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   شرکت آب و فاضاب روستائی استان همدان در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی خود پروژه های ذیل را طبق نقشه و مشخصات فنی موجود براساس فهرست بهای سال 1397 از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بصورت یک مرحله ایبه پیمانکاران واجد شرایط و دارای تجربه و سوابق کافی و مفید در امور مربوطه که تمایل همکاری دارند واگذار نماید .

نوع ، کیفیت و کمیت کاا و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .
انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ 30 درصد مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضایت نامه از کارفرما ضروری است .

ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت 90روز معتبر بوده و برای 90روز دیگر قابل تمدید باشد.
تضمین شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار(: طبق آیین نامه تضمین معامات دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 1394/09/22 هیئت وزیران

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارسال دعوتنامه از طریق وبگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی در سامانه مذکور ، مراحل ثبت نام در سایت فوق ااشاره و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند.

کلیه واجدین شرایط می توانند  اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس فوق الذکر از مورخه 97/12/19 تا مورخ 97/12/25 دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک ازم شامل 
پاکات الف، ب و ج را تهیه و تا ساعت 19 مورخ 1398/1/17 نسبت به بارگزاری اسناد به صورت فایل PDF در سامانه اقدام نمایند. در ضمن ارسال اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع 

کار( در پاکت مهر و موم شده تا ساعت 12 مورخ 1398/1/17 به دبیر خانه شرکت الزامی می باشد .
بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز یکشنبه مورخ 1398/1/18 راس ساعت 9 در محل کمیسیون معامات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.

 متقاضیان جهت دریافت اطاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمایند .
الزامیست پیمانکار بر اساس صاحیت و ظرفیت کاري مورد تائید از مراجع ذیصاح قیمت پیشنهادي خود را تسلیم که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي ضبط مي گردد .

به پیشنهادات فاقد امضا و مهر ، سپرده ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک و نظایر آن و همچنین پیشنهادات مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر  واصل شود مطلقاً ترتیب 
اثر داده نخواهد شد .

تبیعت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی است.
ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.

برنده باید دارای کد معاماتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسامی باشد .
آدرس شرکت آب و فاضاب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک

www.iets.mporg.ir :                   پایگاه اطاع رساني مناقصات کشور
www.Abfarhamedan.ir  :   شرکت آب و  فاضاب روستائی استان همدان

مدت اجرا   شهرستانروستا/مجتمععنوان پروژه
شاخص مبلغ اوليه    )ریال()ماه( 

تهيه مصالححداقل رتبهمبلغ ضمانتنامه )ریال(تعدیل

پيمانکارآب92.200.000ندارد31.843.621.145بهاردستجرد ورایکان عليااجرای تجهيز چاه 

روابط عمومي شرکت آب و فاضاب روستائی  استان همدان 

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری بخشی از  امور حفاظتی و مراقبتی بیمارستان های امام هادی)ع( دیر ، شهید صادق گنجی برازجان و مرکز آموزشی درمانی شهدای 
خلیج فارس بوشهر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد (به آدرس  WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. به پیشنهادهای خارج از سامانه تدارک الکترونیک دولت ترتیب اثر داده نخواهد شد. خرید اسناد و ارائه 

پیشنهاد قیمت به منزله تائید اسناد مناقصه می باشد.
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصهموضوع مناقصهکد فراخوان ردیف

واگذاری بخشی از  امور حفاظتی و مراقبتی بيمارستان امام 12097000383000006
هادی)ع(دیر

147/000/000

) یکصد و چهل و هفت ميليون ریال (

واگذاری بخشی از امور حفاظتی و مراقبتی بيمارستان شهيد صادق 22097000383000007
گنجی برازجان

210/000/000

) دویست و ده ميليون ریال (

واگذاری بخشی از  امور حفاظتی و مراقبتی مرکز آموزش درمانی 32097000383000008
شهدای خليج فارس بوشهر

315/000/000

) سيصد و پانزده ميليون ریال(
ضمانت نامه به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به نفع دانشگاه  یا واریز وجه ریالی  به حساب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر می باشد . 

 تاریخ توزیع اسناد فراخوان :    زمان توزیع از تاریخ 97/12/19  لغایت 97/12/21  ساعت 19:00
 محل توزیع اسناد :  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(

مهلت تحویل اسناد فراخوان:   97/12/22 لغایت 98/01/05  ساعت 19:00  
مناقصه فوق در تاریخ 98/01/06 ساعت 12:00 در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار می شود.

هزینه درج آگهي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
ازم به ذکر است ، این آگهي در سایت هاي ذیل نیز درج گردیده است . 

http://bpums.ac.ir                            سایت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
www.iets.mporg.ir                                                                                        سایت ملي مناقصات

www.setadiran.ir                                                   )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شماره مناقصه : 973075
مرحله چهارم  - نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی 

یکشنبه مورخ :1397/12/19

بدون آب ، کتاب زندگی را باید بست

   شرکت آب و فاضاب روستائی استان همدان

منتظر عملیات قاطع پاکستان 
علیه تروریست ها هستیم

رییس جمهوری:

دکتر جهانگیر اعام کرد

نیوزویک:

دکتر خداییان خبر داد

رییس  دادگستری استان خراسان شمالی 
با اشاره به چهارشنبه آخر سال تاکید کرد

آزادی 51 هزار زندانی 
در پی عفو گسترده محکومان

اروپا در نقض حقوق پناه جویان 
آفریقایی دخیل است

ارسال ایحه جامع اداری استخدامی 
قوه قضاییه به دولت

بازگشت پیکر مطهر 100 شهید دفاع مقدس 
در25 اسفندماه  

برخورد قاطع با هنجارشکنان و متعرضان 
به  امنیت جامعه

2

11

3

11

3

10

9

شکست ها و ناکامی های گروه های تروریستی- 
تکفیری ازجمله داعش، در دستیابی به اهداف 
از پی�ش تعریف ش�ده – علیرغ�م هزینه ها و 
س�رمایه گذاری های بس�یار هنگفت - سبب 
ش�ده اس�ت که حامیان بین الملل�ی داعش و 
سایر گروه های همس�و با مبانی عملی و نظری 
آن، در اندیش�ه انتقال این گروه به حوزه های 
جغرافیایی دیگر در سطح منطقه، برای استمرار 
بقا و فعالیت هایش باشند؛ گروهی که طی هشت 
سال گذشته به عنوان یک ابزار مهم، بیشترین 

نقش را در پیشبرد و تحقق منافع...

سناریوی شکست خورده 
داعش  در افغانستان

یاد د اشت

2

  سید جعفر قنادباشی

سی ان ان از آغاز فعالیت های جدید موشکی پیونگ یانگ خبر داد

 کره شمالی: 
نمی توان به آمریکا اعتماد کرد

4

3

2

مصرف بنزین در منطقه هشدار

اعام آمادگی برای تعامل با  دستگاه قضا

 تکذیب خبر اختاس 
100 هزار میلیارد تومانی

مرکز پژوهش های مجلس راهکارهایی 
درباره مدیریت مصرف و قاچاق سوخت ارائه کرد

در پیام های تبریک مقامات لشکری و کشوری خطاب به آیت اه رییسی تأکید شد

دومین جلسه محاکمه پرونده متهمان پتروشیمی برگزار شد

وزارت نفت به تازگی میانگین مصرف روزانه بنزین در ماه جاری را ۸۸ میلیون لیتر اعام 
کرده است. این عدد رشد 10 درصدی مصرف بنزین در سال 9۷ نسبت به سال قبل را 
نش�ان می دهد. طبق پیش بینی ها، چنانچه شدت رش�د مصرف بنزین کنترل نشود، 
مصرف روزانه بنزین در سال آینده به بیش از 120 میلیون لیتر خواهد رسید که رقمی 
بیش از تولید داخلی این فرآورده نفتی خواهد بود. مس�اله ای که پیش تر کارشناسان 
نسبت به آن هشدار داده اند. راهکارهای مختلفی از سوی کارشناسان برای مدیریت 
مصرف بنزین و قاچاق آن ارائه شده است که استفاده از کارت سوخت و اصاح قیمت 
حامل های انرژی از مهمترین آن هاس�ت. مرکز پژوهش های مجل�س نیز به تازگی در 
گزارشی با  تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف و قاچاق سوخت، ۷ راهکار در این زمینه 
از جمله احیای کارت سوخت با یا بدون سهمیه بندی، استفاده از ظرفیت جایگاه های 
CNG و فروش نفت گاز ب�ا قیمت فوب به مصرف کنندگان عمده ارائه داده اس�ت. در 

بخشی از گزارش این مرکز با اشاره به مشکات فعلی شرکت های عرضه کننده انرژی 
و کاهش درآمدهای آنها، مصرف باای انرژی و کم توجهی به ...

  یک مقام کره شمالی: واشنگتن فرصت  برای توافق را از دست داد  ترامپ: اگر کره شمالی ساح آزمایش کند ناامید می شوم
ان

مار
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سالروز شهادت دهمین اختر تابناک آسمان وایت و امامت، حضرت امام علی النقی الهادی )ع( تسلیت باد

تجدید میثاق رییس قوه قضاییه  با آرمان های امام خمینی)ره(
3
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س�خنگوی ش�ورای نگهبان از وجود ایراد های شرعی و 
قانون اساس�ی و ابهامات در 1۹بن�د از ایحه بودجه۹8 

پس از بررسی های این شورا خبر داد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی ش��ورای نگهبان با تبیین روند بررسی 
ایحه بودجه سال98 در شورای نگهبان، گفت: کلیات ایحه بودجه 
از چهارشنبه دو هفته قبل در جلسات ش��ورای نگهبان بررسی شد اما 
جزییات این ایحه را در جلس��ات فوق العاده هفته گذش��ته بررس��ی 
کردیم. وی افزود: این ایحه در جلسات صبح، بعدازظهر و شبانگاهی 
سه  شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هفته قبل شورای نگهبان بررسی شد 
تا بتوانیم نتایج بررس��ی ها را به مجلس ارسال کنیم. کدخدایی گفت: 
نتایج بررسی های شورای نگهبان به طور غیررسمی پنجشنبه گذشته 
به مجلس ش��ورای اسامی ارسال شد و کمیسیون تلفیق مجلس هم 
روز شنبه تشکیل جلسه داد تا اگر بتوانند اصاحات ازم را طبق نظرات 
ش��ورای نگهبان انجام دهند و در صحن مجلس مطرح کنند تا در این 

هفته بتوانیم بودجه را نهایی کنیم.
این عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان افزود: ایرادهای ش��ورا به ایحه 
بودجه98 مربوط به حدود 19بند اس��ت که البته هر بندی بخش های 
متعددی را شامل می  شود که بخشی مربوط به ایرادهای شرعی، بخشی 
مربوط به قانون اساسی، برخی مربوط به ابهامات و بخشی نیز مربوط 
به رعایت نشدن اصل15 قانون اساسی درخصوص استفاده از واژه های 

فارس��ی اس��ت. وی گفت: بخش��ی از ایرادها نیز مربوط به اساسنامه 
شرکت هایی مانند دو شرکت ملی گاز و پتروشیمی، سازمان دهیاری ها 
و ش��هرداری ها و صندوق کارآفرینی امید اس��ت که وضع شان روشن 

نیست و به همین علت ابهام گرفته شد . 
کدخدایی ایراد دیگر شورای نگهبان را اختافی و مربوط به بخشودگی 
بدهی برخی وام گیرندگان از بانک ها دانس��ت و افزود: دیدگاه اعضای 
شورا این است که اگرچه در بخشی، ممکن است این مساله و در شرایط 
کنونی اقتصاد کمک کننده به وضع موجود باش��د اما درباره افرادی که 
وام دریافت کرده و بدون هیچ عذری آن را بازپرداخت نکرده اند، تکلیف 
روشن نیست و به نوعی تبعیض نارواست. سخنگوی شورای نگهبان، 
بخش دیگری از ایرادها را مربوط به انطباق نداشتن آن با سیاست های 
برنامه ششم توسعه اقتصادی و در نتیجه مغایر دانستن آن با اصل110 
قانون اساسی برشمرد. وی گفت: هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز همزمان با شورای نگهبان ایحه بودجه 98 را بررسی 
و اعام نظر کردند در چند بند ایراداتی داشتند که برای ما ارسال کردند و 
ما هم طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی آن را ضمیمه و برای مجلس 

ارسال کردیم که رسیدگی خواهد شد.

 تأیید افزایش حقوق ها در شورای نگهبان
کدخدایی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اعام نهاد اجرایی 
ذیربط برای تغییر در مصوبه افزایش 400هزار تومانی حقوق کارکنان 

دولت اظهار داش��ت: آنطور که من اس��تنباط کرده ام در این خصوص 
میان دولت و مجلس اختاف نظر کارشناس��ی وجود دارد و اختاف بر 
سر افزایش حقوق نیست و دولت و مجلس معتقدند که افزایش حقوق 
باید داده شود. این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: دولت معتقد 
است با روشی که مجلس برای افزایش حقوق کارمندان تصویب کرده 
این مصوبه برای برخی ها منفی می  ش��ود ضمن اینکه این افزایش در 
درصدها و ضرایب دریافت حقوق و مزایا که جزء بازنشس��تگی و بیمه 
افراد به حس��اب بیاید وارد نمی شود بلکه مبلغ ثابتی است که تکلیفش 
معلوم نیست که چه اتفاقی می افتد. کدخدایی بار دیگر تاکید کرد: هر سه 
نهاد دولت، مجلس و شورای نگهبان با افزایش رقم 400 هزار تومانی 

به حقوق کارمندان دولت هیچ مخالفتی ندارند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما، 
با اش��اره به دیر ارسال شدن ایحه بودجه به ش��ورای نگهبان، اظهار 
داش��ت: من این گله را همواره از دوستان مجلس و دولت داشته و دارم 
که ایحه بودجه را در فرصتی برای ما ارسال می کنند که از زمان قانونی 
هم نمی توانیم استفاده کنیم و خواهش می کنم که در موضوع اصاح 
ساختاری بودجه که قرار اس��ت طبق فرمایش رهبر معظم انقاب در 
س��ال آینده مطرح ش��ود این موضوع را مدنظر داشته باشند تا شورای 
نگهبان فرصت دقیقتری برای رسیدگی به آن داشته باشد. وی افزود: 
نظر شورای نگهبان درباره ایحه بودجه به صورت غیررسمی به مجلس 

ارسال شد تا کار سریعتر انجام شود.

19ایراد شورای نگهبان به ایحه بودجه98
کدخدایی خبر داد

مقام�ات لش�کری و کش�وری ب�ا صدور   سیاست  
پیام ه�ای جداگان�ه ای ضم�ن تبری�ک 
انتصاب آیت اه رییسی« به ریاست قوه 
قضاییه، ب�رای تعامل با این قوه در جهت 
تحق�ق آرمان های نظام اس�امی اعام 

آمادگی کردند.

حض��رت آیت اه خامنه ای رهبر معظ��م انقاب در 
 حکمی آیت اه س��یدابراهیم رییس��ی را به ریاست 
قوه قضاییه منص��وب کردند. در پ��ی این انتصاب، 
مقامات کشوری و لشکری با صدور پیامی این انتصاب 
را  تبریک گفتند. در همین رابطه، حجت ااسام حسن 
روحانی رییس جمهوری در پیامی با تبریک انتصاب 
آیت اه دکتر رییسی از س��وی رهبر معظم انقاب 
اسامی به سمت ریاس��ت قوه قضاییه، تاکید کرد: 
دولت تدبیر و امید برای همکاری و تعامل با آن قوه در 
جهت تحقق آرمان های بلند نظام اسامی و اجرای 

دقیق قانون اساسی آماده است. 
همچنین علی اریجانی رییس مجلس ش��ورای 
اس��امی در پیامی انتص��اب آیت اه دکتر س��ید 
ابراهیم رییس��ی به ریاس��ت قوه قضاییه کشور را 
ب��ه وی تبریک گفت و عنوان ک��رد: ازم می دانم 
بر آمادگی و اهتمام مجلس ش��ورای اس��امی در 
راس��تای افزایش همکاری و هم افزایی و توس��عه 
روابط با ق��وه قضاییه به  ویژه در خصوص تصویب 
قوانین مورد نیاز تاکید کن��م. آیت اه صادق آملی 
اریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
نیز طی پیامی انتصاب آیت اه رییسی را به سمت 
ریاست قوه قضاییه تبریک گفت. در بخشی از متن 
پیام آیت اه آملی اریجانی آمده است: مسلّماً وجود 
قضات شریف و همکاران صدیق در میان مسئولین 
عالی قضایی توفیق دیگر اس��ت که در انجام این 
مسئولیت مهم شما را یاری خواهد کرد.  در همین 
رابطه حجت ااسام حسین کریمی رییس دیوان 
عالی کش��ور نیز در پیامی تاکید کرد: قضات عالی 
رتب��ه و فرهیخته و دیگر کارکنان ش��ریف دیوان 
عالی کشور مثل همیشه آمادگی هرگونه همکاری 
در جهت عملی س��اختن بند بند توصیه های مقام 
عظمای وایت و رهبری)مدظله العالی( و تحقق 
عدالت اسامی و احقاق حق و ابطال باطل به معنای 

واقعی کلمه با حضرت مستطاب عالی را دارند.
 کارآمدی و اثربخشی قوه قضاییه 

با آیت اه رییسی
همچنین محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و شهردار اسبق تهران با انتشار متنی 
در صفحه ش��خصی خود در فضای مجازی خود، 
انتصاب آیت اه دکتر سید ابراهیم رییسی به ریاست 
قوه قضاییه را تبریک گفت. وی در این پیام نوشت: 
با شناختی که به واسطه دوستی چهل ساله از ایشان 
دارم، مطمئنم که تمام تاش خود را برای خدمت به 
مردم و تحقق آموزه های انقاب در مسئولیت جدید 
به کار خواهند گرفت حقیقتا دس��تگاه قضا اگرچه 
نقطه پایان حل و فصل چالش ها و اختافات جامعه 
است اما مهمترین جایگاه احیای سرمایه اجتماعی 
نظام مقدس جمهوری اسامی است که ان شاءاه 
با همت ایشان و همکاران دلسوز و پر تاش در قوه 
قضاییه، از طریق قاطعی��ت در برخورد با مجرمان 
و احق��اق حقوق عامه، کارآمدی و اثربخش��ی این 

مجموعه را شاهد خواهیم بود.
 غامعل��ی حدادع��ادل مش��اور عال��ی مق��ام 
معظم رهبری هم با انتش��ار پیامی انتصاب آیت اه 
دکتر س��ید ابراهیم رییس��ی به عن��وان رییس قوه 
قضایی��ه را تبریک گف��ت و عنوان ک��رد: انتصاب 
جناب عالی را تبریک می گویم و برای ش��ما در این 
مس��ئولیت خطیر از خداوند طل��ب توفیق می کنم. 
رهنمودهای مقام معظم رهبری راه جنابعالی را در 
آینده این قوه به روش��نی ترسیم می کند. همچنین 
قاضی سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور  در 
پیامی خطاب به رییس دس��تگاه قض��ا تاکید کرد: 

سوابق طوانی فعالیت های جنابعالی در قوه قضاییه 
و به ویژه در س��ازمان بازرس��ی کل کشور، کام را 
از اطاله، مس��تغنی و بیان چالش ها و نقاط ضعف و 
قوت را کاری نه چندان دش��وار می سازد. فرزندان 
حضرتعالی در س��ازمان بازرسی کل کشور در طی 
سال های گذشته با تاشی مضاع�ف و به کارگیری 
شیوه های علمی مقابله با فس��اد بر اساس تجارب 
مشترک دیگر کشور ها و تجربه های زیسته بومی، 
آماده اند تا در گام دوم انقاب، به جلوداری ریاست 
قوه قضاییه و در مسیر طراحی شده از سوی رهبری 
معظم انقاب اسامی، فعالیت های مقابله با فساد 
را ب��ه نقطه قوت و اتکاء این ق��وه تبدیل نمایند و با 
تقویت چنین ادراک��ی در می�ان عم��وم، آنان را از 
وج�ود چشمان تیزبین و بدون اغماض بازرسی در 

کار حفاظت از بیت المال، دلگرم کند.

 ادام�ه مقابله قاطعانه با عوامل همراه با 
جنگ اقتصادی دشمن

به دنبال انتصاب آیت اه دکتر رییس��ی به ریاست 
قوه قضاییه که با حکم رهبر معظم انقاب اسامی 
صورت پذیرفت، علی شمخانی دبیر شورای عالی 
امنی��ت ملی ه��م در پیامی این انتص��اب را به وی 
تبریک گف��ت و عنوان کرد: حض��ور آیت اه دکتر 
رییسی موجب استمرار مسیر مقابله قاطعانه با عوامل 
خواسته یا ناخواسته همراه با جنگ اقتصادی دشمن 
خواهد شد. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه هم 
در پیامی »انتصاب آیت اه دکتر ابراهیم رییسی را 

به ریاس��ت قوه قضایی��ه« را تبریک گفت و عنوان 
کرد: وزارت امور خارجه جمهوری اسامی در دوره 
جدید نیز با همه توان، ظرفی��ت و تجارب داخلی و 
خارجی خود در جهت تحق��ق منویات مقام معظم 
رهبری در حوزه قضایی و آرمان های عدالت محور 
انقاب اسامی و نیز بس��ط مفاهیم عالیه حقوقی 
بویژه حقوق بش��ر منبعث از احکام نورانی اس��ام 
در تعامات بین المللی، همچون گذش��ته در کنار 
دس��تگاه قضایی به وظای��ف و ماموریت های خود 
عمل خواه��د کرد. سرلش��کر محمدعلی جعفری 
فرمانده کل س��پاه پاس��داران نیز در پیامی ضمن 
تبریک به آیت اه رییس��ی برای انتصاب در سمت 
ریاس��ت قوه قضاییه، تأکید کرد: امید است در ظل 
توجه��ات خاصه حض��رت بقیه اه ااعظم)عج( و 
باتوجه به سوابق مدیریتی و ظرفیت های ارزشمند 
علمی و فکری جنابعالی، در این دوره که نقطه عطفی 
برای قوه قضا در گام دوم انقاب محسوب می شود، 
ش��اهد تحقق بیش از پیش تدابی��ر حکیمانه مقام 
معظم رهبری در تحول و پویایی این نهاد وارتقای 
اعتمادو دلگرمی مردم و نیز توجه ویژه و مضاعف به 
راهبردهای اصولی و اساسی نظام در پیشبرد اهداف 
واا و تعالی آرمان های انقاب اس��امی باش��یم. 
سردار حسین اش��تری فرمانده نیروی انتظامی هم 
با صدور پیامی انتصاب آیت اه سیدابراهیم رییسی 
از س��وی مقام معظم رهبری به عنوان ریاست قوه 
قضاییه را تبری��ک گفت و اذعان کرد: یقینا اجرایی 
شدن منویات و اولویت های مورد تایید مقام معظم 
رهبری تکلیف همگانی است و اینجانب ضمن تاکید 
بر آمادگی کامل نیروی انتظامی جمهوری اسامی 
ایران برای هرگونه هم��کاری، تعامل و هم افزایی 
با قوه محترم قضایی��ه در جهت تحقق آرمان های 
بلند امام راحل، منویات داهیانه رهبرمعظم انقاب 
و اصول قانون اساسی، توفیقات روز افزون جنابعالی 
را در این مسئولیت خطیر در ظل توجهات حضرت، 
ولی  عصر)ع��ج( و تح��ت زعامت مق��ام عظمای 
وایت از خداوند منان خواستارم. پرویز فتاح رییس 
کمیته ام��داد امام خمینی)ره( نی��ز در پیامی آورده 
اس��ت: امیدوارم با عنایت خداوند منان و تجربیات 
ارزشمندتان در سمت های مختلف آن قوه و خدمات 
و تحوات چند ساله در آستان قدس رضوی، پشتوانه 
محکم و تضمینی اساسی در تحقق منویات مندرج در 

حکم انتصاب باشد.

اعام آمادگی برای تعامل با  دستگاه قضا
در پیام های تبریک مقامات لشکری و کشوری خطاب به آیت اه رییسی تأکید شد

  سید جعفر قنادباشی 
یادداشت

خبرکوتاه

سناریوی شکست خورده داعش 
در افغانستان

شکست ها و ناکامی های گروه های تروریستی- تکفیری ازجمله داعش، در 
دستیابی به اهداف از پیش تعریف شده – علیرغم هزینه ها و سرمایه گذاری های 
بسیار هنگفت - سبب شده است که حامیان بین المللی داعش و سایر گروه های 
همس��و با مبانی عملی و نظری آن، در اندیشه انتقال این گروه به حوزه های 
جغرافیایی دیگر در س��طح منطقه، برای استمرار بقا و فعالیت هایش باشند؛ 
گروهی که طی هشت سال گذشته به عنوان یک ابزار مهم، بیشترین نقش 
را در پیش��برد و تحقق منافع منطقه ای و فرا منطقه ای جبهه غربی، عبری، 

عربی داشته است.
در همین راستا، افغانستان یکی از نقاط جایگزین است که برای این جابجایی 
راهبردی داعش در نظر گرفته شده است. همسایه شرقی ایران، در طول قرون 
گذشته به جهت برخورداری از مؤلفه های راهبردی ممتاز، علی الدوام مورد طمع 
قدرت های جهانی و منطقه ای قرار داشته و شکل گیری تحوات سیاسی در 
آن، تا حدود زیادی متأثر از جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این کشور در 
قلب آسیا بوده است. در سراسر دوران جنگ سرد، این کشور، خط مقدم هماورد 
دو نحله فکری شرق و غرب بود و اکنون، کانون ترانسفر تروریست های فراری 

داعشی و محملی برای حضور نامشروع آمریکا و بیگانگان به شمار می آید.
ویژگی های منحصربه فرد افغانستان همچون مجاورت با روسیه و چین که 
از آن ها به عنوان دو تهدید بزرگ در »س��ند راهبرد امنیت آمریکا« نام برده 
شده، مجاورت با غرب آسیا، بستر گسترش مضاعف ناتو به سمت شرق آسیا، 
همسایگی با ایران و کشورهای نفت خیز، امکان کشت و تجارت مواد مخدر 
در آن، دروازه ورود به آسیای مرکزی و قفقاز، نزدیکی به اقیانوس هند، تنگه 
هرمز و خلیج فارس و از همه مهمتر، تشکیل آلترناتیوی برای جایگزین شدن با 
نیروهای آمریکایی در افغانستان ازجمله المان هایی هستند که جایگاه ویژه ای 
به این کشور بخشیده و برای بازیگران فرصت طلب و حامیان سلطه طلب آن ها، 
غیرقابل اغماض به شمار می آید. ازاین رو انتقال و استقرار داعش در افغانستان، 
می تواند طیف وسیعی از نیازهای آمریکا و غرب را به طور توأمان پوشش دهد. 

در این راستا، چند سناریو قطعی به نظر می رسند.
1. در حال حاضر، داعش در شمال افغانستان بخصوص در جوزجان، سرپل، 
فاریاب، ننگرهار، کنر، بدخشان و نورستان بسیار فعال شده اند و برخی معتقدند 
که هدف از حضور آن ها صرفاً به ناامن سازی افغانستان بازنمی گردد. اینکه 
افغانس��تان س��کوی پرتابی برای داعش در کشورهای آس��یای مرکزی و 
به خصوص ایالت س��ین کیانگ چین است، حقیقتی انکارناپذیر است. چین 
به شدت نگران افزایش فعالیت های استقال طلبانه در این منطقه و به ویژه 
از ناحیه جنبش ترکس��تان شرقی است که قصد دارند این بخش از چین را از 
خاک اصلی جدا کنند. به بیان دیگر، چنانچه مناسبات آمریکا و چین در دریای 
چین جنوبی و جنگ تجاری رو به وخامت گذارد، داعش این ظرفیت را دارد 

که در پازل آمریکا بازی کرده و از همه نظر، خواسته های آنان را تأمین کند.
2. آمریکا در حال طراحی یک بازی پیچیده در افغانس��تان است. از یک سو 
تاش می کند که صلح با طالبان هرچه زودتر محقق ش��ود، چراکه طالبان 
و ایران، گفتگوها و مذاکراتی با یکدیگر داش��ته اند و حفظ قدرت نظامی این 
گروه به معنای کش��یده شدن دامنه نفوذ کش��ورمان در افغانستان است و از 
سوی دیگر مذبوحانه برای حفظ بقای داعش تقا می کند تا همچنان به این 
بهانه بتوانند س��یطره هژمونیک خود بر افغانستان و منطقه را حفظ کند. اگر 
آمریکایی ها نتوانند با طالبان به توافقی برای صلح دست یابند، آینده داعش نیز 
به خطر خواهد افتاد چون طالبان هم به لحاظ ایدئولوژیک، هم از جنبه متفاوت 
بودن حامیان منطقه ای خود و هم از منظر جنگ قدرت برای سلطه بر نقاط 
مختلف افغانستان با داعش دچار تنش است و با همه قدرت، تاش خواهد 
کرد تا این گروه را نابود کند. به عبارت ساده تر، اگر آمریکایی ها می توانستند 
از طریق طالبان، رقبای خود را در افغانس�تان درگیر کنند و منطقه را به آشوب 
بکشند، شاید به س�راغ دادن تنفس مصنوعی به داعش نمی رفتند، اما تاش 
چند س�اله آن ها برای جلب رضایت طالبان جهت مبارزه با رقبای منطقه ای 
آمریکا به بن بست رسید و واشنگتن را به فکر حمایت و هدایت تکفیری های 
آدم خ��وار داعش انداخت.افزون بر این، تروریس��ت ها برای اینکه بتوانند در 
کوتاه مدت موفقیت هایی را کسب کنند، ابتدا باید نام بزرگی داشته باشند که 
داعش و عملکردش در سوریه و عراق بهترین گزینه برای حامیان آن به نظر 
می رسد. به تعبیر »ذبیح اه مجاهد«، سخنگوی طالبان، »چشم انداز بقای 
نیروهای آمریکایی با بقای داعش در افغانس��تان گره خورده است. طالبان 
به شدت مخالف حضور نظامیان خارجی است و ما تاش خود برای برچیدن 

بساط داعش را چند برابر خواهیم کرد.«
3. داعش اهداف خود از حضور در این کشور را ابتدا جنگ و مبارزه با شیعیان 
در افغانستان، سپس مبارزه با طالبان و درنهایت مبارزه با کش�ورهای همسایه 
افغانستان ازجمله روس���یه، چین و ایران اعام کرده اس�ت. ازاین رو، ایران 
یکی از اهدافی اس��ت که داعش هم به جهت همسایگی با افغانستان و هم 
ازلحاظ شیعه بودن، اهمیتی خاص برای این گروه تروریستی دارد و برنامه های 
به اصطاح مفصلی برای کش��ورمان ت��دارک دیده اس��ت. تکفیری های 
تروریست، جمهوری اسامی را عامل اصلی شکست خود در سوریه و عراق 
می دانند و لذا آمریکا برنامه هایی را برای ناامن کردن مرزهای شرقی کشورمان 
در چارچوب جنگ روانی به داعش واگذار کرده است. واشنگتن بر این مبنا، 
دو گام دیگر نیز برداشته است که اولین آن، به تصمیم ترامپ برای نگه داشتن 
نیروهایش در عراق بازمی گردد و اینکه این کشور را پایگاهی برای تحرکات 
نیروهای آمریکایی در غرب آس��یا تبدیل کند. دومین گام، به جذب عمران 
خان، نخست وزیر فعلی پاکستان به محور سعودی- آمریکایی بازمی گردد. 
گرچه عمران خان در انتخابات اخیر پاکستان، بر کاندیداهای موردحمایت 
آل سعود فائق آمد، اما به دلیل نیاز مالی شدید کشورش و وام های سنگینی 
که مسئوان قبیله سعودی به وی داده اند، در حال پر کردن جدول عربستان 
است. نکته اینجاست که »محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی چند روز پس 
از عملیات تروریس��تی جاده خاش - زاهدان که معلوم ش��د داعشی هایی از 
پاکستان به مرزهای سیستان وبلوچستان منتقل شده بودند تا این عملیات اجرا 
کنند، به پاکستان سفر و یک معامله 20 میلیون داری را به عنوان دستخوش 

به تروریست ها با مقامات این کشور امضاء کرد!
داعش گرچه این روزها در افغانس��تان پر رنگ تر از همیش��ه ظاهرشده و در 
عملیات پنجشنبه هفته گذشته خود در کابل، 11 نفر را به کام مرگ فرستاد 
اما قطعاً نمی تواند خطر عمده ای را متوجه کشورمان و قطب های جهان مثل 
روسیه و چین کند. ازاین رو باید گفت که پروژه شکست خورده داعش در عراق 
و سوریه، به طور حتم در افغانس��تان نیز راه به جایی نخواهد بود و پس ازآن، 

معادات منطقه به سمت ثبات و آرامش بیشتر پیش خواهد رفت.

 علی اریجانی رییس مجلس با اشاره به کارشکنی ها آمریکا در تقویت 
روابط ایران و بلغارستان، گفت: پارلمان بلغارستان می تواند در جهت تقویت 

روابط اقتصادی دو کشور نقش آفرین باشد.

 ایرج مسجدی  سفیر تهران در بغداد تأکید کرد: سفر رییس جمهوری به 
بغداد نقطه عطفی در روابط 2کشور خواهد بود و تهران در زمینه صادرات 

به عراق، بااتر از چین و ترکیه قرار دارد.

گزیده ها

منتظر عملیات قاطع پاکستان 
علیه تروریست ها هستیم

 حجت ااسام حسن روحانی 
رییس جمهوری روز گذشته در 
تماس تلفنی »عمران خان« 
نخس��ت وزیر پاکستان با وی، 
قاط��ع  عملی��ات  خواه��ان 
پاکستان علیه تروریست های 
ضدایرانی شد و تاکید کرد: ما 
نباید بگذاریم دهه ها  دوس��تی و برادری بین دو کشور، تحت تاثیر 
اقدام گروهک های تروریستی قرار گیرد که ما و شما می دانیم از کجا 
تامین مالی و تسلیحاتی می شوند. رییس جمهوری تصریح کرد: نباید 
اجازه دهیم طرف ثالت با این اقدامات خود، در روابط ایران و پاکستان 
تاثیر بگ��ذارد. روحان��ی با بی��ان اینکه ای��ران به خوب��ی می داند 
گروهک های تروریس��تی که از خاک پاکس��تان ب��رای حمات 
تروریستی علیه ملت ایران اس��تفاده می  کنند در کدام نقاط مستقر 
هس��تند، گفت: ما منتظر عملیات قاطع شما علیه این تروریست ها 
هستیم.  به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، وی حادثه 
تروریستی در جاده خاش- زاهدان و شهادت مرزبانان ایران اسامی 
را بس��یار تاثرانگیز خواند و افزود: ما شاهد حوادث فراوانی از سوی 
تروریست هایی هستیم که متاسفانه در خاک پاکستان مستقر هستند 
و در همین راستا آمادگی کامل داریم که با ارتش و دولت پاکستان 
برای از بین بردن این تروریس��ت ها که حضور آنها به نفع ما، شما و 
منطقه نیست، همکاری کنیم. ادامه فعالیت این تروریست ها از خاک 

پاکستان می تواند روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

اتهامات واهی واشنگتن
علیه تهران

 ساعتی بعد از انتشار بیانیه وزیر 
خارجه آمریکا تح��ت عنوان 
دوازدهمی��ن س��الگرد ناپدید 
ش��دن »رابرت لوینس��ون«، 
»جان بولتون« مشاور امنیت 
ملی کاخ س��فید هم ادعاهای 
آمریکایی ها علیه ایران درباره 
سرنوش��ت این عامل س��یا و اف بی  آی را تکرار ک��رد. طبق برخی 
گزارش ها، »رابرت لوینسون« کارمند سابق اف بی آی در سال2007 
برای انجام یک مأموریت به سفارش سیا)سازمان اطاعات مرکزی 
آمریکا( راهی ایران ش��ده بود. مقامات آمریکایی مدعی اند که او به 
جزیره کیش سفر کرده و در آنجا مفقود شده است. بعد از مفقود شدن 
لوینسون چند تصویر و یک نوار ویدئویی از وی منتشر شد، در حالی 
که لباس زندانیان گوانتانامو را بر تن داشت. به گزارش فارس، هرچند 
مقام های ایران بارها اعام کردند که اطاعی از سرنوش��ت رابرت 
لوینس��تون ندارند، اما طی سال های گذش��ته ادعاهای ضدایرانی 
آمریکایی ها در این باره همچنان ادامه داشته است. »مایک پامپئو« 
وزی��ر خارجه آمری��کا در بیانیه ای ادع��ا کرد: ما بار دیگ��ر از ایران 
می خواهی��م که آقای لوینس��ون را به خان��واده اش برگرداند. ما به 

بازگرداندن ایمن همه گروگان های آمریکایی مصمم هستیم.

ارز کااهای اساسی تامین شده است
 اسحاق جهانگیری معاون اول 
رییس جمه��وری در مراس��م 
افتتاحیه همزم��ان 110طرح 
اشتغال روس��تایی با اشاره به 
اهمی��ت تولیداتی ک��ه امنیت 
غذایی کشور را تامین می کند، 
گف��ت: یکی از سیاس��ت های 
اصلی اقتصاد مقاومتی تامین امنیت غذایی در داخل کش��ور است. 
جهانگیری با اش��اره به اقدامات زیربنایی انجام شده در روستاها و 
تامین مسائل رفاهی روستاییان، اظهار داشت: زندگی در روستا نباید 
به معنای محرومیت از خدمات رفاهی باشد و خوشبختانه کارهای 
بزرگی در این خصوص انجام ش��ده اس��ت. وی با اشاره به موضوع 
تامین افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به منظور حمایت 
از تولید گفت: بانک های کشور اولویت تسهیات دهی در سال98 
را به واحدهایی اختصاص خواهند داد که به دنبال تولید هستند. این 
در ش��رایطی است که تغییرات نرخ ارز باعث شده تا همه واحدهای 
تولیدی به سرمایه در گردش بیشتری نیاز داشته باشند. به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی دولت، معاون اول رییس جمهوری از 25قلم کاا 
به عنوان نی��از اصلی و ضروری مردم که در دس��تور کار دولت قرار 
گرفته یاد کرد و عنوان کرد: به هر میزان ارز ازم باشد برای تامین 

نیازهای مردم و رفع دغدغه ها اختصاص داده ایم.

بودجه 
تناسبی با جنگ اقتصادی ندارد

 محس��ن رضایی دبیر مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام در 
انتقاد از بودجه سال98، گفت: 
کس��ری بودج��ه 98 نش��ان 
می ده��د که دولت خ��ود را به 
خواب زده اس��ت. به گزارش 
خبرگزاری ه��ا، وی در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی نوشت: بودجه98 را در هیأت عالی 
نظارت بررسی کردیم. دولت و مجلس نزدیک به سه چهارم بودجه 
را در شرکت های دولتی بسته اند که در اختیار مدیران است. بخش 
اعظم بودجه عمومی هم در اختیار دولت قرار دارد. از این مقدار چیزی 
در حدود 10درصد عمرانی است. این بودجه هیچ تناسبی با شرایط 
تحریمی و جنگ اقتصادی ندارد؛ اوًا صرفه جویی در آن دیده نشده 
است ثانیاً مشارکت مردمی در آن ضعیف است ثالثاً کسری بودجه98 

را نشان می دهد که دولت خود را به خواب زده است.

انتقام اعمال شرارت آمیز دشمنان را 
قطعا می گیریم 

 سردار حسین سامی جانشین 
فرمانده کل س��پاه با اشاره به 
س��ازی  ناام��ن  سیاس��ت 
قدرت های ب��زرگ و کوچک 
جهان و منطقه، اظهار داشت: 
اتفاق��ی ک��ه در سیس��تان و 
بلوچس��تان رخ داد، اتفاق��ی 
نیس��ت که در تراز و سطح یک گروهک شرور محلی محدود شود، 
بلکه این مسئله دامنه و قلمرویی در سیاست و استراتژی دولت های 
غربی و متحدان منطقه ای آنها مانند عربستان و امارات دارد. سامی 
در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ادامه داد: انتقام خود را از دس��ت 
اندرکاران این شرارت ها می گیریم. وی تاکید کرد: دشمنان با ما در 
میدان های مختلفی درگیر هس��تند و می دانن��د که انتقام هر عمل 
شرارت آمیز آنها را با شکل قوی تری می گیریم و این امری است که 

هرگز از دستور کار ما خارج نخواهد شد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

وزیر ام�ور خارجه گفت: ب�دون ایران و 
عراق این منطقه روی آرامش را نخواهد 
دید زیرا این دو کشور ستون های امنیت 

منطقه هستند

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه روز گذشته  در 
همایش »شهید حکیم؛ محور وحدت: در دانشگاه 
تهران ابراز امی��دواری کرد با حرکت جدیدی که 
احزاب عراقی آغ��از کرده اند بتوانیم حرکت رو به 
جلویی داش��ته باش��یم. وی افزود: من بعد از سفر 
آخر خود به عراق که پنج روزه بود، در دیدارهایی 
که داشتم با تمام وجود احساس کردم که مردم دو 
کشور ایران و عراق جدایی ناپذیر هستند. ظریف 
گفت: شنبه ش��ب هم برای تدارک سفر تاریخی 
آقای روحانی به عراق عازم این کش��ور هستم و 
مطمئنم این سفر نشان خواهد که دو ملت ایران و 

عراق قلب تپنده منطقه هستند.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود 
افزود: ش��هید حکیم نمونه بارز اخاق اس��امی 
بود که همزمان با مجاهدت، اخاق داش��ت. اگر 
نبود این ویژگی های شهید حکیم، امروز با عراق 
دیگری مواجه بودیم . وی اضافه کرد: آنچه شهید 
حکیم پایه گذاری کرد منجر به ایجاد ارتباط عمیق 
میان ایران و عراق و نهادینه شدن این روابط شد 
و امروز می بینید که هیچ قدرتی نمی تواند این دو 
ملت را از هم جدا کند. ارتباطی که با بدر در مبارزه 
با صدام ش��روع شد و با حشد الش��عبی ادامه پیدا 
کرد و دیدیم که مردم ای��ران و عراق در کنار هم 
با تکفیر و تروریسم مبارزه کردند. ظریف تصریح 

کرد: شهید حکیم توسط فاسدترین و فاسق ترین 
افراد که تکفیری ها بودند ش��هید ش��د و ثمره آن 
درهم آمیخته شدن خون ایرانی ها و عراقی ها در 
مبارزه با تکفیر، داعش و گروه های تروریستی بود 
و این آمیخته شدن خون مردم ایران و عراق اجازه 
تفرقه میان این دو کشور را نخواهد داد. وی یادآور 
شد: شهید حکیم کسی بود که با درایت پروژه های 
بس��یار خطرناکی را که برای آینده عراق تدارک 
دیده بودند نقش بر آب کرد. ایش��ان توانس��ت با 
حکمت و درایتی که داشت از آن مرحله عبور کند.

 رایزنی با همتای آذربایجانی 
درباره قره باغ

ظری��ف همچنین روز گذش��ته ب��ا »المار محمد 
یاروف« وزیر امور خارج��ه جمهوری آذربایجان 
دیدار و گفت وگو ک��رد. وزارت خارجه جمهوری 
آذربایجان طی بیانیه ای درباره دیدار این دو، اعام 
کرد: دو ط��رف درباره روابط دوجانبه، موضوعات 
منطقه ای و مناقشه »قره باغ« تبادل نظر کردند. 
طبق این بیانیه، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان 
در ای��ن دی��دار درباره ل��زوم حل در اس��رع وقت 
مناقشه ناگورنو قره باغ بین جمهوری آذربایجان 
و ارمنس��تان تاکید کرد و همت��ای ایرانی خود را 
در جری��ان وضعیت جاری فراین��د مذاکرات قرار 
داد. ب��ه گزارش فارس، ظریف ه��م در این دیدار 
ضمن تاکید بر لزوم توسعه جامع روابط دو کشور 
همسایه، درباره ضرورت ایجاد روابط دوجانبه به 
منظور سرعت دادن به اجرای پروژه های مدنظر 

دو کشور تاکید کرده است.

فرمان�ده کل ارتش با بیان اینکه دفاع از 
آس�مان ایران اس�امی هدف، هویت و 
کارت شناس�ایی قرارگاه پدافند هوایی 
است، گفت: این کارت شناسایی را باید 
سر دست بگیریم و از دشمنی نهراسیم.

سرلشکر سید عبدالرحیم موس��وی فرمانده کل 
ارت��ش در همای��ش فرماندهان ق��رارگاه پدافند 
هوای��ی خاتم اانبیا)ص( ارتش ضمن تش��کر و 
قدردانی از همه کارکنان این نیرو، اظهار داشت: 
در این یکسال گذشته توانستیم با موفقیت از جنگ 
پییچیده اقتصادی دش��من که در سال97 به اوج 
خود رس��ید، عبور کنیم. وی افزود: به اعتقاد من 
جنگ اقتصادی اخیر ک��ه توأمان با عملیات های 
روانی و سیاس��ی اس��ت و یکی از پیچیده ترین و 
سخت ترین جنگ ها حتی سخت تر از دوران دفاع 

مقدس است.

 دشمن در جنگ اقتصادی ناکام مانده
موس��وی خاطرنش��ان کرد: ما یک سال از جنگ 
اقتصادی را پش��ت سر گذاش��ته و دشمن را ناکام 
کردیم و حداقل یکس��ال دیگ��ر را پیش رو داریم 
و بای��د با مدیریت، تحمل و صبر از یکس��ال باقی 
مان��ده نیز عبور کنیم. فرمان��ده کل ارتش، گفت: 
رس��می ترین مقامات دش��منان ما رس��ماً اعام 
کردند که ایران اس��امی چهل س��الگی انقاب 
خود را نخواه��د دید و میلیارده��ا دار نیز هزینه 
می کنند. موسوی ادامه داد: دشمن در راستای این 
شعار اقدامات سنگینی را در سطح بین المللی و در 

سطح منطقه انجام داده و صد درصد مطمئن بود 
که موفق می شوند، اما اراده خداوند بزرگ به برکت 
رهبری داهیانه فرماندهی معظم کل قوا، استقامت و 
ایستادگی ملت ایران، این بود که دشمنان از همان 
جایی که حسابش را نکرده بودند، ضربه خورده و 

ناکام بمانند.
وی با اش��اره به اقدامات صورت گرفته در ارتش 
جمهوری اسامی ایران علی رغم محدودیت ها، 
گف��ت: در مورد خیلی ها می گفتن��د پروژه چیتگر 
اصًا شدنی نیست و اما ما توانستیم هرچند هنوز 
خیلی عقب هس��تیم اما س��عی بر این داشتیم که 
انگیزه، تحرک و خواس��تن محقق ایجاد ش��ود. 
موس��وی با بیان اینکه دفاع از آسمان ایران عزیز 
هدف، هویت و کارت شناس��ایی قرارگاه پدافند 
هوایی است، عنوان کرد: آسمانی که ندای دفاع از 
اسام، مظلومین و مبارزه با نظام سلطه و ظالم در 
زیر آن طنین افکن است هویت و کارت شناسایی 
قرارگاه پدافند هوایی است و این کارت شناسایی 
را باید سر دست بگیریم و به عالم و آدم نشان دهیم 
و از هیچ شیطان و شیطنتی هم نهراسیم و تردید و 
شکی به دل خود راه ندهیم و پیش برویم و مطمئن 
باش��ید که خداوند با ما اس��ت. به گ��زارش مهر، 
فرمانده کل ارتش ادامه داد: وقتی می گوئیم کارت 
شناس��ی را بر سر دست بگیرید یعنی آن فرمانده، 
محقق، کاربر، تعمیرکار، اس��تاد، دانشجو و دانش 
پژوه وقتی آن کار را انجام می دهد، هر کسی که از 
دور کار وی را مشاهده می کند، تبلور »سر دست 
گرفتن کارت شناسایی« و هویت قرارگاه پدافند 

هوایی خاتم اانبیا ارتش را در وجود آن ببیند.

