مهدی پوربیرگانی بشناسنامه1۹۶0175۶10صادره 
از مسجد سلیمان)پسران متوفی(۶-نرگس مهدی پوربشناسنامه17513۹1۹۹1صادره ازاهواز7-مریم مهدی پوربیرگانی 
مسجد  از  بشناسنامه1۹103433۶۶8صادره  پوربیرگانی  مهدی  ازرامهرمز 8-زهرا  بشناسنامه1۹10343۶51صادره 
سلیمان ۹-زیورمهدی پوربیرگانی بشناسنامه1۹720407۶۶صادره از مسجد سلیمان )دختران متوفی(10-ماه طال افرائی 
بشناسنامه7۹1صادره از مسجد سلیمان )همسرمتوفی(والغیر.تشریفات قانونی مراتب مزبوررا در یک نوبت متوالی بفاصله 
یک ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد با وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه 

اعتبارساقط است .شماره م الف:)1۶/218(
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند-مرادی
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آگهی ارزیابی کیفی
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد فعالیتهای مشروحه ذیل:

از محل اعتبارات داخلی را پس از ارزیابی کیفی از طریق برگزاری مناقصه عمومی )یک مرحله ای( با شرایط مشروحه زیر به پیمانکار دارای صالحیت 
واگذار نماید. 

1-تاریخ تحویل اسناد ارزیابی کیفی به مناقصه گذاران از تاریخ 96/12/23 تا تاریخ 96/12/26 در ساعات اداری  8 تا 14 
کلیه مناقصه گران ملزم می باشند نسبت به تکمیل اسناد ارزیابی کیفی اقدام و در موعد مقرر به دبیرخانه این شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند 

)خریداران اسناد ارزیابی کیفی در صورت کسب حد نصاب امتیاز ارزیابی کیفی می توانند در مناقضه شرکت نمایند(
3- تاریخ اعالم نتایج ارزیابی کیفی 97/1/20 

4- تاریخ فروش اسناد مناقصه از تاریخ 97/1/21 تا تاریخ 97/1/23 در ساعات اداری 8 تا 14
5-مهلت تحویل پیشنهادات )پاکت های الف ب و ج( تا مورخ 97/2/3 قبل از ساعت بازگشایی پاکات می باشد. به پیشنهادهایی که فاقد امضا، 

مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- تاریخ بازگشایی پیشنهادها ساعت 11 تاریخ 97/2/3 می باشد. 7-محل فروش اسناد ارزیابی و مناقصه: بندرعباس - بلوار جمهوری اسالمی - 
جنب شهرک مسکونی زیتون -شرکت توزیع برق نیروی هرمزگان - امور تدارکات 8-قیمت فروش اسناد مناقصه  مبلغ 500000ریال واریز به حساب 
جاری شماره 0102164357002نزد بانک صادرات شعبه گلشهر به نام شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان  9-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، 
مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 10- تضمین شرکت در مناقصه: 
می بایست به صورت یکی از موارد ضمانت نامه بانکی ضمانت های موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز الزم از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران فیش واریز وجه نقد در وجه مناقصه گزار )شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان( و سند کسر از مطالبات تایید شده توسط امور مالی شرکت توزیع 
انجام گردد به پیشنهادهایی فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی ترتیب اثر نخواهد شد. 11- مدت 
انجام : 12 ماه   12-هزینه دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.  13-سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه 

مندرج است.
متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.ir مراجعه نمایند  و یا با 

شماره تلفن 07633512344 امور تدارکات تماس حاصل نمایند.
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان 

واگذاری عملیات سرویس، تعمیرات و اصالح شبکه روشنایی معابر محالت در 
محدوده مدیریت برق ناحیه دو بندرعباس

واگذاری عملیات تعمیرات و اصالح شبکه روشنایی معابر محالت در محدوده 
مدیریت برق ناحیه رودان

واگذاری عملیات تعمیرات و اصالح شبکه روشنایی معابر محالت در محدوده 
مدیریت برق ناحیه چهار بندرعباس  

تضمین
303736993ریال

تضمین
262631322ریال

تضمین
303736993ریال

96-140

96-142

96-143

 دادنامه 
به تاریخ ۹۶/11/1۶کالسه پرونده۹۶/321 شماره دادنامه ۹۶/884مرجع رسیدگی کننده 
شعبه اول شورای حل اختالف نور خواهان حسن ترک با وکالت سهیال مشایخی به نشانی 
نور خیابان پاسداران طبقه فوقانی لوازم خانگی آقای نیازیان  دفتر وکالت خوانده سعید 
یاوری به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه گردشکار پس از وصول پرونده و ثبت 
آن به کالس باال و دعوت طرفین جهت رسیدگی سرانجام در وقت فوق العاده شورا به 
تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

و ذیال انشاء رای می نماید 
رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای حسن ترک فرزند فضل اهلل با وکالت  سهیال 
مشایخی به طرفیت آقای سعید یاور فرزند علی اصغر به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 200 
میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و و تاخیر تادیه  به استناد یک فقره حواله به شماره 
780042به تاریخ ۹2/4/10عهده بانک ملت نظر به اینکه مستند ابرازی خواهان داللت و 
اشتغال ذمه  به خوانده دارد و دلیلی مبنی بر پرداخت دین ارائه نگردیده است علیهذا  دعوی 
مطروحه وارد تشخیص و قاضی شورا مستند به مواد 1۹8 و 51۹و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی و تبصره 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
5/150/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۶ میلیون ریال به عنوان حق 
الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان پرداخت کامل 
دین بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نور می باشدم. الف ۹۶/817
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور 