تهران و بغداد 
ستون های امنیت منطقه

دفاع از آسمان ایران 
هویت پدافند هوایی است

سرلشکر موسوی:ظریف تأکید کرد
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  قض�ایی  

تشریح آخرین وضعیت پرداخت ویژه 
مناطق مرزی 

رییس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه گفت: اقدامات 
و پیگیری ازم به منظ��ور پرداخت فوق العاده ویژه مناطق مرزی صورت 
گرفته و کارکنان ش��اغل در مراکز ش��هرهای مرزی اعم از اس��تان های 
آذربایجان غربی، ایام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان، 
کرمانشاه، خوزستان )شهرهای شوش ، هویزه و دشت آزادگان( و هرمزگان 

)شهرهای جاسک و میناب( مشمول این افزایش خواهند بود.
مهدی ناصری دولت آبادی با اشاره به تخصیص اعتبارات ازم به منظور 
برقراری فوق العاده ایثارگری اظهارک��رد: با پیگیری های صورت گرفته 
اعتبارات ازم به منظور برقراری فوق العاده ایثارگری برابر ماده 51 قانون 
جامع خدمات رسانی به ایثارگری تأمین شده و دادگستری کلیه استان ها 
نس��بت به صدور احکام فوق العاده مزبور برای مش��موان ماده مذکور از 
قبیل ) ش��هداء معظم، فرزندان شهدا ، همسران شهدا، آزادگان، جانبازان 

25 درصد و بااتر ( اقدام کنند.
وی  افزود: افزایش فوق العاده معادل 25 درصد  حداقل حقوق است که از 

تاریخ اول مهرماه سال 97  در قوه قضاییه اجرایی می شود.
ناصری دولت آبادی در خصوص مأموریت تحصیلی ایثارگران اظهارکرد: 
براساس ماده 12 قانون تحصیات استخدامی و اجتماعی جانبازان و بند 
ز ماده 88 قانون پنج ساله ششم توس��عه، جانبازان و آزادگان و رزمندگان 
و فرزندان ش��اهد مش��مول قانون مذکور هس��تند و می توانند براساس 
دستورالعمل ها و بخش��نامه های مربوطه از ماموریت تحصیلی استفاده 
نمایند و به اس��تناد رای ش��ماره 1268 و 1269 مورخ 02 /05 /97 هیات 
عمومی دیوان عدالت اداری، صدور احکام مربوط به مأموریت تحصیلی 

فرزندان جانباز، مغایر با قوانین و مقررات مربوطه است.
رییس امور اداری و اس��تخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه با تأکید بر  به 
کارگیری کارکنان در محل پس��ت های س��ازمانی اظهارکرد: با توجه به 
مش��کات عدیده ناشی از عدم اش��تغال در محل پست های سازمانی، از 
معاونان منابع انسانی دادگستری های کل کشور درخواست شد علی رغم 

مشکات اجرایی، نسبت به سامان دهی موضوع اقدام شود.
ناصری دولت آب��ادی عنوان کرد: به کارگیری و مس��تقرکردن کارکنان 
ستادی در پس��ت های دیگر و عدم اشتغال در محل پست های سازمانی، 
چالش هایی را از جمل��ه عدم نظارت صحیح ب��ر روی عملکرد کارکنان 
خصوصاً در بحث برخورد با تخلفات به همراه دارد و فرصت ارتقاء برمبنای 
تخصص فرد را از بین می رود؛ لذا  به کارگیری کارکنان در محل پست های 

سازمانی ضرورت دارد.
وی گفت: تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی 
در حال پیگیری ساز و کار از سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ مجوز 

هستیم و به محض وصول پاسخ بخشنامه آن اباغ می شود.
ناصری دولت آبادی در خص��وص تاریخ اخذ طبقه و رتبه کارکنان اداری 
نیز گفت: تقویمی برای همه کارکنان در نظر گرفته و تهیه ش��د و به طور 
متناوب در سطح کشور در حال رصد می باشد تا همکاران در راس تاریخی 
که استحقاق دارند طبقه خود را اخذ کنند. اخذ طبقه به روزشده است امری 

که در گذشته شاید سالیانی به تاخیر می افتاد.
وی ادامه داد: خواهشمند است چنانچه همکاران ادارای ادعایی نسبت به 

تاخیر اخذ طبقه دارند به امور اداری اعام کنند.
رییس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری پیرامون مشکل کارکنانی 
که دارای س��وابق دولتی قابل قبول می باش��ند که کس��ور قانونی آنها به 
صندوق های بازنشستگی پرداخت نشده اس��ت یا به صندوق های دیگر 
پرداخت شده، بیان داشت: موضوع طی بخش��نامه مورخ 27/05/97 به 
کلیه دادگستری ها اباغ شده است تا کارکنان مزبور جهت تعیین تکلیف 

سوابق بیمه خود به صندوق های بازنشستگی مراجعه کنند.

بیشترین عملکرد دادستانی ها 
در حوزه بهداشت و سامت است

مع��اون قضایی دادس��تانی کل کش��ور در پیگی��ری حقوق عامه گفت: 
آمار دریافتی در 6 ماه اول س��ال 97 نش��ان می دهد بیش��ترین عملکرد 
دادستانی های سراسر کشور در حوزه بهداشت و سامت انسانی بوده است.

محمدجواد حش��متی اظهارکرد: دادستان ها در زمینه سامت و بهداشت 
عمومی حساس��یت بسیاری به خرج می دهند و در حوزه سامت و امنیت 
جانی و بهداشت عمومی بیشترین و بهترین عملکرد را داشته اند و پس از 
آن در م��واردی مانند مقابله با جرایم علیه اراضی ملی، منابع طبیعی تغییر 

کاربری اراضی کشاورزی و اموال دولتی فعالیت قابل توجهی داشته اند.
وی افزود: به عنوان نمونه در 6 ماه اول سال 97 طبق گزارش های اعام 
ش��ده صدها مورد تذکر، تشکیل پرونده و پیگیری از سوی دادستان های 
برخی استان ها در حوزه بهداشت و س��امت انسانی مطرح و انجام شده 
است. حش��متی گفت: بعد از اباغ دس��تورالعمل صیانت از حقوق عامه و 
تکالیفی که به دادستان ها محول شده است، مسئوان قضایی در بسیاری 
از اس��تان ها به صورت خودجوش در مس��ائل مختلف مانند س��امت و 
بهداشت، محیط  زیست یا آلودگی هوا و مانند آن ورود قاطع و قابل توجهی 

داشته و اقدامات خوبی انجام داده اند. 
وی افزود: دادستان ها گاهی مکاتبه می کنند یا تذکر می دهند و این تذکرها 
نیز باعث اصاح برخی فرآیندها ش��ده است. در مجموع هر گزارشی که 
از ش��رکت های دولتی یا خصوصی به دادستانی برسد، همکاران قضایی 
در مراکز استان ها پیگیری می کنند و عاوه بر این، سازمان بازرسی کل 
کشور نیز وظیفه پیگیری مشکات و شکایات را در بخش های دولتی دارد.

برخورد با مدیرانی که تکلیف خود را 
انجام نمی دهند 

رییس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدیری که در 
تکالیفش حق الناس اس��ت اگر در امانت و مدیریت کم کاری کند خیانت 

و ظلم کرده است.
حجت ااسام و المسلمین مزارعی در ابتدای نشست شورای حفظ حقوق 
بیت المال در اراضی، ملی و منابع طبیعی، هدف از برگزاری این نشست را 
صیان��ت از حقوق بیت المال و حقوق عامه بیان کرد و افزود: در اینکه باید 
از عرصه بیت المال برای خدمت به مردم اس��تفاده شود، ما هیچ مخالفتی 
نداریم که همه از آن استفاده کنند، مدیران در صیانت حداکثر تاش را دارند 
و در مقابل آن همه مردم ضامن هستند، و چنانچه فقط زمینه استفاده برای 

برخی را فراهم کنیم در غیر این صورت، این واقعاً ظلم است.
وی خطاب به دادستان عمومی و انقاب مرکز استان و بازرس کل که در 
این نشست نیز حضور داش��تند بیان کرد: با آن مدیرانی که تکلیف خود را 

انجام نمی دهند برخورد کنید.
وی با بیان اینکه هدف همه  ما یکی است و آن خدمت به نظام جمهوری 
اسامی اس��ت گفت: امروز بزرگترین حرکت انقابی، خدمت به مردم و 

برطرف کردن مشکات فقرا و پا برهنگان است.

روی خط خبر

روزگذش��ته رییس قوه قضاییه به حرم مطهر امام خمینی )ره( رفت و با آرمان های بنیانگذار 
جمهوری اسامی ایران تجدید میثاق کرد.

آیت اه دکتر سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه با حضور در حرم مطهر امام خمینی )ره(، از 
روح بلند امام راحل برای اجرای ماموریت جدید خود استمداد کرد. به گزارش میزان، شانزدهم 

اسفند ماه حضرت آیت اه خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی در حکمی آیت اه دکتر سید 
ابراهیم رییسی را به ریاست قوه  قضاییه منصوب کردند.

تجدید میثاق رییس قوه قضاییه  با آرمان های امام خمینی)ره(
 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس سازمان زندان ها، گفت: تا پایان هفدهم اسفند ۹۷ 
آمار زندانیان مشمول بخش�نامه عفو گسترده زندانیان به 

85 هزار نفر رسید.

اصغ��ر جهانگیر درباره اع��ام آخرین نتایج اجرای بخش��نامه عفو 
گسترده زندانیان که به مناس��بت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب 
اسامی توسط رهبر معظم انقاب اعطا شده است، اظهارکرد: طبق 
آخرین آمار از مشموان بخشنامه عفو گسترده زندانیان تا پایان روز 
17 اسفند ماه تعداد 85 هزار نفر مشمول اجرای این بخشنامه شدند 
که از این تعداد 51 هزار زندانی آزاد و 34 هزار نفر مش��مول تخفیف 

مجازات شدند.
رییس سازمان زندان ها در خصوص استان هایی که بیشترین تعداد 
مش��موان را داش��تند، به تس��نیم گفت: همچنان 5 استان تهران، 
خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمان به ترتیب پنج استان اول 
کشور هستند که بیشترین تعداد محکومان مشمول عفو را در اختیار 
دارند. وی در خصوص بیشترین درصد آزادی در هر استان نسبت به 
تعداد محکومان همان استان نیز گفت: براساس آخرین گزارش ها 
به ترتیب استان های سمنان، خراس��ان شمالی، قزوین، آذربایجان 
شرقی و خراس��ان جنوبی بااترین درصد مشموان عفو نسبت به 

محکومان کل استان را دارند.
رییس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه تعداد زندانیان اتباع بیگانه که تا 
پایان دیروز مشمول این عفو گسترده و رأفت اسامی قرار گرفته اند 
را تعداد یک هزار و 110 نفر اعام کرد و افزود: از این تعداد یک هزار 

و 78 نفر مرد و 33 نفر زن هستند.
این مقام ارشد قضایی در خصوص زنان زندانی مشمول این بخشنامه 
نیز گفت: تا پایان وقت هفدهم اس��فند ماه تعداد 2 هزار و 404 نفر از 
زنان زندانی مشمول این بخشنامه شدند. جهانگیر اظهارکرد: با توجه 
به سیاس��ت های کاهش جمعیت کیفری که مورد تاکید مقام معظم 

رهبری و همچنین از رئوس برنامه های قوه قضاییه اس��ت درصدد 
استفاده حداکثری از این بخشنامه هس��تیم و از لحظات اول اباغ 
این بخش��نامه مراجع قضایی به اتفاق مسئوان زندان های سراسر 
کشور پرونده های تمام زندانیان را به دقت مورد بررسی قرار داده اند.

وی ابراز امیدواری کرد با کم��ک قضات و پیگیری های مددکاران 
زندان ها بتوانیم تعداد بیش��تری از زندانیان را که مشمول مفاد این 

بخشنامه هستند از زندان ها آزاد کنیم.
رییس س��ازمان زندان ها مجدداً ب��ر نظارت دقیق ب��ر روند آزادی 
زندانیان تأکید ک��رد و گفت: هرچند اجرای این بخش��نامه موجب 
آزادی یا تخفیف مجازات تعداد قابل توجهی از زندانیان ش��ده است 
اما استثنائات بخشنامه همچنان به قوت خود باقی است و هیچ زندانی 
خطرناک که موجب سلب امنیت جامعه یا آسایش شهروندان بشود 

از زندان آزاد نشده است.
جهانگیر در ادامه تأکید کرد: اجرای بخشنامه عفو گسترده زندانیان با 
این حجم نشاندهنده ظرفیت نظام مقدس جمهوری اسامی ایران 
در توسعه سامت اجتماعی، توان دستگاه قضایی و دغدغه مسئوان 

قضایی و زندان های کشور برای کاهش جمعیت کیفری است.

مع�اون حقوقی قوه قضایی�ه، گفت: ایحه جام�ع اداری و 
اس�تخدامی قوه قضاییه پس از تدوین و نهایی س�ازی در 

قوه قضاییه به دولت ارسال شد.

 ذبیح اه خداییان از ارسال ایحه جامع اداری استخدامی قوه قضاییه 
به دولت خبر داد و با بیان اینکه ارتقا س��طح نظام اداری قوه قضاییه 
عمده  ترین هدف تدوین ایحه فوق محسوب می  شود، اظهارکرد: 
دستگاه قضایی در اجرای اصل  های 156، 157 و 158 قانون اساسی، 
سیاست های کان قضایی و اداری اباغی مقام معظم رهبری )مورخ 
15/ 9/ 85 و 14 /1/ 89(، سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسامی 
ایران و همچنین بند »ی« ماده 211 از فصل هش��تم قانون برنامه 
پنجم توسعه کش��ور، اقدام به تهیه ایحه جامع اداری و استخدامی 

خود کرده است.
وی با اش��اره به اینکه در تدوین این ایحه معاونت حقوقی، معاونت 
آموزش و منابع انس��انی و معاونت اول قوه قضاییه مش��ارکتی فعال 
داشته اند، خاطرنشان کرد: نظر به حساسیت های موجود، این ایحه 
در مراحل مختلف مورد بازنگری و اصاحات قرار گرفت و سرانجام 
با نهایی سازی در حوزه ریاست قوه قضاییه، برای طی کردن مراحل 

قانونگذاری به دولت ارسال شد.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی معاونت حقوق��ی  قوه قضاییه، این 
مقام قضایی ضرورت  های تدوین ایحه مذکور را متعدد برشمرد و 
تصریح کرد: امروزه در بسیاری از کشور ها استقال دستگاه قضایی 
به رسمیت شناخته شده است. در کشور ما نیز اگرچه در قانون اساسی، 
به استقال دستگاه قضایی تصریح ش��ده است؛ اما به خصوص در 
مسائل بودجه  ای و مالی و همچنین استخدامی این موضوع چندان 

نمودی ندارد.
خداییان اعمال مقررات اداری و اس��تخدامی عمومی کش��ور را در 
قوه قضاییه یکی از مس��ائل و مشکات دس��تگاه قضایی برشمرد و 

افزود: فقدان سازگاری میان این نوع قوانین و مقررات و شرایط خاص 
و اقتضائات قوه قضاییه همواره از چالش های جدی این دس��تگاه به 
شمار آمده است؛ تا جایی که نظام اداری موجود را برای اجرا در این 
قوه، می توان ناکارآمد و حتی مانعی در مسیر رشد و حرکت در جهت 

نیل به اهداف تعیین شده دانست.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اش��اره به فق��دان توجه به امور رفاهی 
کارمندان قوه قضاییه در قوانین اداری و اس��تخدامی عمومی کشور 
اظهارکرد: تعیین نشدن حقوق و مزایای دریافتی متناسب با وظایف 
و تکالیف و مس��ئولیت های خطیر کارمن��دان اداری در روند اجرای 
دادرس��ی عادان��ه، از عمده ترین نقایص موج��ود در این حیطه به 

شمار می رود.
وی در ادامه گفت: امیدواریم هر چه س��ریع تر تصویب ایحه جامع 
اداری و اس��تخدامی قوه قضاییه را که متناس��ب با تکالیف، نیاز ها و 
ساختار س��ازمانی دس��تگاه قضایی تهیه و تنظیم شده است شاهد 
باش��یم؛ به طور قطع اجرای قانونی با مختصات مذکور در رش��د و 
بالندگی دس��تگاه قضای��ی در ابعاد مختلف قضایی و اداری بس��یار 

اثربخش خواهد بود.

دومین جلسه دادگاه رس�یدگی به اتهام مدیر عامل سابق 
شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر در شعبه سوم 

دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد.

در ابتدا حسینی نماینده دادستان تهران گفت: با توجه به محتویات پرونده 
و گزارشات سازمان اطاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور و اظهارات 
متهمین و گزارش مدیر عامل صنایع پتروش��یمی در خصوص تخلفات 
مدیران شرکت بازرگانی پتروشمیی اعام کرده است که شرکت بازرگانی 
پتروشیمی مسئولیت انعقاد قرارداشته است و موظف بوده وجوه حاصل از 
فروش نفت را عینا به حساب های ذی ربط داخلی واریز کند. همچنین در 
تعهدات قراردادی همانند یک امین باید عمل می کرده که به نظر می رسد 

شرکت بازرگانی پتروشیمی به این مفاد قراردادی عمل نکرده است.
نماینده دادس��تان افزود: مص��رف وجوه حاصل��ه از فروش محصوات 
پتروش��یمی در جا هایی غیر از موارد مذکور در قرارداد مصرف شده است 
و تس��هیل و جابجایی ارز را بدون اجازه از شریک ایرانی خود انجام داده 
است. همچنین این شرکت فروش محصوات به شرکت های خارجی 
را بدون رعایت مفاد قرارداد ه��ا و بدون اخذ تضمین کافی انجام داده که 

موجب ضرر و زیان به شرکت های داخلی گردیده است.
به گزارش میزان، وی بیان کرد: کلیه وجوه ارزی که به حساب شرکت های 
مختلف پتروشیمی واریز شده است مورد تأیید نبوده، چون باید با ارز خارجی 
به داخل منتقل می شده است. حسب گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ 
خلیج فارس عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی نسبت به 

منابع ارزی از قرار ذیل است:
تسویه دیر هنگام مطالبات شرکت های زیر گروه علی رغم اخذ مطالبات، 
عدم تس��ویه مطالبات ش��رکت نفت علی رغم کس��ر مبالغ هر کدام از 
مجتمع های پتروش��یمی، تبدیل و جابه جایی ارز ش��رکت ها بدون اخذ 
مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نهایتا تحصیل مال نامشروع به 
ارزش بی��ش از 324 میلیون یورو از منابع ارزی، 622 میلیون و 484 هزار 
یورو حاصل از فروش محصوات پتروشیمی و 3 میلیارد و 214 میلیون و 

523 هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.
وی در ادامه به قرائت کیفرخواست متهمین پرداخت:

1. رض��ا حمزه لو که وی اولین مدیر عامل ش��رکت پتروش��یمی پس از 
خصوصی س��ازی در سال 88 بوده است وی با تبانی با خانم مرجان شیخ 
ااسامی آل آقا حسب گزارش سازمان بازرسی در تشکیل شرکت های 
مختلف ضوابط را رعایت نکرده اند. این متهم 659 میلیون و 934 هزار و 
763 یورو ارز منتقل ش��ده از خارج را به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز و 
بخشی از آن را به صورت ارز خارجی به شرکت های خود منتقل کرده است 
و مابقی این مبلغ به میزان 347 میلیون و 238 هزار 313 یورو را که منشا 
خارجی داش��ته است به داخل منتقل کرده است. با توجه به تفاوت ارزش 
ارز این متهم ما به التفاوت قیمت مذکور را به ارزش 7 میلیون و 65 هزار و 
529 یورو که معادل 8 میلیون و 710 هزار و 384 دار می باشد تحصیل 

کرده است که این تحصیل نامشروع بوده است.
نماینده دادستان گفت: این میزان تحصیل مال نامشروع جدای از گردش 

حساب آن ها به مبلغ 934 میلیون و 763 هزار و 650 یورو بوده است.
2. مرجان ش��یخ ااسامی آل آقا مدیر عامل ش��رکت های دینز و هترا 
تجارت می باشد و شریک اصلی رضا حمزه لو بوده است. وی وجوه حاصله 
را به بهانه تحریم ها به حساب شرکت های خود واریز می کرده است. وی 
همکار اصلی آقای حمزه لو بوده اس��ت و در حال حاضر در خارج از کشور 
به سر می برد. این متهم مبالغی به میزان 7 میلیون و 56 هزار و 529 یورو 

که معادل 8 میلیون و 710 هزار و 384 دار است تحصیل کرده است.
وی به متهم ردیف س��وم هم اش��اره کرد و گفت: این فرد رییس هیات 
مدیره شرکت وقت پتروش��یمی و مالک 45 درصدی شرکت مستقر در 
دوبی است و آقای سید امین قرشی سروستانی امین و نماینده تام ااختیار 
او بوده است. اتهام این فرد تصاحب و تحصیل مال نامشروع وجوه حاصله 
از فروش محصوات پتروشیمی می باشد که ارزش ریالی آن 63 میلیارد 

و 727 میلیون و 455 تومان است.
4. سید امین قرشی سروس��تانی این فرد نماینده تام ااختیار مدیرعامل 
شرکت های مذکور بوده اس��ت و در دریافت ارز های پتروشیمی و انتقال 
آن ها به داخل کشور نقش اساسی داشته است. این فرد مبلغ 31 میلیارد 

و 863 میلیون و 727 هزار و 500 تومان به نفع خود تصاحب کرده است.
5. سام حامد ساعدیان متهم دیگر است که 5 میلیارد و 49 میلیون تومان 
تحصیل نامشروع داشته است. وی ارز های حاصل از فروش محصوات 
پتروشیمی را به ریال تبدیل می کرده است. وی در تحصیل مال نامشروع 
با آقای سروستانی همکاری مس��تقیم داشته است و در همکاری با وی 

موجبات تکمیل جرم را تسهیل کرده است.
6. مصطفی تهرانی صفا متهم دیگر این پرونده اس��ت که با دستور رضا 
حمزه لو به بهان��ه دور زدن تحریم ها اقدام به انتقال یک میلیون یورو به 
بانک آلمانی کرده است و سپس اقدام به پرداخت مطالبات مجمتع های 
پتروشیمی اروپایی می کرده است، اما به ازای این کار سه درصد کارمزد 
دریافت کرده اس��ت. با تاخی��ر 18 ماهه وی پول واریزی را به حس��اب 
ش��رکت های ایرانی عودت داده اس��ت، اما پول حاصل شده از سود این 
پول چیزی حدود 33 هزار و 300 یورو برآورد می ش��ود که تحصیل مال 

نامشروع بوده است.

7. محسن احمدیان و 8. محمدحسین شیرعلی متهمان دیگر این پرونده 
هستند که با تبانی با شرکت های خارجی در خرید محصوات پتروشیمی 
توسط شرکت های اروپایی انحراف ایجاد کرده و مشتری ها را به سمت 
بازار آزاد می کش��اندند که احمدیان با این کارش موجبات تضییع وجوه 

حاصله از فروش نفت را فراهم کرده است.
این دو در انجام معامات پورسانت خود را می گرفتند. شیرعلی در جریان 
کار های احمدیان ب��وده و آگاهانه با او همکاری می کرده و به وقوع جرم 
توسط او کمک می کرده و لذا معاونت و اخال در نظام اقتصادی و معاونت 

در تحصیل نامشروع اتهاماتی است که متوجه او است.
نماینده دادستان افزود: تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت 
فروش محصوات پتروشیمی به ش��رکت های خارجی، تحصیل مال 
نامش��روع از طریق دریافت پورسانت در معامله خرید 30 درصد از سهام 
شرکت سوئیسی، تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت در 
معامله خرید 60 درصد از سهام شرکت فیلیپینی از جمله اتهامات او است.

وی افزود: احمدیان در جلس��ات بازپرس��ی اعام کرده است که از سال 
74 تا 91 از طریق معامات گوناگون مبال��غ زیادی را با همکاری آقای 
شیرعلی به دست آورده اند، اما در سال 91، چون متوجه کبیره بودن این 
گناه ش��دند تصمیم گرفتند که این پول را پس بدهند، اما امکان عودت 
آن وجود نداشته است و هم اینک هم قصد دارند مبالغ به دست آورده را 
عودت دهند. وی گفت: همچنین آقای شیرعلی در مورد مبالغ دریافتی 
پورسانتی گفته اس��ت که به نظرم این مبالغ نباید بیش از 8 میلیون دار 
باشد وی با اینکه اخذ پول بابت کمیس��یون را قبول داشته است عنوان 
می کند که من دقیقا نمی دانم چه مقدار پول گرفته ام و هر مقدار احمدیان 

گرفته باشد من نیز گرفته ام.
9. علیرضا عای��ی رحمانی متهم دیگر این پرونده اس��ت. وی یکی از 

سهامداران شرکت بازرگانی پتروشیمی می باش��د و از تاریخ 23.10.88 
عضو هیئت مدیره این ش��رکت بوده اس��ت. وی به عنوان عضو هیئت 
مدیره این شرکت در جریان کامل اقدامات شرکت بوده و خود جزو مدیران 
تصمیم ساز این شرکت بوده است و اکنون اخال در نظام اقتصادی اتهام 

منتسب به وی است.
نماینده دادس��تان بیان کرد: یکی از دایل این اتهام عدم انتقال ارز ها به 
داخل کشور و جمع آوری این میزان در داخل بوده که باعث کمبود ارز در 
داخل شده است و این کار موجب اخال کان در نظام اقتصادی کشور 

گردیده است.
در ادامه نماینده دادستان گفت: برخی متهمان اموالی را به نفع خود تحصیل 
کرده اند که نامشروع است و روش درآمدی آن ها غیر قانونی است؛ لذا مال 
تحصیل شده مصداق تحصیل مال نامشروع است که از دادگاه تقاضا دارم 

عاوه بر رسیدگی حکم استرداد اموال مذکور را نیز صادر کند.
حس��ینی ادامه داد: برخی دیگر از متهمان عاوه ب��ر تخلفاتی که انجام 
داده اند جرم معاونت را نیز داشته اند. با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات 
بازپرسی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش سازمان اطاعات 
سپاه درباره متهمان معاونت در اخال در نظام کشور چند نکته قابل ذکر 
اس��ت از جمله اینکه معصومه دری در جریان انتقال بخش��ی از ارز های 
حاصله به شرکت ام تی ان با محس��ن احمدیان همکاری مستمر داشته 
است و در استفاده از خدمات یورویی با مدیرعامل آن همکاری داشته است.
نماینده دادستان افزود: سید علیرضا حسینی هم براساس دستور حمزه لو 
و خیری زاده ارز ها را به حساب شرکت دنیس واریز کرده است، این افراد 
دارای س��ابقه کار در حوزه پتروشیمی بودند و روزی که به عنوان مسئول 
در این ش��رکت کار می کردند باید از دان��ش و تجربه ازم در زمینه های 
مختلف برخوردار باشند. همچنین مقامات ذیربط در شرکت پتروشیمی و 
وزارت نفت در مکاتبات خود به این افراد هشدار دادند و با توجه به مطالب 
فوق علم و آگاهی متهمان از اعمال خود محرز بوده و عمل آن ها با تعریف 

معاون انطباق دارد.
نماینده دادس��تان اظهارکرد: آقای ابوالفضل ملکی شمس آباد در جریان 
اقدامات محس��ن احمدیان است و ارز با منش��ا داخلی به حساب شرکت 
بازرگانی پتروش��یمی در ایران واریز کرده و حسب بررسی های صورت 
گرفته اکثر وجوه یورویی واریز به شرکت بازرگانی پتروشیمی نزد بانک 
اقتصاد نوین توس��ط این فرد انجام می شده است که نحوه اقدامات او در 
خرید و فروش ارز مبین این است که او به عنوان عنصر فعال از یک زنجیره 
عمل کرده و از موقعیت خودآگاه و عامدانه همکاری داشته و اتهام معاونت 
در اخال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع متوجه او است.

در ادام��ه رضا حمزه لو افزود: درباره اتهام بن��ده مبنی بر اخال کان در 
نظام اقتصادی باید بگویم دوره من مصادف با تثبیت ارز بوده اس��ت و در 
چند صفحه از کیفرخواست صراحتا اعام شده که این ارز ها به طور کامل 
تسویه شده و حتی یک دار هم باقی نمانده است و درباره دریافت کارمزد 

به صراحت در صفحاتی از کیفرخواست قید شده از شرکت بازرگانی یک 
ریال کارمزد دریافت نکرده ام.

وی تصریح کرد: نقش ما در شرکت پتروشیمی به این شکل بود که صنعت 
پتروشیمی در سال 550 میلیون یورو ارز وارد شبکه کرده که این عدد در 
سال 89 به 3.5 میلیارد یورو رسیده است و شرکت بازرگانی پتروشیمی در 
عین تحریم و تولیدات جدید درکشور تمام آن ها را صادر و پول را به شبکه 

بانکی کشور برگردانده است.
متهم حمزه لو در ادامه دفاع از خود در برابر اتهامات وارده گفت: در س��ال 
88 کل صادرات پتروشیمی کشور که توسط دولت صورت گرفت حدود 
1.05 میلیارد یورو بوده اس��ت که حدود نیمی از این مبلغ به کش��ور وارد 
شده است. در آن سال شرکت پتروشیمی تماما دولتی بوده است، اما پس 
ازخصوصی س��ازی در س��ال 89 مبلغ 3.5 میلیارد یورو توسط ما پول به 

کشور وارد شده است.
متهم حمزه لو عنوان کرد: در سال 89 کل صادرات شرکت های دولتی 3.2 
میلیارد بوده است که از این میزان 1.1 میلیارد یورو در خارج پرداخت شده 
است که این میزان بابت اقس��اط فاینانس و نیز خرید تجهیزات صنعتی 

مورد نیاز کشور بوده است.
وی افزود: همانطور که می دانید ش��رکت بازرگانی پتروشیمی نیاز های 
مالی متعدد دارد و درابتدای هر سال شرکت ملی صنایع پتروشیمی به همه 
شرکت های دستورالعمل هایی می فرستد که در آن تعیین تکلیف یکساله 
آن شرکت صورت گرفته است. بر اساس این اباغیه و دستورالعمل تمام 
شرکت ها باید نسبت به پرداخت های تعیین شده عمل کنند و چون شرکت 
ما یک شرکت کارگزاری است موظف به اجرای دستورات صادره هستیم.

وی بیان کرد: ما هر هفته تمام عملکرد مالی خود و پرداخت ها را تهیه و به 
شرکت صنایع ملی پتروشیمی ارائه می داده ایم و اسناد تمام این پرداخت ها 

و دستورات به صورت ریز ریز مشخص است.
در ادامه قاضی خطاب به حاضرین در جلس��ه گفت: ختم جلسه را اعام 
می کنیم به دلیل رس��یدگی به جلسات دادگاه آقای حسین هدایتی ادامه 

این جلسات مشخص نیست و متعاقبا اعام می شود.

 توضیحات قاضی در جمع خبرنگاران
همچنین قاضی مسعودی مقام، رییس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به 
جرایم اخال گران و مفسدان اقتصادی در حاشیه جلسه دادگاه در جمع 
خبرنگاران، در رابطه با میزان تحصیل مال نامشروع متهمان پرونده اخال 
اقتصادی در حوزه پتروشیمی گفت: رقم اصلی اخال در نظام اقتصادی 
کش��ور 6 میلیارد و 656 میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام 

این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.
 وی افزود: متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم 
اقتصادی کش��ور تزریق می کردند تا از این طریق نیاز های کشور تامین 
شود، ولی متاسفانه این افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل 

و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته اند.
قاضی مسعودی مقام با تکذیب اختاس 100 هزار میلیاردی که توسط 
برخی رسانه ها اعام ش��ده بود گفت: اینگونه نیست که بیان کنیم 100 
هزار میلیارد تومان توسط این افراد تصاحب شده باشد بلکه بحث تصاحب 

منافع مطرح است.
وی گفت: بنابر این بحث اختاس مطرح نیس��ت بلکه بحث اخال در 
نظام اقتصادی مطرح است و مبالغ سوءاستفاده های متهمان هم غالبا 15 
میلیون یورو یا 8 میلیون دار یا 31 میلیارد است پس این به معنای تصاحب 

100 هزار میلیارد تومان نیست.
رییس ش��عبه س��وم دادگاه ویژه در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از 
س��وی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: به طور مثال یکی از 
متهمان 31 میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر  8 
میلیون و خرده ای دار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده 15 میلیون 
دار به تحصیل مال نامشروع داش��ته و اینکه گفته شود تمام 6 میلیارد 
و 656 میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامش��روع در این پرونده است، 

صحت ندارد.
وی در ادامه به تخلف دیگر صورت گرفته در پرونده اشاره کرد و ادامه داد: 
آنچه موجب اخال شده عدم واریز ارز و استفاده از این تفاوت قیمت ها بوده 

است که درنهایت منجر به منفعت متهمان نیز گردیده است.

دکتر جهانگیر اعام کرد

آزادی 51 هزار زندانی 
در پی عفو گسترده محکومان

دکتر خداییان خبر داد

ارسال ایحه جامع اداری 
استخدامی قوه قضاییه به دولت

دومین جلسه محاکمه پرونده متهمان پتروشیمی برگزار شد

تکذیب خبر اختاس 100 هزار میلیارد تومانی
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چهره ها

 انتقاد از عملکرد  خودروسازان 
حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس گفت: در ش��رایطی 
که خودروس��ازان به تعه��دات خود 
عمل نک��رده  و خودروه��ای پیش 
فروش شده را با تاخیرهای طوانی 
مدت تحویل می دهند رفتار نامناسب 

توجیهی ندارد و قابل دفاع نیست.
وی   با انتقاد از برخورد نامناسب یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی 
با مشتری، گفت: خودروس��ازان باید در برخورد با مشتری نهایت احترام 
و ادب را رعایت کرده و ش��رایط خری��داران را درک کنند. در حال حاضر 
که م��ردم به دلیل ُخلف وعده خودروس��ازان بس��یار ناراحت و عصبانی 
هستند شرکت های خودروس��ازی باید تمام هم و غم خود را برای عمل 

به تعهدات به کار گیرند.
نماینده مردم فیروزه و نیش��ابور در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
خودروهای پیش فروش شده با تأخیر 4 ماه یا بیشتر به خریداران تحویل 
داده می شود، افزود: در ش��رایطی که خودروسازان به تعهدات خود عمل 
نکرده اند و خودروهای پیش فروش ش��ده را با تاخیرهای طوانی مدت 
و قیمت های سرس��ام آور به خریداران تحوی��ل می دهند رفتار بی ادبانه و 
برخورد نامناسب توجیهی ندارد و قابل دفاع نیست. دستگاه های نظارتی 

و قضایی باید با متخلفان برخورد کند.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خودروسازان باید 
تمام ت��وان خود را برای عمل به تعهدات به کار گیرند، خاطرنش��ان کرد: 
این ش��رکت ها نمی توانند ب��ا ادعاهایی مانند افزایش ن��رخ ارز از تحویل 

خودرو سرباز زنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با طرح این پرسش که در صورت کاهش 
نرخ ارز آیا خودروس��ازان مابقی پول را به خریداران برگش��ت می دادند، 
تصریح کرد: مسلما در صورت ایجاد چنین شرایطی این شرکت ها مبلغی 
به ازای ارزانی خودرو به خری��داران پرداخت نمی کردند بلکه قیمت درج 

شده در قرارداد را مبنا قرار می دادند.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس تصریح ک��رد: افزایش نرخ ارز 
مش��کات زیادی برای صنایع به ویژه صنعت خودروسازی ایجاد کرده 
اس��ت چراکه چهارچرخ ها از قطعات بیشماری تش��کیل می شود که در 
صورت نبود یکی از این قطعات خودرو قابل اس��تفاده نیست. همان گونه 
که در حال حاضر خودروهای بسیاری به دلیل ناقص بودن در انبارها مانده 

و قابل استفاده نیستند.

مخالفت با احیای وزارت بازرگانی 
محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون 
اجتماع��ی مجل��س با بی��ان اینکه 
وضعیت آشفته بازار دلیل قابل قبولی 
برای تشکیل وزارت بازرگانی نیست، 
گفت: وزارت بازرگانی به تنهایی هیچ 
کارآیی ن��دارد و وضعیت ب��ازار را با 

مدیریت می توان کنترل کرد.
وی درباره تاش برای  احیای وزارت بازرگانی گفت: در اکثر کشورهای 
دنیا بازرگانی و تولید در بخش های صنعتی و کش��اورزی دارای مدیریتی 
واحد هستند. حتی می توان گفت تجمیع تولید و بازرگانی در یک وزارتخانه 
ازجمله مهم ترین مولفه های تاثیر گذار در پیش��رفت کش��ورهای توسعه 

یافته است.
بادامچی تصریح کرد: احیای وزارت بازرگانی بارها در مجلس رد شده است 

و امیدواریم نمایندگان مجلس تصمیم صحیحی بگیرند.

ضرورت فعال شدن بخش اقتصادی 
سفارتخانه ها 

عبدالرضا رضیان، عضو هیات رئیسه 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با 
اشاره به ضرورت فعال شدن بخش 
اقتصادی س��فارتخانه ها گفت: باید 
میان بخش خصوصی و دولتی برای 
اس��تفاده از ظرفی��ت رایزن  ه��ای 

اقتصادی ارتباط عمیق ایجاد شود.
وی با اشاره به عملکرد رایزن های اقتصادی، گفت: پس از سوالی که آقای 
پورابراهیمی از آقای ظریف مبنی بر عملکرد ضعیف وزارت امور خارجه در 
حوزه رایزن های اقتصادی داشت این وزارتخانه تاحدودی درصدد بهبود 

وضعیت و افزایش نقش آفرینی این رایزن ها برآمد.
نماینده مردم قائم ش��هر، س��وادکوه و جویبار در مجلس شورای اسامی 
افزود: ب��رای بهبود عملکرد رایزن های اقتص��ادی، صحبت هایی با اتاق 
بازرگان��ی ایران انجام گرفت و مقرر ش��د نمایندگانی از بخش خصوصی 

با هزینه اتاق در سفارتخانه ها برای ارتقاء معامات تجاری حاضر شوند.
وی با اش��اره به نقش رایزن های اقتصادی ایران در سایر کشورها، اظهار 
کرد: نبود رایزن اقتصادی قوی در کشورهایی مانند کره و آفریقای جنوبی 

از جمله نقاط ضعف ایران در توسعه اقتصاد بین الملل است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه رایزن های اقتصادی برای 
توسعه مبادات تجاری میان ایران وکره بسیار ضعیف عمل کرده اند، اظهار 
کرد: اگرچه مبادات تجاری ما با کره بسیار باا و بیش از 20 میلیارد دار 
است اما رایزن های اقتصادی ایران نتوانستند این روابط را تسهیل و زمینه 

تجارت را افزایش دهند.
عضو هیات رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با 
بی��ان اینکه آفریقای جنوبی ظرفیت خوبی برای صادرات س��یمان ایران 
اس��ت، اظهار کرد: به دلیل نبود رایزن های اقتصادی فعال استفاده از این 

ظرفیت مغفول مانده است.
رضیان با بیان اینکه بخش اقتصادی سفارتخانه ها تعطیل است و فعالیت 
چندانی ندارد، خاطرنشان کرد: باید میان بخش خصوصی و دولتی برای 
اس��تفاده از رایزن  های اقتصادی ارتباط عمیق ایجاد شود تا از یک سو از 
ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از سوی دیگر زمینه مبادله میان ایران 

و سایر کشورها فراهم شود.
ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: ب��ه زعم وزیر امور خارجه از 
آنجایی که امکانات مالی کشور محدود است و کشور با کاهش اعتبارات 
ارزی روبه روست برخی از نمایندگی های ایران در سایر کشورها باید تعدیل 
شود در حالی که تعداد نیرو انسانی کشورهایی مانند کنگو، چین در حوزه 

اقتصاد بین الملل بسیار است.
رضیان گف��ت: ترکیه روز به روز زمینه تب��ادات اقتصادی خود را با دنیا 
گسترش می دهد چراکه در اکثر کشورها رایزن های اقتصادی فعال دارد.
عضو هیات رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اگر 
کشور به دنبال پویایی و رقابت پذیر شدن اقتصاد و رشد صنعت است باید 
صادرات را تقویت کند، تصریح کرد: یکی از زیرساخت های مهم و اثرگذار 

برای افزایش صادرات کشور افزایش تعداد رایزن های اقتصادی است.

  اقتصادی  

در بخش��ی از گ��زارش ای��ن مرکز با اش��اره به 
مشکات فعلی شرکت های عرضه کننده انرژی 
و کاهش درآمده��ای آنها، مصرف باای انرژی 
و کم توجهی به س��وخت های جایگزین در این 
شرایط، مهمترین چالش  فعلی مدیریت مصرف 
سوخت عنوان شده اس��ت.  در ادامه این گزارش 
آمده که در صورت ثبات تولید بنزین، شاهد شکاف 
تولی��د و مص��رف آن و در نهایت نی��از به جبران  

کسری از طریق واردات خواهیم بود. 

   یارانه پنهان بیش�تر به پرمصرف ها 
می رسد

 اختص��اص یاران��ه ب��ه پرمصرف ه��ای یکی از
 چالش های فعلی اقتصاد کش��ورمان اس��ت. در 
واقع در این شرایط و در حالی که برای جلوگیری 
از هدررفت انرژی پرمصرف ها باید جریمه شوند 
در نظام اقتصادی کشورمان برعکس این مساله 
اتفاق می افتد و پرمصرف ها با دریافت یارانه بیشتر 
در واقع به نوعی تشویق می شوند. این موضوع در 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز مورد انتقاد 
قرار گرفته است.  در این گزارش آمده: در شرایط 
کنونی هر فردی که تحرک و جابه جایی بیشتری 
داشته باشد، چه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی 
چه با استفاده از وس��ایل شخصی، از بنزین ارزان 
بیشتری اس��تفاده می کند و برعکس آنان که نیاز 
به سفر درون شهری یا برون شهری کمتری دارند 

از یارانه پنهان کمتری استفاده می کنند.

   تراز منفی روزان�ه 15 میلیون لیتری 
بنزین تا دو سال آینده

نکته مه��م بعدی اینکه طبق اطاعات منتش��ر 
شده توسط شرکت ملی پاایش و پخش ایران، 
مصرف میانگین بنزین در 6 ماه اول سال 1397 
حدود 88 میلی��ون لیتر در روز اس��ت. هر چند با 
اتمام فاز یک و دو پاایشگاه ستاره خلیج فارس، 
میانگین تولید 6 ماهه 1397 در حدود 88 میلیون 
لیتر در روز است. با سرعت 10 درصدی افزایش 
مصرف بنزین، حتی با اتمام فاز س��وم پاایشگاه 
ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف 
نخواهد بود و سرعت افزایش مصرف قطعاً بیشتر 
از س��رعت احداث پاایش��گاه ها خواهد بود. به 
طوری که، به راحتی پیش بینی می شود در دو سال 
آینده مصرف بنزین بیش از 120 میلیون لیتر در 
روز و ظرفیت تولید داخل حدود 105 میلیون لیتر 

در روز خواهد بود.
عاوه بر این، طبق اطاعات راهنمایی و رانندگی 
در سال 1396 حدود 17.4 میلیون خودرو بنزینی 
و حدود 2.9 میلیون خودرو گازسوز در کشور وجود 
دارد. در حالیکه در سال 1390 خودروهای بنزینی 
10.7 میلیون و خودروهای گازس��وز 2.4 میلیون 
بودند. بی توجهی به رش��د خودروهای گازسوز و 
ارتقای فنی آنها یک��ی از دایل مؤثر در افزایش 

مصرف بنزین بوده است.
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس 
7 راهکار ب��رای کاهش مصرف بنزی��ن و مهار 
قاچ��اق نفت گاز ارائه داده اس��ت که اس��تفاده از 
ظرفیت جایگاه ه��ایCNG ، احی��ای کارت 
سوخت بدون سهمیه بندی، احیای کارت سوخت 
به همراه سهمیه بندی، اصاح کیفیت خودروهای 
تولی��د داخل و جایگزینی خودروهای فرس��وده، 
تخصیص س��وخت بر اساس پیمایش به ناوگان 
حمل ونقل دیزلی درون و برون ش��هری، حذف 
مطلوبیت قاچاق با فروش سوخت به قیمت فوب 
به مصرف کنندگان عمده و توس��عه حمل ونقل 
مسافر با قطار ش��هری در تهران و 8 کانشهر از 

سرفصل های آن است. 

   کاهش چشمگیر مصرف بنزین 
CNG در صورت افزایش مصرف

در بخشی از این گزارش می خوانیم: در صورتی 
که س��وخت مصرفی 3 میلیون وس��یله نقلیه از 
بنزین به CNG تغییر یابد، مصرف بنزین بیش 
از 15 میلیون لیتر در روز کاهش خواهد یافت. به 
عاوه، در حالی که ظرفیت عرضه 39.6 میلیون 
مترمکع��ب در روز CNG وج��ود دارد، فق��ط 
20.6 میلیون مترمکعب در روز استفاده می شود. 
اگر بت��وان مصرف CNG را فق��ط 12 میلیون 
مترمکعب در روز افزایش داد، مصرف بنزین 10 

میلیون لیتر در روز کاهش می یابد.

   مزایای متعدد احیای کارت س�وخت 
بدون سهمیه بندی

ب��ازوی کارشناس��ی مجلس درب��اره ضرورت و 
مزای��ای اجرای راهکار دوم یعن��ی احیای کارت 
سوخت بدون س��همیه بندی اعام کرده است: 
تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه 
زمینه قاچاق گس��ترده این کاا را به وجود آورده 
که نیاز به تدبیر مناسب دارد. یکی از راهکارهای 
مواجهه ب��ا این موضوع، الزام اس��تفاده از کارت 
سوخت خودرو در هنگام سوختگیری و ممنوعیت 
هرگونه مبادله بنزین خارج از این س��امانه است 
همانگونه که مصرف بنزی��ن از54 میلیون لیتر 
در سال 93 به 48 میلیون لیتر در سال 94 رسید. 

 
   استفاده از مکانسیم سهمیه بندی

 در کشور اجتناب ناپذیر است
مرکز پژوه��ش های مجلس درب��اره ضرورت و 
مزایای اجرای راهکار س��وم یعنی احیای کارت 
سوخت به همراه سهمیه بندی اعام کرده است: 
برآورد رش��د 10 درصدی مصرف بنزین در سال 
جاری و سال آینده، لزوم توجه به رویکردهای مهار 
تقاضای بنزین با ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی را 
ضروری کرده اس��ت. حتی با بهره برداری کامل 
از پاایشگاه س��تاره خلیج فارس، ظرفیت تولید 
بنزین در کشور به حدود 105 میلیون لیتر در روز 
خواهد رس��ید و این تولید فقط تا اسفندماه 1397 
جوابگوی مصرف کش��ور خواهد بود و در س��ال 
آینده تأمین اعتبار ب��رای واردات بنزین مورد نیاز 
کشور مسئله حیاتی خواهد شد. مکانیسم کارت 
سوخت با س��همیه بندی، روشی غیرقیمتی برای 
مهار تقاضاست. الزام اس��تفاده از کارت سوخت 
ش��خصی در جایگاه ها به همراه سهمیه بندی و 
تعیین قیمت دوم برای مصارف فراتر از س��همیه، 
راه حل تجربه شده ای برای کاهش مصرف است. 

   برخاف مصوبه دولت  
فقط اتوبوس ها به GPS مجهز شده اند

این مرکز پژوهشی در توضیح راهکار دیگر یعنی 
تخصیص سوخت بر اس��اس پیمایش به ناوگان 
حمل ونقل دیزلی درون و برون شهری اعام کرده 
است: هرچند هیئت وزیران در سال 1393 مصوب 
کرد نفت گاز بر اس��اس پیمایش ب��ه خودروهای 
 GPS دیزلی تخصیص یابد، اما فقط اتوبوس ها به
مجهز ش��ده و 520 هزار خودروی درونشهری و 
کامیونها و وسایل راهداری فاقد GPS هستند. به 
عاوه، هزاران لنج تحت عناوین صیادی و حمل 
بار ثبت شده اند که فعالیت نکرده و فقط از سهمیه 
نفت گاز استفاده می کنند. هرچند راههای متنوعی 
برای تخصیص سهمیه به این لنجها در نظر گرفته 
شده است، اما به نظر می رسد، اختصاص سوخت 
متناسب با تردد واقعی لنجها راه حل اساسی مهار 

قاچاق در این بخش است.