مفقودی
 برگ سبز سواری سایپا 131 به رنگ سفید مدل ۹4 با شماره پالک 7۹۹م2۹ایران 
82 و شماره موتور 5453788و شماره شاسی nas411100f11۶۹55۶بنام محمد 

اسماعیل المح مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط می باشند 
بابل 

مفقودی 
برگ سبز سواری هاچ بک پژو 207 تیپ 207iatمدل 13۹۶ به رنگ سفید شماره 
موتور  177b0003۹0۹ شماره شاسی  NAAR13FE4HJ47۹۶13 و شماره 

پالک ایران ۶2 -۶ 45د۶۶ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است
 میاندرود 

 به باورهای ویرانگر فرصت
 جوالن ندهیم 

* جناب سرهنگ موسوی 
رئیس اداره آموزش و مشارکت عمومی

»جهان پیوسته در حال تغییر از حالتی به حالتی 
دیگر است. فصل  ها و زمان  ها یکی از پی دیگری 
می آیند و این قانون از اتم تا کهکشان جاری است و 

انسان از این امر مستثنی نیست.«
بیایید در سال جدید افکارمان را نو کنیم؛ همزاد 
همیشگی ما باورهای ما هستند، با ما زاده می شوند، 
قد می کشند و می بالند. باورها قدم به قدم و حتی 
پیشاپیش ما گام برمی دارند، تصمیم می گیرند و 
ما را در بسیاری موارد به تبعیت وامی دارند. این 
باورهای ما هستند که تصویری از خود، دیگران و 
دنیای پیرامون در اختیار ما قرار می دهند و تعیین 
کننده رفتار و عملکردمان هستند باورهای سازنده 
همواره یاریگر ما در تغییرات مثبت و زیبای زندگی 
هستند، حال آنکه نگرش های مخرب می تواند 
آسیب رسان باشند. این ما هستیم که به باورهای 
ویرانگر فرصت جوالن می دهیم به آنها اجازه می 
دهیم تا آرامش و زیبایی زندگی ما را تحت تاثیر قرار 
دهند و مانع پیشرفت هایمان شوند. ما ناخواسته و 
بارها و بارها این افکار را با خود مرور می کنیم  و 
در هر موقعیتی به کار می بندیم تا آنجاکه باورهای 
سازنده و منطقی کامال محو می شوند و جای خود 
را به این افکار نادرست می دهند.ما می توانیم با 
شناسایی و بازبینی این باورها و آگاهی از ثمرات 
مخرب  آنها زندگی و روابط شادتر و پربارتری برای 
خود بسازیم. تک تک ما انسان ها به عنوان عضوی 
از یک جامعه انسانی، چه بخواهیم و چه نخواهیم، 
تاثیر می پذیریم.  از محرک های مختلف محیطی 
این تاثیر بسته به شرایط مختلف فرق می کند. در 
مجموع می توان گفت، انسان از هر چیزی که در 
محیط پیرامونی اش قرار دارد، می تواند تاثیر بپذیرد؛  
از ارتباطش با اطرافیان ، نزدیکان و دوستانش گرفته 
تا مناسبت های مختلف انسانی و حتی خصوصیات 

فیزیکی ای که در محیط اطرافش وجود دارد.
در این میان،  حضور در طبیعت و دیدن مناظر و 
زیبایی های بهار یکی از عواملی است که می تواند 
انسان ها داشته  روان  بر سالمت  توجه  قابل  تاثیر 
باشد. ارتباط با طبیعت و لذت بردن از مناظر زیبای 
آن راهی ساده، اما تاثیرگذار برای کسب آرامش و 
تلطیف روح و روان آدمی است. شاید به همین دلیل 
است که مردم با حضور در طبیعت و تماشای گل 
و گیاه، لذت بردن از طراوت، رنگ و عطر زیبای آن 
می توانند حاالت روحی نامتعادل خود را تغییر دهند 

و به حالت طبیعی بازگردانند.
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله می فرماید: »اِذا َرأَیُتم 
الرَّبیَع َفأَْکِثروا ِذکَر النُّشورِ؛ هر وقت بهار را دیدید، 

بسیار از قیامت یاد کنید«.

یادداشت

ابتالء بیش از 7۰ هزار نفر به ام اس
دبیر روز جهانی ام اس برنامه های این روز را در کشور تشریح کرد و گفت: 
ایجاد انگیزه و خودباوری در بین مبتالیان ام اس همچنین همیاری و 
همکاری تمام اقشار جامعه اعم از چهره های فرهنگی،  هنری، ورزشی و 