مرکز پژوهش های مجلس راهکارهایی درباره مدیریت مصرف و قاچاق سوخت ارائه کرد

مصرف بنزین در منطقه هشدار
اخبار کوتاه

کاهش واردات در 11 ماهه امسال
تجارت خارجی ایران، 11 ماه نخست امسال را با کاهشی 11 میلیارد 
داری پشت سر گذاشت؛ در این مدت، صادرات غیر نفتی تغییر چندانی 

نداشته اما واردات، با کاهشی 10 میلیارد داری روبرو شد.
مجموع تجارت خارجی ایران تا پایان بهمن ماه به 78.5 میلیارد دار 
رسید؛ این در شرایطی است که این رقم برای مدت مشابه پارسال، 89.2 
میلیارد دار بود. کاهش واردات باعث شده تا تراز تجاری کشور در 11 
ماه امسال، مثبت 1.5 میلیارد دار باشد، این رقم در مدت مشابه سال 
قبل منفی 6 میلیارد دار بود. در مجموع ایران از ابتدای سال 97 تا پایان 
بهمن ماه، 40 میلیارد دار خال��ص صادرات غیر نفتی و 38 میلیارد و 
500 میلیون دار واردات داشته که این اعداد در 11 ماهه سال گذشته، 
شامل41.6 میلیارد دار صادرات غیرنفتی و47.6 میلیارد دار واردات 
می شود. در این میان، چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری کشور، 

بیشترین کاهش واردات به ایران را به نام خود ثبت کرده است.

کدام استان ها بیش ترین تورم را 
داشتند؟

اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی وضعیت تورم در استان ها 
پرداخته که بر این اساس اس��تان کردستان در شاخص تورم نقطه به 
نقطه بااترین درصد را داشته اس��ت. بر اساس آمارهای رسمی ارائه 
ش��ده در بهمن 1397 و در حوزه ش��اخص قیمت تمامی کااها تورم 
نقطه به نقطه در بسیاری از استان ها در مرز 50 درصد قرار گرفته و در 
این بین استان کردستان با 52.5 درصد بااترین تورم را داشته است. 
بعد از آن چهارمحال و بختیاری با 51.4 و خراس��ان شمالی با 51.1 در 
رده های بعدی قرار دارند. پایین ترین تورم نقطه به نقطه نیز به استان 
قم با 35.3 درصد اختصاص یافته و پس از آن هرمزگان و کرمان قرار 
گرفتند. هم چنین در حوزه ت��ورم ماهانه بااترین درصد به قم و یزد با 
3.5 اختصاص یافته و پایین ترین تورم ماهانه نیز به استان هرمزگان 
با 1.6 درصد تعلق دارد. در این زمینه، تهران با ثبت 1.7 درصد در کنار 
گیان، یکی از استان های است که کمترین تورم ماهانه را پشت سر 
گذاشته اند. در شاخص تورم 12 ماه، استان لرستان با حدود 28 درصد 
بااترین تورم را به ثبت رس��انده و پس از آن استان های ایام، و چهار 
محال و بختیاری قرار دارند. پایین ترین تورم 12 ماه نیز به استان کرمان 
با 18.8 درصد اختصاص یافته و پس از آن قم و هرمزگان قرار دارند. در 
بررسی شاخص قیمت خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نیز در تورم 
نقطه به نقطه بااترین درصد به بوشهر با 77.2 درصد اختصاص یافته 
و چهارمحال و بختیاری و یزد در رده های بعدی هستند؛ در این شاخص، 
زنجان با ثبت حدود 50 درصد تورم پایین ترین تورم در میان استان ها را 
به خود اختصاص داده است. در حوزه تورم ماهانه در قیمت خوراکی ها و 
آشامیدنی نیز بااترین تورم به قم و سپس یزد و همدان با حدود 6 درصد 
اختصاص یافته و استان های کرمان، زنجان و فارس نیز با حدود 2.5 

درصد پایین ترین تورم را داشته اند.  

دو عامل اصلی گرانی آجیل و خشکبار
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به سرمازدگی باغات در 
سال جاری گفت: 30 درصد از افزایش قیمت محصواتی مانند پسته، 
گردو، بادام و فندق ناشی از افزایش قیمت ارز است و بقیه افزایش قیمت 

به دلیل سرمازدگی و کاهش تولید این محصوات بوده است.
مصطفی احمدی در مورد وضعیت بازار ش��ب عید آجیل و خش��کبار 
گفت: براس��اس گزارشات دریافت شده از زمان افتتاح نمایشگاه های 
بهاره در تهران استقبال مردم از خرید آجیل و خشکبار  خوب بوده است 
اما در برخی شهرستان های استان تهران استقبال چندان خوب نبوده 
که پیش بینی می شود در روزهای آتی بهتر شود.  رییس اتحادیه آجیل 
و خش��کبار  تهران بیان داش��ت: فروش آجیل و خشکبار در 11 ماهه 
س��ال 97 یک چهارم مدت مشابه سال گذشته بوده است. وی با بیان 
اینکه از ابتدای اسفند  وضعیت بازار آجیل و خشکبار کمی رونق گرفته 
اس��ت، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده خرید مردم در این  بخش 
طبق روال هر سال از 22 اسفند ش��روع می شود بنابراین هنوز اظهار 
نظر راجع به وضعیت بازار شب عید آجیل و خشکبار زود است. رییس 
اتحادیه خشکبار و آجیل در رابطه با دایل افزایش قیمت پسته  اشاره 
کرد و گفت:  امسال به دلیل سرمازدگی درختان، درختچه ها و باغات 
دچار آسیب شدند و به همین دلیل تولید محصواتی مانند پسته، گردو، 
فندق و بادام و امثال آن به شدت کاهش یافت.  وی با اشاره به افزایش 80 
درصدی قیمت ها در بخش آجیل و خشکبار گفت: دلیل عمده افزایش 
قیمت آجیل و خشکبار کاهش تولید در اثر سرمازدگی ابتدای امسال بود. 
رییس اتحادیه خش��کبار و آجیل تهران با اش��اره به کاهش 70 تا 80 
درصدی تولید پسته، گردو، بادام و فندق در سال جاری گفت: حدود 30 
درصد از گرانی این محصوات ناشی از افزایش قیمت ارز بوده و بخش 
قابل توجهی از افزایش قیمت ها ناشی از کاهش تولید این محصوات 

به دلیل سرمازدگی باغات در سال جاری بوده است.

پروتکل بهداشتی ایران و اروپا 
برای واردات گوشت

معاون بهداشتی و پیش��گیری سازمان دامپزش��کی گفت: پروتکل 
بهداشتی با کشورهای عضو اتحادیه اروپایی،  نیوزیلند،  استرالیا و ترکیه 
داریم و برای واردات گوشت از این کش��ورها نیاز به اعزام دامپزشک 

نیست بلکه بر اجرای موارد پروتکل بهداشتی نظارت می کنیم.
علی صفر ماکنعلی اعام کرد: روش نظارت بر س��امت و بهداشتی 
بودن دام ها و گوش��ت های وارداتی در کش��ورهایی که از آنها واردات 
گوش��ت داریم تغییر یافته است و در روش جدید تاش شده خودمان 

را با پروتکل های بهداشتی کشورهای صادر کننده مطابقت دهیم.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در عین حال 
تاکید کرد که این روش بسیار دقیق تر است و به جای اجرای بر حسن 
اجرا نظارت می کنیم؛  بر اساس پروتکل های بهداشتی که با کشورهای 
صادر کننده داریم، دامپزشکان آنها به موارد توافق رسیدگی می کنند و 
ما به صحت اجرای این پروتکل ها نظارت  می کنیم. به گفته صفری 
پروتکل های بهداش��تی در حال حاضر با کش��ورهای اتحادیه اروپا، 
نیوزیلند، استرالیا و ترکیه وجود دارد و ما کاما مراقبت می کنیم که در 
زمان واردات گوش��ت از این کشورها آنها به موارد بهداشتی که توافق 
کرده ایم کاما اجرا کرده باشند. چند روز پیش رییس انجمن دوستی 
ایران و برزیل گفت: اعزام دامپزشکان و ناظران شرعی به کشورهای 
صادر کننده گوشت هزینه زیادی دارد و می توان با استفاده از دامپزشکان 
آن کشورها هزینه تمام شده هر کیلو گوشت را کاهش داد تا به قیمت 

مناسب تری به دست مصرف کننده برسد.

احتمال تمدید معافیت 4 کشور 
از تحریم نفتی ایران

دبیر اتحادیه صادرکنن��دگان فرآورده های نفتی ایران  گفت: احتماًا 
معافیت های فعلی 8 کشور از تحریم نفتی ایران حداقل برای 4 کشور 
تمدید می ش��ود. حمید حسینی در خصوص آینده معافیت های خرید 
نف��ت از ایران و احتمال تمدید یا لغو معافیت 8 کش��ور از تحریم های 
نفتی آمریکا اظهار کرد: با توجه به اوضاع فعلی ونزوئا و همچنین رو به 
افزایش بودن نسبی قیمت نفت در جهان، بعید به نظر می رسد آمریکا 
معافیت های 8 کشور از تحریم خرید نفت ایران را تمدید نکند و در این 
شرایط حتی اگر این معافیت ها ملغی شود هم، به نظر می رسد چین و 

هند به این تحریم ها تن ندهند.

وزارت نفت به تازگی میانگین مصرف روزانه بنزین در ماه جاری را 88 میلیون لیتر اعام کرده اس�ت. این عدد 
گروه

رشد 10 درصدی مصرف بنزین در سال ۹۷ نس�بت به سال قبل را نشان می دهد. طبق پیش بینی ها، چنانچه اقتصادی
شدت رشد مصرف بنزین کنترل نشود، مصرف روزانه بنزین در سال آینده به بیش از 120 میلیون لیتر خواهد 
رسید که رقمی بیش از تولید داخلی این فرآورده نفتی خواهد بود. مساله ای که پیش تر کارشناسان نسبت به 
آن هش�دار داده اند. راهکارهای مختلفی از س�وی کارشناس�ان برای مدیریت مصرف بنزین و قاچاق آن ارائه ش�ده است که 
اس�تفاده از کارت سوخت و اصاح قیمت حامل های انرژی از مهمترین آن هاست. مرکز پژوهش های مجلس نیز به تازگی در 
گزارش�ی با  تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف و قاچاق سوخت، ۷ راهکار در این زمینه از جمله احیای کارت سوخت با یا بدون 
سهمیه بندی، استفاده از ظرفیت جایگاه های CNG و فروش نفت گاز با قیمت فوب به مصرف کنندگان عمده ارائه داده است. 
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شورای نگهبان کلیت تبصره حقوق برای افزایش 400 هزار تومانی 
حقوق کارکنان را تائید کرده و تنها وجود یک ایراد فنی است که 
باید رفع شده و اجرای آن را از سوی دولت الزامی کند، با این حال 
به نظر می رسد که با وجود مخالفت های دولت، مصوبه مجلس 

مسیر اجرا را تا حد زیادی طی کرده است.

جریان حقوق کارکنان و افزایش آن در بودجه سال آینده تا جایی پیش 
رفت که توافق نهایی بین دولت و مجلس وجود نداشت و در نهایت نظر 
شورای نگهبان تعیین کننده سرنوشت حقوق کارکنان در سال آینده بود. 
شورا نیز اخیراً اعام کرده است که کلیت تبصره حقوق را پذیرفته، اما ایراد 
فنی به آن وارد اس��ت و به این بر می گردد که افزایش 400 هزار تومانی 
برای افزای��ش 400 هزار تومانی برای افزایش پ��اداش و پایان خدمت 

بازنشسته ها اعمال نمی شود.
بر این اساس اگر ایراد فنی شورای نگهبان نسبت به تبصره حقوق نیز 
برطرف شود آنگاه شورا ایرادات به مصوبه مجلس درباره حقوق نداشته 
باشد، با وجود مخالفت هایی که دولت با پیشنهاد و مصوبه مجلس برای 
افزایش حقوق کارکنان داش��ت باید آن را اجرا کند؛ موضوعی که البته 
مدیران دولت در س��ازمان برنامه و بودجه نیز پیش تر در مورد آن گفته 
بودند در صورت تبدیل به قانون حتماً از آن تبعیت کرده و اجرایی خواهند 
کرد. اما در سوی دیگر همین ایراد وارده ممکن است مشکل ایجاد کرده 
و در نهایت به تغییراتی در تبصره حقوق بیانجامد که باید منتظر برگشت 

آن به مجلس و رفع آن بود.
ماج��را از این قرار بود ک��ه دولت افزایش 20 درص��دی حقوق به طور 
یکسان را در ایحه بودجه پیشنهاد کرد که در مرحله اول بررسی ایحه 

در کمیس��یون تلفیق مورد تأیید قرار گرفت، اما از همان زمان مخالفت 
برخی از نمایندگان مجلس در این رابطه ش��روع شد و در صحن علنی 
این اختاف نظرها موجب شد بار دیگر تبصره حقوق به تلفیق برگردد و 
پیشنهادی که از سوی کمیسیون مطرح این بود که حقوق کارکنان بین 
500 هزار تا یک میلیون تومان افزایش یابد اما در مجموع پذیرفته نشد 

و همان افزایش 20 درصدی را تصویب کردند.
طولی نکش��ید که نمایندگان از تصمیم خود منصرف شده و طی یک 
الحاقیه به تبصره حقوق قرار ش��د که افزایش 400 هزار تومانی حقوق 
کارکنان و بازنشستگان به اضافه افزایش 10 درصدی اجرا شود. هرچند 
که دولت با این مصوبه مخالفت کرد و تاکید داشت که عدالت چندانی 
در این ش��رایط رعایت نمی ش��ود و در حقوق کارکنان آثار مثبت قابل 

توجهی نخواهد داشت و از این رو باید افزایش حقوق 20 درصد باشد.
ادله دولت بر این بود ک��ه می تواند در کل 20 درصد به منابع 160 هزار 
میلیاردی حقوق کارکنان اضافه کند که حدود 32 هزار میلیارد است و 
اگر بخواهد مصوبه مجلس را اجرا کند تا 24 هزار میلیارد تومان آن برای 
این رشد استفاده ش��ده و 8.000 میلیارد تومان باقی می ماند که در این 
حالت فقط پنج درصد دیگر امکان افزایش به حقوق کارکنان وجود دارد 

نه 10 درصد مدنظر مجلس.
دول��ت می گوید حدود پنج میلیون حقوق بگیر دارد که در افزایش 400 
هزار تومانی افرادی که زیر دو میلیون حقوق می گیرند فقط بیش از 20 
درصد افزای��ش دارند که تعداد آنها به حدود ی��ک میلیون و 100 هزار 

نفر می رسد و مابقی کمتر از 20 درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
مهرداد بائوج اهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
اگرچه یکی از مخالفان این روش از افزایش حقوق اس��ت با این وجود با 

اشاره به تایید شورای نگهبان  می گوید که این موضوع قانون شده و همه 
باید به آن احترام بگذارند. اهوتی در ادامه گفت وگو با خانه ملت، با اشاره 
به شرایط سخت اقتصادی در سال آینده، گفت: »نگاه و هدف قانونگذار 
از روش افزایش حقوق ها در س��ال 98 حمایت از اقشار ضعیف از لحاظ 
درآمدی بوده است و انتظار می رود مدیران در سال آتی فشار بیشتری به 

نسبت افراد پایین دست تحمل کنند.«
هادی قوامی، عضو کمیس��یون تلفیق بودجه سال 98 نیز روز گذشته 
درب��اره این مصوبه گفت: »با تایید ش��ورای نگهبان افزایش حقوق ها 
با روش��ی که مجلس تعیین کرده،  باید اجرایی شود هر چند که به این 
روش انتقاداتی وارد می شود.« حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم مصوبه مجلس را قطعی و قانونی 
خواند و گفت:  »ش��ورای نگهبان ایرادی به افزایش حقوق 400 هزار 

تومانی و بعاوه تا 10 درصدی نگرفته است.«
در بند الحاقی به تبصره 12 آمده است؛ افزایش حقوق گروه های حقوق 
بگیر از قبیل هیات های علمی، قضات، کارکنان کش��وری و لشکری 
شاغل و بازنشستگان کشوری و لش��کری، کلیه دستگاه های اجرایی 
موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطاعات 
و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده 78 قانون 
مدیریت خدمات کش��وری مصوب 8 مهر 1386  در حکم حقوق بدون 
تغییر باقی بماند، به ش��رح ذیل تعیین می گردد: از ابتدای سال 1398 
حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان 4 میلیون ریال 
افزایش م��ی یابد، عاوه بر این افزایش  جزء 1 ضریب ریالی س��اانه 
مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی س��ال 1397 به میزان تا 10 

درصد افزایش می یابد.

اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کااهای اساس�ی 
قرار بود قیمت این کااها را در بازار کاهش دهد، اما به گواه 
صحبت های رئیس کل بانک مرکزی، اکنون تبدیل به رانت 
و یکی از دایل افزایش قیمت ها شده است و در این شرایط 

به گفته همتی در آن بازنگری می شود. 

دولت تصمی��م گرفت با اختص��اص ارز 4200 تومانی به کااهای 
وارداتی، زمینه واردات کااهای مورد نیاز کشور را فراهم و قیمت ها 
را تعدیل کند، اما آن طور که به نظر می رسد ارائه این ارز فقط توانسته 
آثار روانی کمبود کااها را برطرف کند و در واقع ارز 4200 تومانی در 

بسیاری موارد صرف واردات کااهای دیگری شد.
اما معضات اختصاص ارز 4200 تومانی به کااهای اساسی در این 
حد خاصه نشد و بار دیگر دولت درگیر چالشی شد که واردکنندگان 
کااها را با ارز 4200 تومانی وارد کردند، اما با قیمت ارز آزاد در بازار 
فروخته شد، به این ترتیب تغییر قیمت آن چنانی در بازار ایجاد نشد.

این افزای��ش قیمت ها تا حدی ادامه یافت که برخی مس��ئوان در 
ماه های اخیر به انتقاد از پرداخت ارز 4200 تومانی به کااها پرداختند 
و تعداد زیادی از صاحب نظران نی��ز، پرداخت این ارز را باعث ایجاد 

رانت دانستند.
در همین راستا، چند روزی است که زمزمه حذف ارز 4200 تومانی 
مطرح ش��ده اس��ت؛ موضوعی که می تواند در صورت اجرا بار دیگر 
سوءاستفاده کنندگان را به ایجاد جو روانی منفی و افزایش قیمت ها 

در بازار ترغیب کند.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی  نیز روز جمعه در همین 
رابطه گفت: »گرچه ارز 4200 تومانی برای کااهای اساسی در ابتدا 
موجب کنترل شوک بوده، اما به مرور معایب آن باعث ایجاد رانت و 

افزایش قیمت ها شده است.«
به گفته همتی، موانع و مش��کات سیس��تم توزیع، موجب شده که 
باوجود تاثیر اولیه ارز 4200 تومانی کااهای اساسی در کنترل تاثیر 
ش��وک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش 
قیمت آن ها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی 

قیمت ها شده است.
به گفت��ه وی، در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کااهای اساس��ی 
به علت طبیعت ب��ازار در اقتصاد و ضعف سیس��تم توزیع و نظارت، 
نتوانس��ته در میان مدت از افزایش قیمت آن ه��ا جلوگیری کند؛ لذا 
تدریجًا در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب 

واسطه ها شده است.
همتی تاکید کرد: »بانک مرکزی با جدیت دنبال آسیب شناسی این 
موضوع بوده و با ارائه گزارش��ات ازم، پیگیر موضوع است. دولت 
نیز مس��اله را در دستور کار خود دارد و طبعًا تصمیم مناسب را در این 

خصوص اتخاذ خواهد کرد.«
اگر بنا بر این باشد که دولت اختصاص ارز 4200 تومانی را به کااهای 
اساسی متوقف کند، باید پیش از آن حتماً برنامه مشخص و دقیقی 
برای جایگزینی آن طراحی کرده و مهم تر از آن بتواند این مس��اله 
را به درس��تی اطاع رس��انی کند تا مردم تحت تاثیر جوهای منفی 

روانی قرار نگیرند.
در حال حاضر بخش��ی از ارز اختصاص یافته به کااهای اساسی در 
بازار وارد نمی ش��ود و در واقع برخی کااها با ارز 4200 تومانی وارد 
شده و با ارز آزاد به فروش می رسند، اما نکته این است که با حذف این 
ارز، بار دیگر س��ودجویان و داان از فرصت سوءاستفاده کرده و به 

بهانه حذف این ارز قیمت ها را در بازار باا می برند.
بنابراین دولت باید بداند که برای حذف ارز 4200 تومانی باید پیش 
از هر اقدام��ی راه های جایگزین و اقدامات مقابل��ه ای را با افزایش 

قیمت ها پیش بینی کند.

یک قدم تا افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان

بازنگری در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی



512/1مفقودی
ب�رگ س�بز وان�ت آریس�ان م�دل 94 ب�ه ش�ماره موت�ور 118J0008991 و ش�ماره شاس�ی 
NAAB66PE0F7520053 و ب�ه ش�ماره پاک 892/42 ب 34 به ن�ام هادی قلی زاده فرزند 

علی اکبر و کد ملی 0849496391  صادره از فریمان مفقود و فاقد اعتبار است
فریمان

512/2مفقودی
س�ند اتومبیل وانت سیس�تم پیکان تیپ 1600OHV مدل 1386 به شماره پاک  432س21-

ایران 32 ش�ماره موتور 11486064164 و ش�ماره شاس�ی 31660250 مربوط به بهزاد یزدانی 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

تربت حیدریه
512/3( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی  ) 7472 و 7473 ( 
آگه�ی موض�وع م�اده 3 قانون و م�اده 13 آئین نام�ه قانون تعیی�ن تکلیف وضعی�ت ثبتی و 
اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می برابر آرای ش�ماره ه�ای139760306005007472 
و 139760306005007473 هی�ات اول موض�وع قان�ون تعیین تکلیف وضعی�ت ثبتی اراضی 
و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی گنجعلی فرزند ابراهیم بش�ماره شناسنامه 2858 صادره 
از زبرخان و آقای جواد گنجعلی فرزند ابراهیم بش�ماره شناسنامه 3259 صادره از زبرخان هر 
کدام س�ه دانگ مش�اع از شش�دانگ یکباب ساختمان به مس�احت 74/91 متر مربع از پاک 
ش�ماره 189 فرعی از 232 اصلی واقع در اراضی نجف آباد بخش 2 حوزه ثبت ملک نیش�ابور 
خریداری از مالک رس�می آقای اس�تفان هارتونیان محرز گردیده اس�ت. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 ، دادخواس�ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس�ت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول 97/12/04 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/19   
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور
)512/4( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی  )7474( 
آگه�ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نام�ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و س�اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005007474 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مستقر در واحد 
ثبت�ی حوزه ثبت ملک نیش�ابور تصرفات مالکان�ه بامعارض متقاضی خان�م زکیه ناصر فرزند 
حس�ین بشماره شناس�نامه 8 صادره از نیشابور در شش�دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
156/50 مترمرب�ع از پ�اک ش�ماره 226 فرعی از 212 اصلی واقع در اراضی ده ش�یخ بخش 2 
حوزه ثبت ملک نیش�ابور خریداری از مالک رس�می آقای شاهرخ ناصری محرز گردیده است. 
ل�ذا ب�ه منظور اط�اع عموم مرات�ب در دو نوبت به فاصل�ه 15 روز آگهی  میش�ود در صورتی 
که اش�خاص نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید 
ظ�رف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواس�ت خود را به مراج�ع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/12/04 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/19   
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور

512/5اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک تایباد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306015009333-1397/11/9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
تایب�اد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم س�ارا اس�ام دوس�ت کودان�ی  فرزند مبین  
بشماره شناسنامه 106صادره از تایباد  در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 238 مترمربع 
پاک 547 فرعی از 276-اصلی واقع در بخش 14 مش�هد شهرس�تان تایباد خریداری از محل 
قس�متی از مالکیت احمد حیدری و قس�متی از پاک محرزگردیده اس�ت لذا به منظوراطاع 
عم�وم مرات�ب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نس�بت به 
صدورس�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش�ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تس�لیم اعتراض ، دادخواس�ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس�ت درصورت 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ 

انتشارنوبت اول:97/12/4 ، نوبت دوم :97/12/19 
رئیس ثبت اسنادواماک  تایباد-غامرضا آقازاده

512/6آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای حس�ن خوش�خو فرزند محمد  فع�ا مجهول المکان  اب�اغ میگرددآقای 
س�ید محمد ایمانی زاده دادخواستي بطرفیت شما به خواس�ته مطالبه وجه به شعبه 1 شوراي 
حل اختاف س�بزوار تقدیم وبه کاس�ه 1/97/1056 ثبت ومقید به وقت رس�یدگي روز مورخه 
98/1/20 ساعت 17/15  وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد  ماده 73قانون آئین 
دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد شما می توانید 
قبل از رس�یدگی به دبیرخانه ش�ورای حل اختاف شعبه 1 س�بزوار  مستقر در مجتمع شماره 
1به نش�انی چهارراه دادگس�تری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود و یا دریافت نس�خه ثانی 
دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوند در صورت 

عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 1  شوراي حل اختاف سبزوار

512/7آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای حمید راه چمنی فرزند رمضانعلی   فعا مجهول المکان  اباغ میگرددآقای 
ابوالفضل ابراهیمی  دادخواس�تي بطرفیت ش�ما به خواسته مطالبه وجه به شعبه 1 شوراي حل 
اختاف سبزوار تقدیم وبه کاسه 900-1/97 ثبت ومقید به وقت رسیدگي روز مورخه 98/1/21 
ساعت 16/30  وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد  ماده 73قانون آئین دادرسي 
مدني مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد شما می توانید قبل از 
رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 1 سبزوار  مستقر در مجتمع شماره 1به نشانی 
چهارراه دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود و یا دریافت نسخه ثانی دادخواست  و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در شورا حاضر شوند در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 1  شوراي حل اختاف سبزوار

512/8آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به مجید کسکنی)وحیدی اصل( فرزند عباس   فعا مجهول المکان  اباغ میگردد 
که حس�ن اخاصی نیا دادخواس�تي به خواسته مطالبه وجه به طرفیت ش�ما به این شورا ارائه 
وبه کاس�ه 8/97/949 ثبت برای  روز 2 ش�نبه مورخه 98/1/19 ساعت 18 بعد از ظهر  تعیین 
گردیده لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد ش�ما می توانید 
قبل از رسیدگی به به این شورا مراجعه و ضمن ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست  

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوند 
دبیر شعبه 8  شوراي حل اختاف سبزوار

512/9آگهي اخطاراجرایي 
ب�ه عل�ی اصغر فش�انجردی  اباغ که به موجب راي ش�ماره 60/350 به تنظیم س�ند رس�می 
انتقال یک دس�تگاه خودرو وانت پیکان به ش�ماره پاک ایران 36-297م76 و پرداخت مبلغ 
یک میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرس�ی درحق س�جاد س�رزنی 
فرزند موس�ی الرضا  محکوم که پس از انتش�ار این اخطار می بایس�تی ظرف ده روز مفاد آن 
را ب�ه اجرا بگذارید درغیراین صورت اقدام قانونی بعدی  علیه ش�ما صورت خواهد پذیرفت-

شماره:11/208/97
شعبه 11شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار 

512/10رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم بی بی علیکی فرزند حس�ین طی کاسه پرونده 1/97/1013 دادخواستحصر 
وراثت نموده و اظهار داش�ته محمد اس�ماعیل علیکی فرزند حس�نخان  به ش ش 13 مورخه 
1394/5/29  دراقامت�گاه  دائم�ي خ�ود ب�درود زندگ�ي گفته ورث�ه حین الف�وت آن مرحوم 
منحصراس�ت به: 1-بی بی علیکی همس�ر متوفی 2- حس�ن علیکی فرزن�د متوفی 3-فاطمه 
ب�ی بی علیکی فرزند متوفی 4-بتول علیک�ی فرزند متوفی 5- عذرا علیکی فرزند متوفی 6- 
راضیه علیکی فرزند متوفی اینک درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي 
اعتراض�ي دارد و ی�ا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد
شعبه 1 شوراي حل اختاف سبزوار 
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فن آوری هوداد سهامی خاص 

به شماره ثبت 465726 و شناسه ملی 14004647407 
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/10 و مجوز 
ش�ماره 97/348807 م�ورخ 97/7/30 مرکز فن�اوری اطاعات و 
رس�انه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش�اد اسامی تصمیمات 
ذی�ل اتخ�اذ ش�د : آقای س�هام الدی�ن بهرام�ی به ش�ماره ملی 
4072638463 به س�مت مدیرعام�ل و نائب رئیس هیأت مدیره . 
خانم نیلوفر کشاورز به شماره ملی 0452793866 به سمت رئیس 
هیأت مدیره . آقای س�روش ایوبی به شماره ملی 3874723399 
به س�مت عضو هیأت مدیره تا انقضای م�دت تصدی هیأت مدیره 
انتخاب گردیدند. - حق امضای عقود اس�امی و کلیه قراردادها و 
اوراق و اسناد الزام آور و اسناد تجاری از قبیل چک و سفته و براتو 
اوراق ع�ادی و اداری ب�ا امضای منفرد آقای س�هام الدین بهرامی 
مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره به انضمام مهر شرکت معتبر 

خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )407582(

مدیرعامل آبفای گیان:
آغاز پویش خانه تکانی در گیان با شعار من مراقب آبم

به گ�زارش دفتر رواب�ط عمومی و آموزش همگانی ش�رکت آب و 
فاضاب اس�تان گیان ، مدیرعامل این ش�رکت با اش�اره به آغاز 
پوی�ش خانه تکانی ، مدیریت مصرف آب در خانه تکانی را بس�یار 

حائز اهمیت دانست.
س�ید محس�ن حس�ینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعام�ل آبفای 
گی�ان با  اعام آغاز این رویداد فرهنگی با ش�عار من مراقب آبم 
گف�ت: لزوم همراه�ی مردم برای رفع مش�کل کم آب�ی ضرورتی 
اجتناب ناپذیر اس�ت و امیدواریم همه ش�هروندان در این پویش 

همراه شوند و به مراقبت از آب همت گمارند.
وی در ادام�ه اف�زود: با نزدیک ش�دن ب�ه روزهای پایانی س�ال، 
ش�هروندان بر اس�اس س�نتی کهن از جنس پاکی و تازگی، اقدام 
ب�ه خانه تکانی و نظافت من�ازل می کنند که به همین علت، میزان 
مصرف آب در روزهای پایانی سال روند رو به رشدی خواهد داشت 
و این میزان مصرف در مقایسه با فصل گرما نیز بیشتر است و این 
امر سبب می شود در روزهای پایانی سال در برخی از نقاط استان 

با افت فشار آب و اختال در توزیع مناسب آب مواجه شویم.
مدیرعامل آبفای گیان با اش�اره به تمهیدات انجام شده اطمینان 
داد: نیاز ش�هروندان گیانی به آب س�الم و بهداشتی تأمین شده 
اس�ت و از ش�هروندان خواست با پیوس�تن به این پویش و اصاح 
روش ه�ای مصرف آب، با مدیریت زمان، مصارف آب را به روزهای 
پایانی س�ال موکول نکنند تا در ساعات منتهی به حلول سال نو با 

کمبود آب ناشی از مصارف همزمان در استان مواجه نشویم.
وی همچنی�ن یادآور ش�د: پویش خانه تکان�ی و مدیریت مصرف 
آب با همکاری س�ازمان های مردم نهاد اجرا می ش�ود و بانوان در 
ای�ن خصوص نقش قاب�ل توجهی دارند و با توجه به اینکه س�رانه 
مصرف آب در استان گیان حدود 170  لیتر در شبانه روز است با 
مدیریت مصرف این رقم به کمتر از 150 لیتر به عنوان اس�تاندارد 

جهانی خواهد رسید.
حس�ینی در پایان خاطرنشان کرد: مرکز ارتباطات مردمی 122 به 
صورت ش�بانه روزی آماده پاس�خگویی به سواات و ارائه خدمات 

آب و فاضاب به همشهریان می باشد.

شستشوی شبکه توزیع آب شهرستان رشت به طول 
2071 کیلومتر

به گ�زارش دفتر رواب�ط عمومی و آموزش همگانی ش�رکت آب و 
فاضاب استان گیان، مدیر امور آبفای رشت از شستشوی شبکه 

توزیع آب این شهرستان طبق برنامه زمانبندی خبر داد.
فرزین فرخی مدیر امور آب و فاضاب شهرس�تان رش�ت با اعام 
ای�ن خبر افزود: ب�ه منظور ارتقاء کیفیت آب ش�رب مش�ترکین، 
در س�اعات غی�ر پیک مصرفی، ب�ا باز نمودن ش�یرهای تخلیه در 
نق�اط مخت�لف ش�هر 2071 کیلومتر از ش�بکه توزیع آب رش�ت، 
س�الیانه ط�ی دو مرحل�ه به ط�ور کامل شستش�و می ش�ود. وی 
همچنین اظهار داش�ت: عملیات شستشوی ش�بکه توزیع آب بر 
اساس وضعی�ت ش�بکه از لحاظ پارامترهای کیفی، وضعیت منبع 
تامین کننده آب و نوع ش�بکه در فواصل زمانی مشخص و زونهای 
 تعری�ف ش�ده یا تماس�های مردم�ی از طریق س�امانه 122 انجام 
می ش�ود . مدی�ر امور آب و فاضاب شهرس�تان رش�ت در ادامه 
یادآور ش�د: ط�ی برنامه زمانبن�دی، زونهای کیفی ش�بکه توزیع 
شهرس�تان رش�ت هر ش�ب از س�اعت 24 تا 4 بامداد با بازکردن 
حداقل 20 دس�تگاه ش�یرتخلیه شستشو ش�ده و شیرهای تخلیه 
برخی از نقاط حساس شبکه، به صورت پیوسته و با فاص�له زمانی 
کمت�ر مورد شستش�و قرار م�ی گیرند تا این نق�اط از نظر کی�فی 

پایدارتر گردند.

اختتامیه جشنواره مسابقات ورزشی بزرگداشت دهه 
مبارک فجر در برق منطقه ای گیان برگزار شد

با حضور مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیان ، معاونین 
و مدیران، اختتامیه جشنواره مس�ابقات ورزشی بزرگداشت دهه 
 مبارک فجر برق گیان در س�الن ش�هید عباس�پور برگزار ش�د.
بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیان در این 
مراسم گفت: اهمیت ورزش در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست 
و ورزش در بخشهای مختلف فردی، شرکتی، سازمانی و در سطح 
 جامعه از اهمیت اساس�ی برخوردار اس�ت و از اولویتها می باش�د.

وی افزود: با ارزش ترین سرمایه هر شرکت نیروی انسانی و کارکنان 
آن مجموعه اس�ت  و نیروی انس�انی س�الم دارای بیشترین بهره 
 وری در سازمان است و این سامتی رابطه مستقیم با ورزش دارد.
مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیان  در خصوص فواید 
ورزش گف�ت: در بع�د فردی،  ورزش موجب تقوی�ت قوای ذهنی، 
تقویت سیس�تم ایمنی و تقویت عضات و مفاصل می شود و بطور 
کلی کارآیی فردی و جسمانی و اعتماد به نفس شخص را باا می برد. 
 همه این فواید در سطحی بااتر نصیب سازمانها و جامعه می شود.
بلب�ل آب�ادی ب�ا اب�راز خرس�ندی از اینک�ه هم�ه هم�کاران از 
امکانات ورزش�ی اس�تفاده می کنند، اف�زود: امیدواری�م بتوانیم 
امکان�ات ورزش�ی را بیش�تر از زم�ان ح�ال کنی�م ت�ا نف�رات 
بیش�تری ب�ه ام�ر ورزش روی بیاورن�د و از لح�اظ اس�تفاده از 
 امکان�ات ورزش�ی ش�رایط مطلوبت�ری در آین�ده ایج�اد ش�ود.
در ای�ن مراس�م احم�دی مس�ئول و دبی�ر هیات ورزش ش�رکت 
س�هامی برق منطقه ای گیان گفت: با برنامه ریزیهایی که توس�ط 
انجمن های ورزش�ی ش�رکت در س�ال 97 انجام ش�د ب�ه تمامی 
اهداف ورزش�ی از پیش تعیین شده دس�ت یافتیم و موفق شدیم 
تمام�ی تیمهای�ی را ک�ه ب�رای مس�ابقات سراس�ری وزارت نیرو 
 اع�ام آمادگی ک�رده بودند به این دوره از مس�ابقات اعزام کنیم.
وی افزود: از بین تیمهای اعزامی، تیم ش�نا و تیم تنیس روی میز 
بانوان شرکت توانستند به مقام های برتر دست پیدا کنند. همچنین 
تیم های ورزشی شرکت برای اولین بار در مسابقات ورزشی کارکنان 
دولت نیز حضور یافتند که تیم فوتسال توانست به مقام برتر دست 
پیدا کند.در مسابقات صنعت و آب و برق نیز حضوری موثر و فعال  
داش�تیم و به مقام های برتر دست پیدا کردیم. مسابقات دهه فجر 
 نیز با حضور ورزشکاران 5 رشته ورزشی به نحو احسن برگزار شد.

احمدی خاطر نش�ان کرد: این تاش�ها با کمک و همکاری تمامی 
کارکنان ش�رکت به دس�ت آمد و امیدواریم در س�ال 98 با برنامه 
ریزی های که در حال انجام اس�ت بتوانیم به موفقیتهای بیشتری 

دست پیدا کنیم.

آگهی مفقودی
 MVM سیس�تمNEW315Hدرخص�وص مفقود ش�دن س�ند مالکی�ت خ�ودروی سواری   
به رن�گ س�فید روغن�ی مدل1396ش�ماره موتورM/M477FJA055698ش�ماره شاس�ی 
NATFBAMD1H1044898ش�ماره پ�اک ایران69-355ب21بنام امی�د جلیل پور اردها 
فرزند صالح شماره شناسنامه1115ت ت1359صادره ازگنبد لذا برگ سبز)سند مالکیت(وکارت 

مشخصات خودروی فوق الذکرمفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
2413-استان گلستان -گرگان

آگهی
   درخص�وص اج�رای حکم قضای�ی ش�ماره دادنامه9709970056001082م�ورخ1397/9/29 
اول دادگاه خان�واده گ�رگان  بایگانی970340درپرون�ده کاسه9709980056000280ش�عبه 
مبنی بر اینکه پریس�ا راج بعنوان زوجه ازدفترخانه ازدواج شماره 53وطاق شماره 13 گرگان 
بنش�انی خیابان ش�هدا روبروی اله6جنب بانک سپه درخواس�ت ثبت واجرای صیغه طاق را 
دارد ل�ذا آقای خلیل خاک س�فیدی فرزن�د مهرعلی بعنوان زوج که مجهول المکان میباش�د 
درتاریخ97/12/25ساعت13بش�ما اب�اغ میگردد تاخود راب�ه آدرس دفترخانه طاق وازدواج 

فوق معرفی نماید درغیراینصورت عدم معرفی زوج مانع ازاجرای دستور قضایی نمی باشد.
 2416-دفترخانه شماره 53-ازدواج وشماره 13طاق گرگان-حکیمی نیا

آگهی تجدیدنظر خواهی
فرم�ان  اجرای�ی  س�تاد  تجدیدنظرخواه�ی  پرونده49/97/44درخص�وص  کاس�ه     
حض�رت امام)ره(بطرفی�ت آقای�ان ق�وام و هژبرطای�ی مجه�ول المکان نس�بت ب�ه دادنامه 
شماره71مورخه1397/10/22صادره ازاین شعبه مقتضی است ضمن معرفی خودبه دادگاه ویژه 
اصل49-استان گلستان واقع درگرگان خ شهید بهشتی نبش بهشت16نوبخت محتمع شورای 
حل اختاف گرگان طبقه س�وم دادگاه ویژه اصل49قانون اساس�ی اس�تان گلستان ودریافت 
نس�خه ثانی دادخوس�ت حس�ب ماده346قانون آیین دادرس�ی مدنی چنانچه پاسخی دارید 
ظرف10روزپس ازاب�اغ اخطاریه به این دادگاه اعام یاتحوی�ل نمایید درغیراینصورت پرونده 

باهمین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد.
2414-مدیردفتردادگاه ویژه اصل49قانون اساسی استان گلستان

اخطار اجرایی
   مش�خصات محکوم علیه1-پگاه وپیام اس�ام پ�ور هر2مجهول المکان مش�خصات محکوم 
ل�ه یونس پورقازنام پدرآنه طواق نش�انی محل اقامت بندرترکمن روس�تای س�یجوال خیابان 
مختومقلی جنب مسجد جامع منزل شخصی محکوم به:به موجب رای شماره207-97تاریخ2/
1397/4بایگانی96/61شعبه6شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن ورای شماره-تاریخ-
ش�عبه-دادگاه عمومی-که قطعیت یافته اس�ت محکوم علیه محکوم است بپرداخت تضامنی 
مبلغ 600/000/ 23ریال بابت اصل خواس�ته وپرداخت خس�ارت تاخیر تادیه ازتاریخ سررسید 
چ�ک تا یوم الوصول طبق نرخ ت�ورم اعامی بانک مرکزی جمهوری اس�امی ایران وپرداخت 
مبلغ820/000ریال بعنوان هزینه دادرس�ی وهمچنین پرداخ�ت مبلغ1/180/000ریال بابت نیم 
عش�ر اجرایی درحق دولت که برعهده محکوم علیه که وصول آن برعهده واحداجرای احکام 
مدنی ش�ورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن میباش�د به استناد ماده 33قانون شوراهای 
حل اختاف مصوب مجلس ش�ورای اس�امی محکوم علیه مکلف است پس ازاباغ این اخطار 
اجرایی ظرف ده روزمفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد ویاترتیبی برای پرداخت محکوم به ویا انجام 
تعهد ومفاد رای بدهد درغیراینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به دادگاه یا 

دادگستری محل تحویل خواهد شد. 
2415-شعبه6 شورای حل اختاف شهرستان بندرترکمن 

آگهی اباغ اجرائیه )ماده 18( پرونده اجرایی کاسه  9700303
بدین وس�یله به آق�ای ابوالفضل صبوری فرزند احم�د علی تاریخ تولد: 1350/12/19 ش�ماره 
ملی: 0056006772 ش�ماره شناسنامه: 8979 به نش�انی گرمسار روبروی ترمینال مسافر بری 
من�زل پاک 7) متن س�ند ( آرادان یات�ری علیا جنب میدان ضلع ش�مالی )متن تقاضانامه( و 
حمیدرضا یوردخانی فرزند اسداله تاریخ تولد: 1357/9/26 شماره ملی: 5309917322 شماره 
شناس�نامه 70 به نشانی گرمسار خ بیسکوران خ شهید گلینی پ 18 )متن تقاضانامه(گرمسار 
خ ش�هید ریاحی رو به رو آب نما )متن س�ند(  فعا مجهول المکان می باشند بانک قوامین به 
موجب قرارداد به شماره 1026488-1383/11/12 نسبت به وصول مبلغ 18/500/000 ریال بابت 
اصل طلب و مبلغ 91/654/951 ریال بابت خس�ارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1397/7/30 که بعد 
از آن روزانه 16/962 ریال به آن اضافه می گردد  علیه ش�ما تقاضای صدور اجرائیه نموده که 
پرونده به کاسه 9700303 در این اجرا تشکیل و چون بر طبق گزارش مامور اجرا اباغ اجرائیه 
در نشانی تعیین شده در متن اجرائیه میسر نگردیده و بستانکار هم نمی تواند موقعیت مکانی 
یا سکونت شما را معرفی نماید لذا با تقاضای بستانکار و ماده 18-اصاحی آیین نامه اجرا مفاد 
اسناد رسمی ازم ااجرا، اجرائیه صادره فوق الذکر در یک نوبت در روزنامه های کثیراانتشار 
آگه�ی می ش�ود. چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش�ار این آگهی که روز رس�می اباغ 
اجرائیه محس�وب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننماید عملیات اجرایی برابر مقررات 
علی�ه ش�ما تعقیب میگردد. ازم به تذکر اس�ت که بجز این آگهی و آگه�ی مزایده در صورت 

بازداشت اموال فقط یکبار منتشر و آگهی دیگری صادر و منتشر نخواهد شد. 
م الف: 1116                     رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان گرمسار- حسن رامه 

گواهی حصروراثت
آق�ای وحی�د راث�ی  بش�ماره شناس�نامه 1640215298 فرزند التف�ات متول�د 1371 صادره 
س�راب ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بشماره 
1401/13/97 تقدی�م ای�ن ح�وزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان التفات راثی 
فرزن�د عبدال�ه ب�ه ش�ماره شناس�نامه 92341 درتاری�خ 97/11/21 دراقامت�گاه دائمی خود 
درگذش�ته وورث�ه حی�ن الف�وت وی عبارتن�د از...1- اش�رف عفت�ی قزلگچی فرزن�د حمید 
ش.ش1361همس�رمتوفی2- توحید راثی فرزن�د التفات ش.ش 1640080260پس�رمتوفی3- 
س�عید راث�ی فرزن�د التف�ات ش.ش1640112561پس�رمتوفی4- وحی�د راثی فرزن�د التفات 
ش.ش1640215298پسرمتوفی5- رقیه راثی فرزند التفات ش.ش95دخترمتوفی6- الهه راثی 
فرزن�د التفات ش.ش1640362223دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت 
انتش�اردرجرائد ارس�ال می ش�ود تا یک نوبت منتشرش�ود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا 
وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ 

گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 4476 رئیس حوزه 13شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: امرا... مهدوی کاس�ه پرونده: 18534/97 وقت رس�یدگی: به روز یکش�نبه تاریخ 
97/12/26 س�اعت 16/00 خواهان: مهین حس�ن زاده آدرس: باغ فیض ک29 پ30 و1خوانده: 
ام�را... مه�دوی آدرس: مجهول المکان خواس�ته: مطالبه )خس�ارت بابت اتومبی�ل( خواهان 
دادخواس�تی تسلیم دفتر کل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای 
حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده 
بنا به درخواس�ت خواهان ودس�توردادگاه و بتجویز ماده72 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را 
دریاف�ت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین دادگاه حاضر ش�وید در صورت عدم 
حضوردادخواس�ت اباغ ش�ده محس�وب و دادگاه غیابا« اتخ�اذ تصمیم خواه�د نمود ضمنا« 
چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 4477 مدیردفترشعبه 210 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم  
به خوانده: س�ید امیر هاشمی نسب  کاس�ه پرونده: 1074/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 
98/1/28 ساعت 17/00 خواهان: محمد جربان خوانده: سید امیرهاشمی نسب خواسته: مطالبه 
طلب خواهان دادخواس�تی تس�لیم دفترکل دادگستری اسامش�هرنموده که جهت رسیدگی 
به ش�عبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول 
المکان بودن خوانده بنا به در خواس�ت خواهان ودستورش�ورا وب�ه تجویزماده72قانون آئین 
دادرس�ی مدنی باعنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تا خوانده ازتاریخ نش�رآگهی تا قبل ازوقت رس�یدگی به دفتر 
ش�ورا مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست وضمائم رادریافت نماید 
ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین شورا حاضرشوید در صورت عدم حضوردادخواست 
اباغ ش�ده محسوب وشوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. 
م الف 4474 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
وحیدطایف�ه قلع�ه بیگ�ی دارای شناس�نامه ش�ماره 678 بش�رح دادخواس�ت ب�ه کاس�ه 
57/97/1624از ای�ن دادگاه در خواس�ت گواه�ی حصر وراثت نموده وچنی�ن توضیح داده که 
ش�ادروان حسین طایفه قلعه بیگی بشناس�نامه 176 در تاریخ 97/11/20 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1-وحید طایفه قلعه بیگی فرزندحسین ش 
ش 378 فرزندمتوف�ی 2.محم�ود طایفه قلعه بیگی فرزندحس�ین ش ش 242 فرزندمتوفی3.
مجی�د طایف�ه قلع�ه بیگ�ی فرزندحس�ین ش ش 76 فرزندمتوفی4.امی�د طایف�ه قلعه بیگی 
فرزندحس�ین ش ش 492 فرزندمتوفی.اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور به 
اس�تناد ماده 362 قانون امور حس�بی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا 
هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
4417- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
یاسین محمدپورالیاس آباد دارای شناسنامه شماره 2741620164 بشرح دادخواست به کاسه 
57/97/1558از ای�ن دادگاه در خواس�ت گواهی حصر وراثت نموده وچنی�ن توضیح داده که 
شادروان محمودمحمدپورالیاس آباد بشناس�نامه 2750808251 در تاریخ 97/9/25 اقامتگاه 
دائم�ی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1-ناص�ر محمودپورالیاس اباد 
ش ش 2754432892 فرزندمتوف�ی 2.یاس�ین محمودپورالی�اس اب�اد ش ش 2741620164 
فرزندمتوف�ی4.  2754356584 ش  ش  اب�اد  محمودپورالی�اس  فرزندمتوفی3.ایراندوخ�ت 
آذرش  فرزندمتوفی5.خمارحس�ینی   2755569131 ش  ش  اب�اد  محمودپورالی�اس  مری�م 
ش2751507158همس�رمتوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد 
ماده 362 قانون امور حسبی را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
4418- رئیس شعبه 57 شورای حل اختاف ارومیه-عیدی