... برای کمک به مبتالیان و شناخت صحیح ام اس امری ضروری است.
به گزارش پیام زمان ،زهرا خرازی دبیر روز جهانی ام اس در ارتباط با 
برنامه های روز جهانی ام اس در کشور اظهار داشت:  همه ساله روز جهانی 
ام اس در آخرین چهارشنبه ماه می برگزار می شود که امسال مصادف با ۹ 
خردادماه است. ولی به دلیل هم زمان شدن این روز با ماه مبارک رمضان، 
تصمیم بر آن شده که برنامه های روز جهانی ام اس با تأخیر و پس از 
ماه مبارک برگزار شود.  وی افزود: برنامه های روز جهانی ام اس از 28 
خرداد تا 15 تیرماه ۹7 ادامه خواهد داشت و برنامه هایی همچون برگزاری 
جشنواره های فرهنگیـ  هنری، المپیاد ورزشی، پیاده روی های خانوادگی، 
دوچرخه سواری در سطح شهر، ساخت پازل با بیش از 70 هزار قطعه 
به نشانه تعداد مبتالیان به ام اس و برگزاری مسابقات مختلف از جمله 
برنامه های اختصاص  یافته در این ایام است.دبیر روز جهانی ام اس با اشاره 
به اینکه شعار روز جهانی ام اس امسال »به هم نزدیک تر شویم تا به ام اس 
خاتمه دهیم«، است اضافه کرد: هدف از انتخاب این اشعار، نزدیک کردن 
همه افراد اعم از متخصصان، پزشکان، چهره های فرهنگی، هنری، علمی، 
ورزشی و همچنین همه مردم بوده و در توان خود نقش الزم را در جهت 

کمک به مبتالیان به ام اس و شناخت بیشتر ام اس انجام دهند.
 خرازی با اشاره به ضرورت نهایی شدن تکلیف بودجه امسال برای ام اس 
و اینکه مشخص شود که جز بیماری خاص به شمار می رود یا خیر، اضافه 
کرد: ایجاد آگاهی صحیح در بین عموم جامعه نسبت به ام اس و مبتالیان به 
آن و ایجاد انگیزه و خودباوری در بین مبتالیان ام اس، معرفی توانمندی های 
مبتالیان، همیاری و همکاری تمام اقشار جامعه اعم از چهره های علمی، 
فرهنگی،  هنری، ورزشی و... برای کمک به مبتالیان از اهداف برگزاری روز 

جهانی ام اس در کشور است.

کاهش زمان رسیدگی به معافیت های سربازی
رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی گفت: اصالح فرآیندها و به 
کارگیری تکنولوژی و امکانات نوین، کاهش زمان رسیدگی به معافیت ها 

را در بر داشته است.
سردار بهرام نوروزی افزود: ایجاد ارتباط سیستمی سازمان وظیفه عمومی با 
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+10( و پزشکان معاینه اولیه، تاثیر 
بسزایی در غربالگری صحیح مشموالن داشته که این امر موجب شده سایر 

مراحل پزشکی نیز با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
اینکه در سال ۹۶ کاهش  بیان  با  ناجا  رئیس سازمان وظیفه عمومی 
چشمگیری در زمان رسیدگی به معافیت های پزشکی و کفالت را داشته 
ایم، افزود: اقداماتی از جمله ارتباط سیستمی سازمان وظیفه عمومی ناجا 
با دفاتر پلیس+10، افزایش پزشکان معاینه اولیه، شورای پزشکی و انجام 
نظارت های سیستمی موجب تسریع در فرایند رسیدگی به معافیت های 
پزشکی و کفالت شده است. سردار نوروزی با توجه به مسئولیت و ماموریت 
محوله، ارتباط بسیار گسترده با بدنه جامعه و جوانان دارد به گونه ای که 
به صورت مستقیم با جوانان و غیر مستقیم با خانواده های آنان در ارتباط 
است. وی اضافه کرد: این سازمان با به کارگیری و گسترش بستر اینترنتی 
در ارائه خدمات بهتر به مشموالن و خانواده های آنان توانسته است حجم 
مراجعات غیر ضروری را کاهش و رضایت مندی مشموالن و خانواده های 

آنان را حاصل کند.

خبر

رییس سازمان بهزیستی کشور از تحویل 3000مسکن به خانواده های 
دارای بیش از دو معلول و 8000 مسکن در حال ساخت برای آنان 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار پیام زمان ،انوشیروان محسنی بندپی در نشست 
خبری پایان سال خود که در سازمان بهزیستی برگزار شد ، با بیان 
اینکه اگر خانواده ای دارای بیش از دو فرزند معلول تاکنون برای 
دریافت مسکن ثبت نام نکرده است، می تواند همچنان نسبت به 
ثبت نام خود اقدام کند، اظهار کرد: در این طرح که در توافق با 
بنیاد مستضعفان و سازمان ملی مسکن و زمین اجرا شده است، 
به خانواده های دو فرزند معلول به باال مسکن تعلق می گیرد. وام 
خانواده های روستایی با سود 4 درصد و وام خانوارهای شهری با سود 
1۶ درصد پرداخت شده است اما سازمان بهزیستی با تخصیص 38 
میلیارد تومان، مابه التفاوت سود وام خانوارهای شهری و روستایی را 
پرداخت کرده تا سود وام مسکن خانوارهای شهری نیز با 4 درصد 
پرداخت شود. وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس توافق صورت 
گرفته با دولت مقرر شده است تا 25 هزار مسکن مهر فاقد متقاضی 
در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد قرار گیرد اظهار کرد: 
برای  هدف  جامعه  توانمندسازی  بهزیستی  سازمان  اصلی  هدف 

داشتن زندگی بهتر و متکی به خودشان است.
رییس سازمان بهزیستی با اشاره به افزایش مستمری مددجویان 
سازمان بهزیستی بعد از 5 سال در سال ۹۶ تصریح کرد: از اول 
فروردین سال ۹۶ مستمری خانوارهای یک نفره از 50 هزار تومان به 
14۹ هزار تومان و خانوارهای 5 نفر به باال نیز از 100 هزار به 4۶0 
هزار تومان افزایش یافت. مابقی خانوارهای نیز بین یک تا 5 نفره نیز 
بر اساس نسبت مشخص، افزایش مستمری داشته اند. همچنین بر 
اساس حکم برنامه ششم توسعه نیز مستمری مددجویان در سال ۹7 

نیز 10 درصد افزایش خواهد یافت.
محسنی  بندپی تصویب الیحه حمایت از حقوق معلوالن را نیز یکی 
از اقدامات مهم دیگر سازمان بهزیستی در سال ۹۶ نیز دانست و 

تصریح کرد: شورای نگهبان سه ایراد مختصر به این الیحه وارد کرده 
است که این ایرادات برطرف شده و به شورای نگهبان ارسال شده 
است. از آنجایی که ۶0 درصد از معلوالن در کشور بیکار هستند باید 
نسبت به حل مشکل بیکاری آنان اقدام کرد.وی در ادامه با اشاره به 
اینکه با اقدامات سازمان بهزیستی انجام غربالگری در کشور تبدیل 
به یک فرهنگ شده است افزود:  با انجام غربالگری هایی نظیر بینایی 
سنجی، شنوایی سنجی، تشخیص به موقع اوتیسم و بویژه ماده 75 
برنامه ششم توسعه، غربالگری ژنتیک پیش از ازدواج با تشکیل 
پرسشنامه اجباری شده است. آیین نامه مربوط به این غربالگری نیز 
تدوین شده و نزدیک به 180 هزار زوج جوان برای انجام مشاوره 

ژنتیک پیش از ازدواج راهنمایی شدند.
رییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه سازمان بهزیستی هزینه انجام 
آزمایش ها، مشاوره و تشخیص پزشکی برای بارداری دوم خانوارهایی 
که پیش از این یک فرزند معلول داشته اند را متقبل می شود اظهار 
کرد: با مجموعه این اقدامات سازمان بهزیستی توانسته است تا جای 

ممکن از تولد مجدد فرزند معلول در این خانواده ها جلوگیری کند.
محسنی  بندپی در ادامه از احداث 150 مرکز اورژانس اجتماعی در 
سال ۹۶ خبر داد و گفت: احداث این مراکز گام مهمی در کاهش 
آسیب های اجتماعی نظیر اقدام به خودکشی، فرار از خانه و... است. 
منطقه ای  اجالس  برگزاری  از  ادامه  در  بهزیستی  سازمان  رییس 
سالمندان در آبان ماه سال ۹7 خبر داد و گفت: با استفاده از تجربه 
سالمندی،  بررسی شاخص های  در  بهزیستی  سازمان  گرانقیمت 
دبیرخانه شورای عالی سالمندی در سازمان بهزیستی مستقر خواهد 
شد. رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به این که هر ساله 
50 هزار نفر به جامعه معلوالن  اضافه می شود، خاطر نشان کرد: 
25 هزار معلول در بدو تولد وارد جامعه معلوالن می شوند. همچنین 
بیماری هایی نظیر قلب و عروق و دیابت نیز تعداد معلول وارد به این 
جامعه هستند، در نهایت حوادث و سوانح نیز باعث افزایش تعداد 

معلوالن می شود.

محسنی بندپی در ادامه  با اشاره به این که در یازده استانی که به 
لحاظ آماری معتادان متجاهر بیشتری دارند، همزمان با سال نو 
7350 نفر ظرفیت جدید برای نگه داری از این معتادان در ایام 
نوروز پیش بینی شده است، خاطر نشان کرد: این معتادان در ابتدا 
غربالگری شده است و سپس راهکارهای مربوط به سم زدایی و 

درمان و توانمندسازی آنان اجرا خواهد شد.
بندپی در پاسخ به سوال خبرنگار پیام زمان مبنی بر ارائه خدمات به 
معتادان بی هویت پاسخ داد: برخی از معتادان ممکن است نسبت 
به اعالم هویت خودشان مقاومت نشان دهند، نگه داری معتادان 
در طول مدت 75 روزه در مراکز درمانی بهزیستی نیاز به اعالم 
هویت ندارد، اما با اقدامات تیم مددکاری و مشاوره ای ممکن است 
این معتادان مشخصات خودشان را در اختیار سازمان بهزیستی قرار 
دهند. رییس سازمان بهزسیتی در ادامه  با  اشاره به عملکرد سامانه 
ثبت الکترونیکی طالق نیز توضیح داد: با شروع فعالیت های این 
سامانه تعداد طالق ها در سال ۹5 نسبت به سال ۹4 ، 8.3 چهارم 
درصد ، و ۹5 به ۹۶ ، 12.3 درصد کاهش داشته است. از آنجایی که 
بیش از 47 درصد از طالق ها در پنج سال نخست زندگی و بیش از 
23 درصد از طالق ها در سال های اول زندگی رخ می دهد، فعالیت 
این سامانه نشان می دهد که تیم تخصصی فعال در آن توانسته است 

در کاهش طالق ها عملکرد اثربخشی داشته باشد.
بند پی در پایان از آغاز به کار کمپین مبارزه با مصرف ماده مخدر 
»گل« و »حشیش« همزمان با سال نو خبر داد و  گفت : مجموعه 
این اقدامات می تواند از گسترش آسیب های اجتماعی جلوگیری کند.