آگهی احضار
محمداحس�نی فرزندمختار درپرونده ش�ماره 3/970656 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب 
مهاب�اد به اتهام قدرتنمای�ی باچاقووجنبه عمومی ضرب و جرح عمدی باچاقوباش�کایت آکام 
احمدی تحت تعقیب قراردارید به این وس�یله براس�اس ماده174 قانون ائین دادرسی کیفری 
به ش�ماره اباغ میشود ظرف مهلت یکماه ازتاریخ نشراگهی ضمن داشتن حق وکیل به هنگام 
حضور دراین ش�عبه حاضرش�ود درغیراینصورت پس ازانقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی 

واظهارنظر میشود.
4419-دادیارشعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب مهاباد-یاسرگوزلی

آگهی تغییرات شرکت بنیان ایزد یکتا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 506733 و شناسه ملی 14006620299 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د: محل ش�رکت در واحد ثبتی تهران به 
آدرس اس�تان ته�ران ، شهرس�تان تهران ، بخش مرکزی ، ش�هر 
تهران، س�بان شمالی ، کوچه ش�هید حمیدرضا طاهری ، خیابان 
سبان شمالی ، پاک 584 ، طبقه اول - کدپستی 1637794713 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )407601(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سرزمین گل حامی 
سهامی خاص به شماره ثبت 470076 و شناسه ملی 

 14004810925
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : ترازنامه وحساب 
س�ود وزیان س�ال مالی 96 به تصویب رس�ید روزنامه کثیر 
اانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید 
مؤسس�ه حسابرس�ی امین مش�اور بصیر به شناسه ملی به 
عنوان حس�ابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا 
رهیافت با ش�ماره ثبت 36530 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال انتخاب 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )407624(
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم البرز شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 8915 و شناسه ملی 10100377493 
به اس�تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - اس�تعفای آقای حمیدرضا یعقوبی )مدیرعامل( 
مط�رح ، اعضای هی�ات مدیره از زحمات ایش�ان قدردانی نمودند 
. - آقای یاس�ر غامزاده جدی فرزند غامحس�ین به شماره ملی 
2753781451 )نائب رئیس هیات مدیره( با حفظ س�مت به جای 
آقای حمیدرضا یعقوبی به س�مت مدیرعامل شرکت نیز برای بقیه 
م�دت تصدی هی�ات مدیره انتخاب ش�دند -کلیه اس�ناد و اوراق 
به�ادار و تعهد آور و اس�ناد مالی ش�رکت و بانک�ی از قبیل :چک 
، س�فته، بروات، قراردادها، عقود اس�امی و س�ایر اوراق بهادار و 
غی�ره با امضای مش�ترک مدیرعام�ل و یک نف�ر از اعضای هیات 
مدی�ره همراه با مهر ش�رکت و در غیاب مدیرعام�ل با امضای دو 
نف�ر از اعضای هیات مدیره متفقًا همراه با مهر ش�رکت معتبر می 
باش�د. س�ایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با 
مهر ش�رکت معتبر است. -حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل 

مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری کرج )408103(
آگهی تغییرات شرکت استحکام سازان پیام نو شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 796 و شناسه ملی 10400008823 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/09/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل انتخ�اب گردیدند: - آقای آرش حیدری 
به ش�ماره ملی 0681838876 و آقای مهدی خورسندی به 
ش�ماره ملی 6359871386 و خانم سارا شهسوار به شماره 
مل�ی 0941655687 برای مدت دوس�ال انتخاب ش�دند. - 
خانم زهرا حسینی یزدان آباد به شماره ملی 0941576906 
به عنوان بازرس اصلی ، خانم فاطمه فرهادی به ش�ماره ملی 
0639943081 به عن�وان بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراانتشار حمایت 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالی مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )407331(
تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک 

بزاز خراز و نوشت افزار شهرستان اسفراین 
درتاری�خ 27/08/1397 به ش�ماره ثبت 113 به شناس�ه ملی 
14007952246 ثب�ت و امض�ا ذیل دفاترتکمی�ل گردیده که 
خاصه آن به ش�رح زی�ر جهت اطاع عم�وم آگهی میگردد. 
موضوع : انجام وظایف مق�رر در قانون و مقررات نظام صنفی، 
حمای�ت و حفظ حقوق صنف�ی اعضا، ایج�اد و تحکیم اصول 
هم�کاری بین افراد صنفی، تاش برای بهبود محیط کس�ب و 
کار، تعامل با دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی 
و بخ�ش خصوص�ی در راس�تای وظای�ف و اختی�ارات خ�ود، 
همچنین ت�اش در راس�تای ارتقاء کیفی خدمات رس�انی به 
مردم و اطاع رسانی مناس�ب رسیدگی به شکایات دریافتی. 
شماره مجوز 14195 تاریخ مجوز 09/12/1393 سازمان صنعت 
و معدن خراس�ان شمالی)پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع 
ذیصاح( م�دت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان خراسان شمالی - شهرستان اسفراین - بخش مرکزی - 
شهر اسفراین-محله امام رضا-بلوار امام رضا-کوچه امام رضا 
2-پاک 31-طبقه همکف- کدپستی 9661875569 اسامی و 
میزان سهم الشرکه ش�رکا :فاقد سرمایه اولین مدیران : آقای 
س�یدعلی مهدی حسینی به ش�ماره ملی 0638279909 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 4 سال آقای احمدرضا 
خس�روآبادی به ش�ماره ملی 0638281172 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 4 س�ال خانم آمنه فروغی راد به شماره 
ملی 0638974798 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی 
البدل به مدت 4 سال آقای مهدی علی اکبریان به شماره ملی 
0639436773 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 4 
سال آقای عبدالغفور حسن نژاد به شماره ملی 0639515223 
و به س�مت عضو هیئت مدیره و دبیر هیئت مدیره به مدت 4 
س�ال خانم بهاره رجائیان به ش�ماره مل�ی 0681824921 و به 
س�مت عضو هیئت مدی�ره و خزانه دار به مدت 4 س�ال آقای 
حیدر علی محمدی به ش�ماره ملی 0639503667 به س�مت 
ب�ازرس به مدت 4 س�ال انتخاب گردید دارن�دگان حق امضا : 
امضاء کلیه اوراق بهادر و تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء احمدرضا خسروآبادی 
)رئی�س هیئت مدیره( و بهاره رجائیان ) خزانه دار( و در غیاب 
هر یک با امضای س�ید علی مهدی حس�ینی )نائب رئیس اول 
هیئت مدیره( و همراه با مهر اتحادیه معتبر می باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه حمایت جهت درج آگهی 
های شرکت تعیین گردید. )ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد( 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
اسفراین )407329(
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اخطار اجرایی
   مشخصات محکوم علیه نسرین مهربان نشانی محل اقامت مجهول المکان مشخصات محکوم 
له خدیجه درزی نام پدرمشتی نشانی محل اقامت کردکوی عباس آباد تربیت3جنب مدرسه بی 
بی کیا محکوم به:به موجب رای شماره454/ 97تاریخ97/5/27 بایگانی97/340شعبه2شورای 
ح�ل اختاف شهرس�تان کردک�وی ورای شماره-تاریخ-ش�عبه-دادگاه عموم�ی- که قطعیت 
یافته اس�ت محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ30/000/000ریال بابت اصل خواس�ته 
و پرداخ�ت هزین�ه دادرس�ی بمبلغ450/000ری�ال وخس�ارت تاخیرتادی�ه ازتاری�خ تقدی�م 
دادخواس�ت97/4/27لغایت یوم الوصول درحق خواهان ص�ادر ورایصادره غیابی بوده منوط به 
اخذ ضامن معتبر طبق تبصره2ماده306ق آ.د.م جهت اجرای حکم به قاضی اجرای احکام مدنی 
تفویض اختیارمیگردد به استناد ماده 29قانون شوراهای حل اختاف مصوب سال1394مجلس 
ش�ورای اس�امی محکوم علیه مکلف اس�ت پس ازاباغ این اخطار اجرایی ظ�رف ده روزمفاد 
آن�را به موقع اجرا بگذارد ویاترتیبی برای پرداخت محکوم ب�ه ویا انجام تعهد ومفاد رای بدهد 
درغیراینص�ورت پرون�ده جهت اقدام قانونی ب�رای اجرای حکم به دادگاه یا دادگس�تری محل 

تحویل خواهد شد. 
2411-شعبه2شورای حل اختاف شهرستان کردکوی

اخطار اجرایی
   مش�خصات محکوم علیه س�لیمان احمدی نام پدرعبدالرحمان نش�انی محل اقامت مجهول 
المکان مش�خصات محکوم له نعمت اله لکزائی نام پدرحبیب نشانی محل اقامت گنبد روستای 
شهرک بهشتی خیابان باهنر پاک10منزل شخصی محکوم به:به موجب رای شماره97/543تاری
خ97/7/2بایگانی97/287شعبه2شورای حل اختاف شهرستان کردکوی ورای شماره-تاریخ-

ش�عبه-دادگاه عموم�ی- که قطعیت یافته اس�ت محکوم علیه محکوم اس�ت به حضوردریکی 
ازدفاتر اس�ناد رسمی وانتقال س�ندخودرو بش�ماره پاک86-526ج13پژو405جی ال ایکس 
مدل84به رنگ نقره ای وپرداخت هزینه دادرسی وهزینه روزنامه بمبلغ2/750/000ریال درحق 
خواهان صادر ورای صادره غیابی بوده منوط به اخذ ضامن معتبر طبق تبصره 2ماده 306ق آ.د.م 
جهت اجرای حکم به قاضی اجرای احکام مدنی تفویض اختیارمیگردد به استناد ماده 29قانون 
ش�وراهای حل اختاف مصوب سال1394مجلس شورای اسامی محکوم علیه مکلف است پس 
ازاب�اغ این اخطار اجرایی ظ�رف ده روزمفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد ویاترتیبی برای پرداخت 
محک�وم ب�ه ویا انجام تعهد ومف�اد رای بدهد درغیراینصورت پرونده جه�ت اقدام قانونی برای 

اجرای حکم به دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. 
2410-شعبه2شورای حل اختاف شهرستان کردکوی

دادنامه
 تاری�خ رسیدگی97/8/14ش�ماره پرونده4/97/380ش�ماره دادنامه97/511مرجع 
رسیدگی کننده شورای حل اختاف کردکوی شعبه4خواهان علیرضا باهوش ف داود 
گرگان روستای زنگیان خ س�امت 2خوانده1-اه برن توماج ف آنا محمد کردکوی 
خ ولیعصر عدات6ساختمان شقایق2-مرتضی بنون مجهول المکان خواسته مطالبه 
وجه بمبلغ000/ 50/000ریال به استناد 1فقره چک با احتساب کلیه خسارات قانونی 
ازجمله هزینه دادرسی وخس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک لغایت اجرای 
حکم بتاریخ97/8/14دروقت فوق العاده ش�عبه 4شورای حل اختاف حوزه قضائی 
کردکوی باحضور امضاء ذیل تش�کیل اس�ت پرونده کاسه4/97/380-ازدفترشورا 
واصل تحت نظر قرارگرفت با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام وبشرح 
ذی�ل مب�ادرت به ص�دوررای میگ�ردد )رای قاضی ش�ورا(درخصوص دادخواس�ت 
علیرض�ا باه�وش ف داود بطرفیت1-اه ب�رن توم�اج ف آنامحمد2-مرتضی بنون 
بخواس�ته مطالبه50/000/000ریال وجه1فقره چک بش�ماره622010-97/4/10عهده 
بانک س�په شعبه ولیعصر گرگان به انضمام خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه 
باتوج�ه به محتویات پرون�ده وگواهینامه ع�دم پرداخت وجه چ�ک ازناحیه بانک 
مح�ال علیه وباتوجه به اظهارات درجلس�ه رس�یدگی مورخه97/8/14ونظرباینکه 
خواندگان علیرغم اباغ قانونی اخطاریه درتاریخ97/8/14درجلسه رسیدگی شورا 
حاضرنش�ده ودرمقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نی�اورده اند ونظربه اینکه اصل 
س�ند تجاری درید دارنده حکای�ت ازمدیونیت صادرکننده وظهوردراش�تغال ذمه 
وی دارد ونظرب�ه اینکه ازناحیه خواندگان دلیلی ک�ه حکایت ازپرداخت وجه چک 
نماید ارائه نگردیده فلذا باتوجه به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتجلسه 
مورخه97/8/14وبا احرازاش�تغال ذمه خوانده واس�تصحاب دین ومس�تندا به ماده 
9قانون شوراهای حل اختاف ومواد310و311و313-ازقانون تجارت وتبصره الحاقی 
مصوب مجمع تش�خیص مصلحت نظام به ماده 2قانون صدور چک ومواد198و519-
ازقانون آیین دادرس�ی مدن�ی حکم به محکومی�ت تضامنی خوان�دگان بپرداخت 
تاخیرتادی�ه  خس�ارت  وپرداخ�ت  خواس�ته  اص�ل  باب�ت  مبلغ50/000/000ری�ال 
ازتاریخ97/4/10سررسید چک تازمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی ازناحیه 
بانک مرکزی وپرداخت هزینه دادرس�ی بمبلغ 800/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی 
درح�ق خواهان صادر واع�ام میگردد رای ص�ادره غیابی وظ�رف مدت20روزپس 
ازاباغ قابل واخواهی درهمین ش�عبه وظرف مدت20روزپس ازآن قابل تجدید نظر 

درمحاکم عمومی حقوقی کردکوی میباشد.
2412-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف کردکوی-بازاری

آگهی اباغ اجرائیه )ماده 18( پرونده اجرایی کاسه  9600272
بدی�ن وس�یله ب�ه خانم لی�ا گرام�ی فرزند ابراهی�م تاری�خ تول�د: 1362/6/30 ش�ماره ملی: 
4609445603 ش�ماره شناسنامه: 621 به نش�انی گرمسار خ ابوذر )متن سند( گرمسار سیادت 
کوچه اول غربی پاک 66 و بابک میراخورلو فرزند قربان ش�ماره ملی 4569473288 ش�ماره 
شناس�نامه 795 به نشانی گرمسار م سوسنگرد ساختمان ایدیس واحد 33 و مهرداد کسرا راد 
فرزند علیرضا ش�ماره ملی 0012542628 به نشانی گرمسار خ تختی ساختمان آسمان و مهدی 
نجم فرزند اصغر ش�ماره ملی 4609936127 ش�ماره شناس�نامه 2332 به نشانی گرمسار بلوار 
آیت اله کاشانی فعا مجهول المکان می باشند بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد گرمسار به موجب 
قرارداد به شماره 6602546715005-94/9/26 نسبت به وصول مبلغ 420/221/285 ریال بابت 
اصل طلب و مبلغ 21/011/064 ریال بابت خس�ارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/6/22 که بعد از 
آن روزان�ه 205/833 ری�ال به آن اضافه می گردد  علیه ش�ما تقاضای صدور اجرائیه نموده که 
پرونده به کاسه 9600272 در این اجرا تشکیل و چون بر طبق گزارش مامور اجرا اباغ اجرائیه 
در نشانی تعیین شده در متن اجرائیه میسر نگردیده و بستانکار هم نمی تواند موقعیت مکانی 
یا سکونت شما را معرفی نماید لذا با تقاضای بستانکار و ماده 18-اصاحی آیین نامه اجرا مفاد 
اس�ناد رسمی ازم ااجرا، اجرائیه صادره فوق الذکر در یک نوبت در روزنامه های کثیراانتشار 
آگه�ی می ش�ود. چنانچه ظرف م�دت ده روز از تاریخ انتش�ار این آگهی که روز رس�می اباغ 
اجرائیه محس�وب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خ�ود ننماید عملیات اجرایی برابر مقررات 
علی�ه ش�ما تعقیب میگردد. ازم به تذکر اس�ت ک�ه بجز این آگهی و آگه�ی مزایده در صورت 

بازداشت اموال فقط یکبار منتشر و آگهی دیگری صادر و منتشر نخواهد شد. 
م الف: 1117                     مسئول شعبه اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و اماک شهرستان 
گرمسار- مهدی صابری منش

رونوشت آگهی حصر وراثت
ایراندوخت نوروزتمر دارای شناس�نامه ش�ماره 1034 بشرح دادخواس�ت به کاسه 971231 از 
ای�ن دادگاه در خواس�ت گواهی حصر وراث�ت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان عصمت 
پارس�اتمر بشناس�نامه 528 در تاریخ 97/11/7 اقامتگاه دائمی خود ب�درود زندگی گفته ورثه 
آنمرحوم منحصر اس�ت به1- لیان نوروزتمرفرزندعباس ش ش3ت ت37فرزندمتوفی2.قیمت 
نوروزتمرفرزندعب�اس ش  نوروزتمرفرزندعب�اس ش ش5ت ت39فرزندمتوفی3.ایراندوخ�ت 
ش1034ت ت44فرزندمتوف�ی .اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک 
نوب�ت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش�د از تاریخ نشر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر 

خواهد شد.
4421- رئیس شعبه اول شورای حل اختاف سلماس

آگهی انحصاروراثت
آرش نعمت�ی فرزندلقم�ان ش ش2950081551 ص�ادره اش�نویه به استش�هادوگواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه دادخواستی به کاسه 970946 شورای حل اختاف تقدیم این شورا نموده 
به اعام داشته شادروان لقمان نعمتی ش ش617 صادره دراشنویه درتاریخ 97/8/19 فوت شده 
وراث آن مرحوم منحصراس�ت 1.آرش نعمتی فرزندلقم�ان ش ش2950081551فرزندمتوفی2.
آروین نعمت�ی فرزندلقم�ان ش ش2742039422فرزندمتوفی3.مریم نعمت�ی فرزندلقمان ش 
ش2950016944فرزندمتوفی4.ش�اه جهان برزنجی فرزندعبدالوهاب ش ش58همسرمتوفی5.

حس�نی جهان خضری نرزی�وه فرزندمامحمدش ش297مادرمتوفی . اینکه باانجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور رادریک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تاهرکس اعتراض داش�ته 
باش�د ظرف یکم�اه ازتاریخ الصاق اعام نمای�دواا گواهی صادروهروضیت نامه ای جزس�ری و 

رسمی که بعدازموعد ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.
4406-رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه-عشایری

آگهی انحصاروراثت
محمودبایزی�دی طاژان�دره فرزندکری�م ش ش1019 صادره اش�نویه به استش�هادوگواهی فوت 
و رونوش�ت شناس�نامه دادخواستی به کاس�ه 970978 ش�ورای حل اختاف تقدیم این شورا 
نم�وده به اعام داش�ته کریم بایزی�دی طاژاندره ش ش2 صادره دراش�نویه درتاریخ 97/5/17 
فوت ش�ده وراث آن مرحوم منحصراس�ت 1.محمود بایزیدی طاژاندره فرزندکریم ش ش 1019 
فرزندمتوفی 2.حس�ین بایزیدی طاژاندره فرزندکری�م ش ش 121 فرزندمتوفی3.حمیدبایزیدی 
طاژان�دره فرزندکری�م ش ش 15 فرزندمتوفی4.هاجربایزیدی طاژان�دره فرزندکریم ش ش 58 
فرزندمتوفی5.گوهرحقیقی حق فرزندمحمدش ش720همس�رمتوفی. اینکه باانجام تش�ریفات 
مقدماتی درخواس�ت مزبور رادریک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تاهرکس اعتراض داش�ته 
باش�د ظرف یکم�اه ازتاریخ الصاق اعام نمای�دواا گواهی صادروهروضیت نامه ای جزس�ری و 

رسمی که بعدازموعد ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.
4405-رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه-عشایری

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم  
به خوانده: س�ید محمد هاشمی نسب  کاسه پرونده: 1075/7/97 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 
98/1/28 س�اعت 17/30 خواهان: محمد جربان خوانده: س�ید محمد هاش�می نسب خواسته: 
مطالب�ه طلب خواهان دادخواس�تی تس�لیم دفترکل دادگس�تری اسامش�هرنموده که جهت 
رس�یدگی به شعبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین شده وبه علت 
مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواس�ت خواهان ودستورش�ورا وبه تجویزماده72قانون 
آئین دادرس�ی مدن�ی باعنایت ماده19قانون ش�وراهای حل اختاف مراتب ی�ک نوبت دریکی 
ازجرای�د کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تا خوانده ازتاریخ نش�رآگهی تا قبل ازوقت رس�یدگی 
ب�ه دفت�ر ش�ورا مراجع�ه و ضمن اعام نش�انی کامل خ�ود نس�خه دوم داد خواس�ت وضمائم 
رادریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین ش�ورا حاضرش�وید در صورت عدم 
حضوردادخواس�ت اباغ شده محسوب وش�وراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه 

بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. 
م الف 4473 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاسه پرونده: 1181/209/97 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 98/1/27 ساعت 17:00 
خواه�ان: محمد جربان خوان�ده: معصومه مرادی خواس�ته: مطالبه وجه خواهان دادخواس�تی 
تس�لیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رس�یدگی به شعبه 209 ارجاع گردیده 
و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان 
ودس�توردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتش�ارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه 
وضم�ن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائ�م رادریاف�ت نماید ودروقت 
مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده 
محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم 

شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 4475 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاس�ه پرونده: 1156/209/97 وقت رس�یدگی: به روز چهارش�نبه تاریخ 98/1/28 ساعت 
16:00 خواهان: فائزه سلگی خوانده: علی قائد رحمتی خواسته: مطالبه وجه خواهان دادخواستی 
تس�لیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 ارجاع گردیده و 
وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواس�ت خواهان 
ودس�توردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتش�ارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه 
وضم�ن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائ�م رادریاف�ت نماید ودروقت 
مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده 
محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم 

شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 4472 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

512/11آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای 1-غامرضا جزندری 2-س�ید احمد حس�ینی نژاد فرزند 1-محمد 2-سید 
یوس�ف   فعا مجه�ول المکان  اباغ میگرددآقای غامرضا با ادب ش�هن آبادی  دادخواس�تي 
بطرفیت ش�ما به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند به شعبه 5 ش�وراي حل اختاف سبزوار تقدیم 
وبه کاس�ه 5/97/1163 ثبت ومقید به وقت رس�یدگي روز ش�نبه مورخه 98/1/24 ساعت 18  
وقت رس�یدگی تعیین گردیده اس�ت لذا به اس�تناد  ماده 73قانون آئین دادرسي مدني مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به 
دبیرخانه ش�ورای حل اختاف ش�عبه 5 س�بزوار  مستقر در مجتمع ش�ماره به نشانی چهارراه 
دادگس�تری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود و یا دریافت نس�خه ثانی دادخواست  و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در ش�ورا حاضر ش�وند در صورت عدم حضور غیابا 

رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 5  شوراي حل اختاف سبزوار

512/12رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه هاجر کریم آبادی فرزند احمد  طی کاس�ه پرونده 6/97/1450  دادخواس�تحصر 
وراثت نموده و اظهار داش�ته احمد کریم آبادی فرزند حس�ن به ش ش 426 مورخه 97/10/13  
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-مریم 
غام زاده همس�ر متوف�ی 2- هاجر کریم آبادی فرزن�د متوفی 3-عابدین کری�م آبادی فرزند 
متوفی 4- فاطمه کریم آبادی فرزند متوفی 5- زهره کریم آبادی فرزند متوفی 6- محسن کریم 
آب�ادی فرزند متوفی 7-حس�ین کریم آبادی فرزند متوفی 8- زه�را کریم آبادی فرزند متوفی  
اینک درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

متوفي نزد او باشد ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
رئیس شعبه 6 شوراي حل اختاف سبزوار 

512/13آگهی اباغ وقت رسیدگی 
به حس�ین پاکزادیان فرزند حس�ین اباغ که عل�ی تیموری راد فرزند مهرداد دادخواس�تی به 
خواس�ته ال�زام به تنظیم س�ند یک فقره خ�ط تلفن همراه اول  علیه ش�ما ارائه که به کاس�ه 
10/97/1220 ثب�ت و ب�رای مورخه چهارش�نبه 98/1/21 س�اعت 17/00 وقت رس�یدگی تعیین 
گردیده اس�ت شما می توانید قبل از رسیدگی به این ش�عبه مراجعه و ضمن اعام آدرس خود 

نسخه ثانی دادخواست دریافت نمائید. 
شعبه دهم شورای حل اختاف سبزوار

512/14آگهی تامین خواسته
به حمیدرضا جهانی منش فرزند علی  اباغ می گردد محس�ن س�ید آبادی فرزند غامحس�ین  
دادخواس�تی به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000  یک فقره به شماره چک 39687  علیه شما 
به این ش�عبه ارائه که حسب رای شماره 36-932 به شرح خواسته مذکور محکوم گردیده اید 

رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی می باشد-شماره:9/1021-97
شعبه 9 شورای حل اختاف سبزوار

512/16آگهی اباغیه
مشخصات اباغ ش�ونده حقیقی:محمد نظر احمدی فرزند فروتن به نشانی مجهول المکان –در 
پرونده کاس�ه 1/950564د مته�م آقای محمد نظر احمدی فرزند فروتن در خصوص ش�کایت 
آقای س�تار نظر احمدی دائر به خیانت در امانت تحت تعقیب می باش�د به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قاون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت س�ی روز از تاریخ نش�ر گهی در ش�عبه اول 
دادیاری دادس�رای عمومی و انقاب تربت جام حاضر و از اتهام انتس�ابی دفاع نماید در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب تربت جام

512/17آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای عبدالرحیم محمدی   فعا مجهول المکان  اباغ میگرددآقای حجت عطایی  
دادخواس�تي بطرفیت شما به خواس�ته تنظیم سند  به شعبه 22 شوراي حل اختاف تربت جام 
تقدیم وبه کاسه 22/134/97 ثبت ومقید به وقت رسیدگي روز  شنبه مورخه 98/1/24 ساعت 
10 صب�ح  وق�ت رس�یدگی تعیین گردیده اس�ت لذا به اس�تناد  ماده 73قانون آئین دادرس�ي 
مدن�ي مرات�ب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد ش�ما می توانید قبل 
از رس�یدگی به دبیرخانه ش�ورای حل اختاف ش�عبه 22 تربت جام  مس�تقر در مجتمع شماره 
تربت جام به نش�انی بلوار امام خمینی مقابل دادگس�تری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود و 
یا دریافت نسخه ثانی دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا 

حاضر شوند در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 22  شوراي حل اختاف تربت جام

512/18آگهی اباغ تامین خواسته به خوانده مجهول المکان
بدینوس�یله به آقای حسن خوش�خو فرزند محمد  فعا مجهول المکان اباغ می گردد که سید 
محمد ایمانی زاده فرزند س�ید محمد تقی دادخواس�تی به خواسته مطالبه مبلغ صد و سی و دو 
میلیون ریال  به انضمام تامین خواس�ته ای به به مبلغ فوق  به طرفیت ش�ما به ش�عبه 1 شورای 
حل اختاف س�بزوار ارائه و به کاس�ه 1/97/1057 ثبت و به موجب رای ش�ماره 38-1032 در 
خصوص تامین خواس�ته صادر گردید مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهی می شود 

رای صادره ده روز پس از انتشار در همین شعبه قابل اعتراض می باشد
دبیر شعبه 1 شورای حل اختاف سبزوار

512/19آگهی اباغ تامین خواسته به خوانده مجهول المکان
بدینوس�یله به آقای علی ش�فیعی فرزند مخت�ار  فعا مجهول المکان اباغ می گردد که س�ید 
محمد ایمانی زاده فرزند س�ید محمد تقی دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه مبلغ صد و پنجاه 
میلیون ریال  به انضمام تامین خواس�ته ای به به مبلغ فوق  به طرفیت ش�ما به ش�عبه 1 شورای 
حل اختاف س�بزوار ارائه و به کاس�ه 1/97/1059 ثبت و به موجب رای ش�ماره 37-1031 در 
خصوص تامین خواس�ته صادر گردید مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار آگهی می شود 

رای صادره ده روز پس از انتشار در همین شعبه قابل اعتراض می باشد
دبیر شعبه 1 شورای حل اختاف سبزوار

512/20رونوشت آگهي حصر وراثت
نظ�ر به اینک�ه مصطف�ی برازنده دول�ت آباد فرزند حس�ن  طی کاس�ه پرون�ده 7/97/1179 
دادخواست حصر وراثت نموده و اظهار داشته حسن برازنده دولت آباد فرزند محمد علی  به ش 
ش 1839 مورخ�ه 97/11/21  دراقامتگاه  دائمي خود ب�درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراس�ت به: 1-عذرا شهرآئینی همسر متوفی 2- مصطفی برازنده دولت آباد فرزند 
3-محس�ن برازنده دولت آباد فرزند 4- محمد برازنده فرزند 5-ابوالفضل برازنده فرزند  اینک 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه 7 شوراي حل اختاف سبزوار 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پی واره سهامی 
خاص به شماره ثبت 123833 و شناسه ملی 10101673019

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
م�ورخ 1396/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - مؤسس�ه 
حسابرس�ی آرتین پرگاس حسابداران رسمی به شناسه ملی 
14003939640 بس�مت بازرس اصلی و بهاره حسن بیگ به 
کد ملی 0067446914 بس�مت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )407626(

آگهی تغییرات شرکت میامی نگین تیسان سهامی خاص به 
شماره ثبت 438349 و شناسه ملی 10320874617 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: تع�داد اعضای هیئت مدیره به 3 نفر 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه اصاح گردید. س�رمایه 
ش�رکت از مبل�غ 35030000000 ریال به مبل�غ 47000000000 ریال 
منقسم به 470000 سهم مشتمل بر 100 سهم بی نام و 469900 سهم 
با نام 100000 ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساس�نامه به شرح یاد شده اصاح و ذیل ثبت از لحاظ 

افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )407609(

512/15آگهی اباغ دادنامه
ب�ه ه�ادی دهنبی فرزند ذبیح ال�ه  اباغ می گردد زهره فس�نقری فرزند محمد  دادخواس�تی 
ب�ه خواس�ته مطالبه نفقه فرزند مش�ترک از قرار ماهیان�ه 2/500/000 ریال و به نحو اس�تمرارو 
س�ایر خس�ارات  دادرسی  علیه ش�ما به این ش�عبه ارائه که حسب رای ش�ماره 139-1210 به 
شرح خواسته مذکور محکوم گردیده اید رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی می 

باشد-شماره:8/935/97
شعبه 8 شورای حل اختاف سبزوار

آگهی اباغ دادنامه حقوقی
بدینوس�یله ب�ه آق�ای حمیدرض�ا بابای�ی فرزن�د محمدحس�ین که بموج�ب دادنامه ش�ماره 
9709978937400211 در پرونده کاس�ه 9709988937400115 بخواس�ته مطالبه وجه چک 
به مبلغ 55/000/000 ریال و پرداخت هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخی�ر تادیه در حق خواهان 
)آقای علیرضا رنجبر( محکوم گردیده اس�ت اباغ گردیده است اباغ میشود چنانچه نسبت به 
حکم صادره اعتراض دارند ظرف بیس�ت روز از تاریخ انتش�ار این آگهی اعتراض خود را به  این 
مرجع واقع در شهرس�تان زرندیه-مامونیه- دادگستری شهرستان زرندیه تسلیم نماید بدیهی 
اس�ت پس از انقضاء مهلت مذکور نامبرده حق تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم صادر شده نزد 
محاکم عمومی دادگستری شهرستان زرندیه را خواهد داشت. در غیر اینصورت پس از انقضای 

مهلت های مقرر طبق مقررات قانونی اقدام خواهد شد.12
م.الف: 4103رئیس شورای حل اختاف شعبه 4 پرندک

 آگهی حصر وراثت
خانم گلی  ش�هرت خدادادی  نام پدر خدامراد   بشناسنامه 3590 صادره از اندیکا در خواستی 
بخواس�ته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همس�رش  مرحوم علی دوس�ت  
ش�هرت کریمی بشناس�نامه 908  صادره از کوهرنگ در تاریخ 97/10/8 در  فاورجان اقامتگاه 
غیردائم�ی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از :1-گلی خدادادی)همس�ر متوفی(2-عباس کریمی 
)فرزن�د متوفی(3-مهدی کریمی )فرزن�د متوفی(4-کرامت کریمی )فرزند متوفی(5- س�جاد 
کریم�ی )فرزند متوف�ی(6- محمدعلی کریمی)فرزن�د متوفی(مرحوم بجزافراد یادش�ده ورثه 
دیگری ندارد.اینک با تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
ش�ورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س�ری و رس�می که بعد از تاریخ ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6862شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان اندیکا

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه�ی موض�وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
س�اختمان های فاقد سند رسمی برابر رای ش�ماره 139760331055002901 مورخه 97/11/24 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مس�تقر در واح�د ثبتی حوزه ثبت مل�ک نظرآباد تصرف�ات مالکانه با مع�ارض متقاضی آقای 
حس�ین محمد نادر فرزند رحمن بشماره شناس�نامه 293 صادره از کرج در ششدانگ یه قطعه 
زمی�ن ب�ا بنای احداثی )گلخانه( به مس�احت 12445/08 متر مربع از پ�اک 38 اصلی واقع در 
مزرعه قزلحصار خریداری از مالکیت مش�اعی حس�ین محمد نادر موضوع سند 43408 مورخه 
1394/12/11 دفترخانه 2 نظرآباد محرز گردیده اس�ت . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور س�ند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ، 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 س�ند مالکیت صادر خواهد ش�د .تاریخ انتش�ار نوبت اول : 

97/12/04تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/12/19
نظرآباد :1944منصور هدایتکار-رئیس ثبت اسناد و اماک 

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه�ی موض�وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رس�می برابر رای شماره 139760331055002915 مورخه 97/11/27 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای موسی 
شماخی فرزند نبی اله بشماره شناسنامه 10 صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 99396/75 متر مربع که مساحت 40000 متر مربع آن از مالکیت حجت اله 
ورزدار موضوع سند 50721 مورخه 1349/09/21 دفترخانه 17 تهران و مساحت 20000 متر مربع 
آن از مالکیت رجب ش�ماخی موضوع سند 52895 مورخه 1349/12/22 دفترخانه 17 تهران و 
مساحت 39396/75 متر مربع آن از مالکیت منوچهر آزاده رنجبر موضوع سند 50504 مورخه 
1349/03/17 دفترخان�ه 17 ته�ران از پاک 753 فرعی از 48 اصلی واقع در نجم آباد – مزرعه 
تینال محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
م�ی توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و 
پس از اخذ رس�ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول : 97/12/04تاریخ انتشار نوبت 

دوم : 97/12/19
منصور هدایتکار-رئیس ثبت اسناد و اماک نظرآباد :1945

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه�ی موض�وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
س�اختمان های فاقد سند رسمی برابر رای ش�ماره 139760331055002791 مورخه 97/11/06 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مس�تقر در واح�د ثبتی حوزه ثبت مل�ک نظرآباد تصرف�ات مالکانه با مع�ارض متقاضی آقای 
محمدیار تقیان ینگجه فرزند علی بش�ماره شناس�نامه 490 صادره از هش�ترود در شش�دانگ 
یک باب س�اختمان به مس�احت 140/21 متر مربع پاک 35 اصلی واقع در س�ید جمال الدین 
خریداری از مالک رسمی آقای محرمعلی یکه رنجبر موضوع سند 38862 مورخه 1345/08/19 
دفترخانه 17 تهران محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش�ود 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 
تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواس�ت خود 
را ب�ه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول : 97/12/04تاریخ 

انتشار نوبت دوم : 97/12/19
منصور هدایتکار-رئیس ثبت اسناد و اماک نظرآباد :1946

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
آقای س�ید حسین نجات موسوی فرزند سید شریف دارای شناس�نامه شماره 7270002878 به 
ش�رح دادخواست به کاس�ه 868/97  حقوقی از این شورا درخواست صدور گواهی حصروراثت 
نامحدود نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�ید ش�ریف نجات موسوی فرزند موسی به 
شناسنامه شماره 59818 در تاریخ 1382/2/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه 
حین الفوت آنمرحوم منحصر اس�ت به:1-س�ید حس�ین نجات موس�وی متولد 1338 به شماره 
شناس�نامه 7270002878 صادره از دهلران پس�رمتوفی 2-سید محس�ن نجات موسوی متولد 
1342 به ش�ماره شناسنامه 59822 صادره از دهلران پسرمتوفی 3- عسله نجات موسوی متولد 
1335 به ش�ماره شناسنامه 59819 صادره از دهلران فرزند متوفی 4- زهرا نجات موسوی متولد 
1337 به شماره شناسنامه 59820 صادره از دهلران فرزند متوفی 5- زینب نجات موسوی متولد 
1339 به ش�ماره شناس�نامه 59821 صادره از دهلران فرزند متوفی واغیر می باشند و به غیر از 
وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا صیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهدشد.
رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان دهلران- نصری

آگهی مفقودی 
س�ند کمپانی خودروی مزدا 2 کابین بی  2000 آی مدل 1385 به ش�ماره پاک ایران 184-26 
ص 15 و ش�ماره موت�ور 512824 و ش�ماره شاس�ی NAG08NPED53033 ب�ه نام معصومه 

محمدزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شیروان

آگهی مفقودی 
اص�ل شناس�نامه مالکیت خودروی مزدا 2 کابین مدل 1385 به ش�ماره پ�اک ایران 184-26 
ص 15 و ش�ماره موت�ور 512824 و ش�ماره شاس�ی NAG08NPED53033 ب�ه نام معصومه 

محمدزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شیروان

آگهی حصر وراثت 
آقا/خانم بی بی چاره س�از فرزند خان دردی دادخواس�تی دائر بر حصر وراثت )همس�ر، فرزند، 
پدر، مادر( تقدیم حوزه 129 ش�ورای حل اختاف نموده و چنین عنوان کرده که مرحوم فاطمه 
نظری فرزند اله شکر به شماره شناسنامه 3073 در تاریخ 1397/03/11 در شیروان فوت نموده 
و ورث�ه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از:موارد )نام، ن�ام خانوادگی، ش ش، نام پدر، نام مادر، 
نسبت( ذکر گردید:1-ایران چاره ساز جرستانی به ش ش  5  فرزند خان دردی و فاطمه ) نسبت 
فرزند(  2- بی بی چاره ساز فیروزئی به ش ش  534 فرزند خان دردی و فاطمه ) نسبت فرزند(  
453  فرزند خان دردی و فاطمه ) نسبت فرزند(  4-  3
عبداه چاره ساز به ش ش  4  فرزند خان دردی و فاطمه ) نسبت فرزند(  5- نعمت اله پویا به 
ش ش  535  فرزند خان دردی و فاطمه ) نسبت فرزند(  6- ساری گل چاره ساز به ش ش  614  
فرزند خان دردی و فاطمه ) نس�بت فرزند(  7- مینا چاره س�از به ش ش  23282  فرزند خان 
دردی و فاطمه ) نسبت فرزند(  و به غیراز نامبردگان وارث دیگری ندارد لذا مراتب یک نوبت از 
طریق نشر آگهی منتشر تا هرکسی اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد اشخاصی می باشد 
ظرف یک ماه اعتراض خود را از تاریخ نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف حوزه 129 تس�لیم و 
ارائه نماید واا گواهی حصر وراثت صادر خواهد ش�د و چنانچه هرگونه اعتراض و یا وصیت نامه 

که بعدازاین مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.13
دبیرخانه حوزه 129 شورای حل اختاف شیروان

آگهی مفقودی
اصل شناس�نامه مالکیت خودروی وانت نیسان مدل 1379 به شماره پاک ایران 26- 849 ص  
17  و ش�ماره موتور 00149540 و ش�ماره شاس�ی C50206 به نام ندر محمد س�عادتمند مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شیروان

تصویب 100 میلیارد تومان اعتبار برای تامین و تقویت 
آب شرب 51 روستای گیان

100 میلیارد تومان اعتبار ملی به منظور تامین و تقویت آب ش�رب 
51 روستای گیان تصویب شد. 

مدیرعامل ش�رکت آب و فاضاب روس�تایی گی�ان امروز با اعام 
این خبر گفت: این اعتبار طی س�ال های 98 و 99 به این ش�رکت 

اختصاص می باید.
مح�ب علی رنج ور اف�زود: این اعتب�ار برای تامی�ن و تقویت آب 

آشامیدنی 20 هزار نفر از روستاییان گیان هزینه می شود.
بنابراین گزارش؛ در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های اعتباری 
کشور و با عنایت به سفر پیش روی ریاست محترم جمهوری به این 
اس�تان، دیروز در جلسه ای که با حضور معاون برنامه ریزی و امور 
اقتص�ادی وزیر نیرو، نمایندگان س�ازمان مدیری�ت و برنامه ریزی 
کشور، اس�تاندار و مدیران عامل شرکت های تابعه وزارت نیرو در 
گیان، در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، عاوه بر بررسی 
پروژه های مهم استان در حوزه آب و برق، مبلغ 100 میلیارد تومان 

برای اجرای طرح آبرسانی به51 روستای گیان تصویب شد. 

از اختراع شرکت گاز استان گیان در نمایشگاه بسیج 
مهندسین صنعتي کشور رونمایي شد

دستگاه تزریق مرکاپتان به مخزن دستگاه بودار کننده خطوط گاز 
)اودرانت لودر( س�اخته شده توس�ط مهندسین شرکت گاز استان 
گیان در نمایش�گاه بس�یج مهندس�ین صنعتي کش�ور به نمایش 

گذاشته شد.
به گ�زارش روابط عموم�ي گاز گیان – حس�ین اکب�ر مدیرعامل 
ش�رکت گاز اس�تان گیان با اع�ام نمایش دس�تگاه ثبت اختراع 
دستگاه اودرانت لودر در نمایشگاه بسیج مهندسین صنعتي کشور 
اظهار داشت: این دستگاه بس�یار بهینه تر از نمونه خارجي بوده و 
قیمت آن بسیار کمتر از مشابه خارجی می باشد و در این نمایشگاه 

مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت.
وي در خصوص این دستگاه توضیح داد: گاز طبیعي، گازي بي بو و 
بي رنگ است، فلذا برایتشخیص نشت آن، ماده بودارکننده اي بنا
م مرکاپتان را توسط دستگاه بودارکننده( اودرایزرodoraizer(  ب

ه آن اضافه مي نمایند.
مدیرعامل شرکت گاز اس�تان گیان افزود: در سالهاي گذشته ت
ایستگاه هاي  اودرایزر در  خلیه مرکاپتان از بش�که به داخلمخزن 
Odorant Loader توسط دس�تگاه هاي CGS تقلیل فشار گاز
مرور زمان فرس ها به  اکثر این دستگاه  وارداتي انجام مي شد که 
موجود و باا بو وده شده و در موقعیت کنوني بهعلت تحریم هاي 

دن هزینه تمام شده، وارد کشور نمی شود.
مهندس اکب�ر ادام�ه داد:  این نقیصه در س�ال هاي اخیر موجب 
ش�د که کار تخلی�ه مرکاپتان به داخلمخ�زن اودرایزر ب�ه صورت 
دس�تي انجام پذیرد و ای�ن مسئله سبب افزایش پتانس�یل وقوع 

حوادث وهمچنین مشکات زیست محیطي گردید.
وی با بیان اینکه دستگاه اودرانت لودر داخلی سبب رفع مشکات 
تزریق دستی شده است گفت:با توجه به تغییر فرایند در دستگاه 
جدید و حذف جریان گاز ورودي و استفاده از گاز نیتروژن،امکان 

وقوع رویداد و حادثه حذف شده است.
دس�تگاه  ای�ن  گیان مزای�ای  اس�تان  گاز  ش�رکت  مدیرعام�ل 
فش�ار کاریزیر 6PSI، افزایش ضر پایین،  وزن  را کاربري س�اده ، 
یب ایمني با توجه به حذف جریان گاز ورودي به دس�تگاه250 
psi ، حمل ونقل آسان، استفاده از قطعات موجود در داخل کشور، 
پایین بودن قیمت دستگاه نسبت به نمونهخارجي(با توجه به تحر
یم های موجود صنعت نفت و گاز )، استهاک کم دس�تگاه بعلت ا
ستفاده ازلوله و اتصاات استیل و شیلنگ هاي فشار قوي و عدم 

وجود محدودیت زماني براي استفاده هایمتعدد عنوان نمود.
وی در پایان با تقدیر از سازندگان این دستگاه آقایان شهرام مداح 
حسیني، یوسف کاظمي و افشین نادري فر،  ابراز امیدواری نمود تا 
با اس�تفاده بهتر از ظرفیت های مهندسان داخلی در جهت تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتی و ش�کوفایی هرچه بیشتر صنایع گام های 

مؤثرتری برداشته شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیان خبر داد: 
راه اندازی سیستم آبگرمکن خورشیدی در 

عمارلوی رودبار
مدی�رکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیان با بیان اینکه سیس�تم 
آبگرمکن خورشیدی در عمارلوی رودبار راه اندازی می شود، گفت: 

این طرح با هدف جلوگیری از جنگل زدایی راه اندازی شده است.
به گ�زارش رواب�ط عموم�ی اداره کل منابع طبیع�ی و آبخیزداری 
اس�تان گیان و به نقل از  ندای گیان،محس�ن یوس�ف پور  ضمن 
گرامیداشت دهه فجر، چهلمین س�الگرد پیروزی انقاب اسامی، 
اظه�ار ک�رد: از مح�ل صن�دوق توس�عه مل�ی امس�ال 19 پ�روژه 
آبخی�زداری در 9 شهرس�تان گی�ان در دس�ت اجراس�ت ک�ه به 
مناس�بت دهه فجر 9 پروژه افتتاح خواهد ش�د ›وی افزود: ویژگی 
منحص�ر به ف�رد اعتب�ارات صندوق توس�عه مل�ی در حوضه های 
آبخیز نه تنها اس�تان بلکه کل کشور تنوع پروژه ها در حوضه های 
آبخی�ز در قال�ب مدیریت جامع حوضه بوده اس�ت. در واقع در هر 
حوضه آبخیز پروژه هایی نظیر کاداس�تر، تغییر سوخت جایگزین، 
آم�وزش و توانمندس�ازی آبخیزنش�ینان، اطفای حریق، گش�ت و 
مراقبت، مبارزه با آفات گیاهی و… نیز در حال اجراست. این مقام 
مس�ئول، از اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه های آبخیز لسبو 
در شهرس�تان رودسر، زندانه در شهرستان رضوانشهر، پیرکوه در 
شهرس�تان سیاهکل، کاکرود در شهرس�تان رودسر، هرزه ویل در 
شهرستان رودبار، لوندویل و چلوند در شهرستان آستارا، آلنزه در 
شهرستان ماسال و ماس�وله در شهرستان فومن خبر داد و عنوان 

کرد: این پروژه ها در دهه فجر به بهره برداری می رسد.
مدی�رکل منابع طبیعی و آبخیزداری اس�تان گی�ان، با بیان اینکه 
سیس�تم آبگرمک�ن خورش�یدی در عمارل�وی رودب�ار راه اندازی 
می ش�ود، گفت: آبگرمکن های خورش�یدی با ه�دف جلوگیری از 
جنگل زدایی برای تولید هیزم در روستای عمارلو نصب و راه اندازی 

شده است.
وی با بیان اینکه اعتبار هزینه ش�ده ب�رای پروژه های آبخیزداری 
دهه فجر امس�ال 49 هزار و 820 میلیون ریال اس�ت، خاطرنش�ان 
کرد: تع�داد خانوارهای بهره مند از پروژه ها ح�دود بالغ بر 3 هزار 

و 300 خانوار است و برای 10 هزار و 290 نفر اشتغالزایی داشتیم. 
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آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: کاس�ه پرونده: 1182/209/97 وقت رس�یدگی: به روز ش�نبه تاریخ 98/1/31 ساعت 17:00 
خواهان: مجتبی عس�گری خوانده: فریبرز رحیمی خواس�ته: فک پاک خواهان دادخواس�تی 
تس�لیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رس�یدگی به شعبه 209 ارجاع گردیده 
و وقت رس�یدگی تعیین ش�ده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان 
ودس�توردادگاه وبتجویزماده73 قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراانتش�ارآگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دفتردادگاه مراجعه 
وضم�ن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائ�م رادریاف�ت نماید ودروقت 
مقررفوق جهت رسیدگی دراین دادگاه حاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده 
محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا« چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم 

شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 4483 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

برگ اجرائیه بکاسه پرونده  597/7/97
مش�خصات محکوم له: علی عباس�ی بنش�انی قائمیه خ باهنر ک24 پ93 مش�خصات محکوم 
علی�ه: عباس پور اکبر حف�ظ آباد مجهول المکان به: بموجب دادنامه ش�ماره 602 مورخ دادگاه 
ش�عبه 7 که وفق دادنامه ش�ماره ش�عبه دادگاه تجدیدنظراس�تان قطعیت حاصل کرده اس�ت 
حکم به محکومیت خوانده به انتقال و تنظیم س�ند مالکیت خودرو پژو به ش�ماره  انتظامی 21 
ایران – 886 ب 53  بابت اصل خواس�ته ومبلغ 1860/000 ریال هزینه دادرس�ی درحق خواهان 
صادرگردید وهمچنین پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- ترتیبی 
ب�رای پرداخ�ت محکوم به بده�د3- مالی معرفی کند ک�ه اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن 
میسرباش�د ودرصورتی که خود را قادرب�ه اجرای مفاد اجرائیه نداند بای�د ظرف ده روزصورت 
جمع دارایی خودرابه قس�مت اجرا تس�لیم کند اگرمالی ندارد صریحا«اعام نماید هرگاه ظرف 
سه سال بعدازانقضاء مهلت مذکورمعلوم شود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده 
اید لیکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنید یا صورت خاف واقع ازدارایی خود بدهید 
بنحوی که اجرای تمام یا قس�متی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس از  61روزتا6ماه 
محکوم خواهید ش�د4-عاوه برمواردباا که قس�متی ازماده34 اجرای احکام مدنی میباشد به 
قان�ون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرس�ی مدنی مصوب 79/1/21 وهمچنین مفاد قانون 
نح�وه اجرای محکومیتهای مال�ی مصوب10آبان1377 که ظهربرگ اجرائیه درج گردیده اس�ت 

توجه نموده وبه آن عمل نماید.
م الف 4479 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر 

برگ اجرائیه بکاسه پرونده  433/7/97
مشخصات محکوم له: حسین باقری بنشانی زنجان کوی سعیدیه 14 متری ش مصطفی خمینی 
پ19 مش�خصات محکوم علیه: خدیجه احمدی مجهول المکان به: بموجب دادنامه شماره 503 
مورخ دادگاه ش�عبه 7 که وفق دادنامه ش�ماره ش�عبه دادگاه تجدیدنظراس�تان قطعیت حاصل 
کرده اس�ت حکم به محکومیت خوانده به تنظیم و انتقال سند مالکیت خودرو سمند به شماره  
انتظامی 21 ایران – 212 ب 75  بابت اصل خواسته ومبلغ 682500 ریال هزینه دادرسی درحق 
خواه�ان صادرگردید وهمچنین پرداخت نیم عش�ردولتی درحق صن�دوق دولت.محکوم علیه 
مکلف اس�ت ازتاری�خ اباغ اجرائیه:1- پس ازاب�اغ اجرائیه ظ�رف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا 
گ�ذارد2- ترتیبی برای پرداخت محک�وم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا 
محکوم به ازآن میسرباش�د ودرصورتی که خود را قادرب�ه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قس�مت اجرا تسلیم کند اگرمالی ندارد صریحا«اعام نماید 
هرگاه ظرف س�ه س�ال بعدازانقضاء مهلت مذکورمعلوم ش�ود که قادربه اجرای حکم وپرداخت 
محک�وم به ب�وده اید لیکن برای درپرداخ�ت اموال خود رامعرفی نکنید ی�ا صورت خاف واقع 
ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس�متی ازمفاد اجرائیه متعسرباش�د به مجازات 
حب�س از  61روزتا6ماه محکوم خواهید ش�د4-عاوه برمواردباا که قس�متی ازماده34 اجرای 
احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
وهمچنی�ن مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب10آبان1377 که ظهربرگ اجرائیه 

درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.
م الف 4480 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر 

512/21آگهي اخطاراجرایي 
ب�ه محمد صادقی فرزند عبدالرحیم  اباغ که به موجب راي ش�ماره 990/42  به پرداخت مبلغ 
سی میلیون ریال و سایر خسارات دادرسی در حق عباس شاد فرزند اسماعیل  محکوم که پس 
از انتشار این اخطار می بایستی ظرف ده روز مفاد آن را به اجرا بگذارید درغیراین صورت اقدام 

قانونی بعدی  علیه شما صورت خواهد پذیرفت-شماره:8/97/734
شعبه 8شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار 

512/22رونوشت آگهي حصر وراثت
نظ�ر به اینک�ه محمد کراب�ی فرزند رمضانعل�ی  طی کاس�ه پرونده 4/97/972  دادخواس�ت 
حص�ر وراثت نموده و اظهار داش�ته رمضانعلی کرابی فرزند غامحس�ین ب�ه ش ش 26 مورخه 
97/11/30  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به: 1-محم�د کرابی فرزند متوفی 2-اعظ�م کرابی فرزند متوفی 3-ج�واد کرابی فرزند متوفی 
4-مجید کرابی فرزند متوفی5- ربابه کرابی همسر متوفی  اینک درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه 4 شوراي حل اختاف سبزوار 

512/23رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهره ناصریان فرزند عبدالحسین طی کاسه پرونده 5/97/1013 دادخواست 
حصر وراثت نموده و اظهار داشته حسین قنبر آبادی فرزند علی به ش ش 28 مورخه 95/9/25  
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1-اکبر 
فرهمند نیا فرزند مرحوم 2- علی اصغر قنبرآبادی فرزند مرحوم 3- ابومحمد قنبرآبادی فرزند  
متوف�ی 4- عید محمد قنبرآبادی فرزند مرح�وم 5- ابراهیم قنبرابادی فرزند متوفی 6-فاطمه 
قمبرآاب�دی فرزند 7- زهرا قنبرآب�ادی فرزند متوفی 8- مرضیه قنبرآب�ادی فرزند متوفی 9- 
س�وریه روزبهی همسر مرحوم  اینک درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي 

صادر خواهد شد
شعبه 5شوراي حل اختاف سبزوار 

512/24رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زهرا صالح آبادی   داراي شناسنامه شماره 663 به شرح دادخواست به کاسه 
10/1102/97ازاین شورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
س�کینه محس�ن زاده مقدم  به شناس�نامه 344 در تاریخ 1392/5/17 دراقامتگاه  دائمي خود 
ب�درود زندگي گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-زهرا صال�ح آبادی فرزند 
مرادعل�ی ش ش 663 فرزن�د متوفی 2- عزت صالح آبادی فرزند م�راد علی ش ش 196 فرزند 
متوفی 3- فاطمه صالح آبادی فرزند مراد علی ش ش 77 فرزند متوفی –غیر از نامبردگان فوق 
الذکر ورثه ی دیگری ندارد   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حس�بي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 
از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر 

خواهد شد0
رئیس شعبه 10 شوراي حل اختاف سبزوار

512/25رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم زهرا صالح آبادی   داراي شناسنامه شماره 663 به شرح دادخواست به کاسه 
10/1103/97ازاین ش�ورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
مراد علی صالح آبادی   به شناس�نامه 77 در تاری�خ 1390/1/26 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-س�کینه محسن زاده مقدم فرزند 
کربائی غامعلی ش ش 344 همس�ر متوفی 2-زه�را صالح آبادی فرزند مرادعلی ش ش 663 
فرزن�د متوف�ی 3- فاطمه صالح آبادی فرزند  مراد علی ش ش 77 فرزند متوفی 4- عزت صالح 
آب�ادی فرزند مراد علی ش ش 196 فرزند متوفی –غیر از نامبردگان فوق الذکر ورثه ی دیگری 
ندارد   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  
یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 10 شوراي حل اختاف سبزوار

512/26رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه زهرا س�نگ س�فیدی فرزند علیرضا  طی کاس�ه پرونده 9/97/1006  دادخواست 
حصر وراثت نموده و اظهار داشته رضا سنگ سفیدی فرزند رمضانعلی  به ش ش 41825 مورخه 
97/12/2  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به: 1-زهرا سنگ سفیدی همسر متوفی 2- محمد سنگ سفیدی فرزند متوفی 3-پریسا سنگ 
س�فیدی فرزند متوفی  4- معین سنگ سفیدی فرزند متوفی 5-رمضانعلی سنگ سفیدی پدر 
متوفی 6-صدیقه س�نگ س�فیدی مادر متوفی اینک درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي 
نمای�د تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د ظرف یک ماه به ش�ورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه 9 شوراي حل اختاف سبزوار 

512/27آگهی اباغ وقت رسیدگی 
ب�ه حمیدرض�ا جهان�ی من�ش  فرزند علی اباغ که محس�ن س�ید آب�ادی فرزند غامحس�ین  
دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال طی یک فقره چک به شماره 39687  
علیه ش�ما ارائه که به کاس�ه 9/1022/97  ثب�ت و برای مورخه 98/1/25 س�اعت 17/00 وقت 
رس�یدگی تعیین گردیده است ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به این ش�عبه مراجعه و ضمن 

اعام آدرس خود نسخه ثانی دادخواست دریافت نمائید. 
شعبه 9 شورای حل اختاف سبزوار

512/28آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به اکرم آزاد منجیری فرزند علی اصغر   فعا مجهول المکان  اباغ میگردد که محمد 
جعفر صبورنیا  دادخواس�تي به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به این شعبه 5 شورای حل 
اختاف س�بزوار  ارائه وبه کاس�ه 5/97/1043 ثبت برای  روز 2 شنبه مورخه 98/1/26 ساعت 
18 بع�د از ظهر  تعیین گردیده لذا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می 
گردد ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به به این ش�عبه 5 شهرستان سبزوار به نشانی چهارراه 
دادگس�تری  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود و یا دریافت نس�خه ثانی دادخواست  و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در ش�ورا حاضر ش�وند در صورت عدم حضور غیابا 

رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه  شعبه 5  شوراي حل اختاف سبزوار

512/29آگهی اباغ وقت رسیدگی 
به اعظم فرض مهدی اباغ که حس�ین مهربان دوست فرزند محمدرضا  دادخواستی به خواسته 
مطالبه مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه و دو هزار تومان بر اثر خسارت وارده بر اثر تصادف 
علیه ش�ما ارائه که به کاس�ه 11/97/788 ثب�ت و برای مورخه 98/1/26 س�اعت 17/00 وقت 
رس�یدگی تعیین گردیده است ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به این ش�عبه مراجعه و ضمن 

اعام آدرس خود نسخه ثانی دادخواست دریافت نمائید. 
شعبه 11 شورای حل اختاف سبزوار

512/30رونوشت آگهي حصر وراثت*
نظرب�ه اینک�ه خانم راضی�ه اخاصی داراي شناس�نامه ش�ماره 5228020561 به ش�رح 
دادخواس�ت به کاس�ه 2/970307 ازاین ش�ورا درخواس�ت گواه�ي حصروراثت نموده 
وچنی�ن توضی�ح داده که ش�ادروان فاطمه بختیاری  ب�ه شناس�نامه 5228001638 در 
تاری�خ 97/8/9 دراقامتگاه  دائمي خود ب�درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراس�ت به:1-محمدرضا اخاصی فرزن�د غامرضا ش م 5228200223 ت ت 1332 
همس�ر 2-راضی�ه اخاص�ی فرزن�د محمدرض�ا ش م 5228020561 ت ت 1355 فرزند 
3-حس�ن اخاصی فرزن�د محمدرضا ش م 5228020578 ت ت 1357 فرزند4-س�مانه 
اخاص�ی فرزند محمدرض�ا ش م 5229823542 ت ت 1364 فرزند 5-س�میه اخاصی 
فرزن�د محمدرض�ا ش م 5229873590 ت ت 1366 فرزن�د 6- غامرضا اخاصی فرزند 
محمدرضا ش م 5220258095 ت ت 1378 فرزند 7-محس�ن اخاصی فرزند محمدرضا 
ش م 0941951200 ت ت 1359 فرزن�د 8- خورش�ید زارع�ی فرزن�د خدارح�م ش م 
0839541751 ت ت 1316 مادر متوفی   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت 
مزب�ور را ب�ه اس�تناد ماده 362ق امور حس�بي  یک نوب�ت آگهي مي نماید تا هرکس�ي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شورا-شعبه 2 شوراي حل اختاف چناران

رای شورا
در خص�وص دعوی خان�م زینب راینی نژاد خواجه عس�کر فرزن�د محمد بطرفیت 
خواندگان 1- علی عنایتی پور فرزند محمد 2- س�ید محمد حسن مهدوی خانوکی 
فرزند سید ابراهیم به خواسته الزام به تنظیم سند یکدستگاه خودروی سواری پژو 
405 جی ال ایکس به شماره پاک 537 س 96- ایران 45 به رنگ نقره ای با عنایت 
به محتویات پرونده ماحظه متن دادخواس�ت تقدیمی اظهارات خواهان در شورا و 
توجها به مدارک ابرازی از سوی خواهان که حکایت از وجود رابطه حقوقی بافصل 
فی ما بین متداعین داشته و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایراد موثری 
که مبین بر بی حقی خواهان باشد ارائه و ابراز نگردیده لذا شورا دعوی مطروحه را 
متحمل بر صحت تلقی و مس�تندا به مواد 219 الی 225 از قانون مدنی رای بر الزام 
خوان�ده به تهیه مقدمات س�ند و حضور در دفترخانه و تنظیم س�ند اتومبیل فوق 
التوصی�ف به نام خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 

روز پس از اباغ قابل اعتراض است.
م الف 10847 شورای حل اختاف شماره 10 شهرستان بم 

اجرائیه
محکوم له س�ازمان صنایع ملی ایران  محکوم به: به موجب دادنامه شماره 2521 و 2520 
مورخ 78/8/23 دادگاه عمومی ش�عبه 206  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
سی و نه میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاری�خ صدور چک )78/3/30( تا تاریخ وصول در حق  محکوم له و همچنین پرداخت 
نیم عش�ر دولتی در ح�ق صندوق دولت می باش�د. محکوم علیه: عل�ی افتخاری فرزند 

اسماعیل  به نشانی تهران خ ستارخان خ هفتم دریانو پاک 8 طبقه دوم
 محک�وم علیه مکلف اس�ت از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- پ�س از اباغ اجرائیه ظرف ده روز 
مف�اد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و اس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداد باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارائی خود را به قس�مت تسلیم 
کند اگر مالی ندارد صریحات اعام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور 
معل�وم ش�ود که قادر به ا جرای حکم و پرداخت محکوم به ب�وده اید. لیکن برای فرار در 
پرداخ�ت اموال خود را معرفی نکنی�د یا صورت خاف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قس�متی از مفاد اجرائیه متعسر باش�د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 
ماه محکوم خواهید شد. 4- عاوه بر موارد باا که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی می باش�د به م�واردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرس�ی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که 

ظهر برگ اجراییه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نمایید.
دادگاه عمومی شعبه 206 تهران 

اگهی حصر وراثت
 خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراث�ت  محس�ن قلع�ه خان�ی فرزند عب�اس به ش ش 
3100131002 ب�ه ش�رح دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده به کاس�ه از ای�ن دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس قلعه 
خان�ی فرزند علی  به ش ش 3 متولد 1318/10/3 صادره از فهرج که نس�بت پدر با 
اینجانب دارد،  در تاریخ 95/1/24 در آخرین اقامتگاه خود در نرمانشیر فوت نموده 
و وراث حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- رضا قلعه خانی فرزند عباس به 
ش ش 1238 متولد 1344/1/3 پس�ر  متوفی 2- مرتضی قلعه خانی فرزند عباس به 
ش ش 1239 متولد 1345/6/19 پسر  متوفی 3- علی قلعه خانی فرزند عباس به ش 
ش 1566 متولد 1357/7/1 پس�رمتوفی 4-محمد حسن قلعه خانی فرزند عباس به 
ش ش 661 متولد 1359/7/1 پسر  متوفی 5- حسین قلعه خانی فرزند عباس به ش 
ش 677 متولد 1362/9/24 پسر  متوفی 6-ابوالقاسم قلعه خانی فرزند عباس به ش 
ش 4630 متولد 1365/5/15 پسر  متوفی 7- محسن قلعه خانی فرزند عباس به ش 
ش 3100131002 متولد 1370/1/2 پسر  متوفی 8- کبری قلعه خانی فرزند عباس به 
ش ش 1240 متول�د1347/5/1 دختر متوفی 9- معصومه قلعه خانی فرزند عباس به 
ش ش 1348 متولد1352/8/1 دختر متوفی 10- زهرا قلعه خانی فرزند عباس به ش 
ش 1280 متول�د1350/5/1 دختر متوفی 11- محبوبه قلعه خانی فرزند عباس به ش 
ش 3200013842 متولد1368/6/1 دختر متوفی 12- ربابه علی آبادی فرزند عباس 
به ش ش 915 متولد1332/45/1 همس�ر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی، 
درخواس�ت مزبور  یک نوبت آگهی می نماید تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد وی می باش�د. از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یکماه به 

این شعبه تقدیم دارد و اا گواهی مربوطه صادر خواهد شد. ف / 28 
م الف 10848 شورای حل اختاف نرمانشیر 

اخطاریه
نام: کبری نام خانوادگی: رومزی نام پدر: عبدالرحیم شغل: معلم اقامتگاه: مجهول المکان 
محل حضور: شورای حل اختاف مجتمع 1 به نشانی: گتوند دادگستری شهرستان گتوند 
در حضور قاضی ش�ورا و ش�عبه دادس�تانی آقای م�رادی وقت حضور: 98/2/9 س�اعت 
13:30 ظهر مدت حضور: دعوی بانک مهر اقتصاد علیه ش�ما در حضور قاضی شورا شعبه 

دادستانی آقای مرادی 
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گتوند

مفقودی
س�ند کمپانی خودرو س�واری هاچ ب�ک پژو 206 به ش�ماره انتظام�ی 86-163 ح 81 به 
رن�گ نقره ای – روغنی مدل 1383 ش�ماره موتور FSM84644863 ش�ماره شماس�ی 

83622953 متعلق به قربانعلی کرم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سمنان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت دوم ( 
بموج�ب ضوابط و مق�ررات ناظر بر قانون اج�رای احکام مدنی در رابط�ه با پرونده 
اجرایی 970388 مطروحه در اجرای احکام حقوقی ازنا چند قطعه زمین کشاورزی 
که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و توصیف گردیده است بنا به 
تقاضای محکوم له )آقای غامحس�ن کبیری( با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق 
مزایده به فروش می رس�د .1-ن�ام مالک خانم فاطمه مدی�ری فرزند علی اکبر می 
باشد .2-ملک مورد مزایده دارای سابقه ثبتی به شماره پاک 89/2 فرعی از مزارع 
قریه رش�یدی پاک 89 اصلی واقع در قریه رشیدی ) مزرعه یادگار ( و دارای سند 
مالکیت به صورت مش�اع می باش�د .3-حسب نظریه کارش�ناس دادگستری بهای 
ملک موصوف از قیمت پایه) 850/000/000 (ریال شروع و در راستای ماده 128 قانون 
اجرای احکام مدنی برنده مزایده کس�ی اس�ت که بااترین مبلغ را  پیشنهاد نماید 
.4-ملک مورد مزایده  در حال حاضر در تصرف ورثه مرحوم علی اکبر مدیری بوده 
و فاقد حقوق ارتفاقی و انتفاعی می باش�د .5-حس�ب نظریه کارشناس دادگستری 
ملک مورد مزایده با کاربری کشاورزی به میزان تمامت 4 سهم مشاع از 24 سهم از 
48 شعیر مشاع از  96 شعیر شش دانگ به انضمام 4 سهم مشاع از 24 سهم از 44 
شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ مزرعه یادگار برابر اسناد 19223 و 19224 مورخ 
1391/08/02 دفتر یک ازنا توسط آقای علی اکبر مدیری به نام خانم فاطمه مدیری 
انتقال قطعی داده ش�ده است و برابر استعام امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی 
مالکی�ت خانم فاطمه مدیری معادل 4 هکتار زمین کش�اورزی آبی و دیم در مزرعه 
یادگار می باش�د که منبع تامین آب اراضی ذکر شده یک حلقه چاه عمیق است که 
به دلیل خشکس�الی های اخیر با افت ش�دید آب مواجه اس�ت .6-برنده مزایده در 
راستای ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود 
را به عنوان س�پرده نقداً به صندوق اجراء واریز نمای�د و نامبرده مکلف خواهد بود 
حداکث�ر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نس�بت به پرداخ�ت ما بقی ثمن معامله 
اق�دام نمای�د و در غیر اینصورت مبل�غ ده درصد واریزی پس از کس�ر هزینه های 
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .7-پرداخت بدهیهای معوقه 
مرب�وط ب�ه آب و برق ، گاز و تلفن اعم از حق انش�عاب و یا حق اش�تراک و مصرف 
و پرداخ�ت بدهیهای مالیاتی و عوراض ش�هرداری در صورتیکه ملک مورد مزایده 
دارای بدهیهای مذکور باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
باشد یا نه بر عهده مالک و کلیه هزینه های صدور سند مطابق عرف محل بالمناصفه 
می باش�د .8-پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستور 
تملی�ک مورد مزای�ده در اجرای ماده 134 و 143 قانون اج�رای احکام مدنی به نام 
خریدار )برنده مزایده ( منتقل خواهد شد .9-متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
در اج�رای ماده 126 قانون اج�رای احکام مدنی حداکثر ظرف م�دت 5 روز قبل از 
شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند 
.10-زمان مزایده روز ش�نبه مورخه 1398/01/24 س�اعت 8 الی 10 در مکان مزایده 

اجرای احکام حقوقی دادگستری ازنا می باشد .
مسلم نوروز پور – مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ازنا 

آگهی وقت رسیدگی
ب�ه حکای�ت محتویات پرونده ش�ماره 970343 که در ش�عبه دوم دادگاه عمومی ) 
حقوقی ( شهرس�تان اهواز تحت رس�یدگی می باش�د . اعام گردیده متوفی آقای 
علی عموری فرزند منصور به ش�ماره ملی 1753624754 و شماره شناسنامه 598 
از تاریخ تیرماه 1382 غایب و ناپدید ش�ده و تاکنون هیچگونه خبری از نامبرده در 
دس�ت نمی باشد . لذا بدین وس�یله ضمن اعام مراتب از کلیه کسانی که خبری از 
غایب یاد ش�ده دارند دعوت می ش�ود اطاعات خود را به نح�و مقتضی در اختیار 
ای�ن دادگاه قراردهند تا حقی از کس�ی تضیع نگردد . این آگهی س�ه نوبت متوالی 
ب�ه فاصله یک ماه در اجرای ماده 1023 قانون مدنی منتش�ر میگردد بدیهی اس�ت 
چناچنه یک ارس�ال از تاریخ نش�ر اولین آگهی در قید حیات بودن غایب مذکور به 

اثبات نرسد حکم فوت فرضی نامبرده صادر خواهد شد . 
14 /12 - مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( اهواز-محمد عبدی زیابی

رای دادگاه
در خصوص دادخواس�ت تقدیمی آقای رحمان قلی محرابی بطرفیت آقای س�لیمان 
محرابی و خانمها فاطمه و محرم بانو محرابی به خواس�ته ی تقسیم ماترک پدری از 
پاکه�ای ثبتی 4260و873و280و286 فرعی 83 اصلی واقع در روس�تای امیرنان 
ب�ا ارج�اع امر به کارشناس�ی با عنایت به اینکه در جلس�ه ی رس�یدگی مورخه ی 
1396/8/23 که با حضور خواهان و س�لیمان محرابی تش�کیل ش�د به دالت اقرار 
نام�ه ی رس�می ش�ماره ی62723-90/12/8 واگذاری دو پاک ثبت�ی 280و 286 
فرعی از 83اصلی از ماترک مادری )مرحومه س�لیمه محرابی (به احد از وراث بنام 
مح�رم بانو مورد تائید واقع و از ماترک پدری خارج ش�دبنا به پیش�نهاد خواهان و 
موافق�ت خوانده ی حاضر در جلس�ه در خصوص دو ملک دیگر مقررش�د)1-ملک 
پائی�ن که دارای عمارت می باش�د و بین خواهران و یکی از برادران بنام س�لیمان 
تقس�یم شده در تصرف ایشان باقی باش�د.2- ملک باا با حدود اربعه شماا :سمت 
نصرت اله صیادی مشرف به جاده .شرقا:سامان محمد صیادی.جنوبا:به سمت محمد 
قلی و جوی آب.غربا:س�امان علی اصغرمحرابی ووراثش موسوم به عسل سر سهمی 
خواهان )رحمانقلی (به مساحت 300 متر و سلیمان به مساحت 100 متر قرار گیرد و 
چنانچه مازاد بر این مس�احت باشدنیز سهمی خواهان قرار گیرد و خواهان از ملک 
پائین )عمارت(سهمی نداشته باشد.3-علی رغم اینکه خواهران از ملک پائین بیش 
از س�هم خود را متصرف می باش�ندلیکن برادران قس�مت مازاد را اعراض نموده به 
ایشان بخشش نمودند(مراتب به خواندگان اباغ و در نوبت مقرر اعتراضی را بدنبال 
نداش�ته بر این اساس دادگاه به استناد مواد 309 الی 311 قانون امور حسبی مطابق 
پیشنهاد مطروح خواهان مبادرت به تقسیم ماترک پدری فیمابین وراث بشرح فوق 
می نمایند رای صادره نس�بت به خانمها فاطمه و مح�رم بانو محرابی غیابی و ظرف 
بیس�ت روز پس از اباغ قابل واخواهی در این محکمه و نس�بت به آقای س�لیمان 
محرابی حضوری و ظزف بیس�ت روز پس از اباغ )به همراه انقضای واخواهی (قابل 

اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان البرز می باشد / م                         
دادنامه 372 مهدی اکبر پور – رئیس شعبه اول دادگاه عمومی طالقان 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760324009004280-1397/10/16  هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثتبی 
بوشهر تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی اقای اسماعیل سهرابی فرزند یونس به 
شماره شناسنامه 1626 صادره از آبادان به شماره ملی 1817899872 در ششدانگ 
یک باب خانه به مس�احت 143/96 متر رمبع پاک 22 فرعی از 2020 اصلی مفروز 
و مجزی ش�ده از پاک اصلی واقع در بخش دو بوش�هر خریداری از مالک رس�می 
هادی اصانی محرز گردیده اس�ت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در  دو نوبت به 
فاصله15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش�ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مرجع قضای�ی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس�ت در ص�ورت انقضای مدت مذکور و ع�دم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 97/12/4 تاریخ انتشار نوبت دوم 

1397/12/19
1865 رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بوشهر- سهراب خواجه

نشست مطبوعاتی معاون ساخت وتوسعه 
راه آهن بنادر وفردگاههای شرکت ساخت 

وتوسعه زیر بناهای حمل ونقل کشور با 
اصحاب رسانه در گیان

درآستانه س�فر ریاس�ت محترم جمهوری به گیان وافتتاح قریب 
الوق�وع پروژه های بزگ عمرانی اس�تان، مهن�دس خطیبی معاون 
س�اخت وتوس�عه راه آهن ،بن�ادر وفردگاههای ش�رکت س�اخت 
وتوس�عه زیر بناهای حمل ونقل کش�ور درطی س�فری به گیان با 

خبرنگاران واصحاب رسانه نشستی برگزار نمود.
ب�ه گ�زارش رواب�ط عموم�ی اداره کل راه وشهرس�ازی گی�ان 
ای�ن نشس�ت ک�ه عص�ر ام�روز در س�الن جلس�ات اداره کل راه 
وشهرس�ازی گیان برگزار ش�د، خطیبی معاون س�اخت وتوس�عه 
راه آه�ن ،بنادر وفردگاههای ش�رکت س�اخت وتوس�عه با اش�اره 
ب�ه اهمی�ت خط آه�ن قزوین –رش�ت گف�ت: این پ�روژه از لحاظ 
حجی�م ب�ودن عملیات ،پیچیدگ�ی های فنی ومهندس�ی وویژگی 
ب�ارز ترانزیتی بس�یار حای�ز اهمیت ب�وده بطوریکه طی 20 س�ال 
 گذش�ته چنین پروژه ای در س�طح کش�ور اجرایی نش�ده است .
وی اف�زود: طول ای�ن راه آهن 164 کیلومتر بوده که ش�امل حدود 
9 کیلومت�ر پل و 28 کیلومتر تونل اس�ت. واز لح�اظ محل اجرایی 
وعبور از کوه های البرزوپیچیدگی کارهای مهندسی یک ابر پروژه 
عمرانی است که طوانی ترین پل ریلی وسخت ترین بخش کریدور 

شمال به جنوب کشور دراین مسیر واقع است.
 این راه آهن از ایس�تگاه سیاه چشمه در شهرستان قزوین شروع 
و قب�ل از شهرس�تان تاکس�تان از راه آهن اصلي ته�ران – تبریز 
منش�عب شده و با گذر از کوهین – شیرین سو به سمت شهرستان 
هاي لوش�ان و منجیل ادامه مس�یر داده و با گذشتن از شهرستان 
هاي رودبار،امامزاده هاشم به شهرستان رشت ادامه مسیر مي دهد 
وداری 6 ایس�تگاه در ش�هرهای مختلف می باشدکه شاخص ترین 
ایستگاه آن در شهر رشت با زیر بنای 8500 متر احداث شده است. 
وی با بیان این اینکه با اجرایی ش�دن طرح راه آهن قزوین رش�ت 
،عما حلقه مفقوده کریدور شمال جنوب ،تکمیل شده است خاطر 
نش�ان کرد: این پروژه ،بزرگترین وموثرترین ش�بکه ریلی کش�ور 
بوده که در راس�تای برنامه ریزی دولت برای اتصال مراکز اس�تانها 
به ش�بکه ریلی کشور اجرایی گردیده اس�ت وبا این اتصال، رشت 
 بیس�ت ودومین مرکز اس�تان به ش�بکه ریلی کش�ورمتصل شد .
مهندس خطیبی میزان جابجایی مس�افر دراین خط آهن را بالغ بر 
2.8 میلیون نفر درس�ال عنوان کرد وگفت: این مس�یر نیز قابلیت 

جابجایی 7 میلیون تن بار در سال را دارد.
وی کاه�ش مص�رف س�وخت را از دیگر مزیت های ای�ن خطَ آهن 
عنوان کرد وافزود : اس�تفاده از این مسیر ریلی ساانه 20 میلیون 
لیتر صرفه جویی س�وخت به همراه دارد بطوریکه مصرف س�وخت 

آن یک ششم معادل جاده ای آن است.

  دراجرای موادیک و سه قانون فوق تصرفات مالکانه اشخاص به شرح زیراز طرف هیئت حل اختاف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در ثبت اسناد و اماک صومعه سرا احراز گردیده که در اجرای ماده 3 قانون مذکور ذیاً آگهی می گردد : 

رای ش�ماره 139760318011015940-97/11/28یک قس�مت مفروز به عنوان ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 13/90 
مترمربع ازپاک 118 اصلی واقع در شهر صومعه سرا بخش22گیان خریداری  محسن ارشاد دانا   از مالکیت ستاد اجرائی 

فرمان حضرت امام )ره(  که پاک118 به ان اختصاص یافته است. 
رای ش�ماره 139760318011015939-97/11/28یک قس�مت مفروز به عنوان ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 13/70 
مترمربع ازپاک 114 اصلی واقع در ش�هر صومعه سرا بخش22گیان خریداری  حسن ارشاد دانا   از مالکیت ستاد اجرائی 

فرمان حضرت امام )ره(   که پاک114 به ان اختصاص یافته است. 
رای شماره 139760318011016222-05/12 / 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر  ساختمان 
احداثی  به مساحت  551/17   مترمربع از 128از 7   اصلی واقع در نوخاله   بخش22 گیان مالکیت   محمد رضا فاح لیچائی  

از نسق ابراهیم فاح لیچائی که پاک 949   به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011016221-05/12 / 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت  24/10   
مترمربع از 130از 7   اصلی واقع در نوخاله   بخش22 گیان مالکیت   محمد رضا فاح لیچائی  از نسق حاجعلی معنوی اکسار 

که پاک 950    به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011002501-02/25/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر  ساختمان 
احداثی  به مساحت  146/34   مترمربع از 711 از 13  اصلی واقع در مرجقل  بخش22 گیان مالکیت  مجید احمدی کلدهی  

از مالکیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( که پاک 1075  به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011014107-97/10/18یک قس�مت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه و 
محوطه به مساحت 166/06 مترمربع ازپاک 41 از 14 اصلی واقع در مردخه بخش22گیان مالکیت محسن انوش  از نسق  

غامحسین قاسمی  که پاک720 به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011016362-97/12/07یک قس�مت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بربنای 
احداثی  به مساحت 300 مترمربع ازپاک 41 از 14 اصلی واقع در مردخه بخش22گیان مالکیت پروانه حسنی مردخه  از 

نسق  محرمعلی حسنی مردخه   که پاک721 به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011015930-11/28/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت  38/22  
مترمربع ازپاک 2  از 21 اصلی واقع در خراط محله   بخش22 گیان مالکیت سجاد امجدی از نسق  بانو فخری مدنی   که 

پاک 184  به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011015927-11/28/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
احداثی   به مساحت  1230   مترمربع ازپاک 220  از 23  اصلی واقع در صیقان تولم   بخش22 گیان مالکیت اکبر فرهادپور 

فرد  از نسق حسین علیزاده که پاک 310  به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011015932-11/28/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر یکباب 
انباری به مساحت  250  مترمربع ازپاک 2  از 27 اصلی واقع در چوبه    بخش22 گیان مالکیت  مجید فرح بخش چوبه  از 

نسق   غامحسن فرح بخش که پاک 392   به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011015723-11/23/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر یکباب  
اعیانی قدیمی  به مساحت  500   مترمربع از 29 اصلی واقع در خطیبان   بخش22 گیان مالکیت مجتبی نوروزی خطیبی  از 

نسق  اسماعیل نوروزی  که پاک 134  به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011016606-12/12/ 97یک قس�مت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر انباری  
به مس�احت  147/50   مترمربع از 4از30اصلی واقع در دوگور   بخش22 گیان مالکیت رشیدش�ریفی چمثقالی  از نس�ق  

غامحسین علیزاده  که پاک 810  به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011016604-12/16/ 97یک قس�مت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین زمین مزروعی  به 
مساحت  12436/57   مترمربع از 1از31اصلی واقع در فشخام   بخش22 گیان مالکیت علی رضاواحدی  از نسق  نصراله 

نسرین کامران  که پاک 303  به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011016605-12/12/ 97یک قس�مت مفروز به عنوان  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین 
مزروعی شالیزاری  به مساحت  6780   مترمربع از 65 از 32  اصلی واقع در زیده سرا   بخش22 گیان مالکیت  جهانسوز 

جمشیدی  از مالکیت مشهدی حسین جمشیدی که پاک 65  به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011014659-10/26/ 97یک قس�مت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر اعیان 
احداثی   به مساحت  479/24   مترمربع ازپاک 57  از33  اصلی واقع در خاکیان     بخش22 گیان مالکیت   سجاد حسن 

زاده کمسری   از نسق   مقدس آب بند  که پاک  2189    به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011014662-10/26/ 97یک قس�مت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر اعیان 
احداثی  به مساحت  529/52   مترمربع ازپاک 57 از 33 اصلی واقع در خاکیان    بخش22 گیان مالکیت   سجاد حسن 

زاده کمسری از نسق   مقدس آب بند که پاک 2190   به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011015969-11/28/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر اعیان 
احداثی  به مساحت  203   مترمربع ازپاک 57 از 33 اصلی واقع در خاکیان    بخش22 گیان مالکیت   حسن نصراله زاده 

خاکیانی  از نسق    قربانعلی وثوقی  که پاک 2191   به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011001095-01/28/ 97یک قس�مت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر اعیان 
احداثی  به مساحت  250 مترمربع ازپاک 101 از 35 اصلی واقع در  واقعه دشت  بخش22 گیان مالکیت   مریم فاح بیناکار 

از نسق  اکبر بشیری قدیم طبع که پاک 590    به ان اختصاص یافته است
رای  شماره 139760318011015942 مورخ97/11/28 یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر اعیان 
احداثی  به مساحت  472/73 مترمربع ازپاک 18 و 20  از 38 اصلی واقع در  سیاه اسطلخ   بخش22 گیان مالکیت   حمزه 

عشوری سیاه اسطلخی از نسق  بزرگ عزتی سیاه اسطلخی که پاک 103    به ان اختصاص یافته است
رای  شماره 139760318011016618 مورخ97/12/12 یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر اعیان 
احداثی  به مساحت  1672  مترمربع ازپاک 2و3 متصل بهم   از 38 اصلی واقع در  سیاه اسطلخ   بخش22 گیان مالکیت   

فاطمه ده حقی از نسق  عوضعلی سلحشور اسطلخی  که پاک 104    به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011016608-12/12 / 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر یکباب 
خانه   به مساحت  384/07    مترمربع از 1و14 متصل بهم از 40   اصلی واقع درکما   بخش22 گیان مالکیت    داود شکورزاده   

از نسق مهدی خالق پرست  احمدی که پاک 172    به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011016609-12/12 / 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر یکباب 
خانه   به مساحت  316/66   مترمربع از 176از 41   اصلی واقع درادمخ   بخش22 گیان مالکیت    زهرا ربانی رونکیانی   از 

مالکیت حاج عبداله کمایی که پاک 1215   به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011015933-11/28/ 97ی�ک قس�مت مفروز به عنوان  شش�دانگ یکقطعه زمین مش�تمل بر 
ساختمان)خانه( و محوطه و انباری   به مساحت  198/70    مترمربع ازپاک 708 از 42 اصلی واقع در عربان    بخش22 گیان 

مالکیت   بهزاد نیک مرادی  از مالکیت سید حسن سبز  که پاک 9604    به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011015946-11/28/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین   به مساحت  13/48 
متر مربع  ازپاک 778 از 42 اصلی واقع در عربان   بخش22 گیان جهت تجمیع با پاک 2415  مالکیت   محمد خسروی 

ثابت  از مالکیت حاجی خسروی که پاک 9614    به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011014401-10/23/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین  مشتمل بر یکباب 
انباری  به مس�احت  96  متر مربع  ازپاک 270 از 42 اصلی واقع در عربان   بخش22 گیان مالکیت   حس�ین جمالی نژاد 

نصراله آبادی  از مالکیت محمد تقی بهره من که پاک 9615    به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011016226-12/05 / 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر یکباب 
انباری به مساحت  200   مترمربع از 247از 45   اصلی واقع در بلگور  بخش22 گیان مالکیت   یوسف بلبل زاده بلگوری از 

نسق علی اکبر بلبل زاده  که  پاک 1093    به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011016602-12/12/ 97یک قس�مت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر اعیان 
احداثی  به مساحت  1126مترمربع از 46از48اصلی واقع درپاسکه   بخش22 گیان مالکیت عبدالعلی ستاری  از نسق  مطلب 

یوسفی  که پاک 244  به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011016500-12/9/ 97یک قس�مت مفروز به عنوان  شش�دانگ یکقطعه زمین مشتمل بر اعیان 
احداث�ی  ب�ه مس�احت  280  مترمربع از پاک280از49 اصلی واقع در کس�ما   بخ�ش22 گیان مالکیت مجتبی عظیمی 

سنگجویی  از نسق  یداله خوشرو  که پاک 1111  به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011015929-11/28/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر یکباب 
خانه و محوطه   به مساحت  240/24    مترمربع ازپاک 243 از 51  اصلی واقع در صیقان     بخش22 گیان مالکیت   سیما 

رحیم پرست پیشخانی  از نسق ابراهیم خوش سیما حقیقی صیقانی  که پاک 520     به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011016494-12/09/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر انباری به 
مساحت  205     مترمربع ازپاک 283 از 51  اصلی واقع در صیقان     بخش22 گیان مالکیت   فخرالسادات میری نرگسی   

از نسق حسن رضاطبع  که پاک 521     به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011015703-11/23/ 97یک قس�مت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین صیفی کاری  به 
مساحت  2279/56     مترمربع ازپاک 34 از 51  اصلی واقع در صیقان     بخش22 گیان مالکیت   عظیم آزموده کسمائی   

از نسق نوراله نظری خواه  که پاک 522     به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011015700-11/23/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه باغ درختکاری  به مساحت  
3247/57     مترمربع ازپاک 34 از 51  اصلی واقع در صیقان     بخش22 گیان مالکیت   عظیم آزموده کسمائی   از نسق 

نوراله نظری خواه  که پاک 523     به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011015847-11/25/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر اعیان 
احداثی  به مساحت  250 متر مربع  ازپاک 31 از 52 اصلی واقع در  پیشخان    بخش22 گیان مالکیت علیمحمد دریادل  از 

نسق گداعلی دریادل  که پاک 393    به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011015855-11/25/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر خانه و 
محوطه  به مساحت  300    مترمربع ازپاک 30 از 59 اصلی واقع در کلسر  بخش22 گیان مالکیت    شاپور حسن پور کلسری  

از  نسق نصرت حسن پور   که پاک 238     به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011016223-12/05/ 97یک قس�مت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین محصور به دیوار 
جهت الحاق به پاک مجاور   به مس�احت  2300     مترمربع ازپاک 2 و 54  از 59 اصلی واقع در کلس�ر  بخش22 گیان 
مالکیت   کیومرث  یوسفی آزاد زعفانی از  نسق حافظ حسین زاده و حسن حسن پور و گل محمدی    که پاک 239      به 

ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011014658-10/26/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
احداثی    به مساحت  3200     مترمربع ازپاک 29   از 59 اصلی واقع در کلسر  بخش22 گیان مالکیت   کیومرث  یوسفی 

آزاد زعفانی از  نسق  کبری رفیع زاده که پاک 240      به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011015931-11/28/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین  به مساحت  214/48    
مترمربع ازپاک 18  از 66 اصلی واقع در کوده     بخش22 گیان مالکیت   فرامرز علیزاده نوکاشتی از نسق میرزا رفیع پور 

نظری کودهی   که پاک 198     به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011015945-11/28/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر یکباب 
انباری   به مساحت  616/49     مترمربع ازپاک 87   از 67 اصلی واقع در اباتر    بخش22 گیان مالکیت   دانش نظری  از 

نسق حلیمه نظری   که پاک 1154      به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011015944-11/28/ 97یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر یکباب 
انباری   به مساحت  594/13     مترمربع ازپاک 87   از 67 اصلی واقع در اباتر    بخش22 گیان مالکیت   دانش نظری  از 

نسق حلیمه نظری   که پاک 1155      به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011015724-11/23/ 97یک قسمت مفروز به عنوان سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکقطعه زمین 
مشتمل بر یکبابخانه   به مساحت  1000مترمربع ازپاک 25   از 74  اصلی واقع در جاده کنار    بخش22 گیان مالکیت   ایمان 

وکیل پاتاوانی   از نسق  محمد علی احمدپور    که پاک 160  به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011015732-11/23/ 97یک قسمت مفروز به عنوان سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکقطعه زمین 
مشتمل بر یکبابخانه   به مساحت  1000مترمربع ازپاک 25   از 74  اصلی واقع در جاده کنار    بخش22 گیان مالکیت    محمد 

احمد پور جاده کناری  از نسق  محمد علی احمدپور    که پاک 160       به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011015712-11/23/ 97یک قس�مت مفروز به عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر خانه و 
محوطه  به مس�احت   1799/86 مترمربع ازپاک 1    از 84  اصلی واقع در چالکس�ر    بخش22 گیان مالکیت   اس�ماعیل 

سعیدی اسطلخی   از نسق  علی سعیدی اسطلخی که پاک   119     به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011015968-11/28/ 97یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ  خانه و محوطه و انباری  به مساحت   
251/8 مترمربع ازپاک3و5و6 متصل بهم   از 76  اصلی واقع در ندامان    بخش22 گیان مالکیت  محمدرضا عباسی ندامانی   

از نسق  سبز علی عباسی  که پاک   189      به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011011968-09/06/ 97یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر انباری   به 
مساحت   209/45 مترمربع ازپاک 21     از 87   اصلی واقع در پیرسرا     بخش22 گیان مالکیت   بهمن خداپرست پیرسرائی   

از نسق  صفرعلی خداپرست پیرسرائی  که پاک   218به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011011965-09/06/ 97یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر انباری   به 
مساحت   204/84 مترمربع ازپاک 21     از 87   اصلی واقع در پیرسرا     بخش22 گیان مالکیت   بهمن خداپرست پیرسرائی   

از نسق  صفرعلی خداپرست پیرسرائی  که پاک   219  به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011011964-09/06/ 97یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر انباری   به 
مساحت   209/76 مترمربع ازپاک 21     از 87   اصلی واقع در پیرسرا     بخش22 گیان مالکیت   بهمن خداپرست پیرسرائی   

از نسق  صفرعلی خداپرست پیرسرائی  که پاک   220  به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011016082- 97/11/30یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر  ساختمان 
احداثی  به مساحت  690   مترمربع از 56 از 88   اصلی واقع در گوراب زرمیخ   بخش22 گیان مالکیت   سید احمد رضوانی 

گورابزرمخی   از نسق سید حمزه رضوانی که پاک 1198به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011016224- 97/12/05یک قس�مت مفروز به عنوان  ششدانگ عرصه و اعیان یکباب دکان  به 
مساحت  20/23   مترمربع از 32 از 88   اصلی واقع در گوراب زرمیخ   بخش22 گیان مالکیت   حسن پور میرزا   از مالکیت 

زهرا مقیمی  که پاک 1199 به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011014403-10/23/ 97یک قس�مت مفروز به عنوان ششدانگ  عرصه و اعیان یکباب مغازه  به 
مساحت   30/39 مترمربع ازپاک 68     از 50   اصلی واقع در قصابسرا   بخش22 گیان مالکیت   جلیل جالی پور عربانی   

از نسق  علی ستاره شناس که پاک   547      به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011014402-10/23/ 97یک قس�مت مفروز به عنوان ششدانگ  عرصه و اعیان یکباب مغازه  به 
مساحت   32/07 مترمربع ازپاک 68     از 50   اصلی واقع در قصابسرا   بخش22 گیان مالکیت   جلیل جالی پور عربانی   

از نسق  علی ستاره شناس که پاک   548       به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011015941 مورخ97/11/28 یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر اعیان 
احداثی  به مساحت  500مترمربع ازپاک 65  از 4 اصلی واقع در  کلیدبر  بخش 25 گیان مالکیت   فروع الدین مختاریانی 

شره جینی از نسق  سیف اله اصاح کلیدبری که پاک 309    به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011016217 مورخ97/12/05 یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر یکباب 
خانه   به مساحت  799/82 مترمربع ازپاک 1و2  از 5 اصلی واقع در  ماسرا  بخش 25 گیان مالکیت   سید علی موسوی 

ماسوله  از نسق  موسی علیپور ماسرائی که پاک 50    به ان اختصاص یافته است
رای شماره 139760318011016626 مورخ97/12/12 یک قسمت مفروز به عنوان  ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر یکباب 
انباری   به مساحت  355 مترمربع ازپاک 21  از 26 اصلی واقع در  ویشگاه بهمبر بخش 25 گیان مالکیت   عظیم عباس زاده 

ضیابری   از نسق  ابراهیم عباس زاده که پاک 91     به ان اختصاص یافته است
رای ش�ماره 139760318011014391 م�ورخ 97/10/23 یک قس�مت مفروز به عنوان  شش�دانگ یکقطعه زمین با اعیان 
احداثی)مشتمل بر خانه میباشد(   به مساحت  572/87 مترمربع ازپاک 1   از 31 اصلی واقع در  نوکاشت  بخش 25 گیان 