رییس سازمان بهزیستی کشور خبرداد:

خانه دار شدن خانواده های دارای دو معلول

ابتکار: آینده حوزه زنان و خانواده روشن است
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: با 
اقداماتی که از سوی دولت و وزارتخانه های مختلف 
برای پیشرفت حوزه زنان و خانواده انجام می شود، 
نشان می دهد که آینده حوزه زنان و خانواده روشن 
است.  به گزارش پیام زمان ،معصومه ابتکار در 
حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک 
میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطالعات در 
افزود:  در جمع خبرنگاران  وزارتحانه  این  محل 
در حال حاضر بیش از 50 درصد دانشجویان را 
دختران و 27 درصد اعضای هیات علمی در وزارت 
خانه های بهداشت و علوم، تحقیقات و فناوری 

اطالعات را بانوان تشکیل می دهند.
وی تصریح کرد: این آمارها نشان می دهد که 
زنان پیشرفت های خوبی در سال های اخیر در 

بخش های مختلف به ویژه در حوزه های علمی 
داشته اند و این موضوع آینده روشن برای حوزه 
زنان و خانواده ترسیم می کند. ابتکار ادامه داد: 
های  پست  برای  جمهوری  رئیس  هدفگذاری 
مدیریتی در دولت در چهار سال آینده نیز یکی 
از برنامه ها برای حوزه زنان است که براساس این 
ابالغیه رئیس جمهوری، حدود 30 درصد از پست 
های مدیریتی در سطوح عالی و میانی در وزارتخانه 
ها باید در اختیار بانوان توانمند و با پتانسیل باال 
قرار گیرد. وی ابراز امیدواری کرد این هدفگذاری 
در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطالعات هم 
به اجرا برسد چون بانوان فعال در این وزارتخانه ، 
ظرفیت های بیشتری دارند و می توان با سرعت 
بیشتری پست های مدیریتی را در اختیار این 
افراد قرار داد. معاون امور زنان و خانواده ریاست 

جمهوری ادامه داد: خوشحالیم که با وزارت علوم، 
های  عرصه  در  اطالعالت،  فناوری  و  تحقیقات 
مطالعاتی و پژوهشی به ویژه تحقیقات و مطالعات 
اجرای  تا در  باشیم  افزایی داشته  کاربردی هم 
سیاست های مربوط به خانواده نیز از آنها بهره 
ببریم. وی آموزش مهارت های ارتباطی و حقوقی 
در زندگی دانشجویان دختر را به عنوان یک مبحث 
مهم دیگر دانست و گفت: امیدواریم این مهارت ها 
بتواند در ایجاد خانواده های سالم و شکوفا برای 
دانشجویان بسیار مفید و موثر واقع شود. ابتکار 
اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم جهت گیری ها را به 
سمت مهارت های اشتغال دانشجویان دختر پیش 
ببریم چون میزان بیکاری دختران تحصیلکرده ما 
بیش از دو تا سه برابر پسران است و امیدواریم 
در این زمینه هم همکاری خوبی با وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری داشته باشیم. به گزارش ایرنا، 
تفاهمنامه همکاری مشترک میان معصومه ابتکار 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و  معاون 
وفناوری  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی  منصور 
اطالعات  در محل این وزارتخانه امضا شد. این 
تفاهمنامه در قالب هفت ماده است که در آن 
آمده است: تحقق توسعه پایدار و متوازن مستلزم 
بهره گیری مطلوب از ظرفیت ها، منابع و امکانات 
موجود و نیز بسترسازی و فراهم کردن فرصت ها 
و شرایط الزم توسط دستگاههای سیاستگذاری و 
برنامه ریزی است و در راستای تحقق بندهای 2 و 
13 سیاست های کلی خانواده ابالغیه مقام معظم 
رهبری و ماده 101، 102، 80، ۶۶ و ۶4 قانون 
برنامه ششم توسعه و مواد منشور حقوق شهروندی 

این تفاهم نامه امضا شده است.

 نوبت دوم
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اوقات شرعی

 دلی که خانه غرور است کانون
 محبت نشود . 

گوته

سخن حکیمانه

وزیر علوم با بیان اینکه در زمینه های مدیریتی 
تعداد  رشد  به  رو  روند  شاهد  نیز  اجرایی  و 
اعضای  جمع  در  کرد:  هستیم،اعالم  خانم ها 
هیئت علمی دانشگاه های کشور نزدیک به 30 
درصد و در بین همکاران دانشگاهی نیز بیش از 
40 درصد از بانوان مشغول به فعالیت هستند.