مالکیت   مهری حاجی غدیر علی حداد از نسق علی جالی که پاک 55     به ان اختصاص یافته است
لذا موضوع بر اس�اس ماده 3 قانون تعیین تکلیف در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد ؛ چنانچه کس�ی نس�ب به 
خریداری و تصرفات مفروزی فوق الذکر اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار اولین آگهی لغایت دو ماه اعتراض خود را کتبًا  
به این اداره تسلیم نماید و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف مدت یک ماه دادخواست به محاکم قضایی ذیصاح 
تقدیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد صومعه سرا ارائه نماید . بدیهی است در صورت عدم ارائه 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت ، متقاضی ثبت می تواند به محاکم قضایی مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
معت�رض ب�ه محاکم را اخذ و به این اداره ارائه نماید و این اداره نیز بدون توجه به اعتراض معترض ، پرونده متقاضی ثبت را 
حسب تقاضای وی تا صدور سند مالکیت به نام متقاضی دنبال خواهد نمود . بدیهی است صدور سند مالکیت به نام متقاضی، 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود  .  
 تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/19                                                                                                                      
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برگ اجرائیه بکاسه پرونده: 396/6/97
مشخصات محکوم له: مجید قهرمانی بنشانی اسامشهر شاطره گلدسته شهرک بهشتی 
پ158 مش�خصات محکوم علیه: سید جواد موس�وی مجهول المکان محکوم به: بموجب 
دادنامه شماره 682 مورخ 97/8/27 دادگاه شورا ی حل اختاف شعبه 6 که وفق دادنامه 
ش�ماره شعبه دادگاه تجدید نظر اس�تان قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه محکوم 
اس�ت به پرداخت 30/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته ونیزپرداخت هزینه دادرس�ی به 
مبلغ  435/000 ریال وخس�ارت تاخیرتادیه ازتاری�خ 93/11/30 لغایت اجرای دادنامه به 
ماخذ شاخص تورم س�الیانه اعامی از سوی بانک مرکزی درحق محکوم له ونیزپرداخت 
نیم عش�ر دولتی درح�ق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجرائیه 
:1- پ�س ازاباغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآنرابموقع اجرا گذارد.2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن میسرباشد 
ودرصورت�ی که خودراقادربه اجرای مف�اد اجرائیه نداند باید ظ�رف ده روز صورت جمع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگرمالی ندارد صریحا”اعام نماید هر گاه ظرف 
سه سال بعداز انقضاء مهلت مذکورمعلوم شودکه قادربه اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده ایدلیکن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنید یا صورت خاف واقع از دارایی 
خودبدهیدبنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشدبه مجازات حبس 
از61روزتا 6ماه محکوم خواهید ش�د.4- عاوه برمواردباا که قس�متی ازماده34  اجرای 
احکام مدنی میباش�دبه قان�ون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرس�ی مدنی مصوب 
79/1/21 وهمچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب10آبان 1377که 

ظهربرگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.م الف 4482 
مدیردفترشعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر  

برگ اجرائیه بکاسه پرونده: 691/6/97
مش�خصات محک�وم له: عس�گر اجاق پور مش�خصات محک�وم علیه: ضرغام ق�ره داغی 
مجه�ول المکان محکوم به: بموجب دادنامه ش�ماره 833 مورخ 97/10/9 دادگاه ش�ورا ی 
حل اختاف ش�عبه 6 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل 
کرده است محکوم علیه محکوم است به پرداخت 95/000/000 ریال بابت اصل خواسته ونیز 
15025/500 ریال بابت هزینه دادرس�ی و خس�ارت تاخیردرتادیه ازتاریخ سررسید چکها 
95/4/30 - 95/7/30 -  95/8/30 - 95/7/15 -  95/6/30  لغایت اجرای دادنامه  درحق 
محکوم له  ونیزپرداخت نیم عش�ر دولتی درحق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف اس�ت 
ازتاری�خ اباغ اجرائی�ه :1- پس ازاباغ اجرائیه ظ�رف ده روزمفادآنرابموقع اجرا گذارد.2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم 
به ازآن میسرباش�د ودرصورتی ک�ه خودراقادربه اجرای مفاد اجرائی�ه نداند باید ظرف ده 
روز صورت جمع دارایی خود را به قس�مت اجرا تس�لیم کند. اگرمالی ندارد صریحا”اعام 
نماید هر گاه ظرف س�ه س�ال بعداز انقضاء مهلت مذکورمعلوم شودکه قادربه اجرای حکم 
و پرداخ�ت محکوم به بوده ایدلیک�ن برای درپرداخت اموال خود رامعرفی نکنید یا صورت 
خاف واقع از دارایی خودبدهیدبنحوی که اجرای تمام یا قس�متی ازمفاد اجرائیه متعس�ر 
باش�دبه مجازات حب�س از61روزتا 6م�اه محکوم خواهید ش�د.4- ع�اوه برمواردباا که 
قس�متی ازماده 34اجرای احکام مدنی میباش�دبه قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین 
دادرس�ی مدنی مصوب 79/1/21وهمچنین مفاد قانون نح�وه اجرای محکومیت های مالی 
مصوب10آبان 1377که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.
م الف 4484 مدیردفترشعبه 6 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر  

512/31برگ اجرائي*
کاس�ه پرون�ده :2/500/96 مش�خصات محک�وم علیه(نام:رض�ا  ن�ام خانوادگي:اماک�ی 
- مش�خصات محک�وم له(ن�ام: ه�ادی ن�ام خانوادگي: اص�ل حکیمی بقمچ نش�اني محل 
اقامت:چناران روستای بقمچ  – محکوم به: بموجب راي شماره 92-5 تاریخ 97/4/9 حوزه 
2 ش�وراي حل اختاف شهرس�تان چن�اران که قطعیت یافته محکوم علیه محکوم اس�ت 
به:پرداخ�ت مبلغ 43/500/000 ریال به عنوان اصل خواس�ته 2-به انضمام مبلغ 1/165/000 
ریال بابت هزینه های دادرسی 3- مبلغ 300/000 ریال )سیصد هزار ریال (هزینه های نشر 
آگهی در دو مرحله 4-پرداخت نیم عش�ر دولتی )رای غیابی اس�ت( محکوم علیه مکلف 
است: پس از اباغ این اخطار اجرائي ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبي 
ب�راي پرداخ�ت محکوم به و یا انج�ام تعهد و مفاد راي بدهد. در غی�ر اینصورت برابر مواد 
24، 34، 35، 38، 64، 66 قان�ون اجراي احکام مدن�ي و مواد 522، 523، 526 قانون ائین 

دادرسي مدني اقدام قانوني از سوي اجراي احکام دادگستري صورت مي پذیرد. 
دفترشعبه 2 شوراي حل اختاف چناران 

511/32رونوشت آگهي حصر وراثت
آقای س�ید عباس موس�وی بقا فرزند موس�ی دارای شناس�نامه ش�ماره 2355 به شرح 
دادخواس�ت تقدیم�ی ثبت ش�ده ب�ه کاس�ه 970133 ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان خدیجه دیده کفان فرزند ابراهیم به 
ش ش 1418 در تاریخ 1397/9/10 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1-س�ید عباس موس�وی بقا فرزند موسی ت ت 1350 
ش ش 2355 پس�ر متوفی 2- س�ید مرتضی موسوی متین فرزند موسی ت ت 1339 ش 
ش 1919 پس�ر متوفی 3-  س�ید مصطفی موسوی متین فرزند موسی ت ت 1334 ش ش 
27874 پس�ر متوفی 4-سید مجتبی موس�وی متین فرزند موسی ت ت 1336 ش ش 9 
پس�ر متوفی 5- زهرا بیگم داورزنی فرزند موس�ی ت ت 1340 ش ش 2130 دختر متوفی 
6- بت�ول بیگم داورزن�ی فرزند موس�ی ت ت 1345 ش ش 2276 دخت�ر متوفی  اینک 
باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه 2 شوراي حل اختاف شهر داورزن 

512/33رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي س�ید جواد دلیران  داراي شناسنامه شماره 27 به شرح دادخواست به 
کاس�ه 970063 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که 
ش�ادروان فاطمه درودی  به شناس�نامه 3490 در تاری�خ 1386/7/16 دراقامتگاه  دائمي 
خود ب�درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-س�ید حس�ن 
س�یدان فرزند س�ید حس�ین ش ش 23  ت ت 1318/7/7 همسر مرحومه 2- سید جواد 
س�یدان فرزند س�ید حس�ن ش ش 27 ت ت 1365/10/4 فرزند متوفی 3-سید حسین 
س�یدان فرزند س�ید حس�ن ش ش 4971 ت ت 1345/4/3 فرزند متوفی 4-رقیه بیگم 
سیدان فرزند سید حسن ش ش 7259 ت ت 1357/6/7 فرزند متوفی 5-عصمت سادات 
س�یدان فرزند سید حس�ن ش ش 7546 ت ت 1360/6/2 فرزند متوفی 6- صاحب بیگم 
س�یدان فرزند س�ید حس�ن ش ش 6145 ت ت 1353/4/1 فرزند متوفی 7- س�ید رضا 
س�یدان فرزند س�ید حس�ن ش ش 6146 ت ت 1354/6/6 فرزند متوفی 8- زهرا بیگم 
س�یدان فرزند س�ید حس�ن ش ش 6144 ت ت 1352/1/1 فرزند متوف�ی  اینک باانجام 
تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت 
آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ 

نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 1 شوراي حل اختاف زبرخان

512/34آگهی مزایده وفروش اموال غیر منقول مرحله اول
ب�ه موجب پرون�ده 970321ج اجرای اح�کام مدنی دادگاه های عموم�ی حقوقی قوچان 
اماک ذیل الذکرازطریق مزایده به فروش میرسد1-یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 
11443مترمرب�ع معروف به کولی واقع در منطقه کنده کوه پاکتل که توس�ط کارش�ناس 
مبل�غ 2000000 توم�ان ارزیاب�ی ش�ده اس�ت2-یک قطعه زمی�ن دیمه زار به مس�احت 
30927متر مربع معروف به کولی واقع در منطقه کنده کوه پاکتل که توس�ط کارش�ناس 
مبلغ6000000تومان ارزیابی ش�ده اس�ت3- یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت تقریبی 
یک هکتار واقع در ورودی روس�تای پاکدل در دره ناله برج که توس�ط کارش�ناس مبلغ 

700000 تومان ارزیابی شده است
4-یک قطعه زمین مس�کونی در انتهای حد غربی روس�تا به مس�احت 228متر مربع که 
توس�ط کارش�ناس مبلغ 3200000 تومان ارزیابی شده اس�ت5-یک باب منزل مسکونی 
به مس�احت 1174متر مربع دارای 30-اصله درخت گردو و 60متر مربع اعیان مس�کونی  
30مت�ر مربع انباری با پوش�ش گل و چ�وب ودارای امتیازات اب و ب�رق که 500متر مربع 
از مل�ک مذکور واگذار و 600متر مربع ان به فروش میرس�د که توس�ط کارش�ناس مبلغ 
55000000تومان ارزیابی شده است6-یک باب منزل مسکونی قدیمی ساز و مغازه متصل 
بهم به مساحت 286 مترمربع 85متر مربع انباری و اصطبل و 50متر مربع اعیان مسکونی 
باامتیاز اب و برق که توس�ط کارش�ناس مبلغ 185000000تومان  ارزیابی گردیده است7.
ی�ک قطعه زمین یونجه زار به مس�احت 961متر مربع دارای ی�ک حلقه چاه غیرمجاز که 
توس�ط کارشناس مبلغ 18500000تومان  ارزیابی گردیده است.7-یک قطعه زمین یونجه 
زار به مس�احت 961 مترمربع دارای یک حلقه چاه غیر مجاز که توس�ط کارشناس مبلغ 
15000000 توم�ان ارزیاب�ی گردیده اس�ت اماک مذکور در تاریخ 1398/1/17 روز ش�نبه 
س�اعت 10 صبح از طریق مزایده به فروش خواهد رس�ید مزایده از قیمت پایه کارشناس 
شروع و کسی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود برنده مکلف 
اس�ت ده درصد مبلغ پیش�نهادی را فی المجلس به صندوق س�پرده دادگستری واریز و 
قبض مربوط را تس�لیم دادگاه  نماید در غیر این ص�ورت ده درصد مبلغ دریافتی پس از 
کس�ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد ش�د بدیهی است در 
صورت پرداخت کل ثمن  در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده وتایید مزایده توس�ط 
مقام محترم قضایی ذیصاح نس�بت به تملیک ملک توقیف ش�ده ب�ه برنده مزایده وفق 
مقررات اقدام خواهد شد  متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعود مزایده به این اجرا 
مراجعه تا امکان بازدید انها فراهم گردد ضمنا تخلیه ملک و تنظیم س�ند تابع تشریفات 

قانونی میباشد.
دادورز دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول شهرستان قوچان-شهبازی

آگهی
 ش�ماره بایگانی شعبه 970345 بدینوس�یله به آقایان 1- احمد علی خانی فرزند محمد 
علی 2- فرش�اد فرزان�ه فرزند رضا  محکوم علیهم پرونده له آق�ای پوریا کبیران حاجی 
آقا، در پرونده  کاس�ه 970345 ش�عبه اجرای  احکام مدنی  دادگستری  آستانه اشرفیه 
اباغ  میگردد ظرف س�ه روزپس از انتش�ار این آگهی  جهت ماحظه نظریه کارشناس�ی 
در خصوص  اموال توقیفی در این اجراحاضر  گردند. لذا مراتب یک نوبت در جراید کثیر 
اانتش�ار آگهی میش�ود تا محکوم  علیهم  به علت مجهول المکان بودن در ظرف مهلت 
مقرر فوق الذکرجهت اطاع از مفاد  نظریه  کارشناس�ی و اظهار هر مطلبی  نفیا یا اثباتا 

دراین شعبه  دادگاه حاضر  گردند.
ح  6572   دادورزاجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان آستانه اشرفیه- افروز کاردهی

511/35آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
ب�ه موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه اجرای اح�کام دادگاه حقوقی زابل به 
ش�ماره بایگان�ی اجرای اح�کام 110/16/971376 آقای محمد علی نورا محکوم اس�ت به 
پرداخت 500 عدد سکه بهار آزادی در حق خانم فاطمه رشید ریگی و نیز مبلغ 155/000 
ریال نیم عش�ر دولتی به اینکه محکوم علیه نس�بت به پرداخ�ت دیونش اقدامی نکرده 
اس�ت حس�ب تقاضای محکوم له اموالی به ش�رح ذی�ل در قبال اصل خواس�ته و هزینه 
دادرس�ی و نیم عش�ر دولتی توقیف توس�ط کارشناس رسمی دادگس�تری به شرح ذیل 
ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 98/1/18 از ساعت 12/30 الی 13 صبح در مجتمع قضائی 
اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6 ساختمان 
اج�رای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برس�د مزای�ده از قیمت ارزیابی 
ش�ده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین 
به خرید می توانند جهت کس�ب اطاعات بیش�تر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این 
اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا ده درصد از 
بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د هزینه های تنظیم سند 
و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروش�نده و 
تخلی�ه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. ش�رح اموال مورد مزایده: 
منافع استیجاری یک قطعه زمین زراعی متعلق به محکوم علیه واقع در آرامگاه فروسی 
ضلع ش�رقی هارونیه، خیابان شهدا، کوچه باشگاه، پش�ت سالن ورزشی دکتر خرمی، به 
مس�احت 2373 مترمربع مش�اع از 217 مترمربع ش�ش دانگ از اراضی طوس سفلی به 
ش�ماره قطعه 2 قس�متی از پاک 44 فرعی از 128 اصلی بخش ده مشهد موقوفه آستان 
قدس رضوی به صورت دور دیوار، به فاصله حدود 100 متر، پش�ت س�الن ورزشی خرمی 
و میزان متعلق به محکوم علیه 1896 مترمربع می باش�د که داخل محدوده دیوار کش�ی 
ش�ده قرار گرفته است، داخل زمین دیوارها با آستر س�یمان پوشیده شده و بافت خاک 
متوس�ط تا سبک شنی می باشد که مطابق با نظریه کارشناس�ی به مبلغ 1/800/000/000 

ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمدرضا تشنگر

511/36آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 9 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی 
اجرای احکام 110/13/970577 آقای محمدرضا رحمانی محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 
688/806/250 ریال بعاوه خس�ارت تاخیر تادیه در حق آقای احسان خراشادی زاده و 
نیز مبلغ 34/440/312 ریال نیم عش�ر دولتی 2- مبلغ 748/627/376 ریال محکوم به 
بعاوه مبلغ 37/431/368 ریال نیم عش�ر دولتی بابت کاسه پرونده 110/13/952113 – 
3- مبلغ 616/147/828 ریال محکوم به بعاوه مبلغ 30/807/391 ریال نیم عشر دولتی 
بابت کاسه پرونده 110/13/960308- 4- ملک در قبال مبلغ 2/535/643/117 ریال در 
رهن بانک انصار می باش�د. نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی 
نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه 
دادرس�ی و نیم عش�ر دولتی توقیف توس�ط کارشناس رسمی دادگس�تری به شرح ذیل 
ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 98/1/18 از ساعت 9/30 الی 10 صبح در مجتمع قضائی 
اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6 ساختمان 
اج�رای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برس�د مزای�ده از قیمت ارزیابی 
ش�ده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین 
به خرید می توانند جهت کس�ب اطاعات بیش�تر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این 
اجرا مراجعه تا نس�بت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا حداقل ده 
درص�د از بهای مورد مزای�ده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د هزینه های 
تنظیم س�ند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده 
فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد 
مزایده: 4 دانگ و 3023 ده هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه متعلق به 
محکوم علیه واقع در مشهد فدائیان اسام 3 بین شهید خلیلیان 10 و 12 فروشگاه لوازم 
یدکی رحمانی دارای پاک ثبتی 39630 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد به مساحت 
حدود 20/76 متر مربع در همکف و مس�احت حدود 65 مترمربع زیرزمین که ورودی آن 
از انتهای مغازه و از طریق باابر می باش�د که شش�دانگ ملک مطابق بانظریه کارشناس 
به مبل�غ 6/400/000/000 ریال برآورد که به میزان فوق ب�ه مبلغ 4/589/224/571 ریال 

)مجموع محکوم به پرونده ها و رهن بانک( به فروش می رسد. 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمدرضا تشنگر

511/37آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 13 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی 
اجرای احکام 110/9/961017 آقای رس�ول مرجانی بجستانی و خانم اکرم کریمی محکوم 
اس�ت به پرداخت مبلغ 3/020/958/560 به صورت بالمناصف�ه ریال در حق آقای کاظم 
قربانی و نیز مبلغ 183/047/928 ریال نیم عش�ر دولتی به اینکه محکوم علیه نسبت به 
پرداخت دیونش اقدامی نکرده اس�ت حس�ب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در 
قبال اصل خواس�ته و هزینه دادرسی و نیم عش�ر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی 
دادگس�تری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 98/1/18 از ساعت 10/30 الی 
11 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده واقع در مش�هد بلوار 
مدرس، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد 
مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده ش�روع و به کس�انی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
واگذار خواهد ش�د طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل 
از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام 
گ�ردد. ضمنا ده درصد از بهای م�ورد مزایده نقدا و فی المجل�س از برنده وصول خواهد 
ش�د هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های 
معوقه به عهده فروش�نده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. 
ش�رح اموال م�ورد مزایده: یک دانگ و 7115 ده هزارم یک دانگ مش�اع از شش�دانگ 
یک باب آپارتمان متعلق به محکوم علیه آقای رس�ول مرجانی بجستانی واقع در مشهد، 
بلوار ابوذر غفاری 37 پاک 117 طبقه چهارم به مس�احت 18/108 مترمربع دارای پاک 
ثبتی 48655 فرعی از36680 فرعی از  232 اصلی بخش 9 مشهد، دارای 2  خواب، کف 
س�رامیک، بدنه ها کاغذ دیواری، آش�پزخانه اپن با کابینت ام دی اف س�رمایش اسپیلت 
و گرمایش ش�وفاژ و دارای سیس�تم اعام حریق، نمای آن س�نگ و س�ازه تمام اسکلت 
فلزی با س�قف بتنی که ارزش ش�ش دانگ ملک مطابق با نظریه هیئت س�ه نفره به مبلغ 
5/280/000/000 ریال برآورد که به میزان فوق به مبلغ 1/510/479/280 ریال )محکومیت 

آقای رسول مرجانی بجستانی( به فروش می رسد. 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمدرضا تشنگر

511/38آگهی مزایده 
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 7 دادگاه حقوقی مشهد به شماره 
بایگان�ی اجرای اح�کام 110/17/960096 حکم به فروش مات�رک مرحوم احمد علی 
مرادیان زه آب صادر و مقرر گردید که ماترک مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل 
و از طری�ق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادس�تان در تاریخ 98/1/18 
از س�اعت 11 الی 11/30 صب�ح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد 
مزای�ده واقع در مش�هد بلوار مدرس، مدرس 6 س�اختمان اجرای اح�کام مدنی از 
طریق مزایده حضوری به فروش برس�د مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده ش�روع و به 
کس�انی که بااترین قیمت را پیش�نهاد نمایند واگذار خواهد ش�د طالبین به خرید 
می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا 
مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا ده درصد از 
بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم 
س�ند و نق�ل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضای�ی و بدهی های معوقه به عهده 
فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال 
مورد مزایده: س�رقفلی یک باب مغازه واقع در مشهد، خیابان کوشش، بین کوشش 
3 و 5 مغازه سوم از کوشش 5 با تابلو فروشگاه یدک پژو، مغازه به صورت یک دربند 
تجاری به صورت تخلیه و غیر دایر با مس�احت خالصی به متراژ حدود 71 مترمربع 
در همک�ف و در انتهای مغازه بالکن به مس�احت خالص حدود 19/18 مترمربع، کف 
موزائیک، دیوارها با ارتفاع یک متری سنگ و الباقی بدنه گچ و رنگ آمیزی و قفسه 
بندی ش�ده که مطابق با نظریه کارش�ناس به مبلغ 5/900/000/000 ریال برآورد و به 

فروش می رسد. 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمدرضا تشنگر

511/39آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
ب�ه موج�ب پرونده کاس�ه اجرائی ص�ادره از ش�عبه 29 دادگاه حقوقی مش�هد به 
ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/12/970840 خانم س�یده زهرا کوششی محکوم 
اس�ت به پرداخت مبل�غ 543/917/889 ریال در حق آقای محس�ن مزینانی و نیز 
مبلغ 27/195/894 ریال نیم عشر دولتی به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت 
دیونش اقدامی نکرده اس�ت حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال 
اصل خواس�ته و هزینه دادرسی و نیم عش�ر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی 
دادگس�تری به ش�رح ذی�ل ارزیابی و مقرر گردی�ده در تاریخ 98/1/18 از س�اعت 
11/30 الی 12صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده واقع 
در مش�هد بلوار مدرس، مدرس 6 س�اختمان اجرای احکام مدن�ی از طریق مزایده 
حض�وری به فروش برس�د مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده ش�روع و به کس�انی که 
بااترین قیمت را پیش�نهاد نمایند واگذار خواهد ش�د طالبی�ن به خرید می توانند 
جهت کس�ب اطاعات بیش�تر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه 
تا نس�بت به بازدید آنان از اموال م�ورد مزایده اقدام گردد. ضمنا ده درصد از بهای 
مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و 
نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده 
و تخلی�ه تابع مق�ررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. ش�رح اموال مورد 
مزایده: یک دستگاه خودروی سواری پژو 207 آی مدل 1390، دارای پاک انتظامی 
ای�ران 74- 669 د47 ب�ه رنگ س�فید روغنی، اط�اق و بدنه، داش�بورد، صندلی و 
تودوزی س�الم، شیشه جلو و شبرنگ روی سپر عقب سمت چپ شکسته، لبه درب 
عقب و لبه درب جلو س�مت راس�ت و مختصری از لبه گلگیر جلو سمت چپ نیاز به 
صاف�کاری و رنگ آمیزی دارد که مطابق با نظریه کارش�ناس به مبلغ 550/000/000 

ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمدرضا تشنگر

511/40آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 11 دادگاه حقوقی مش�هد به ش�ماره بایگانی 
اج�رای احکام 110/3/952521 آقای رجبعلی ملک زاده نوقابی محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 
1/155/408/752 ریال در حق آقای یوس�ف س�لطان پور و نیز مبلغ 15/000/000 ریال نیم عشر 
دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای 
محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف 
توس�ط کارشناس رس�می دادگستری به ش�رح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 98/1/18 
از س�اعت 8/30 ال�ی 9 صبح در مجتم�ع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده واقع 
در مش�هد بلوار مدرس، مدرس 6 س�اختمان اجرای احکام مدنی از طری�ق مزایده حضوری به 
فروش برس�د مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده شروع و به کس�انی که بااترین قیمت را پیشنهاد 
نماین�د واگذار خواهد ش�د طالبین به خرید می توانند جهت کس�ب اطاعات بیش�تر پنج روز 
قب�ل از برگ�زاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نس�بت ب�ه بازدید آنان از ام�وال مورد مزایده 
اق�دام گ�ردد. ضمنا ده درصد از بهای م�ورد مزایده نقدا و فی المجل�س از برنده وصول خواهد 
ش�د هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه 
به عهده فروش�نده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. ش�رح اموال 
مورد مزایده: 5550 ده هزارم یک دانگ مش�اع از شش�دانگ ملک به شماره پاک ثبتی 6617 
باقیمانده یک فرعی از 238 اصلی بخش 9 مش�هد )متعلق به ش�خص ثالث- وثیقه گذار- آقای 
ج�واد ملک زاده نوقابی( به آدرس س�یدی- کوی المهدی – قائم 22- نبش ش�هید ریاضی 5- 
پاک 18- مس�احت عرصه 141 مترمربع و مس�احت اعیان 65 و 264 مترمربع در چهار طبقه با 
سیس�تم سازه اسکلت فلزی و طاق ضربی، نمای س�اختمان قاب فلزی با شیشه، کفها سیمان، 
دو طبقه دارای آش�پزخانه اپن، یک اطاق خواب و سرویس�های بهداشتی، کابینت آشپزخانه ها 
فلزی، سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی با قدمت حدود 10 سال و با انشعابات 
آب و برق و گاز با توجه به موارد مذکور کل شش�دانگ توس�ط کارش�ناس 2/000/000/000 ریال 
ارزیاب�ی گردیده که از این مق�دار به میزان فوق الذکر و در قبال مبلغ 185/000/000 ریال )مبلغ 
محکوم به براس�اس حکم اعس�ار از قرار پیش قس�ط و اقساط معوق ش�ده( از طریق مزایده به 

فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمدرضا تشنگر

511/41آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای 
احکام 110/2/950644 آقای جال اکبری محکوم است به پرداخت مبلغ 1/030/540/462 ریال 
در حق آقای هادی راستین و نیز مبلغ 23/000/000 ریال نیم عشر دولتی به اینکه محکوم علیه 
نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل 
در قبال اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی و نیم عش�ر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 98/1/18 از ساعت 8 الی 8/30 صبح 
در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6 
ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید 
می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا 
نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا 
و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات 
و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی 
به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: 922 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ پاک ثبتی 
303 از فرعی از 28 اصلی بخش 10 مشهد واقع در مشهد- بلوار توس- دولت آباد- دولت آباد 
10 پاک 31 )متعلق به شخص ثالث آقای هادی مائی دوست آباد )وثیقه گذار( مشتمل بر 100 
متر و هر عرصه و حدود 60 مترمربع اعیان در طبقه همکف و کلیه امتیازات مربوطه که توسط 
کارشناس ششدانگ آن 1/200/000/000 ریال اریابی گردیده و از این مقدار به میزان فوق الذکر و 
در قبال مبلغ 184/400/000 ریال )مبلغ محکوم به براساس حکم اعسار حاصل جمع پیش قسط 

و اقساط معوقه( از طریق مزایده به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمدرضا تشنگر

511/42آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 1028 دادگاه عمومی تهران به ش�ماره 
بایگانی اج�رای احکام 110/16/962911 مرحوم عبداه صوفیانی )ورثه ش�امل خانم ها و 
آقایان 1- محمدرضا 2- س�عیده 3- ندا 4- نس�یم 5- س�حر ش�هرت همگی صوفیانی( 
محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 1/440/000/000 ریال بعاوه مبلغ 72/000/000 ریال نیم 
عشر دولتی بابت کاسه پرونده 9100443 شعبه سوم اجرای ثبت 2- مبلغ 1/200/000/000 
ری�ال اصل بعاوه مبلغ 60/000/000 ریال نیم عش�ر دولتی بابت کاس�ه پرونده 9100442 
ش�عبه س�وم اجرای ثبت 3- مبلغ 1/285/610/000 ریال اصل بعاوه مبلغ 64/280/500 
ریال نیم عش�ر دولتی بابت کاس�ه پرونده 9200124 ش�عبه س�وم اجرای ثبت 4- مبلغ 
1/196/760/271 ری�ال محکوم به در حق آقای اکبر حس�ینی بعاوه مبلغ 59/838/013 
ریال نیم عش�ر دولتی بابت کاس�ه پرونده 110/16/962911- 5- مبلغ 1/067/952/046 
ریال محکوم به در حق آقای حامد عبدالرضا بعاوه مبلغ 53/397/602 ریال نیم عش�ر 
دولتی بابت کاسه پرونده 110/16/962912- 6- مبلغ 1/057/153/235 ریال محکوم به 
در حق محکوم له آقای حامد عبدالرضا بعاوه مبلغ 52/732/661 ریال نیم عشر دولتی 
بابت کاس�ه پرونده 110/16/962910 – 8- مبلغ 986/983/949 ریال محکوم به در حق 
محک�وم له آق�ای مجتبی چوپانی بعاوه مبلغ 49/349/197 ریال نیم عش�ر دولتی بابت 
کاس�ه پرونده 110/16/962913 نظر به اینکه محکوم علیه نس�بت ب�ه پرداخت دیونش 
اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته 
و هزینه دادرس�ی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذی�ل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 98/1/18 از س�اعت 9 ال�ی 9/30 صبح در مجتمع 
قضائ�ی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده واقع در مش�هد بلوار مدرس، مدرس 6 
س�اختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت 
ارزیابی ش�ده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد 
طالبین به خرید می توانند جهت کس�ب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
به این اجرا مراجعه تا نس�بت به بازدید آنان از ام�وال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا ده 
درص�د از بهای مورد مزای�ده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد ش�د هزینه های 
تنظیم س�ند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده 
فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد 
مزایده: دو دانگ و 9755 ده هزارم و یک دانگ مشاع از ششدانگ پاک ثبتی باقیمانده 
132951 فرعی از 183 اصلی بخش ده مشهد متعلق به محکوم علیه واقع در مشهد بلوار 
هنرستان، نبش شمالی هنرستان 19 پاک 120 مشتمل بر آپارتمان طبقه اول به مساحت 
163/5 مترمربع دارای س�ه مفروض منضم ش�امل تراس به مس�احت 2/5 مترمربع و دو 
دربند مغازه، به مس�احت 19/8 متمربع و 53/2 مترمربع که در حال حاضر به صورت یک 
واحد تجاری به مساحت حدود 73 مترمربع در همکف می باشد که در مقابل می باشد که 
در مقاب�ل آن محوطه ای محصور با نرده های فلزی قرار داش�ته و به عنوان طباخی کوثر 
در دس�ت بهره برداری می باش�د ارتفاع مغازه، حدود 3 متر با در و شیش�ه به خیابان و 
محوطه خیاط، کف سرامیک، بدنه و سقف کار شده و دکراتیو در انتهای مغازه فضای طبخ 
با تاسیسات مربوطه قرار دارد و دارای انشعابات آب، برق و گاز که ششدانگ پاک ثبتی 
مطابق با نظریه کارش�ناس به مبلغ 17/000/000/000 ریال برآورد ش�ده است که به میزان 

فوق به مبلغ 8/430/740/001 ریال )مجموع پرونده ها( به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمدرضا تشنگر

512/43آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای علی ش�فیعی  فرزند مختار  فعا مجهول المکان  اباغ میگرددآقای 
س�ید محمد ایمانی زاده  دادخواس�تي بطرفیت ش�ما به خواس�ته مطالبه وجه به شعبه 1 
ش�وراي حل اختاف سبزوار تقدیم وبه کاسه 1/97/1058 ثبت ومقید به وقت رسیدگي 
روز مورخه 98/1/20 س�اعت 18  وقت رس�یدگی تعیین گردیده است لذا به استناد  ماده 
73قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می 
گردد ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه ش�ورای حل اختاف شعبه 1 سبزوار  
مس�تقر در مجتمع شماره 1به نش�انی چهارراه دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید 
خ�ود و ی�ا دریافت نس�خه ثانی دادخواس�ت  و ضمائم را دریاف�ت و در وقت مقرر جهت 

رسیدگی در شورا حاضر شوند در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 1  شوراي حل اختاف سبزوار

مزایده مرحله اول
 بموجب  پرونده کاس�ه  970307 اجرایی ،اجرای  احکام مدنی دادگس�تری شهرستان آستانه اشرفیه محکوم 
علیه محمد نژاد فاضلی کیسمی  به پرداخت  مبلغ  619/948/438 ریال در حق خانم صدیقه زحمتکش  ومبلغ  
30/977/422 ریال بابت نیمعش�ر  در حق دولت محکوم گردیده است چون محکوم علیه درموعد مقرر قانونی  
نسبت به پرداخت بدهی خود  اقدامی  ننموده  است اموال غیر منقول وی  طبق اعام نظریه  کارشناس  رسمی 
دادگس�تری  به ش�رح ذیل میباشد. ششدانگ یکباب آپارتمان  بشماره  پاک ثبتی  91/9957 بخش 14 ناحیه  
55 واقع  درطبقه  اول شرقی  بمساحت  63/45 متر مربع  به مالکیت آقای  محمد نژاد فاضلی کیسمی، از  یک 
س�اختمان  8 واحدی واقع در آس�تانه اشرفیه -  تقاطع  کوچه شهید یاسر  رحیمی پور نبش بن بست  6 طبقه 
اول واحد  ش�رقی ، دارای  دوخواب، هال و پذیرایی آش�پزخانه اوپن درب های  چوبی و پنجره های آلومنیومی 
، دارای پارکین�گ  ب�ه مت�راژ  25/30 متر مربع  در طبقه  همکف  می باش�دو دارای  انش�عابات آب و برق وگاز 
بوده، که دارای  درب ورودی فلزی  ماشین رو  می باشد  که نمای  کل این  ساختمان  با سرامیک پوشش داده  
شده بهمراه قاب سنگ دور پنجره ها  اجرا گردیده است.به مبلغ  1/700/000/000 ریال ) معادل  یکصدو  هفتاد 
میلیون  تومان(. این اجرا در نظر دارد  در روز یک شنبه مورخ 98/01/18 ساعت  10صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگس�تری آستانه اشرفیه نس�بت به فروش اموال مذکور از طریق مزایده از قیمت پایه  1/700/000/000 
ری�ال ش�روع و اموال متعلق به کس�ی خواهد بود که بااترین قیمت پیش�نهاد نمای�د . ده درصد از قیمت فی 
المجل�س از  برن�ده مزایده دریافت و الباقی وجه مزایده ظرف مهلت قانون�ی که حداکثر یکماه از تاریخ مزایده 
تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به برنده مزایده در طبق قانون و مقررات انتقال و چنانچه منع قانونی 
نداش�ته باش�د انتقال داده خواهد ش�د. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد 
سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد در صورتی که روز مزایده با 
ایام تعطیل مقارن گردد مزایده فردای همان روز و همان س�اعت وهمان مکان برگزار می گردد . ش�کایت راجع 
ب�ه تخل�ف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده ارجاع و قبل از اتمام مهلت 

مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ) در صورت شکایت( اموال به خریدار انتقال نخواهد شد .
 ح  6567  مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه- نور حسینی

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی   

برابر رای شماره 139760301081005604 مورخه 97/8/27  هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پردیس تهران تصرفات مالکانه با معارض علی زاهدی فر  فرزند علی احمد      
بشماره شناسنامه 1   صادره از الشتر   در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  196/30     متر مربع در قسمتی از پاک 
204 اصلی   واقع در بومهن لوران انتهای کوچه محمدی بن بست نرگس     خریداری از مالک رسمی فرامرز اسفنجی محرز گردیده است 
. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز اگهی 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 .تاریخ انتشار نوبت اول :97/12/4 و تاریخ انتشار. نوبت دوم : 97/12/19  
اصغر منیعی  رییس اداره ثبت اسناد و اماک پردیس

 آگهی مزایده - نوبت اول 
  ب�ه موجب پرونده اجرایی کاس�ه 950652 وف�ق دادنامه  378-95/7/13 صادره از ش�عبه دوم حل اختاف  
رودس�ر آقای رضا محمد نژاد به طرفیت مهدی عبادی گیان ده به خواسته  مطالبه مبلغ شانزده  میلیون ریال 
اصل خواسته و دومیلیون  ریال بابت هزینه کارشناسی و پانصد هزار ریال بابت نشر آگهی  مزایده جمعا هجده  
میلیون و پانصد هزار ریال و مبلغ نهصد و بیست و پنج میلیون ریال بابت نیم عشر دولت  یا هزینه های اجرایی 
در حق دولت که  به جهت  عدم پرداخت  محکوم به از ناحیه  محکوم علیه  مقداری  از اموال بامعارض محکوم 
علیه  به نام مهدی عبادی گیان ده توس�ط کانتری مربوطه توقیف  و بازداش�ت گردیده  جهت اموال توقیف 
ش�ده در اجرای دستور  قضایی مراتب  به کارشناس�ی ارجاع  گردید که کارشناس منتخب  اموال توقیف شده 
مهدی عبادی گیان ده رابه ش�رح  ذیل ارزیابی و توصیف  اجمالی نموده اس�ت. موضوع  ارزیابی  غالب فلزی  
جهت  بتن ریزی ستون  1( قالب  کارکرده  2(  ابعاد قالب  35* 35  35 سانت  به ارتفاع  سه متر  3( به صورت 
ال  ش�کل 2 متری و 1 متری می باش�د.4( یک بال آن 20 س�انت و بال دیگر آن 10 می باشد 5( 4 عدد 2 متری 
و4عدد 1 متری جهت مونتاژ 3 متر  ارتفاع ازم هس�ت. جمعا40 عدد ال 2 متری و40 عدد ال با توجه به ش�کل 
ظاه�ری و کارک�رد و قالب قیمت  هر قالب )5/600/000 ریال( جمع کل  مبلغ ارزیابی  10 عدد قالب )56/000/000 
ریال ( می باش�د مراتب و نظریه کارشناس�ی به طرفین اصحاب دعوی  پرونده اجرایی اباغ گردید هیچ کدام 
از اعضا پرونده اجرایی به نظریه کارشناس�ی معترض نشدند مصون از اعتراض  قرارگرفت فلذا در جهت فروش 
ام�وال  منقول از طریق مزای�ده وفق ماده 114 قانون اجرای  احکام مدنی برای تاریخ 98/1/18 روز یک ش�نبه 
فروردی�ن  1398 تعیی�ن وقت گردید. مزایده در دفتراجرای احکام  مدنی ش�ورای  حل اختاف  رودس�ر راس 
س�اعت 9 الی 11 صبح درحضور  نماینده  دادس�تان  بفروش خواهد  وفت مزایده از قیمت  ارزیابی شده  شروع  
وکس�انی  که  بااترین  قیمت را پیش�نهاد نماینده برنده محسوب و شناخته خواهند شد. ده درصد مبلغ مورد 
مزایده  فی المجلس وصول و به صندوق  دادگس�تری  تودیع خواهد ش�د مابقی  مبلغ  موردمزایده ظرف مدت 
کمتر ازیک ماه  دریافت خواهد ش�د. در صورت عدم پرداخت ده درصد وصول ش�ده پس از کس�رهزینه های 
اجرایی به نفع  صندوق دولت  ضبط و ثبت می گردد. کلیه هزینه های  متعلقه به عهده خریدارمزایده می باشد. 
خریداران می توانند پنج روز قبل ازحلول جلس�ه مزایده  اموال توقیف  ش�ده با هماهنگی اجرای  احکام مدنی 
ش�ورای  حل اختاف  رودس�ر بازدید  به  عمل آورند. این آگهی  یک نوبت  مس�تند به ماده 118 قانون  اجرای 
احکام مدنی در یک از روزنامه های کثیر اانتش�ار محلی بنام  روزنامه حمایت درج ومنتش�ر خواهد شد. تائید 

مزایده منوط به تائید دادگاه  صادرکننده  رای می باشد.
ح  6568   مدیراجرای احکام  مدنی  شورای حل اختاف رودسر- روانان

 آگهی اباغ وقت رسیدگی
 کاس�ه پرونده  960004 خواهان- آقای احمد صفری فتمه س�ری  با وکالت آقای حس�ین پوراس�معیل کلدهی 
خوانده – آقای امیرحق پرس�ت دافچاهی. وقت رس�یدگی  : س�ه شنبه  98/1/27 س�اعت  3/5 عصر خواسته 
– مطالب�ه مبلغ  83/000/000 ریال بابت وجه س�ه فقره چک بش�ماره ه�ای  752084-87/12/5 و752085-

87/12/15 و 752086-87/12/17 بانضمام  کلیه خس�ارات قانونی  دادرس�ی  اعم از  هزینه  دادرس�ی و حق 
الوکاله وکیل و خس�ارت تاخیر تادیه وقت رس�یدگی بدینوس�یله به آقای  امیر حق پرس�ت دافچاهی  فرزند 
غامحس�ن اباغ میگردد  که دادخواس�تی  ازس�وی  آقای احمد صفری فتمه س�ری  با وکالت  آقای حس�ین 
پوراس�معیل کلدهی  بطرفیت ش�ما خوانده  محترم به خواس�ته  مطالبه  وجه س�ه 3 فقره چک بش�رح  ستون 
خواس�ته بانضمام  کلیه خس�ارات قانونی در شعبه دوم  ش�ورای حل اختاف کاچای واقع درخیابان فرهنگ- 
روبروی فیزیو تراپی پارس کوچه  هویزه مطرح رسیدگی  است. نظر به  عدم  حضور شمادر جلسه یوم سه شنبه  
مورخ 1397/12/18 و عدم دسترسی به محل  اقامت  جدید شما  به درخواست  وکیل محترم خواهان و دستور  
مورخ 97/6/20 قاضی  محترم ش�ورا و به تجویز  ماده 73 قانون آئین  دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت  دریکی 
از جرایدکثیر اانتشار نشرمیشود. لذا ازشما دعوت میشود که در وقت مقرردر شعبه دوم شورای  حل اختاف 
کاچای حاضر و نسخه  دوم دادخواست  و ضمائم  را دریافت نموده و هرگونه دفاعی در مقابل دعوی اقامه شده 
دارید ارایه نمائید. درغیر اینصورت دادخواست  اباغ شده  تلقی و فوری اقدام  قانونی  را معمول  خواهد نمود.
ح  6569   رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف کاچای- علی زنگی قاسم آبادی

آگهی مزایده 
در پرونده اجرایی کاس�ه 972004 در خصوص محکوم علیه احمد معصومی یک دستگاه خودرو سواری نیسان 
تیپ 2400 شماره پاک 91-823 ق 44 به رنگ آبی مدل 87 از طریق مزایده بفروش می رسد وضعیت خودرو 
:1- اتاق گلگیر جلو چپ و راس�ت و کاپوت دارای خوردگی و رنگ زدگی می باش�د 2- اس�تیک جلو مستعمل 
بوده 3- فاقد باطری می باش�د 4- رایو ضبط ندارد 5- دارای 5/800/000 ریال خافی می باشد خودرو به شرح 
فوق الذکر به مبلغ 150/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس�ت و در روز ش�نبه 1398/01/10 س�اعت 10 تا 11 صبح 
به فروش خواهد رس�ید خریداران می توانند ضمن دریافت کد ثنا تا پنج روز قبل از جلس�ه مزایده از خودرو 
مش�روح به نش�انی طالب اباد پارکینگ ملوان بازدید نمایند برنده مزایده شخصی خواهد بود که بااترین مبلغ 
را پیشنهاد نماید و ده درصد مبلغ پیشنهادی را در روز مزایده به حساب سپرده دادگستری بندرانزلی واریز و 
قبض را در وقت اداری همان روز به دفتر اجرا شعبه چهارم حقوقی بندرانزلی ارائه نماید و مابقی مبلغ را ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ مزایده تودیع نماید .
ح   6570    مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان بندرانزلی

  آگهی
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 970721 به اس�تناد ماده 73 ق . آ.د. م خانم  احسان  آخرتی که مجهول المکان  اعام  
گردیده اند خانم  احترام  آخرتی دادخواس�تی به طرفیت ش�ما و به  خواستها ثبات وقوع  بیع و  الزام به تنظیم  
س�ند رسمی وخلع ید و قلع و قمع مستحدثات و مطالبه اجرت المثل به دفتردادگاه بخش سنگرتسلیم  نموده 
اند  که به کاسه 9709981845200662 و به شماره بایگانی 970721 در شعبه دوم  دادگاه عمومی سنگر ثبت 
گردید و در فرایند دادرس�ی قرار گرفت و برای مورخه  1398/01/28 س�اعت 11 صبح تعیین وقت رس�یدگی 
گردیده ازم است در تاریخ مذکور به دادگاه  مراجه نمایید وگرنه غیابا رسیدگی خواهد شد این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه  کثیر اانتش�اردرج ومنتش�ر می گردد.چنانچه نیاز به نسخه  ثانی دادخواست و ضمائم دارید 

می توانید  به دفتر دادگاه مراجعه  نمایید.
ح  6571   شعبه  2 دادگاه عمومی بخش سنگر- محمد رضا راستگوی رودبرده

 آگهی حصر وراثت
 آقای عبدالرضا شادپور اسطلخ کیانی فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه  5179360463 استناد شهادتنامه 
و گواه�ی ف�وت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره  97-256 تقدی�م  این ش�ورانموده و چنین 
اش�عار داشته اس�ت که  شادروان مینا شاد پوراس�طلخ  کیانی  به شماره شناس�نامه 5170074778 در تاریخ 
1397/11/22 در اقامتگاه  دائمی خود در شهرس�تان  س�یاهکل در گذش�ته  وورثه  حی�ن الفوت وی  عبارتند 
از:1- عذرا امانی آسیابر فرزند نظرعلی  به شماره شناسنامه  5179337496 مادرمتوفی 2- عبدالرضا شادپور 
اس�طلخ کیانی فرزند محمد رضا به ش�ماره شناسنامه 5179360463 پدر متوفی و متوفی بجز وراث فوق وراث 
دیگری  ندارد، این آگهی  برای یکی از جراید کثیر اانتش�ار درج می گردد تا هر کس�ی  نسبت به آن اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ایی از متوفی  نزد وی می باشد ظرف یکماه  پس از انتشاربه شعبه اول  شورای حل اختاف 

شهرستان سیاهکل تقدیم نماید در غیر این صورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
 ح  6573   قاضی  شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل –عباس پارسا منش

آگهی اباغ دادنامه
پرونده کاسه 9709988111000920 شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان همدان تصمیم نهایی شماره 9709978111001709 خواهان: 
خانم معصومه نظری فرزند علی اصغر به نشانی استان همدان شهرستان همدان شهر همدان دره مراد بیگ خیابان بسیج کوچه سحر منزل 
کهوند خوانده: آقای جعفر کهوند فرزند موس�ی به نش�انی همدان دره مرادبیگ خیابان بس�یج کوچه سحر )فعاً مجهول المکان می باشد.( 
خواس�ته: طاق به درخواس�ت زوجه گردشکار: دادگاه باتوجه به جامع اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام وبااستعانت از خداوند 
متعال به ش�رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه درخصوص دعوی خواهان خانم معصومه نظری فرزند علی اصغر به طرفیت 
خوانده آقای جعفر کهوند فرزند موسی دائر به خواسته طاق به درخواست زوجه و تقاضای اعمال وکالت مندرج در عقدنامه جهت اجرا صیغه 
طاق بلحاظ تحقق بند 1 و 8 ذیل شرایط ضمن عقد به علت نپرداختن نفقه زوجه وترک منزل مشترک توسط زوج به شرح ستون خواسته 
ومتن دادخواست تقدیمی، دادگاه با التفات به مندرجات رونوشت نکاحنامه شماه 22095 تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره 43 همدان که 
دالت بر وقوع عقد نکاح دایم بین زوجین در مورخه 91/9/28 دارد.وتوجهاً به اظهارات ش�خص خواهان که در متن دادخواس�ت بیان داشته 
است که از خوانده سابقاًَ طاق گرفته بودم ومجدداً در سال 1391 رجوع نموده و در عقد دائمی وی می باشم وایشان یک سال است که منزل 
مشترک را ترک کرده ونفقه بنده را پرداخت نکرده است ومرا رها نموده است و تقاضای طاق دارم و در جلسه هم خواهان بیان داشته است 
که در این مدت یکساله خودم کار می کنم و سه فرزند دارم وملکی که در آن زندگی می نمایم متعلق به خودم وهمسرم می باشد واز پارسال 
دیگر خبری از وی در دسترس نمی باشد و خوانده علی رغم اباغ از طریق آگهی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده وداور هم معرفی نکرده 
است. النهایه دادگاه بالحاظ شهادت شاهدان تعرفه شده خواهان که احد از آنها فرزند مشترک زوجین است واظهارات زوجه مبنی بر ترک 
منزل توسط زوج را تایید نموده اند واینکه وفق استعام واصله از ثبت احوال زوج در قید حیات می باشد وفاقد سابقه کیفری هم هستند )ص 
14( لذا نظر به عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی تاریخ 97/10/26 علی رغم آگهی صحت اظهارات خواهان را ثابت دانسته وباعنایت به 
اینکه تمامی مساعی وتاش دادگاه و همچنین داوران زوجین، جهت اصاح ایشان ومنصرف نمودن خواهان از طاق، مفید فایده نبوده وداوران 
به صورت کتبی بر افتراق و جدایی زوجین نظر داده اند، دادگاه با توجه به مراتب ونظریه قاضی محترم مشاور تحقق شرط بند 8 از شرایط ضمن 
العقد مندرج در نکاحنامه رسمی مربوط را محرز ومسلم دانسته ومستنداً به مواد 1119 وتبصره و 1145- 1133 قانون مدنی وهمچنین مواد 1، 
4، 24، 26، 27، 29، 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حکم به اعمال عنوان وکالت برای زوجه در طاق خودش می نماید. وبه خواهان 
اجازه داده می شود به یکی از دفاتر رسمی ثبت طاق مراجعه وباتوجه به اینکه وی طاق خلعی را انتخاب نموده، و بعض مهریه به میزان 14 
سکه از مهریه خویش در قبال طاق را در حق شوهرش بذل وبه وکالت از وی قبول بذل نموده وپس از اجراء صیغه طاق خلع با اعمال وکالت 
حاصل شده نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید. واسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً ونیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید وکلیه محاضر رسمی 
طاق نیز ماذون در ثبت واجرای صیغه طاق به شرح ذیل می باشد. 1- خواهان مهریه خود که 214 عدد سکه تمام بهار آزادی است 5 سکه 
در شورای حل اختاف مطالبه نموده و 14 سکه هم در قبال طاق به زوج بذل ومابقی را مطالبه می نماید.2- خواهان جهیزیه در تصرف دارد 
وادعایی ندارد3- در رابطه با اجرت المثل ونفقه زوجه بیان داشته که نفقه در شورای حل اختاف  مطالبه کرده ام واجرت المثل هم نمی خواهم 
.4- زوجین فرزند مشترکی دارند)3 فرزند( که همگی کبیر هستند وحضانت وماقات آنها منتفی است. 5- زوجه حسب اقرار باردار نمی باشد 
و یائسه می باشد. 6- هزینه دفترخانه به عهده زوجه است.7- طاق مزبور بائن )یائسه( است وزوجه عده طاق ندارد وطبیعتاً نفقه ایام عده 
هم منتفی است. بدیهی است احراز سایر شرایط صحت اجرای صیغه طاق حسب مورد )من جمله عدم وقوع طاق در طهر مواقعه، منجز بودن 
طاق، حضور دو مرد عادل به عنوان شاهد طاق، رعایت الفاظ مخصوصه طاق و ...( باعضو محترم مجری صیغه طاق می باشد، اعتبار حکم 
صاادره ظرف 6 ماه از تاریخ اباغ رای فرجامی  یا انقضای فرجام خواهای خواهد بود. رای صادره غیابی وبدواً مهلت بیست روز از تاریخ اباغ 
واقعی به خوانده قابل واخواهی در این دادگاه ومتعاقباً ظرف همان مهلت قابل واخواهی در این دادگاه ومتعاقباً ظرف همان مهلت قابل پژوهش 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان همدان می باشد.
2220 قاضی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان همدان- حسین 
اسکندریان

اباغ نظریه کارشناسی
در پرونده کاسه 974433 برابر دادنامه صادره از شعبه 4 بنابر دستور فروش صادره خواهان: امیرخداویسی؛ خوانده: فرخ ناصری بدین شرح 
کارشناسی شده درخصوص ارزیابی پاک ثبتی 9/6845 مفروز ومجزی شده از 626 حومه بخش یک همدان آقای امیر خداویسی وشریک 

واقع در همدان بلوار مطهری پایین تراز پمپ بنزین رسالت )امید( 
1-پاک ثبتی 9/6845 مفرو ومجزی شده از 626 حومه بخش یک شامل عرصه واعیان یک قطعه زمین به مساحت 2585/05 مترمربع می 
باشد که بربر مندرجات سند مزروعی است اما براساس نامه شماره 2/118398 مورخ 95/11/27 شهرداری منطقه 2 همدان به طرفیت نیروی 
انتظامی استان وهمچنین برابر کروکی تنظیمی توسط واحد شهرسازی منطقه 2 کاربری ملک انتظامی بوده ومقدار 585/32 مترمربع از زمین 
در مسیر تعریض خیابان 12 متری و مقدار 104/09 مترمربع آن در مسیر تعریض بلوار ومقدار 169/27 مترمربع در کاربری فضای پارک ومقدار 

28/06 در کاربری تاسیسات واقع گردیده است. زمین فاقد هرگونه بنا وامکانات خاصی می باشد.
2- ارزش ملک : ارزش ششدانگ عرصه واعیان پاک ثبتی 9/6845 مفروز ومجزی شده از 626 حومه بخش یک به مساحت کلی 2585/05 
مترمرب�ع باتوجه به مندرجات مذکور وبالح�اظ کاربری انتظامی وموقعیت محل ووضعیت کنونی ملک جمعاً مبلغ 7/800/000/000ریال )هفت 

میلیارد وهشتصد میلیون ریال( برآورد واعام می گردد.
باتوجه به اینکه خوانده مجهول المکان است لذا یک نوبت کارشناسی آگهی واز تاریخ نشرآگهی سه روز مهلت دارند که اعتراض خود را مکتوب 

مستدل ومستند به واحد اجرای صادره همدان ارائه کند.
2221 دادورز اجرای احکام مدنی دادگستر همدان- زائری

اباغیه
مشخصات اباغ شونده حقیقی: شهرام حیدری به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1398/01/25    ساعت حضور: 09:00

درخصوص دعوی حبیب اله محمدی  به طرفیت شما )شهرام حیدری( مبنی بر مطالبه خسارت تاخیرتادیه ومطالبه خسارات دادرسی و مطالبه 
وجه بابت مصالح ساختمانی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. این اباغنامه برای شما به سامانه اباغ ارسال گردیده 
است. *به سامانه اباغ مراجعه کنید وبااستفاده از از شناسه ورمز کاربری خود، اطاعات این اباغیه وپیوستهای آن را از قسمت »دریافت با 

شماره« با وارد نمودن شماره وتاریخ صدور اباغیه دریافت ومشاهده کنید.
*چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری )شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی 

ودر صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید.
*عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول ارواق قضائی بوده واباغ محسوب می شود.

2223 حوزه 113 شورای حل اختاف شهرستان تویسرکان
اباغیه

مشخصات اباغ شونده حقیقی: غامحسین غامزاده جدی فرزند محمدعلی به شماره ملی 2753347085 به نشانی مجهول المکان
تاریخ حضور: 1398/01/24    س�اعت حضور: 09:00 درخصوص دعوی س�یدعلی میرمعینی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی 
والزام به تنظیم سند خودرو در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. این اباغنامه برای شما به سامانه اباغ ارسال گردیده 
است. *به سامانه اباغ مراجعه کنید وبااستفاده از از شناسه ورمز کاربری خود، اطاعات این اباغیه وپیوستهای آن را از قسمت »دریافت با 
ش�ماره« با وارد نمودن ش�ماره وتاریخ صدور اباغیه دریافت ومشاهده کنید. *چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب کاربری )شناسه و رمز( 
دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ودر صورت عدم دسترسی، به نزدیکترین واحد قضائی مراجعه 

نمایید. *عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول ارواق قضائی بوده واباغ محسوب می شود.
2222 دبیرخانه حوزه 113 شورای حل اختاف شهرستان تویسرکان

قرار تامین خواسته
به تاریخ 97/12/8                           شماره قرار: 20125                        کاسه پرونده: 970949ح/113 مرجع رسیدگی:حوزه 113 شورای حل اختاف 
تویسرکان خواهان:حبیب اله محمدی فرزند صحبت اله به نشانی تویسرکان روستای جیجانکوه کدملی 4978825521 خوانده:شهرام حیدری 
فرزند اکبر با شماره ملی 3510262735 با کدپستی 7541913831 به آدرس مجهول المکان خواسته: صدورتامین خواسته  گردشکار:خواهان 
دادخواس�تی را به ش�رح باا به طرفیت خوانده تقدیم ودرخواست رسیدگی وصدور قرار تامین خواسته به استناد مدارک موجود در پرونده 
را نموده پس از قبول دادخواس�ت وثبت به کاس�ه فوق قاضی شورا با در نظر گرفتن میزان خواسته مبلغ -/90/000 تومان را بعنوان خسارت 
احتمالی تعیین لذا با وصف ایداع مبلغ فوق در وقت فوق العاده درحضور/ خواهان/ با بررس�ی اوراق پرونده بش�رح زیر مبادرت به صدور قرار 

می نماید.
قرار تامین خواسته

نظربه اینکه خواهان/خواهان ها باتقدیم درخواست، تقاضای صدور تامین خواسته به استناد صورتحساب مورد دادخواست نموده است چون 
ارکان وش�رایط دادخواست فراهم می باشد لذا قاضی ش�ورا با استناد ماده 292 قانون تجارت، مواد 108و117 قانون آیین دادرسی مدنی قرار 
تامین خواسته وتوقیف معادل مبلغ -/940/000 تومان از اموال خوانده بامعارض تا پایان رسیدگی را صادر واعام میدارد این قرار پس از اباغ 

قابل اجرا وظرف ده روز قابل اعتراض در این حوزه می باشد.
2223 قاضی حوزه شماره 113 شورای حل اختاف تویسرکان
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رییس کل دادگستری استان گلستان گفت: پرونده حادثه تصادف 
رانندگی منجر به فوت مدیرعامل و معاون پارلمانی سازمان تامین 

اجتماعی در دادگستری مفتوح و در حال رسیدگی قضایی است.
هادی هاشمیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده حادثه تصادف 
رانندگی منجر به فوت دکتر نوربخش مدیرعامل س��ازمان تامین 
اجتماعی و معاون پارلمانی این س��ازمان در دادگستری مفتوح و در 

حال رسیدگی قضایی است.

وی ادامه داد: تیم کارشناس��ی 5 نفره نیز مانند تیم کارشناسی سه 
نفره، راننده تویوتا لندکروز متعلق به استانداری را مقصر اصلی حادثه 
تصادف منجر به فوت مدیرعامل و معاون پارلمانی سازمان تامین 

اجتماعی اعام کرد.
رییس کل دادگستری استان گلس��تان با بیان اینکه گزارش گروه 
کارشناس��ی 5 نفره نهایی ش��ده اس��ت و به زودی اعام می شود، 
افزود: پیش از این گروه های کارشناس��ی یک نفره و 3 نفره به طور 

جداگانه حادثه را بررس��ی و نظرشان را اعام کردند که مقصران به 
آن اعتراض داشتند.

هاشمیان خاطرنشان کرد: در اعام نظر پلیس راه سه عامل راننده 
خودروی اس��تانداری، راننده تریلی و نقص فنی جاده به یک اندازه 
مقصر شناخته شدند و تیم کارشناسی سه نفره راننده خودروی متعلق 
به استانداری را به علت رعایت نکردن حق تقدم عبور وسایل نقلیه 

مستقیم رو هنگام دور زدن مقصر شناخته بود.

پرونده فوت رییس سازمان تامین اجتماعی باز است
رییس کل دادگستری استان گلستان:

نقش موثر مددکاران 
در پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
مدی��رکل زندان ه��ای اس��تان گیان 
مس��ئولیت مددکاران را در پیشگیری از 

آسیب های اجتماعی موثر دانست.
س��ید حمید حس��ینی در نشست فصلی 
مددکاران، کاهش جمعی��ت کیفری را 
یکی از مهمترین اولویت های سازمانی بیان و اظهار کرد: بررسی های 
انجام شده نشان دهنده آن اس��ت که برای تحقق کاهش جمعیت 
کیفری، باید از ظرفیت ه��ای موجود در  4 بخش فقهی، اجتماعی، 

قانونی و مدیریتی استفاده کرد.
وی مسئولیت مددکاران را در پیشگیری از آسیب های اجتماعی موثر 
دانست و افزود: مددکاران می توانند با تصمیم، مشاوره، برنامه های 
روانشناسی و روانشناختی نقش موثری در روند تحمل کیفر زندانی 

و حتی خانواده او که در نقطه مقابل قرار دارد، داشته باشد.

افزایش تعداد زندانیان آزادشده 
به 300 نفر

مدیرکل زندان های استان کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: تعداد زندانیان آزادشده 
در روزه��ای پایانی س��ال و همزمان با 
وادت با سعادت امام جواد)ع( به 300 نفر 
خواهد رس��ید. اس��ماعیل جمی��اری در 
نشست فصلی مسئوان ارشد قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، 
اعطای بیش از 10 هزار ماقات، 11 هزار مورد مرخصی، 500 مورد 
تعلیق، اعسار و آزادی مشروط و نیز برخورداری بیش از 900 نفر از 
زندانیان از عفو اعطایی مقام معظم رهبری را نشانه رأفت اسامی 
نظام قضایی و سیستم زندانبانی اسامی دانست و اظهار امیدواری 
کرد ت��ا تعداد مش��مولین عفو عموم��ی افزایش یاب��د. وی افزود: 
خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون و در چندین مرحله جشن 
آزادی 270 زندانی جرایم غیرعمد زندان های استان برگزار شد که 
در روزهای پایانی و همزمان با وادت با سعادت امام جواد)ع( نیز 30 

نفر دیگر آزاد می شوند و تعداد آزادی ها به 300 نفر خواهد رسید.

دیدار مدیرکل زندان های 
چهارمحال و بختیاری با یکی از خیرین 

مدیرکل زندان های استان چهارمحال و 
بختی��اری با یک��ی از خیری��ن و واقفان 

نیک اندیش دیدار کرد.
حمیدرضا حی��دری در دیدار ب��ا یکی از 
خیرین و واقف��ان نیک اندیش گفت: در 
آموزه های دین��ی و اخاقی، کمک به دیگران از مهمترین وظایف 
ماست؛ انجام کار خیر و کمک به دیگران بهترین ابزار برای عمل به 

آموزه های دینی و اخاقی و کسب رضایت خداوند است.
وی با اش��اره به اقدامات بس��یار مطل��وب حاج قربانعلی رییس��ی 
دهکردی در ابعاد مختلف ش��امل کمک به زندانیان و خانواده های 
آنان، مدرسه سازی و احداث مراکز بهداشتی و درمانی عنوان کرد: 
همکاران در جذب افراد خیر در بخش های مختلف و تسهیل در روند 

فعالیت های خیری جدیت داشته باشند.

نشست نقد کتاب صاحیت و آیین 
دادرسی دیوان عدالت اداری

نشست علمی نقد کتاب »صاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری« در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عامه طباطبایی 

برگزار شد.
نشست علمی نقد کتاب »صاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری« با حضور دکتر غامرضا موا بیگی، معاون نظارت و بازرسی 
دیوان عدالت اداری به عنوان نویس��نده اثر، دکتر وحید آگاه، دکتر 
علی محمد فاح زاده و دکتر مهدی هداوند از اعضای هیات علمی 
دانش��گاه عامه طباطبایی و دکتر مرتضی نجابت خواه، دانش��یار 
دانشگاه مازندران، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه عامه 
طباطبایی برگزار شد. وحید آگاه عضو هیات علمی دانشگاه عامه 
طباطبایی، کتاب »صاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری« 
را تنها کتاب جامع کاربردی در زمینه قانون فعلی دیوان دانس��ت و 
افزود: این کتاب برای چندین بار تجدید چاپ شده و مطالب آن دارای 
اصالت است که این حاصل 15 سال تجربه قضاوت دکتر موابیگی 
و حض��ور بیش از یک ده��ه وی در دیوان عدالت اداری اس��ت. به 
گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، علی محمد فاح زاده 
عضو هیات علمی دانش��گاه عامه طباطبایی نیز اش��راف و تسلط 
کامل نویسنده بر ابعاد صاحیت و دادرسی دیوان را از ویژگی های 
بارز کتاب »صاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری« خواند 
و جامعیت، دوری از ذکر مطالب تکراری و نکات دس��ت اول علمی 
و فهرس��ت مطالب مطلوب را از نکات برجس��ته این کتاب خواند و 
نقد هایی نیز مانند کوتاه بودن مقدمه، لزوم ویرایش مجدد، اصاح 
منابع و برخی نکات ماهوی در باب نظرات نویسنده درخصوص نفع 
خواهان در دیوان و صاحیت و آیین دادرس��ی را به این کتاب وارد 
دانست. مهدی هداوند از دیگر اعضای هیات علمی دانشگاه عامه 
طباطبایی با اشاره به اینکه اگر کتابی جایگاهی نداشته باشد فرصت 
نقد پیدا نمی کند، گفت: در تقس��یم بندی کتب حقوق اداری، کتاب 
»صاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری« از جایگاه باایی 
برخوردار اس��ت و در میان کتاب های کاربردی و عملی، این کتاب 
یک راهنمای عملی برای همه فعاان جامعه حقوقی اعم از وکا، 
دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق و حتی قضات است. از 
مهمترین ویژگی های این کتاب دوری از گزافه گویی است و آنچه 
را که هست، بسیار دقیق، مستند و ساده بیان کرده و این مهم، هنری 

نیست که همه از آن، برخوردار باشند.
غامرضا موابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری 
ضمن تشکر از اساتیدی که کتاب »صاحیت و آیین دادرسی دیوان 
عدالت اداری« را به چالش کشیدند، گفت: تمامی نقد ها را در چاپ 

بعدی کتاب لحاظ می کنم.

بیش از 2 هزار مددجوی استان مرکزی 
مشمول عفو رهبری

 مدیر کل زندان های اس��تان مرکزی گفت: 2 
هزار و 91 نفر از زندانیان زندان های این استان 
مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند. 
علی عباس فاحتی مطلق اظهار کرد: تا پایان 
نیم��ه اول اس��فند م��اه، 2 ه��زار و 91 نفر از 
مددجویان زندان های اس��تان مرکزی از مزایای عفو مقام معظم رهبری 
که به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقاب اسامی اعام شد، بهره مند 
ش��دند. وی ادامه داد: از آمار ارایه شده، یک هزار و 255 نفر از زندان آزاد و 
836 نفر مش��مول تخفیف مجازات شده اند که شامل 2 هزار و 57 زندانی 
مرد و 33 زندانی زن است و در حال حاضر نیز بررسی پرونده دیگر زندانیان 

در حال انجام است.

بازگشت سالم مددجویان به جامعه 
در گرو رعایت اصول زندانبانی اسامی

 مدیرکل زندان های اس��تان ای��ام گفت: اگر 
اصول زندانبانی اسامی به طور کامل رعایت 
ش��ود، بدون ش��ک ش��اهد اصاح زندانیان و 
بازگش��ت س��الم آنها به جامع��ه خواهیم بود. 
عبدالمجید کشوری در بازدید از اقدامات یگان 
حفاظت و فعالیت های عمرانی مجتم��ع حرفه آموزی و کاردرمانی ایام 
اظهار کرد: اگر اصول زندانبانی اسامی به طور کامل رعایت شود، بدون 
شک شاهد اصاح زندانیان و بازگش��ت سالم آنها به جامعه خواهیم بود. 
وی افزود: هرگاه در چرخه اصاح و تربیت کلیه عوامل در راستای تحقق 
اهداف سازمانی هماهنگ و همگام بودند می توان انتظار داشت که اصاح 
و بازپروری زندانیان به نحو مناس��بی شکل می گیرد و در غیر این صورت 

این فرایند ناقص مانده و نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

بازدید از زندان گناباد
 مدیرکل زندان های استان خراسان رضوی از 
زندان گناباد بازدید کرد. خشایار جمشیدی در 
بازدید از زندان گناباد گفت: با توجه به کمبودها 
و محدودیت اعتباری ضرورت دارد که تمامی 
هم��کاران با کاره��ای جهادی و اس��تفاده از 
ظرفیت های موجود و اجرای برنامه های اصاحی، فرهنگی و آموزشی در 
زندان، زمینه شکوفایی و برگشت زندانیان به یک زندگی سالم اجتماعی 

را برای آنان فراهم کنند.

احترام�ا پرونده ای با موضوع مش�ارکت در قت�ل عمدی در 
دادگاهی در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث 
تشخیص داده شده اس�ت، 50 نفر از بستگان ذکور نسبی 
که حایز ش�رایط اجرای مراسم قس�امه بوده اند، در محضر 
دادگاه مراس�م قس�امه اجرا کرده اند و پ�س از آن دو نفر از 
کسانی که قس�م خورده اند، از قسامه خود عدول کرده اند و 
اولیای دم مقتول علیرغم اطاع از موضوع با این اس�تدال 
که عدول حالفین از قسامه نباید مسموع می شد، از معرفی 
دو نفر از بس�تگان خویش امتناع کرده اند و تقاضای صدور 
حکم قصاص متهمان را کرده اند. حال این سوال مطرح این 
است که چون یکی از متهمان با صدور قرار بازداشت موقت 
در بازداش�ت به س�ر می برد، تکلیف متهم چیست؟ آیا قرار 
بازداشت نامبرده ابقا ش�ود یا این که به قرار تأمین دیگری 

تبدیل شود؟
با توجه به مواد 344 و 346 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 عدول 
برخی از ادا کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری 
سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، تا زمانی 
که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نش��وند و شاکی نیز از 
متهم درخواس��ت اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده 
318 قانون مذکور و تبصره آن، در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم 

آزاد می شود.

اص�ل نهم قان�ون اساس�ی و تبصره ی�ک م�اده 24 قانون 
چگونگ�ی اداره مناط�ق آزاد مص�وب س�ال 13۷2، انتقال 
مالکی�ت اراضی به اتباع خارجی را منع کرده اس�ت. نظر به 
اینکه حس�ب ماده یک قانون راجع به ثبت ش�رکت ها، هر 
شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران 
باشد، ش�رکت ایرانی محس�وب می ش�ود و با لحاظ اینکه 
مالکیت بعضی از شرکت های ثبت شده در ایران، متعلق به 
اتباع خارجی بوده یا قسمتی از سهام شرکت متعلق به اتباع 
خارجی است، آیا واگذاری مالکیت عرصه اراضی مناطق آزاد، 

به شرکت های اخیرالذکر، قانونی است؟ 
هرچند مطابق ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت ها، هر شرکتی که 
در ایران تشکیل ش��ود و مرکز اصلی ش��رکت در ایران باشد، شرکت 
ایرانی محس��وب می شود اما اگر سرمایه ش��رکت متعلق به خارجیان 
باشد، اگرچه ش��رکت، ایرانی محسوب ش��ود اما چون امتیاز تشکیل 
ش��رکت به خارجیان داده می ش��ود، درصورتی که ش��رکت تجاری، 
صنعتی، کش��اورزی، مع��ادن و خدمات باش��د، با توجه ب��ه اصل 81 
قانون اساس��ی، تش��کیل چنین ش��رکتی به کلی ممنوع است. عاوه 
بر اینکه س��ایر قوانین نباید مغایر با قانون اساس��ی باشد، اساسًا چون 
قانون اساس��ی بعد از قانون راجع به ثبت ش��رکت ها تصویب ش��ده و 
وارد بر آن اس��ت، از این جه��ت نیز اصل 81 قانون اساس��ی حاکم بر 
موضوع اس��ت. اضافه بر مطالب فوق، ماده 22 قانون چگونگی اداره 
مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اس��امی ایران، ثبت شرکت ها 
و مالکیت ه��ای صنعتی و معنوی را با رعایت اصل 81 قانون اساس��ی 
پذیرفته است. همچنین ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری 
خارجی مصوب 19 اسفند سال 1380 مجلس و نیز 4 خرداد سال 1381 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و بندهای الف، ب، ج، د و تبصره های 
آن و مواد 4 و 3 و مواد بعدی آن، نحوه پذیرش سرمایه گذاری خارجی 

را توضیح داده و در حال حاضر باید براساس قانون جدید عمل ش��ود.

شاید تاکنون برایتان اتفاق افتاده باشد 
که با ش�خصی ق�راردادی منعقد کرده  
باشید و او طبق این قرارداد متعهد شده 
باشد که در مهلتی مقرر، کاری را انجام 
ده�د اما با نقض تعهد قراردادی، ش�ما 
را ب�ا مش�کاتی مواجه کرده باش�د. به 

راستی چاره  چیست و چه باید کرد؟ 

تعهداتی که برای اش��خاص جامعه می تواند به 
وجود آید، دو دسته اند: تعهدات قانونی و تعهدات 
قراردادی. همان طور که از عنوان این دو نوع تعهد 
برمی آید، برخی از این تعهدات دارای منشأ قانونی 

بوده و برخی دیگر دارای منشأ قراردادی است. 
حال اگر دو نفر در قالب قرارداد با هم توافق کنند و 
براساس این توافق تعهداتی برای هر یک از آنها 
به وجود آید ولی یکی از طرفین از انجام و اجرای 
این تعهدات خ��ودداری کند، طرف دیگر قرارداد 

چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ 
ب��ه عنوان نمون��ه فرض کنید که ش��خص الف 
تعهد می کند که ظرف م��دت یک ماه یک هزار 
دس��تگاه تلویزیون از گمرک ترخیص کرده و در 
تهران به ش��خص ب تحویل دهد. این یک ماه 
سپری می شود ولی آقای الف حتی یک دستگاه 
تلویزیون را هم به آقای ب تحویل نمی دهد. حال 

آقای ب چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

 انواع دعاوی ناشی از نقض تعهدات 
قراردادی

هنگامی که یکی از طرفی��ن قرارداد، به تعهدی 
که طبق قرارداد برای او به وجود آمده است عمل 
نمی کند، طرف مقاب��ل می تواند یکی از دو اقدام 
زیر را انجام دهد: الف( دعوای الزام به اجرای اصل 
تعهد قراردادی را اقامه کند؛ یعنی در همین فرض 
آقای ب دعوایی را مطرح کند تا دادگاه آقای الف 
را به تحویل یک هزار دستگاه تلویزیون ملزم کند. 
ب( دعوای الزام به پرداخت خسارت ناشی از نقض 
تعهد را اقامه کن��د؛ یعنی آقای ب از اجرای اصل 
تعهد یعنی تحویل یک هزار دس��تگاه تلویزیون 
بگذرد و به جای آن خسارتی را که در اثر نقض این 

تعهد به او وارد شده است، مطالبه کند. 

 دع�وای ال�زام به اج�رای اصل تعهد 
قراردادی

در ص��ورت طرح دع��وای الزام ب��ه اجرای اصل 
تعهد قراردادی، مدعی ی��ا اقامه کننده  دعوا باید 

اثبات کند که اوا یک رابطه  قراردادی میان او و 
شخصی که دعوا را علیه او طرح کرده )خوانده(، 

وجود داشته است. 
خواه��ان دعوا ب��رای اثب��ات وجود ای��ن رابطه  
قراردادی باید ادله  خود همچون شهود یا سند را 
به دادگاه ارایه ده��د. ثانیا طرف مقابل به موجب 
این قرارداد ملزم به انجام ی��ا ترک کاری بوده و 
طبق شرایط الزام او به انجام این تعهد امکان پذیر 

بوده است. 
بنابراین اگر در همین فرضی که ذکر ش��د، پس 
از انعقاد قرارداد میان ش��خص الف و ب در مورد 
تحویل یک هزار دس��تگاه تلویزیون دولت ورود 
آن را به صورت دایمی منع کند، الزام شخص الف 

به انجام این تعهد قراردادی امکان پذیر نیست.
ثالثاً مدتی که برای اجرای این تعهد مقرر ش��ده 
بود، منقضی ش��ده و طرف مقاب��ل به تعهد خود 
عمل نکرده است. البته باید توجه داشت که مهلت 
ازم برای اجرای تعهد قراردادی گاهی در آن ذکر 
می شود و گاه نیز ذکر نمی شود ولی عرفاً می توان 

آن را تعیین کرد. 
مانند اینکه ش��خصی در یک ق��رارداد متعهد به 
حرس ک��ردن درختان یک باغ ش��ود ولی زمان 
آن مشخص نشده باشد که در این صورت عرف 

مهلت آن را اسفند ماه می داند.
برای تش��خیص نقض تعهد ق��راردادی نیز باید 
کارشناس��ی یا معاینه  محل ص��ورت بگیرد زیرا 

ممکن اس��ت خوانده به راحتی ب��ه نقض تعهد 
قراردادی اقرار نکند و ادعا داشته باشد که به تعهد 
خود عمل کرده اس��ت یا اینکه بخواهد از خود در 

برابر ادعاهای خواهان دفاع کند.
در صورت وجود عناصر س��ه گانه  فوق، قاضی با 
تعیین مهلتی که از آن به »مهلت قضایی« تعبیر 
می شود، به شخص متعهد که از انجام تعهد خود 
س��ر باز زده اس��ت، مهلت می دهد به تعهد خود 

عمل کند. 
با ای��ن حال برخاف این قرارداده��ا در برخی از 
قراردادهای دیگ��ر زمان اجرای قرارداد بس��یار 
اهمیت دارد؛ به گون��ه ای که اگر متعهد در مهلت 
مقرر در ق��رارداد ب��ه تعهد خود عم��ل نکند، به 
ط��ور کلی موض��وع ق��رارداد از بین م��ی رود و 
دیگر نمی ت��وان دعوای الزام به اج��رای قرارداد 

را مطرح کرد. 
به عنوان نمونه فرض کنید شخصی که رستوران 
دارد تعهد می کند که شام عروسی شخص دیگری 
را تهیه کند اما به تعهد خود عمل نمی کند و مراسم 

عروسی نیز به نحوی به اتمام می رسد. 
در اینجا ش��خصی که مراس��م عروس��ی داشته 
نمی توان��د دعوای ال��زام به اج��رای اصل تعهد 
قراردادی را علیه ش��خص متعهد )رستوران دار( 
مطرح کند زی��را قرارداد با اتمام مراس��م ازدواج 

موضوع خود را از دست داده است. 
برای اینکه مشخص ش��ود کدام یک از تعهدات 

ق��راردادی دارای این ویژگی اس��ت که با انجام 
نشدن در مهلت خاصی موضوع قرارداد اهمیت 
خود را از دس��ت می دهند، ماک های مختلفی 
می توان��د مورد اس��تفاده ق��رار گیرد ک��ه رجوع 
به ع��رف و همچنین قصد مش��ترک طرفین از 

مهمترین ِ آنها است.

 دعوای مطالبه خسارت قراردادی 
دعوای مطالبه خس��ارت قراردادی نیز از دعاوی 
الزام است؛ با این تفاوت که در این نوع از دعوای 
الزام، پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد مورد 

مطالبه قرار می گیرد. 
شخصی که این دعوا را طرح می کند، ممکن است 

یکی از موارد زیر را مطالبه کند:
الف( خس��ارت تأخیر در اجرای تعهد قراردادی: 
در صورتی که مهلت تعیین ش��ده ب��رای اجرای 
تعهدات قراردادی س��پری شود و متعهد به تعهد 
قراردادی خ��ود عمل نکند، خواه��ان )ذی نفع( 
می توان��د دعوای الزام به انج��ام تعهد قراردادی 
را مطرح کرده و در عین حال، خس��ارت تأخیر در 
اجرای تعهد قراردادی را نیز مطالبه کند یا این  که 
با انصراف از دعوای الزام، صرفاً خس��ارتی را که 
به علت تأخیر در اجرای تعهد قراردادی متحمل 

شده است، مطالبه کند.
ب( خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی: 
خواهان نمی تواند هم خسارت عدم  اجرای تعهد 
قراردادی را مطالبه کرده و ه��م، الزام متعهد به 

اجرای تعهد قراردادی را بخواهد. 
در واقع، هنگامی که ذی نفع خسارت عدم اجرای 
تعهد قراردادی را مطالبه می کند، این خس��ارت 
جایگزین تعهد اصلی می ش��ود. با این حال باید 
توجه داش��ت که خواه��ان نمی تواند به محض 
به اتمام رس��یدن مهلت اجرای تعهد قراردادی، 
ب��ه دادگاه مراجعه ک��رده و از دادگاه بخواهد که 
متعهد را ملزم به پرداخت خس��ارت ناشی از عدم 
اجرای تعهد قراردادی کن��د. بلکه در این حالت 
باید تمامی راه های پیش بینی شده در قانون را به 
کار بگیرد تا به هر نحوی بتوان��د الزام به اجرای 
اصل تعهد را بخواه��د و اگر تعهد قابل اجرا نبود، 
خواه��ان )ذی نفع( حق بر هم زدن قرارداد را پیدا 
می کند. وقتی قرارداد بر هم بخورد، اصل قرارداد 
هم منحل می ش��ود و با انحال اص��ل قرارداد، 
خواهان می تواند خسارت عدم اجرای قرارداد را 
مطالبه کند. بنابراین دادگاه باید عدم قابلیت الزام 

به اجرای تعهد اصلی را احراز کند.

راهکارهای قانونی در برابر نقض تعهدات قراردادی

گزیده ها

خبر 

رییس کل دادگستری استان خراس�ان شمالی بر عزم جدی 
دستگاه قضایی نسبت به برخورد قاطع و جدی با هنجارشکنان 

و متعرضان به امنیت جامعه خبر داد.

حجت ااسام اسداه جعفری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری استان خراسان شمالی با تبیین موازین و مبانی قانونی جرایم 
مرتبط با چهارشنبه س��وری و تشریح مجازات های قانونگذار برای افراد 
قانون ش��کن و اخالگران نظم و آرامش عمومی، از عزم جدی دستگاه 
قضایی بر برخورد قاطع و جدی با هنجارش��کنان و متعرضان به  امنیت 
جامعه خبر داد و اظهار کرد: نظام به هیچ عنوان با ش��ادی و نشاط مردم 
مخالف نب��وده ولی هرگز تعرض ب��ه قوانین و حق��وق عمومی مردم و 

همچنین هنجارشکنی را  نمی پذیرد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان خراسان شمالی، وی افزود: 
اهمیت برخورد با متعرضان به نظم و امنیت مردم به ویژه در چهارش��نبه 
آخر سال زمانی دو چندان می شود که گروه های معاند با هدف براندازی 
نظام، نظ��م عمومی را مختل کرده و به دنبال ایجاد آش��وب در س��طح 

جامعه هستند.
رییس کل دادگس��تری اس��تان خراس��ان ش��مالی ادام��ه داد: به کلیه 

دادستان های حوزه های قضایی استان اباغ می شود تا ضمن شناسایی 
تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد ناریه، محترقه و آتش زا برخورد قاطع 
با آنان را در دستور کار قرار داده و با کنترل و رصد افراد سابقه دار، نسبت به 
اخذ تعهد از آنان مطابق با مفاد دستورالعمل ستاد استانی کنترل مجرمان 
حرفه ای، خطرناک و سابقه داراقدام کنند. از طرف دیگر نیروی انتظامی 
مکلف است به محض کش��ف مواد محترقه نسبت به پلمپ محل های 
خرید و فروش و عرضه و توزیع مواد آتش زا همچنین توقیف وسایل نقلیه 

حامل این گونه مواد تا پایان تعطیات عید نوروز مبادرت کند.
وی با اشاره به تشکیل شعب ویژه به منظور رسیدگی فوری به  پرونده های 
مرتبط با حوادث چهارش��نبه آخرسال گفت: شایسته است قضات بدون 
هیچ گونه ماحظه و رأفت اسامی در مقابله با افراد سودجو و فرصت طلب 
و برهم زنندگان نظم و آرامش و امنیت، احکام مرتبط را سریعا صادر کنند.

جعفری بر نقش و جایگاه آموزش و پرورش و همچنین صدا و س��یما در 
پیشگیری از وقوع این قبیل  آسیب ها و جرایم تأکید کرد و فرهنگ سازی 
و اطاع رسانی دقیق به مردم را به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشگیری 

از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی برشمرد.

رییس  دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به چهارشنبه آخر سال تاکید کرد

برخورد قاطع با هنجارشکنان و متعرضان 
به  امنیت جامعه

رفع تصرف از 
16 هکتار اراضی حاشیه شهر کرمان

دادس��تان عمومی و انقاب مرکز استان کرمان گفت: با همکاری عوامل اجرایی شهرداری و فرماندهی 
انتظامی کرمان در یک ماهه گذش��ته از 16 هکت��ار اراضی دولتی و ملی رفع تصرف ش��د و مجرمان و 
متصرفان غیرقانونی تحت تعقیب قرار گرفتند. دادخدا سااری اظهار کرد: در ادامه مبارزه با زمین خواری 
و حاشیه نش��ینی در شهر کرمان پس از دستورات قضایی توس��ط فرماندهی انتظامی شهرستان در یک 
ماهه گذشته 16 هکتار اراضی دولتی و ملی شهر کرمان رفع تصرف شد. وی افزود: همچنین در راستای 
جلوگیری از زمین خواری طی ماه گذشته 147 مورد عملیات مشترک شبانه روزی توسط نیروهای پلیس 
و ش��هرداری در داخل و حاشیه شهر کرمان صورت گرفته است تا فرصت از زمین خواران و متجاوزان به 
اراضی ملی سلب شود. دادستان عمومی و انقاب مرکز استان کرمان بیان کرد: در راستای حفظ حقوق 
بیت المال، این عملیات های مشترک همچنان به صورت مستمر ادامه داشته تا محیط امنی برای اعمال 

مجرمانه زمین خواران و حاشیه سازان فراهم نشود.

تخریب 400 ویا در راستای اجرای قانون حفظ کاربری 
اراضی زراعی و باغ ها

رییس حوزه بخش قضای��ی چهارباغ از تخریب بیش از 400 ویا در راس��تای اجرای تبصره 2 ماده 10 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها خبر داد و گفت: مجموع اراضی آزادسازی شده حدود 20 هکتار 

بوده است.
اکبرپور در خصوص تخریب س��اخت و ساز های غیرمجاز بیان کرد: در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اخطار هایی به س��ازندگان و مالکان این ویا ها داده ش��د اما 
توجهی نکردند. وی خاطرنشان کرد: این افراد که برخاف مقررات قانونی اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز 
کرده بودند به اخطار های شفاهی و کتبی بی توجهی کردند که در ادامه با حضور نماینده دادستان و مراجع 
انتظامی و نمایندگان جهادکشاورزی و بخشداری اعمال قانون شدند. رییس حوزه بخش قضایی چهارباغ 
تصریح کرد: مجموع اراضی آزادسازی شده حدود 20 هکتار بوده و بالغ بر 400 مورد ویا نیز در راستای 

اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تخریب شد.
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چهره ها

پرطرفدارترین اسامی سال۹۷ 
 سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور 
درباره پرطرفدارترین اسامی سال 97 
گفت: از آغاز س��ال ج��اری تاکنون، 
امیرعلی و فاطمه از اسامی پرطرفدار 
ایرانیان برای پسران و دختران بوده 
اس��ت. س��یف اه ابوتراب��ی افزود: 
نام های محمد، علی، امیرحس��ین و 
ابوالفضل در بین نوزادان پس��ر و نام های زهرا، حلما، یسنا و زینب در بین 

نوزادان دختر بیشترین فراوانی را داشته است.

توصیه پلیس برای پیشگیری از 
سرقت وجوه نقد

 رییس پلیس پیش��گیری با اشاره به 
افزایش برداشت وجه نقد از خودپرداز 
تا سقف پنج میلیون ریال گفت: افراد 
از همراه داشتن وجوه نقد فراوان در 
مراجعه ب��ه مراکز خری��د خودداری 
کنید. سردار کیوان ظهیری بیان کرد: 
افزایش سقف برداشت از خودپردازها 
موجب تحریک س��ارقان ش��ده و می طلبد که ش��هروندان با هوشیاری 
بیشتری از دستگاه های خودپرداز استفاده کنند، همچنین شهروندان پس 
از دریافت وجه نقد مراقب تصادف های ساختگی باشید، زیرا این افراد قصد 

مطالبه وجه نقد از شما را دارند.

ساخت مسکن برای مددجویان 
با وام باعوض

 مع��اون مش��ارکت های مردمی و 
توانمندسازی س��ازمان بهزیستی با 
اشاره به تسهیات در نظر گرفته شده 
برای پنج ه��زار واحد مس��کونی در 
مناطق محروم، مرزی و ش��هرهای 
زیر 25هزار نفر گفت: این س��ازمان 
مبل��غ 10میلیون توم��ان به صورت 
باعوض در این بخش کمک خواهد کرد، ضمن اینکه مددجویان می توانند 
از تس��هیات بانکی اس��تفاده کنند. محمد علی کوزه گر افزودرد: یکی از 
کارهای اساسی این سازمان در راستای توانمندسازی جامعه هدف، تامین 

مسکن برای خانواده های تحت پوشش است.

آمادگی کامل پلیس 
برای چهارشنبه آخر سال 

فرمان��ده ناجا از آمادگی کامل پلیس برای چهارش��نبه آخر س��ال، 
همچنین خدمات رسانی به مردم در ایام نوروز خبر داد. سردارحسین 
اشتری همچنین با تقدیر از تاش مقتدرانه و هوشمندانه فرماندهان 
و معاونان در س��ال جاری که با بار مضاعفی همراه بود، اظهار کرد: 
امسال از نظر کمی و کیفی برای نیروی انتظامی، ماموریت ها متفاوت 
بود و خوشبختانه با هوشیاری مردم، هدایت های مقام معظم رهبری 
و آمادگی نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی برنامه های دشمن 

به نتیجه نرسید و خنثی شد.

بهره برداری از1250 هکتار 
کمربند سبز پایتخت

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران از بهره برداری 
از کمربندس��بز تهران با وسعت 1250 هکتار تا پایان این هفته خبر 
داد. علی محمد مختاری همچنین با اشاره به اجرای برنامه های هفته 
درختکاری اظهار کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است 
دو میلیون نهال در این ایام غرس ش��ود. وی در ادامه تصریح کرد: 
ش��هروندان تهرانی می توانند از طریق تماس با شماره های 137 و 
1888 نهال مورد نیاز خود را س��فارش دهند. مدیرعامل س��ازمان 
پارک ها و فضای سبز ش��هر تهران همچنین بیان کرد: طرح اهداء 
نهال تا روز سه شنبه هفته جاری ادامه دارد و به هر شهروند تهرانی 

حداقل چهار نهال اهدا خواهد شد.

حمایت ویژه از دانشگاه ها و 
واحدهای پژوهشی

معاون اداری مالی وزارت علوم از همکاری مشترک این معاونت و 
معاونت آموزشی وزارت علوم در حمایت از پروژه ارتقاء پنج دانشگاه 
و پنج واحد پژوهشی برتر کشور به تراز بین المللی خبر داد. محمدتقی 
نظرپور افزود: برنامه ای توسط این دو معاونت برای حمایت از طرح 
مذکور در دس��ت تهیه است. برای طرح مذکور اعتباری پیش بینی 
شده و این اعتبار را باید 100 درصد تخصیص داده شده تلقی کنیم و 

اگر نیاز است کمک کنیم تا افزایش اعتبار نیز رخ دهد.

نظارت دائمی
 بر بناهای تاریخی واگذارشده 

مدیرعامل صندوق احیا و بهره ب��رداری از بناها و اماکن تاریخی و 
فرهنگی با اش��اره به این که در دو سال گذش��ته 36 بنای تاریخی 
به بخش خصوصی واگذار ش��ده اس��ت، گفت: البته نظارت دائمی 
و جدی کارشناس��ان صندوق در مدت واگذای وج��ود دارد. پرهام 
جانفشان افزود: در طول مدتی که بنا در حال مرمت یا بهره برداری 
است بر اقدامات انجام شده نظارت می شود. وی تاکید کرد: فرایندی 
شفافی در مزایده بناهای تاریخی به بخش خصوصی وجود دارد، البته 
نگاه مس��ئوان صندوق به این حوزه حمایتی و همراهی با بخش 
خصوصی اس��ت. وی برگزاری دوره های آکادمیک و نشست های 
تخصصی احیا را از جمله برنامه هایی برای کمک به سرمایه گذاران 

این حوزه ارزیابی کرد.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

در نشست خبری جزییات برنامه های تلویزیون تشریح شد 

اخال در آرای »جام جم« تا تعیین تکلیف »پایتخت«
معاون سیمای سازمان صداوسیما در نشست رسانه ای تشریح 

گروه
فرهنگی

ویژه برنامه های نوروزی شبکه های مختلف تلویزیون، از شناسایی 
متهم اخال در آرای جشنواره »جام جم« خبر داد.

مرتضی میرباقری در این نشست با اشاره به اتفاقات تلویزیون در سال 97 اظهار کرد: در سال 97 یک 
حرکت رو به رشد و تا حدی طوفانی داشتیم. بهار 97 با مجموعه های نوروزی رکورد میزان بیننده را 

زد که میزان آن 87 درصد بود.
وی افزود: در نوروز 97 مجموعه »کاه قرمزی« و س��ریال ها و برنامه های پربیننده ای داشتیم و در 
تابستان هم پخش مسابقات فوتبال و سریال های پربیننده ای مثل »پدر« موجی از اتفاقات را رقم زد.

میرباقری ادامه داد: همچنین در پاییز سریال »بانوی عمارت« به عنوان یک سریال جریان ساز مورد 
اقبال قرار گرفت و در زمس��تان با برنامه ریزی های صورت گرفت��ه بزرگترین راهپیمایی جمهوری 

اسامی رقم خورد. سال 97 از حیث جریان سازی، سال قابل اعتنایی بود.

 احیای صنعت سریال سازی
معاون سیما همچنین با بیان اینکه صنعت سریال سازی ما که سال ها دچار اختال شده بود، در سال 
گذشته احیا ش��د تصریح کرد: دو ثمره بزرگ آن احیای سریال های »سلمان« بعد از 20 سال و کلید 
خوردن پیش تولید »موسی« بعد از 10 سال است. مهم ترین مسئله درباره این پروژه ها انعقاد قرارداد 
بود که انجام شد. این سریال ها تولیدات ما را در سطح تراز جهانی قرار می دهند و ازم بود کارگاه هایی 

را برای تولید آنها راه اندازی کنند. خدا را شکر این دو سریال هم به حرکت خود ادامه می دهند.
وی افزود: ما از سال گذشته چهارمین دوره جشنواره جام جم را راه اندازی کردیم و امسال با اضافه کردن 

چهار کمیسیون، دوره پنجم را راه انداختیم که البته حاشیه هایی هم به همراه داشت.

 گزارش برنامه های نوروز ۹8
معاون سیمای رسانه ملی در بخش دیگر این نشست به تشریح برنامه های نوروزی شبکه های مختلف 

سیما پرداخت و گفت: نوروز امسال با ماه رجب همزمان شده و ما با 13 رجب، نوروز را آغاز می کنیم که 
آن را به فال نیک می گیریم. در شب های اول نوروز با ایام اعتکاف همزمان هستیم که برخی شبکه ها 

از روزهای قبل برنامه های خود را شروع می کنند و به استقبال نوروز می روند.
وی افزود: امس��ال ابتکاری داریم که در شبکه سه و یک رخ می دهد و ما با افرادی مواجه هستیم که 
برجستگی آنها در اس��تعداد آنهاست؛ در شبکه یک هم چهره های مردمی که جشنواره اش اکنون در 

حال برگزاری است حضور می یابند. 
میرباقری ادامه داد: در کنار این برنامه های تحویل سال، برنامه های نوروزی را هم داریم. سه سریال 
نوروزی در شبکه یک، دو و سه داریم و شبکه پنج هم مجموعه »عطسه« را پخش می کند. شبکه دو 
س��ریال »بالش ها« را پخش می کند. امیدواریم کار »کاه قرمزی« برسد و ما تمهیدات آن را فراهم 
کرده ایم. همچنین 140 فیلم س��ینمایی ایرانی و خارجی را برای پخ��ش در ایام نوروز در نظر گرفته  

شده است. 