آیین  در  غالمی  دکتر  زمان  پیام  گزارش  به 
انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری که در محل این وزارتخانه 
برگزار شد، اظهار داشت: در سابقه تاریخی و 
ملی کشورمان، همواره توجه ویژه ای به خانم ها 
بوده است و شخصیت های برجسته و واالیی 
در میان بانوان، از ابتدای تاریخ اسالم تاکنون 
نقش های مهمی در زمینه های علمی، تربیتی، 

سیاسی و اجرایی عهده دار بوده اند.
وی با بیان اینکه »بحث امور زنان و خانواده در 
مجموعه اجرایی نیازمند توجه جدی است«، 
انقالب اسالمی  تصریح کرد: امروزه به برکت 
و  حرکت  گرفته،  صورت  که  تالش هایی  و 
توسعه قابل توجهی درخصوص حضور بانوان 
در عرصه های مختلف را شاهد هستیم. با توجه 

به شرایط زمان نیازمندیم آسیب های پیش رو 
در این راستا که عارضه جهان امروز و تمدن 
در دهه های گذشته  تاریخی  در سلطه  غرب 
است را مورد توجه قرار دهیم و تالش کنیم 
تا این عوارض در مسیرهای اعتالی راه بانوان و 

خانواده ها مرتفع شود.
باید  پژوهشی  افزود: همکاری های  علوم  وزیر 

در همه زمینه ها بین دانشگاه ها و دستگاه های 
این  گسترش  و  باشد  داشته  وجود  اجرایی 
همکاری ها می تواند در ارتقاء و تعالی جامعه 
مؤثر باشد و طبعاً بانوان در این همکاری ها و 
تحقیقات، تعالی و جایگاه شان برتر خواهد شد.

دانشگاه های  کرد:  خاطرنشان  غالمی  دکتر 
اسالمی  نظام  رویکرد  به  توجه  با  کشورمان 

به جایگاه بانوان، فرصت ویژه ای برای حضور 
کرده  فراهم  دانشگاه ها  در  دختر  دانشجویان 
است؛ به طوری که گاهی این آمار در مجامع 
بین المللی باعث ایجاد حیرت افرادی می شود 
جامعه  از  کاملی  شناخت  و  دقیق  نگاه  که 

اسالمی ندارند.
وی افزود: برای مجموعه نظام و دست اندرکاران 
کشورمان باعث افتخار است که شرایط مساوی 
برای تحصیل دختران و پسران فراهم شده و 
آمار نشان می دهد که در بسیاری از رشته های 
تحصیلی، تعداد دختران، بیشتر از پسران است.

و  نقاط کشور  اقصی  در  علوم،  وزیر  گفته  به 
حتی در روستاها، تعداد زیادی دانشجو مشغول 
به  توجه  می دهد  نشان  که  هستند  تحصیل 
تک  و  جامعه  در  دانش افزایی  و  دانش آموزی 

تک خانواده ها نفوذ کرده است.
مشترک  همکاری  تفاهم نامه  آیین،  این  در 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 
و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به امضای 
و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی  منصور  دکتر 
فناوری و دکتر معصومه ابتکار معاون امور زنان 

و خانواده ریاست جمهوری رسید.

وزیر علوم خبر داد:

نفوذ دانش افزایی در جامعه و تک تک خانواده ها

 عیدانه کتاب امروز در پایتخت
 آغاز شد

تهرانی ها می توانند از روز 
)25 اسفندماه( با مراجعه 
به کتابفروشی های عضو 
کتاب«  »عیدانه  طرح 
و  عمومی  کتاب های 
کودک و نوجوان را با 20 
درصد تخفیف خریداری 

کنند.
به گزارش پیام زمان  از روابط عمومی موسسه خانه 
کتاب، طرح عیدانه کتاب با شعار »کتاب عیدی 
دهیم« از روز )25 اسفند ماه( در کتابفروشی های 
عضو طرح در تهران آغاز به کار می کند و تا 12 

فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
این طرح در کتابفروشی های سایر استان ها از 22 
اسفند ماه آغاز شده و بر اساس آمار اعالم شده 
کتابفروشان  مدت  این  در  کتاب،  خانه  سوی  از 
به  را  کتاب  عنوان   734 و  هزار   55 توانسته اند 
فروش  برسانند. با گذشت بیش از یک هفته از آغاز 
ثبت نام کتابفروشی ها در طرح عیدانه کتاب، 778 
کتابفروشی از سراسر کشور برای مشارکت در آن 
ثبت نام کرده اند که از این تعداد 5۹4 کتابفروشی 
در مراکز استان ها و مابقی در شهرستان ها هستند.

با  تهران  کشور،  استان   31 بین  از  و  تاکنون 
مشارکت 11۹ کتابفروشی در جایگاه اوِل مشارکت 
کتابفروشی ها قرار داد و استان های اصفهان با ۹1 
کتابفروشی و قم با 8۶ کتابفروشی در جایگاه های 

بعدی هستند.

در دنیای کتاب

ای عاشِق گدا چو لِب روح بخِش یار 
 میداندت وظیفه تقاضا چه حاجت است

حافظ تو ختم کن که ُهنر خود عیان شود 
 با مّدعی نزاع و محاکا چه حاجت است

امروز با حافظ

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گلستان خبر داد:

هدف از برگزاری نوروزگاه ایجاد فضای نشاط برای گردشگران

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی 
امسال  گفت:  گلستان  گردشگری  و 
برنامه نوروزگاه به دلیل استقبال خوبی 
که در سال گذشته صورت گرفت در 
14 شهرستان استان برگزار خواهد شد 
اما درسال گذشته برنامه های نوروزگاه 
در شهرستانهای آق قال،گرگان،گنبد و 

مرز اینچه برون برگزار شد.
ابراهیم کریمی افزود:با همکاری استاندار 

گلستان عناوین اجرای برنامه های نوروزی در دهکده های گردشگری برای تمامی بخشداران 
و دهیاران سراسر استان ابالغ شده وهدف ازبرگزاری  نوروزگاه ایجاد فضای نشاط اجتماعی در 

شهرستانهای استان برای تمامی گردشگران است.
وی بیان کرد: در ایام نوروز نمایشگاه های صنایع دستی وسوغات به صورت ویژه و عمده در چهار 
شهر گنبد،گرگان،آق قال و علی آباد برپاخواهد شد.دبیر ستاد تسهیالت نوروزی گلستان اذعان 
کرد:بروشورهای ایام نوروز جاذبه های گردشگری به دو  زبان  انگلیسی وفارسی جهت اطالع 

رسانی به گردشگران منتشرخواهد شد.
به گفته کریمی؛ فضای نوروز امسال استان در مقایسه با سال های گذشته متفاوت تر خواهد 
بود و شعار امسال گلستان مقصد گردشگری نامگذاری شده است که دراین خصوص نرم افزاری 

در قالب جاذبه های گردشگری آماده شده که در ایام نوروز بین گردشگران توزیع خواهد شد.
وی گفت: باخرید از دستگاههای الکترونیکی پارسیان با همکاری اداره گردشگری افرادیکه از 

طریق این دستگاهها اقدام به خرید کنند،خواهند توانست در قرعه کشی خودرو  شرکت کنند.
وی افزود:کارتون به دست های غیرمجاز در خصوص اجاره خانه به مسافرین با هماهنگی 
نیروی انتظامی جمع وتحویل دستگاه قضایی خواهند شد . وی اذعان کرد: سال گذشته شش 
میلیون مسافر از جاذبه های گردشگری استان بازدید کردندودرنوروز امسال برنامه های  تورهای 
گردشگری از مناطق دیدنی شهرهای استان بصورت روزانه برگزارخواهد شد مدیرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از ورود گردشگران خارجی و افزایش سه برابری 
اقامتگاه های بوم گردی در استان خبر دادو اظهار کرد: باتوجه به آغاز نوروز و اقامت گردشگران 

در استان ،پیش بینی می کنیم حدود 87 هزار نفر در شب اقامت داشته باشند.
کریمی گفت: نزدیک به 200 مرکز اقامتی و تاسیسات گردشگری در استان فعال هستند که با 

آمادگی در ایام نوروز از گردشگران میزبانی خواهند کرد.

خبر

کاریکاتور

بدون شرح

شماره های 183 و 184 ماهنامه 
تخصصی فیلمنامه نویسی »فیلم 
سینمایی  بنیاد  نظر  زیر  نگار« 

فارابی منتشر شد. 
به گزارش  پیام زمان از روابط 
فارابی،  سینمایی  بنیاد  عمومی 
این شماره از ماهنامه تخصصی 
نگار«  »فیلم  فیلمنامه نویسی 
ایران،  سینمای  بخش   4 در 

ملی  جشنواره  ششمین  و  سی  فیلم های  بررسی  و  نقد 
فیلم فجر، پرونده یک موضوع )پیرنگ معما( و فیلمنامه 
ایران،  سینمای  بخش  در  است.  رسیده  چاپ  به  کامل 
در  )احتمال  کشمکش  فیلمنامه،  بانک  درآمد،  پیش 
ناظر  ناپایدار، دخالت  از یک موقعیت  ناشی  انتقام  علل، 
تاریخ، بدون  فیلمنامه »بدون  روی سیستم، قهرمان در 
»بدون  فیلمنامه  در  پردازی  روایت  کیست؟،  امضاء« 
محتوا  با  ساختار  تطبیق  بررسی  امضاء«،  بدون  تاریخ، 
در فیلمنامه »اسرافیل« و ساز و کار پیرنگ در فیلمنامه 

»اسرافیل« به چاپ رسیده است.
ششمین  و  سی  فیلم های  بررسی  و  نقد  بخش  در   
مقدمه  داستان،  تا  ایده  از  فجر،  فیلم  ملی  جشنواره 
آغاز  بررسی  منتخب،  فیلم   10 فیلمنامه های  در  چینی 
در فیلمنامه ها، ساز و کار افکت های دراماتیک در داستان، 
ارتباط میان آغاز و پایان، کدام فیلمنامه ساختار دراماتیک 
درستی دارد؟، کاراکترهای زن در فیلم ها، بررسی ارتباط 
دیالوگ نویسی با شخصیت پردازی، تحلیل فیلمنامه های 

آثار داستانی چاپ شده است. 

انیمیشن  فیلم  افتتاحیه  مراسم 
سازنده  عوامل  باحضور  »فیلشاه« 
آبادی  فیروز  ابوالحسن  و  فیلم 
عالی فضای مجازی،  دبیر شورای 
علی  هرندی،  صفار  محمدحسین 
احمدی، محمدجواد آذری جهرمی 
وزیر ارتباطات در پردیس سینمایی 

آزادی برگزار شد.
چهره اصلی در این مراسم کودکانی 
هستند که همراه خانواده به سالن سینما آمده اند . این مراسم 

با تاخیر آغاز شد.
مژده لواسانی اجرای مراسم را عهده دار است و عوامل سازنده 

فیلم پذیرای حضور مدعوین هستند.
حامد جعفری تهیه کننده فیلم در مراسم افتتاحیه گفت: 
فیلمی که می بینیم زحمات تعداد زیادی از دوستان است 
. گروه هنر پویا سالهای پیش کار خود را شروع کرد با شعار 
تولید محتوای سالم که شاهزاده روم را ساختیم با مخاطب 
بیش از یک میلیون و نیم نفر مخاطب . فیلشاه را با گستردگی 

بیشتر ساختیم و تالش کردیم یک گام به جلو برداریم .
و دومین  نمایش درآمده  به  لبنان  فیلم در  داد:  ادامه  وی 
فیلم پرفروش این کشور هست که به فروش 500 هزار دالر 
دست یافته است. فیلم در اردن و عراق نیز به نمایش در آمد. 

امیدوارم مخاطبان فیلم مبلغین آن باشند .
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در این مراسم اظهار داشت: من هم مثل شما آمدم که فیلم 
را با خانواده ام ببینم و از کار ارزشمند دوستان با توجه به 

کارقبلی گروه پویا لذت ببرم.

 جدیدترین شماره های
 »فیلم نگار« منتشر شد

 فيلشاه دومين فيلم 
پرفروش لبنان شد

در حال  نظرسنجی  یک  اساس  بر  زمان  پیام  گزارش  به 
را  شجریان  محمدرضا  سایتها،کاربران  از  یکی  در  انجام 
ابراهیم  چون  هنرمندانی  به  نسبت  خبرسازتری  چهره 
که  ای  اند!نظرسنجی  دانسته  رهنما  بهاره  و  کیا  حاتمی 
به نظر می رسد انتخاب گزینه های آن تناسبی ندارد و 

تاکنون ۹5۶۶ نفر در آن شرکت داشته اند.
سایت تابناک در یک نظر سنجی که روی خروجی خود 
قرار داده از کاربرانش پرسیده:»به نظر شما خبرسازترین 
لحظه  بود؟«.تا  کدام   ۹۶ سال  هنری  و  فرهنگی  چهره 
دریافت 35٫1  با  تنظیم  خبر حاضرمحمدرضا شجریان 

درصد آرا در رتبه نخست قرار گرفته است.
آرا،ابراهیم  30٫۹1درصد  با  نامداری  آزاده  همچنین 
حاتمی کیا با 18٫71درصد آرا،بهاره رهنما با 8٫71درصد 
با  اسکویی  ورابعه  4٫34درصد  با  سیدی  آرا،هومن 

2٫23درصد  آرا در رتبه های بعدی قرار دارند.

 محمدرضا شجریان،خبرسازتر

 از ابراهیم حاتمی کیا

تاریخ و محل تهیه اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی لغایت 1397/01/08 از طریق »سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« با آدرس www.setadiran.ir  قابل دریافت می باشد.
پیشنهادات  بازگشایی  و  پاکات  ارسال  اسناد،  دریافت  مناقصه شامل  برگزاری  مراحل  کلیه 
قیمت از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می شود.) مناقصه از طریق پایگاه ملی 

مناقصات کشور http://iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد ( 
سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

موضوع مناقصه

تکمیل استخرهای ذخیره آب شماره 1 و 2 و ابنیه ) ساختمان ( ایستگاه 
پمپاژ شماره دو طرح انتقال آب اراضی گرداب سفلی با برآورد 

3/838/291/167ریال 
احداث استخر ذخیره آب شماره 2 و ابنیه ) ساختمان ( ایستگاه پمپاژ طرح 

انتقال آب اراضی بوگر و سونک با برآورد4/576/781/761 ریال  
تکمیل استخرهای ذخیره آب طرح تامین و انتقال آب گیشنه گان جونقان 

شهرستان فارسان با برآورد5/500/000/000
تسطیح و نوسازی اراضی 50 هکتار منطقه مالخلیفه شهرستان لردگان با 

11/156/361/585 ریال 
تکمیل اجرای طرح انتقال آب روستای سرتنگ محمود شهرستان کیار با 

برآورد 4/000/000/000  ریال 
اجرای تاسیسات آبگیر طرح تامین و انتقال آب چالگاه شهرستان لردگان با 

برآورد 11/300/000/000 ریال 
تکمیل  طرح تامین آب دره گرم دشتک شهرستان اردل با برآورد 

12/600/000/000 ریال 
خرید لوله و عملیات اجرایی خطوط انتقال آب اراضی پایین دست سد 

بیدکان با برآورد 9/229/391/087 ریال 
تکمیل عملیات طرح انتقال آب دوراهان شهرستان بروجن با برآورد 

7/150/000/000 ریال 

تضمین شرکت در مناقصه ) ریال (
) ضمانت نامه بانکی (

200/000/000

230/000/000

275/000/000

500/000/000

200/000/000

500/000/000

550/000/000

450/000/000

350/000/000

 آگهی مناقصه عمومی ) یک مرحله ای (
سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد عملیات اجرایی 
طرح های تامین و انتقال آب اراضی در سطح استان را از طریق 9 مناقصه مجزا طبق 

شرایط و مشخصات ذیل واگذار نماید.

 نوبت دوم