وی با بیان اینکه در نوروز 98 س��ه سریال جدید و 6 س��ریال أمینی روی آنتن داریم و بازپخش همه 
اینها را خواهیم داش��ت ادامه داد: سریال »ن. خ« و همچنین سریال »مر قانون« که ممکن است نام 
آن تغییر کند، در فضای طنز ساخته شده اند. سریال »بر سر دوراهی« هم قصه شیرینی دارد که البته 
در فضای طنز تعریف نمی ش��ود. میرباقری افزود: ما سال 98 را با سریال های طنز تازه ای را استارت 
می زنیم و امیدواریم در هر فصل یک سریال طنز داشته باشیم. با مهران مدیری، جواد رضویان و… 

هم صحبت کرده ایم و در تدارک ساخت سریال های طنز هستیم.

 متهم رأی گیری »جام جم« مشخص شده است
معاون سیما در پاسخ به پرسشی درباره حاشیه های جشنواره جام جم نیز توضیح داد: دولت مسئولیت 
ایجاد زیرساخت ها را دارد. ما مثل سنوات قبل با یکی از این شرکت ها وارد قرارداد شدیم. جمع آوری 
آرا اگر پیامکی بود، پیامک سریعاً بازخورد داش��ت و برای مردم پیامک می آمد که رأی داده اند. نکته 
دیگر این بود که همه می توانس��تند ببینند رأیی که می دهند چ��ه تغییری در آرا به وجود می آورد. این 
سبکی بود که ما طراحی کردیم اما همه در روز جمعه متوجه شدند اختالی در آرا به وجود آمده است و 

خود ما آن را اعام کردیم و از طریق فتا پرونده تشکیل دادیم.
وی با تأکید بر وجود »قانون تجارت« در کش��ور گفت: دولت در اجرای این قانون ناظر اس��ت و اگر 
تخلفی صورت بگیرد براساس همین قانون باید آن را پیگیری کرد. ما نمی دانیم این تخلف در سطح 
وزارت ارتباطات بوده اس��ت یا خیر. یک متهم مشخص شده اس��ت که چون اتهام وی ثابت نشده، 

نمی توانیم اعام کنیم.
معاون سیما درباره تکلیف اپیزود ویژه »پایتخت« هم گفت: این اپیزود قرار بود ساخته شود و مرحوم 
الوند نیمی از متن را نوش��ته بود و عوامل آماده بودند تا 15 اس��فند کار را کلید بزنند. اما در حال حاضر 
عوامل اعام کرده اند که حال روحی ش��ان خوب و قصه هم کامل نیس��ت. فعًا چند پیشنهاد مطرح 
اس��ت اما آنها همچنان تعهدی برای س��اخت یک فیلم تلویزیونی دارند یکی از پیشنهادها این است 
که قصه از حالت نوروزی خارج و برای عید فطر ساخته شود. در حال حاضر برای سریال »پایتخت« 

نوروز 99 نیز در حال مذاکره هستیم.

فرمانده کمیته جس��ت وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح 
از ورود پیکرهای مطهر ش��هدای هشت سال دوران دفاع مقدس 

به کشور خبر داد.
سردار سید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین 
ستاد کل نیروهای مس��لح گفت: پیکر مطهر 100 تن از شهدا در 
جنوب کشور عراق در استان های بصره و میسان و مناطق زبیدات، 

شلمچه، کتیبان و جزایر اروند پیدا شده است.
وی تصریح کرد: این ش��هدا در روز شنبه 25 اسفند ماه 97، ساعت 
10 صبح از اسکله بندر خرمشهر به آغوش وطن بازخواهند گشت.

وی ادامه داد: پیکر مطهر این ش��هدا بعد از ورود به کشور به معراج 
ش��هدای اهواز )پادگان ش��هید محمودوند( منتقل خواهند شد و 
مراسم وداع با پیکرهای مطهر ش��هدا همان شب )25 اسفند ماه( 
در معراج شهدا با حضور عموم مردم و زائران اردوهای راهیان نور 

کشور برگزار می شود. 
فرمانده کمیته جس��ت وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح 
افزود: این مراسم با سخنرانی حجت ااسام ماندگاری و مداحی 

نریمان پناهی همراه خواهد بود.

پایداری

 بازگشت پیکر مطهر ۱۰۰ شهید 
دفاع مقدس در۲۵ اسفندماه 

رئیس اتحادیه واردکنندگان کاغذ و مقوا از برداشته شدن شرط قرارداد با مصرف کننده در واردات کاغذ گاسه 
و مقوا از س��وی وزارت صنعت خبر داد.سید حس��ن میرباقری در گفت وگو با تسنیم،  با اشاره به وضعیت کاغذ 
گاسه و مقوا در کش��ور و کمبودی که در ماه های گذشته نسبت به این نوع کاغذ در بازار وجود داشته است،  
گفت: از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شفاها به ما اعام شده است که تسهیاتی در زمینه واردات این 
نوع کاغذ از ابتدای سال جدید اعمال خواهد شد. وی ادامه داد:  پیش از این واردکنندگان کاغذ و مقوا می بایست 
قبل از اق��دام به واردات برای دریافت ارز نیمایی قرارداد با مصرف کننده ای��ن نوع کاغذ و مقوا را نیز همراه با 
مدارک ارائه می کردند،  این شرط دشواری بود چرا که مصرف کننده ای که نیاز به 2 تن،  5 تن و یا حتی 10 تن 
کاغذ دارد ، حاضر نیست که قراردادی امضا کند و کاغذش را چند ماه بعد دریافت کند. میرباقری تصریح کرد: 
این شرط موجب ش��ده بود که واردات این کاغذ در کشور اندک شود و قیمت گاسه و مقوا نیز افزایش قابل 
توجهی پیدا کند. همچنین نماینده معاونت فرهنگی در کارگروه کاغذ از تاش برای تأمین کاغذ ناش��ران تا 
پیش از نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: کاغذهایی که در سامانه توزیع قرار گرفتند،  صفر تا صدش را کارگروه 
س��اماندهی کرده و کاغذهای احتکاری کشف شده به این س��امانه وارد نشده اند. احمد کمالی نژاد یادآورشد:  
تاکنون در س��امانه کاغذ بالغ بر 21 هزار درخواست کاغذ داشته ایم که حجم قابل توجهی از این درخواست ها 
پاسخ داده شده است. وی ادامه داد: اکنون نیز خوشبختانه توزیع کاغذ در حال انجام است و تاش ما این است 

که همه ناشران حداقل یکبار از کاغذهای کارگروه بهره مند شوند.

خبر ویژه

مدیر بخش بین الملل س��ی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ثبت نام 14 کشور برای حضور 
در سی و دومین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران خبر داد و گفت: ثبت  کشورها و آژانس  های ادبی تا 

21 اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
احمد شاکری درباره ثبت نام کشورها برای حضور در بخش بین الملل نمایشگاه کتاب تهران اظهارکرد: 
تاکنون 14 کشور برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران ثبت نام داشته اند و ثبت نام تا 21 اسفند ادامه دارد.
وی ادامه داد: کشورهایی نظیر چین )مهمان ویژه(، ژاپن، آلمان، هند، اتریش، کره جنوبی، روسیه، سوریه، 

افغانستان، عمان، صربستان، قطر، ارمنستان و لبنان ثبت نام خود را انجام داده اند.
مدیر بخش بین الملل سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران درباره درباره بازار جهانی کتاب نیز اظهارکرد: 
در بخش بازار جهانی هم 10 متقاضی که شامل آژانس های ادبی، ناشران فعال ایرانی در حوزه بین الملل 

و طرح های حمایتی آثار ایرانی در بازارهای جهانی ثبت نام داشته اند.
شاکری خاطر نشان کرد: 10 نهاد فرهنگی فعال ایرانی در حوزه بین الملل نیز تاکنون در بخش بین الملل 
ثبت نام انجام داده اند. همچنین معاون اجرایی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از بازدید 

مدیران کمیته ها و بخش های سی و دومین نمایشگاه از مکان برگزاری این رویداد فرهنگی خبر داد.
مهدی اسماعیلی گفت: مدیران کمیته های ناشران داخلی و بین الملل از مصلی امام خمینی )ره( بازدید 

کردند و جانمایی بخش های خود را انجام دادند.

   526 عنوان فیلم ایرانی برای ش��رکت در بخش های مختلف سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر ثبت نام کرده اند. از میان این حضور ۱۴ کشور در نمایشگاه کتاب تهران
آثار 6 فیلم شامل 3 فیلم بلند و 3 فیلم کوتاه در بخش »سینمای سعادت« )مسابقه بین المللی(، 6 فیلم شامل 3 فیلم بلند و 3 فیلم کوتاه در 
بخش »جلوه گاه شرق« )پانورامای سینمای کشورهای آسیایی و اسامی( و حداکثر 14 فیلم برای سایر بخش های جشنواره انتخاب 
خواهند شد. بخش »نمایش بازار« سی و هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر نیز از میان آثار متقاضی، حداکثر 25 فیلم را برای نمایش 
انتخ��اب خواهد کرد؛ این بخش ضمن برنامه ریزی نمایش آثار ایرانی، امکان ارتباط مس��تقیم صاحبان آثار ایرانی را با پخش کنندگان 

بین المللی و مدیران جشنواره های خارجی فراهم می کند. 

   شبکه رادیویی »سفر« ویژه سفرهای نوروزی دوشنبه 20 اسفندماه راه اندازی می شود. این رادیو از بیستم اسفند به مدت یک ماه با 
موج 95/5 مگاهرتز به مس��افران نوروزی اطاع رسانی می کند. این شبکه بیست و چهار ساعته با برنامه زنده به مسافران هشدار ها و 
اطاعات ازم را ارائه می دهد. در رادیو سفر، در شش نوبت چهار ساعته شش گروه تخصصی برنامه سازی می کنند. پویش ملی 60:30 
با هدف تبیین راهکارها و بررسی دایل بروز تصادفات و مهم ترین مشکات مربوط به سوانح جاده ای با تمرکز بر فاصله 30 کیلومتری 

شهرها تشکیل شده است تا با اطاع رسانی و تغییر رفتار شاهد کاهش حوادث جاده ای در این نقاط باشیم.

   سریال »مّر قانون« به کارگردانی محمدحسین لطیفی به »زوج یا فرد« تغییر نام داد. مهران مهام تهیه کننده سریال تلویزیونِی نوروز 
ش��بکه سه با عنوان »مّر قانون« به کارگردانی محمدحس��ین لطیفی که به »زوج یا فرد« تغییر نام داده است، گفت: این روزها مشغول 
ضبط قسمت یازدهم س��ریال هس��تیم و تدوین همزمان صورت می گیرد. وی اضافه کرد: فیلمنامه همزمان توسط امیرعباس پیام و 

مهدی روشن روان در حال نگارش است و گروه در لوکیشن های اصلی سریال در شمال شرق تهران مشغول تصویربرداری هستند.

تیترواره

واردات کاغذ گاسه و مقوا تسهیل می شود
کتاب 

شیوع چاقی کودکان در دو دهه گذشته 
دو برابر ش�ده و این رقم ب�ه 20 درصد 
رسیده اس�ت و اکنون نیز کارشناسان 
نس�بت افزایش ش�یوع این عارضه در 
گروه س�نی ک�ودک و نوجوان  هش�دار 

داده اند.

چاقی، چالشی جدی در دنیای امروز 
روز گذشته امیر کامران نیکو سخن، رییس انجمن 
دیابت ایران در حاش��یه همایش چاقی از شیوع 
چاقی در میان کودکان و نوجوانان کشور خبر داد 
و اینکه روند مذکور متاسفانه رو به افزایش است. 
این در حالی اس��ت که باید گفت؛ افزایش وزن و 
در گام بعدی چاق ش��دن افراد آن هم در دوران 
کودکی، چالش��ی جدی در دنیای امروز به شمار 
می رود ک��ه اگر به آن توجه نش��ود و دامنه آن تا 
بزرگس��الی ادامه یابد، و عاوه ب��ر تهدید فرد به 
انواع امراض، وی را در معرض ابتا به بسیاری از 
بیماری ها در سنین بااتر قرار می دهد، امراضی 
که ش��اید دیگر در بزرگسالی درمان قطعی برای 

آن نباشد.

نقش تغذیه در 80 درصد از مرگ ها
اشاره به این موضوع ضرورت دارد که آمار و ارقام 
حکایت از این دارد که حدود 80 درصد از مرگ و 
میرها به دلیل بیماری هایی است که تغذیه نقش 
اساس��ی در بروز آنها دارد. به عنوان نمونه وحید 

مفید، مدیرکل مواد غذایی و آشامیدنی سازمان 
غذا و دارو بیان کرده اس��ت که در کش��ور مردم 
دچار بیش خوری قند هس��تند و س��اانه حدود 
30 کیلوگ��رم قند مصرف می کنن��د درحالی که 
در بسیاری از کش��ورها این رقم به 15 کیلوگرم 
می رسد. از س��وی دیگر درباره مصرف نمک نیز 
باید گف��ت ایرانی ها دو و نیم تا س��ه برابر مقادیر 
توصیه شده نمک مصرف می کنند، توجه داشته 
باش��ید، میزان متوس��ط نمک مصرفی پنج گرم 
است، درحالی که برخی افراد روزانه 15 گرم نمک 
مصرف می کنند، همچنین آمار مصرف چربی در 
کشور باا بوده و نزدیک 25 تا 30 کیلوگرم روغن 

مصرف می کنند.

افزایش 2 برابری چاقی کودکان 
ای��ن درحالی اس��ت که طب��ق اظه��ارات زهرا 

عبداللهی، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت 
بهداش��ت، 20 درص��د از کودکان دچ��ار چاقی 
شکمی هستند، زیرا مصرف روغن، نمک، قند و 
شکر بیش از حد مجاز و مصرف میوه و سبزی و 

لبنیات کمتر از میزان ازم است.
 به هرحال همانطور که علیرضا رییس��ی معاون 
بهداش��ت وزیر بهداش��ت نیز بیان کرده است؛ 
شیوع چاقی کودکان در دو دهه گذشته دو برابر 
شده و این رقم به 20 درصد رسیده است. آنچه که 
ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در شیوه زندگی 
کودکان را بیش از پیش گوشزد می کند. با توجه 
به این شرایط به اعتقاد نیکو سخن رژیم غذایی 
ایرانیان باید به س��متی برود ک��ه خوراکی های 
مضر از س��فر آنها حذف شود. این در حالی است 
که همچنان شاهد افزایش ش��یوه های غذایی 
غلط در بین مردم هس��تیم. حت��ی تبلیغاتی که 

در سطح ش��هر می بینیم هم چنین رفتارهایی را 
تبلیغ می کنند.  بنابراین می طلبد که رس��انه ها و 
مسئوان کشور برای اصاح شیوه زندگی مردم 

به سرعت وارد عمل شوند.

برنامه ریزی برای کنترل
میزان قند و چربی

همانطور که اشاره شد روند افزایش چاقی در دنیا 
به خصوص در میان کودکان، زنگ خطری است 
که باید پیش از بروز معضات جدی تر، نس��بت 
به پیش��گیری و یافتن درمان آن اقدام کرد؛ چرا 
که چاقی کودکان از جمله چالش های بسترساز 

بیماری در طفولیت و بزرگسالی است.
 هشداری که ش��اید موجب ش��ده تا از سال 94 
اقدامات��ی برای کنت��رل میزان قن��د و چربی در 
محص��وات غذایی انج��ام و برنامه هایی در دو 
بخش اس��تانداردهایی برای محصوات غذایی 
صنعتی تدوین شد. به طور نمونه مفید بیان کرده 
اس��ت که در پنیر تازه درصد نم��ک چهار درصد 
بوده که ب��ه 2/5درصد و در نان نیز به یک درصد 
رسیده است. عاوه براین در محصوات صنعتی 
در انواع کیک ها میزان قند 10 درصد نس��بت به 
عدد قبلی کاهش یافته است. اشاره به این موضوع 
نیز ضرورت دارد که پژوهش ها نشان می دهد هر 
یک کیلوگرم اضافه وزن، خطر ابتاء به دیابت را 
پنج درصد در جامعه باا می برد و متأسفانه افزایش 
چاقی در کودکان و نوجوانان ما نیز در حال افزایش 
است، چراکه بازیگوشی های و تحرکات کودکان 
دیروز به اکن��ون به بازی های س��اکن کودکان 
تبدیل شده اس��ت، موضوعی که رییس انجمن 

دیابت ایران هم از آن سخن گفته است.

چالش رو به افزایش چاقی
 در کودکان و نوجوانان

»حمایت« گزارش می دهد

آغاز معاینات زائران حج تمتع 
رییس مرکز پزشکی حج و زیارت هال احمر از آغاز معاینه حدود 90 هزار زائر حج تمتع 98، از فردا خبر داد.

محمدتقی حلی ساز همچنین بیان کرد: به ازای هر دو کاروان یک پزشک به حج تمتع اعزام می شود که 70 
درصد از این پزش��کان، تجربه ارائه خدمات در حج عمره و عتبات داشته و 30 درصد نیز از داوطلبان متقاضی 
خدمت انتخاب می شوند تا هر سال درصدی از نیروهای تازه نفس به مجموعه اضافه شوند و اعزام پزشکان 
فقط به تعدادی خاص محدود نباشد. وی به ارائه خدمات درمانی هال احمر در ایام حج تمتع در دو بیمارستان 
ثابت ایران در مکه و مدینه با تجهیزات رادیولوژی، اورژانس، بستری و آی سی یو اشاره کرد و افزود: عاوه بر 
این دو بیمارستان، براساس میزان تجمع زائران در هتل ها، چهار مجتمع درمانگاهی در مکه و چهار مجتمع 

درمانگاهی نیز در مدینه دائر و به زائران خدمات ازم درمانی ارائه خواهد شد.

ساماندهی منطقه به منطقه دستفروشان
مدیرعامل ش��رکت ساماندهی مشاغل شهر تهران با بیان اینکه س��اماندهی دستفروشان منطقه به منطقه 
انجام می  شود، گفت: تمامی دستفروشان را س��اماندهی می کنیم. حمیدرضا تحصیلی ادامه داد: ساماندهی 
دست فروش��ان را در مناطق 6، 11، 9، 21، پنج و دو آغاز کرده ایم. وی بیان کرد: ساماندهی دستفروشان را از 
چهارراه ولیعصر و میدان آزادی آغاز شده است و برای دستفروشان مکان هایی را در نظر گرفته ایم. مدیرعامل 
شرکت ساماندهی مش��اغل ش��هر تهران افزود: محل هایی که بحث های ترافیکی نداش��ته باشند و برای 
شهروندان مزاحمت ایجاد نکند به صورت موقت ایجاد کرده  و آنها را منتقل می کنیم. تحصیلی درباره اینکه 
در ساماندهی دستفروشان در چهارراه ولیعصر فقط 10 قدم بااتر دستفروشان را منتقل کرده ایم، گفت: هدف 

ما این بوده است که معابر آزادسازی شود.

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 
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نظرس��نجی جدید منتشرش��ده نش��ان داد احزاب راس��ت افراطی در 
انتخابات پارلمانی اروپا در ماه مه کرسی های خود را دو برابر خواهند کرد، 
درحالی که جریان اصلی گروه های محافظه کار و سوسیال دموکرات ها 
با شکست های بزرگی مواجه هستند. به نوش��ته روزنامه »بیلد«، این 
نظرس��نجی که در شش کش��ور اروپایی در اواخر فوریه و اوایل مارس 
صورت گرفته و در آن بیش از 9500 تن شرکت داشتند نشان داد از دست 
دادن حمایت برای احزاب اصلی بدان معناست که آن ها قادر نخواهند بود 
یک "ائتاف بزرگ" در پارلمان همانند ائتافی که در آلمان حاکم است، 
تشکیل دهند. این نظرسنجی نشان داد گروه راست افراطی "اروپای ملل 
و آزادی" که شامل حزب "آزادی" اتریش و "جبهه ملی" مارین لوپن با نام 
جدید "اجتماع ملی در فرانسه" است، احتماًا 67 کرسی به دست خواهند 
آورد که 30 کرس��ی از 37 کرسی کنونی شان بیشتر است. روزنامه بیلد 
گزارش داد: در سه کشور ایتالیا، فرانسه و لهستان احزاب راست افراطی 
در رأس قرار گرفتند. در انتخابات ماه مه رهبران سیاسی محافظه کار و 
جناح راست در مقابل دستاوردهای بزرگ احزاب راست افراطی مقاومت 
کرده اند. آن ها همچنین نسبت به تعهد استیو بنن، استراتژیست سابق 
دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور آمریکا برای کمک به متحد کردن جناح 
راست اروپا در آستانه این انتخابات ابراز نگرانی کردند. این نظرسنجی 
شک و تردید عمیق درباره احزاب اصلی را تائید و تأکید کرده که تغییر به 
سمت جناح راست که در سال های اخیر اروپا را فراگرفته، قرار است در 

سطح پارلمان اروپا نیز ادامه داشته باشد.

 
برخی از زنان داعشی خارج شده از آخرین پناهگاه این گروه تروریستی در 
سوریه در مقابل دوربین خبرنگاران با سر دادن شعارهای معروف داعش به 
تحسین این گروه تروریستی پرداخته و تهدید به انتقام و "فتوحات جدید" 
کردند. روزنامه »ایاف« در گزارش��ی درباره افراد خارج شده از آخرین 
پناهگاه داعش در سوریه نوش��ت: در میان هزاران فردی که از آخرین 
پناهگاه داعش در ش��هرک الباغوز سوریه خارج شدند زنان، کودکان و 
افراد مجروح زیادی وجود دارند و این گونه به نظر می رس��د که تندروها 
آخرین کسانی هستند که از شهرک محاصره شده توسط نیروهای سوریه 
دموکراتیک )قسد( خارج می شوند. داعشی های خارج شده از الباغوز خسته 
و گرسنه به نظر می رسند و از شکست این گروه که سرکرده های آن وعده 
یک "خافت" گسترده را داده بودند، رنجیده خاطر شده اند اما علی رغم 
این موضوع برخی از این افراد حاضر به اقرار به پایان داعش نیستند. در این 
میان حدود 10 تن از زنان داعشی خارج شده از آخرین پناهگاه این گروه، 
به محض مشاهده تجمع خبرنگاران شروع به فریاد زدن کردند، برخی 
کفش هایشان را در مقابل دوربین خبرنگاران گرفتند و برخی دیگر نیز با 
سر دادن شعار معروف داعش یعنی؛ "اه اکبر" و "باقیه و تتمّدد" )پایدار، 
غیرقابل شکست و فراگیر و فاتح( به سمت دوربین ها سنگ پرتاب کردند.

 
ائتاف عربی تحت امر عربستان از پنج سال پیش حماتی را علیه یمن 
آغاز کرده و درحالی که عربستان یا دیگر کشورهای عضو ائتاف هنوز 
هزینه عملیات نظامی خود را در یمن اعام نکرده اند، اما گزارش های 
بین المللی و منطقه خلیج فارس درباره این هزینه هنگفت این حمات 
با اعداد و ارقام متفاوتی منتشر می شود. به گزارش روزنامه »الریاض«، 
بر اس��اس گزارش تلویزیونی که ش��بکه س��عودی العربیه دوم آوریل 
2015 یعنی تنها پس از گذشت هشت روز از آغاز این حمله منتشر کرد، 
ارزیابی ها حاکی از آن اس��ت که عربستان احتماًا 175 میلیون دار در 
ماه برای حمات هوایی به یمن با استفاده از 100 هواپیما هزینه می کند. 
این شبکه آن زمان اعام کرد، ممکن است حمات هوایی بیش از پنج 
ماه طول بکشد و شاید ریاض بیشتر از یک میلیارد دار هزینه کند. مجله 
فوربس آمریکا هم پس از گذشت شش ماه از آغاز جنگ یمن طی یک 
بررسی و با اعداد و ارقام متفاوتی نوشت، هزینه این شش ماه حمات به 
725 میلیارد دار رسیده است، به عبارتی این جنگ ماهانه 120 میلیون 
دار هزینه برداشته است. اما دانشگاه هاروارد آمریکا در تحقیقاتی که 
منتشر کرده، هزینه جنگ ائتاف عربی را 200 میلیون دار در یک روز 

برآورد کرده است.

 
متعاقب کاهش نس��بی تنش ها بین هند و پاکس��تان کمیسران عالی 
دو کش��ور به محل مأموریت خ��ود بازمی گردند. به گ��زارش روزنامه 
»پاکستان«، »اجی بساریه« کمیسر عالی هند در پاکستان روز شنبه وارد 
اسام آباد شد. به گفته وزارت امور خارجه پاکستان، »سهیل محمود« 
کمیسر عالی پاکستان در هند نیز روز گذشته راهی دهلی نو شد. ازم به 
ذکر است که یک روز بعد از حمله 14 فوریه در منطقه »پلواما« در کشمیر 
تحت کنترل هند، دهلی نو ضمن متهم کردن پاکستان به دست داشتن 
در این حمله کمیس��ر عالی خود را از پاکس��تان فراخواند. با باا گرفتن 
تنش ها بین هند و پاکستان، اس��ام آباد نیز در تاریخ 18 فوریه کمیسر 

عالی خود را از هند فراخواند. 

 
یک روزنامه صهیونیستی اذعان کرد که تهدیدات نخست وزیر این رژیم 
علیه نوار غزه توخالی است. روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت« 
به تهدیدات اخیر »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر این رژیم علیه غزه 
واکنش نشان داد. بر اساس این گزارش، این روزنامه صهیونیستی اذعان 
کرد که تهدیدات بنیامین نتانیاهو علیه غزه و حماس توخالی است. این 
روزنامه نوشت: نتانیاهو به تازگی از نوار مرزی غزه بازدید کرد و به زحمت 
و با کمک محافظانش از تپه ای کوچک باا رفت و تهدید کرد که هرگونه 
اقدامی از جانب حماس و غزه، با واکنش سخت اسرائیل مواجه خواهد شد. 
این روزنامه ادامه داد: تهدیدات نتانیاهو کامًا توخالی است و او می داند که 

قادر به انجام هیچ کاری نیست.

 جلد روز
انتشار خبر اش��تغال زایی ضعیف 
فوریه آمری��کا، نگرانی بازارهای 
مالی از کاهش رش��د اقتصادی 
بزرگ تری��ن اقتص��اد جه��ان را 
افزایش داده اس��ت. ب��ه گزارش 
روزنامه »نیویورک تایمز«، وزارت 
کار آمریکا در گزارش��ی اعام کرد 
در ماه فوریه امس��ال تنها 20 هزار 
ش��غل جدید ایجادش��ده است که 
ضعیف ترین سطح از سپتامبر 2017 
به حساب می آید بااین حال بازار کار 
این کش��ور هنوز از استحکام زیادی 
برخوردار اس��ت و نرخ بیکاری در آن 
به کمترین س��طح خود از سال 2009 

رس��یده اس��ت. اقتصاد آمریکا که دهمین سال از رش��د اقتصادی را جشن 
می گیرد دچار مشکات مختلفی نظیر مسئله نرخ بهره و جنگ تجاری شده 
است. میشل پیرس، کارشناس مسائل اقتصادی آمریکا در مؤسسه "کپیتال 
اکونومیکس" گفت: کاهش چشمگیر رشد اشتغال زایی آمریکا بیانگر آن است 
که در سه ماهه نخست سال، رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت. این مسئله، 
دلیل دیگ��ری برای بانک مرکزی آمریکا خواهد بود ک��ه نرخ بهره را دیگر 
افزایش ندهد. به دنبال انتشار این آمار، بازدهی اوراق قرضه وزارت خزانه داری 
آمریکا افزایش یافت اما دار کاهشی شد و بورس وال استریت با ریزش به کار 
خود خاتمه داد. متوسط ساعت کار هفتگی آمریکا از 34.5 درصد ماه ژانویه به 
34.4 ساعت در ماه فوریه کاهش یافته است که بخش مهمی از آن به سرمای 
هوا و در خانه ماندن 390 هزار آمریکایی به دلیل برف و یخبندان زمس��تانی 
مربوط می شود. اقتصاد آمریکا که سال گذش��ته با ثبت رشد 2.9 درصدی، 
سریع ترین نرخ رشد اقتصادی سه سال اخیر را تجربه کرد، به دلیل کاهش 
صادرات و بخش خرده فروشی، در مسیر رشد آهسته تری گام برمی دارد. نرخ 
مشارکت نیروی کار که جمعیت در سن کار دارای کار یا جویای کار را اندازه 
می گیرد بدون تغییر در مقایس��ه با ماه قبل و در سطح 63.2 درصد باقی ماند 
که بااترین سطح در پنج سال اخیر محسوب می شود. بخش ساخت وساز با 
34 هزار مورد کاهش موقعیت شغلی بیشترین کاهش و بخش تولید با ایجاد 

4000 شغل در ماه فوریه، بیش ترین اشتغال زایی را داشته اند.

گزارش
نیوزویک:

اروپا در نقض حقوق پناه جویان آفریقایی 
دخیل است

یک نشریه انگلیس��ی درباره نقض حقوق مهاجران و پناه جویان کشورهای 
آفریقایی که در لیبی بازداشت ش��ده اند هش��دار داد و از نقش اروپا در این رویه 

شدیداً انتقاد کرد.
به گزارش »نیوزویک«، »ماتئو دی بلیس« پژوهشگر سازمان عفو بین الملل 
در مقاله ای در این نشریه انگلیس��ی درباره نقض حقوق مهاجران و پناه جویان 
کشورهای آفریقایی که در لیبی بازداشت شده اند هش��دار داد و از نقش اروپا در 
این رویه شدیداً انتقاد کرد. وی ادامه داد: »اگر کشورهای اروپایی می خواهند در 
شکنجه، تجاوز و بهره کشی از زنان، مردان و کودکان پناه جوی آفریقایی که در 
زندان های لیبی به سر می برند مشارکت نداشته باشند، آن ها باید از لیبی بخواهند 
که بازداش��تگاه هایش را تعطیل و حدود 5 هزار مهاجری را که سعی کرده اند به 
اروپا وارد ش��وند را آزاد کند.« دی بلیس افزود که دولت های اروپایی که سال ها 
مانند دیوانه ها سیاس��ت خود را بر جلوگیری از ورود مهاجران آفریقایی به اروپا 
حتی به قیمت از بین رفتن جان انس��ان ها متمرکز کرده اند، اکنون باید به خود 
بیایند. وی ادامه داد: »ورای اقدام برای فائق آمدن بر بحران حقوق بشر که مردم 
لیبی و حتی خارجی های مقیم در لیبی را تحت تأثیر قرار داده اس��ت، اروپایی ها 
باید سازوکاری قابل پیش بینی و سریع را به کارگرفته تا بتوانند عملیات نجات 
پناه جویان را در دریای مدیترانه به اجرا درآورده و از همه کش��ورهای اروپایی در 
ساختاری عادانه برای رسیدگی به مشکات این پناهندگان کمک بگیرند.« 
وی ادامه داد که این گونه اقدامات باید به گونه ای مدیریت شوند که از بروز فجایعی 
جلوگیری کند که بارها در چند سال گذشته اتفاق افتاده اند. به عنوان مثال، یک 
کش��تی امدادرسان برای هفته ها در دریا باتکلیف و سرگردان بود بدون اینکه 
حتی یک کشور اروپایی قصد گشودن بندرهای خود و پناه دادن به آن ها را داشته 
باشد. دی بلیس افزود: »این گونه بی تفاوتی ها نه تنها به زخم پناه جویانی که از 
اوضاع وحشتناک کشورهایشان گریخته اند نمک می پاشد، بلکه باعث می شود 
که کش��تی های تجاری رغبتی برای نجات پناه جویان و انتقال آن ها به مکانی 
امن را نداشته باشند که البته این مکان اصًا لیبی نیست.« وی ادامه داد بیشتر 
افرادی که در بازداش��تگاه های لیبی محبوس هستند، توسط گارد ساحلی این 
کشور که از تمام امکانات دولت های اروپایی برخوردار هستند، دستگیرشده اند تا 
به هر صورتی شده از حضورشان در اروپا جلوگیری شود. در همین راستا، سازمان 
بین المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد تابستان گذشته اعام کرد که 
مهاجران آفریقایی که ایتالیا از پذیرش آنان س��رباز زد، برای بیش از دو سال در 
لیبی توسط قاچاقچیان نگه داشته شده و مورد شکنجه و تجاوز قرارگرفته بوده اند. 
جوئل میلمن، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت، اذعان کرد بسیاری از این 
پناه جویان برای بیش از دو سال در لیبی در اسارت قاچاقچیان به سر می بردند و 
در همان حال که متحمل شکنجه و تجاوز می شدند، افراد قاچاقچی با تماس با 
خانواده های آنان درخواست باج می کردند. به گفته این مقام وابسته به سازمان 
ملل، »پزشکان ایتالیایی که زنان نجات یافته را معاینه کرده اند گزارش داده اند 
که بسیاری از آن ها می گویند در زمان اقامت در لیبی مورد تجاوز قرارگرفته اند.« با 
کاهش ارزش پول لیبی و همچنین افزایش درگیری ها در غرب این کشور، شرایط 
برای رسیدن مهاجران به ساحل و عزیمت آنان با قایق به آن سوی آب سخت تر 
شده است. در همین حال وضعیت دش��وار سفر از راه دریا به غرق هزاران تن در 
آب های مدیترانه طی سال های اخیر انجامیده است. از سال 2014 تاکنون بیش 
از 650 هزار پناه جو به سواحل ایتالیا واردشده اند و همین امر موجب شکل گیری و 

قدرت گیری جریان مخالف مهاجرت در ایتالیا شده است.

فرانسه
جلیقه زردها در هفدهمین ش��نبه اعتراض به سیاست های اقتصادی 
دولت فرانسه، بار دیگر در خیابان های این کشور دست به تجمع زدند و 
این درحالیست که یک هفته دیگر مهلت گفت وگوی ملی پایان می یابد. 
تعدادی از جلیقه زردها قصد نصب برخی سازه ها در نزدیکی برج ایفل 
را داشتند که با ورود پلیس متفرق ش��دند و پلیس تمام این سازه ها را از 
بین برد. این افراد همچنین س��عی در راه اندازی کمپینی در »ش��ان دو 
مارس« )Champ de Mars( داش��تند که تجهیزات آنها از سوی 
پلیس مصادره ش��د. یک ش��خصیت قدیمی جنبش جلیقه زردها در 
حالیکه معترضان خود را برای برگزاری هفدهمین شنبه اعتراضی آماده 
می کردند، گفت که این جنبش در حال تبدیل شدن به یک مضحکه است. 
رئیس جمهوری فرانسه در 15 ژانویه 2019 )24 دی امسال( که دو ماه 
از آغاز نخستین اعتراض های جلیقه زردها گذشته بود، با انتشار نامه ای از 
مردم فرانسه دعوت کرد تا به منظور پایان دادن به اعتراض و تنش فراگیر 
در کشور در برنامه گفت وگوی ملی شرکت کنند. پیش تر، دولت مکرون 
پیش از این با حذف مالیات بر سوخت و برخی دیگر از مالیات های مورد 
اعتراض مردم و نیز افزایش حداقل دستمزد ماهانه به میزان صد یورو در 

برابر مطالبات جلیقه زردها اندکی عقب نشینی کرده بود.

عکس نوشت 

انواع ساح و مهمات که برخی از آن ها ساخت رژیم صهیونیستی و آمریکاست، 
در عملیات یگان مهندسی ارتش سوریه برای پاک سازی شهرک یلدا در ریف 
دمشق کشف و ضبط شد. یکی از افسران ارتش سوریه دراین باره گفت: »در 
چارچوب مبارزه با تروریسم و با هماهنگی با یگان های ویژه در یکی از منازل 
اطراف ش��هرک یلدا انواع ساح و مهمات که ساخت کشور اوکراین و رژیم 
اسرائیل است، کشف و ضبط کردیم. برای بازگرداندن امنیت و ثبات به این شهر 

امن، ساح های کشف شده مصادره و به یگان های ویژه تحویل داده شد.«

انتش��ار این تصاویر به دنبال ارزیابی صورت گرفته 
توسط وب س��ایت "نورث 38" صورت گرفت که 
در آن ارزیابی آمده بود: تأسیس��ات پرتاب ماهواره 
"سوهای" که بخش��ی از آن به عنوان اقداماتی در 

راستای خلع تسلیحاتی اتمی منحل شده بود، در حال 
حاضر فعالیت های عادی خود را از سر گرفته است؛ 
اقداماتی که ظاهراً پس از ناکامی مذاکرات اخیر میان 
کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا در هانوی صورت گرفته است.
به گزارش شبکه خبری س��ی ان ان، جفری لویز، 
مدیر پروژه منع گس��ترش تسلیحات اتمی آسیای 

ش��رقی در مؤسس��ه مطالع��ات بین المللی میدل 
بری که این تصاویر جدید را مطالعه کرده اس��ت، 
گفت: ما شاهد تجهیزات بس��یاری هستیم که در 
تأسیسات س��انومدونگ فعال هستند و همچنین 
شاهد فعالیت هایی در راه آهن هستیم که احتماًا در 
آنجا بارگیری صورت گرفته و به تأسیسات سوهای 
برده می شود. وی افزود: به نظر من اسناد و مدارک به 
دست آمده از تأسیسات ساندمدونگ و سوهای حاکی 
از یک پرتاب ماهواره ای است. پرتاب های ماهواره ای 
از تکنولوژی مشابه موشک های بالستیک استفاده 
می کن��د و کارشناس��ان بارها هش��دار داده اند که 

تاش های کره شمالی برای پرتاب ماهواره به فضا 
احتماًا به آنها در س��اخت موشک های بالستیک 
دوربرد کمک خواهد کرد. لویز هشدار داد: فهمیدن 
این که آیا کره شمالی برای یک موشک نظامی آماده 
می شود یا برای یک راکت فضایی غیرممکن است. 
همچنین این احتمال وجود دارد که این فعالیت یک 
اقدام حساب شده و تعمدی برای جلب توجهات به 

ماهواره های جاسوسی آمریکا بوده باشد.
این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا هنوز 

در این رابطه هیچ اظهارنظری نکرده است.
اوایل هفته گذش��ته نی��ز دو مؤسس��ه تحقیقاتی 

آمریکایی گفتند "تونگ چان��گ ری"، مهم ترین 
سایت موشکی کره شمالی بازسازی شده است.

این دو مؤسس��ه تحقیقاتی گفتند طبق ش��واهد، 
فعالیت هایی برای بازسازی سایت موشکی تونگ 
چانگ ری در جریان بوده است. ظاهراً این تعمیرات 
ظرف سه هفته گذش��ته صورت گرفته و در زمان 
ماقات اخیر رهبران کره شمالی و آمریکا در ویتنام 
هم جریان داش��ته است. این س��ایت برای پرتاب 
موشک های ماهواره بر مورد استفاده قرار می گرفته 
اما پس از اولین ماقات کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی، با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در 

سنگاپور، بخش هایی از آن تخریب شد.
تش��دید گمانه زنی ها درباره احتمال از س��رگیری 
فعالیت های موشکی و اتمی کره شمالی بعد از ناکامی 
نشست اخیر »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
با »کی��م جونگ اون« رهبر کره ش��مالی واکنش 
ترامپ را هم در پی داش��ته اس��ت. رئیس جمهور 
آمریکا با بی��ان آنکه رابطه اش ب��ا کیم، »کماکان 
خوب اس��ت« گف��ت در صورتی که کره ش��مالی 
آزمایش های تس��لیحاتی اش را از سر بگیرد ناامید 
خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه با بیان 
اینکه کماکان رابطه خوبی با رهبر کره شمالی دارد 
گفته اگر این کشور بار دیگر آزمایش های تسلیحاتی 
را از سر بگیرد، ناامید خواهد شد. پیونگ یانگ بارها 
از آمریکا به دلیل ادامه اعمال فشار اقتصادی به کره 
شمالی، آن هم با وجود تخریب برخی سایت های 
هسته ای و موشکی این کش��ور، انتقاد کرده است. 
نشست اخیر در ویتنام نیز پس از آن به هم خورد که 
دولت آمریکا از پذیرش رفع تحریم های کره شمالی 
خودداری کرد. پس از این نشس��ت، یک مقام کره 
شمالی به رسانه ها گفت واشنگتن »فرصتی منحصر 
به فرد« برای توافق با پیونگ یانگ را از دست داد و 
ممکن است دیگر چنین فرصتی پیش نیاید. روزنامه 
» رودونگ س��ینمون« که رسانه  حزب حاکم کره 
شمالی است نیز نوشت: کره شمالی دیگر نمی تواند 
به آمریکا اعتماد کند و با شکست مذاکرات در هانوی 

امید ما بر باد رفت. 

 کره شمالی: 
نمی توان به آمریکا اعتماد کرد

 تحلیلگران اعام کردند: تصاویر ماهواره ای حاکی از آن است که کره شمالی احتماا برای پرتاب یک موشک یا یک راکت 
گروه

فضایی در آینده نزدیک آماده می شود؛ اقدامی که احتماا به عنوان ضربه ای به روابط آمریکا، کره شمالی تفسیر خواهد بین الملل
ش�د.این تصاویر ماهواره ای که در تاریخ 22 فوریه توسط کمپانی دیجیتال کلوب گرفته شده افزایش اندک در فعالیت 
یکی از تأسیسات در سانومدونگ واقع در حومه پیونگ یانگ را نشان می دهد. کره شمالی پیش تر تعدادی از موشک های 

بالستیک قاره پیما و راکت های ماهواره انداز خود را در تأسیسات سانومدونگ سوار کرده است.

سی ان ان از آغاز فعالیت های جدید موشکی پیونگ یانگ خبر داد

چهره خبر

ترور نافرجام بن سلمان و اختافات او با شاه سعودی
یک کارش�ناس صهیونیس�ت می گوی�د که ب�رادر ولی عهد 
سعودی قصد داشته اس�ت که وی را ترور کند، ولی موفق به 

انجام این کار نشده است.

منابع خبری صهیونیستی اعام کردند که »محمد بن سلمان« ولی عهد 
عربستان سعودی ترور شده بود که از این ترور جان سالم به در برد.

»آسف گیبور« کارشناس صهیونیستی با انتش��ار گزارشی در روزنامه 
»مکور ریش��ون« این خب��ر را اعام و تأکید کرد که پ��س از این ترور 
نافرجام، بن سلمان دستور بازداشت برادرش »بندر بن سلمان« را صادر 
کرد. روزنامه »ینی ش��فق« به نقل از مکور ریشون گزارش داد که این 

ترور با کمک یکی از افس��ران گارد پادشاهی سعودی صورت گرفت و 
برادر بن سلمان به این افسر وعده داده بود که در صورت موفقیت در این 
عملیات، مبلغی بالغ بر ده میلیون ریال سعودی به وی پرداخت می کند.

این کارشناس صهیونیست ادامه داد: »این مسئله )ترور( بدین معناست 
که ما در برابر جن��گ قبیله ای تازه ای قرار داری��م و به همین دلیل بن 
سلمان، گارد ]حفاظتی[ اطراف خود را افزایش داده و یک یگان امنیتی 

ویژه را مسئول حمایت و حفظ جان خود قرار داده است«.
این کارش��ناس با بیان اینکه این یگان وظیفه دارد هر گونه خطر داخلی 
و خارجی پیرامون بن س��لمان را دور کند، تصریح کرد: »این باور ]در دربار 
سعودی[ وجود دارد که وی )بن سلمان( در معرض مجموعه ای از تهدیدها 

قرار دارد، حتی از س��وی حلقه کوچک خانوادگی خود و این خطر، از سوی 
افس��ران و گاردهای همراه وی وجود دارد«. وی درباره س��فر سلمان بن 
عبدالعزیز به شرم الشیخ برای حضور در کنفرانسی که در این شهر برگزار 
شد، می گوید: »در جریان سفر پادشاه ]سعودی[ به مصر، پیامهایی از سوی 
طرفهای نزدیک به ولی عهد دریافت کرد که از اقدامات اجرائی علیه وی 
حکایت داشت، و همین مسئله باعث شد که پادشاه برای تغییر بادیگاردهای 
مخصوص خود، دست به تغییر فوری بزند؛ به گونه ای که 30 نفر از افراد مورد 
اعتماد پادشاه به مصر رفتند تا وی را همراهی کنند و گارد مصرِی مسئول 
حمایت از پادشاه نیز تغییر کرد«؛ چرا که ترس آن وجود داشت که »ولی عهد 

عربستان آنان را مسئول اقدامات خصمانه کرده باشد«.

حذف فالح الفیاض از نامزدی 
برای وزارت کشور عراق

گمانه زنی های جدید 
از دلیل قتل خاشقجی

یکی از اعضای ائتاف الفتح عراق از توافق این ائتاف با ائتاف »س��ائرون« برای کنار گذاشتن رئیس 
حشد الش��عبی از نامزدی برای هدایت وزارت کشور عراق خبر داد. یکی از اعضای ائتاف الفتح عراق در 
کنفرانس مطبوعاتی درباره کاندیدای تصدی منصب وزارت کشور عراق اظهار کرد: مذاکرات جدی میان 
دو ائتاف الفتح و س��ائرون به اتخاذ یک تصمیم مبنی بر کنار گذاشتن فالح الفیاض، رئیس حشد الشعبی 
از نامزدی وزارت کش��ور عراق انجامید. وی افزود: در این مذاکرات با اس��امی جایگزین دیگری که برای 

تصدی پست وزارت کشور عراق طبق قوانین خاصی مطرح شده بود، موافقت شد.
این منبع تصریح کرد: جلسه دوم و سوم فصل دوم قانونگذاری پارلمان عراق شاهد مطرح شدن کاندیدای 
پس��ت وزارت کش��ور خواهد بود و تا بدین لحظه هیچ گونه توافق نهایی درباره اسامی جایگزین صورت 
نگرفته اس��ت. وی تاکید کرد: ائتاف الفتح اص��رار دارد که وزارتخانه های امنیتی به 

افراد دارای پیشینه و سابقه امنیتی سپرده شود.
ازم به ذکر است که ائتاف سائرون به رهبری مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق 
به همراه چند ائتاف دیگر بر این مس��أله اصرار دارند که کاندیدای وزارت کشور و 
امنیت عراق از "تکنوکرات های مستقل" باش��ند، این درحالی است که ائتاف 
"البناء" به رهبری نوری مالکی و هادی العامری فالح الفیاض را برای تصدی 
این پست معرفی کرده اند؛ موضوعی که با مخالفت سائرون و ائتاف های 

هم پیمان با آن مواجه شده است.

کتابی که به تازگی درباره ماجرای قتل جمال خاشقجی منتشر شده، آگاهی این روزنامه نگار از اسرار محرمانه 
دربار عربستان را دلیل قتل او می داند.

نویسنده این کتاب که خود را با نام مستعار اُِون ویلسون معرفی کرده است، با اشاره به چندین دهه سابقه 
حضور جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی در دستگاه حکومتی عربستان و پیشینه خانوادگی او 
در دربار عربستان که پیوسته به عنوان مقاماتی معتمد نزد سعودی ها مطرح بوده اند، احتمال آگاه بودن او از 
اسراری محرمانه را مطرح کرده است. به نوشته ویلسون، نزدیکی خاشقجی به خاندان سلطنتی عربستان 
احتمال آگاهی بیش از حد او از مس��ائلی که افش��ای آن ها می توانس��ته برای دوستان سابقش در ریاض 
خطرناک باشد را افزایش می دهد و حتی ممکن است او در جریان اطاعاتی بوده باشد که دونالد ترامپ، 

رییس جمهور آمریکا را نیز شامل می شوند.  برای نویسنده این کتاب بسیار مسجل 
اس��ت که آنچه ممنوع الکار و ممنوع التصویر شدن خاشقجی را به دنبال داشته، 
چیزهایی که درباره محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان می گفته، نبوده ، بلکه 
دلیل این امر انتقادات او از ترامپ بوده که اندکی پس از پیروزی او در انتخابات 
2016 مطرح ش��ده اند. به گزارش روزنامه دیلی میل، ویلسون در این کتاب 

نوشته است: دولت عربستان احتماًا این میلیاردر دمدمی مزاج و رییس 
جمهور آینده آمریکا را شانسی برای خود می دیده و نگران آن بوده 

که دیدگاه های خاشقجی به پای نخبگان سلطنتی نوشته شوند.

یک مقام آمریکایی ب�ه رویترز گفت »هیثر 
ویلس�ون«، وزیر نی�روی هوای�ی آمریکا از 
س�متش اس�تعفا می کن�د. در همی�ن حال 
مسئول ارتباطات کاخ سفید نیز از سمت خود 
استعفا کرده است. این مسئله به سناریوی 
اس�تعفاهای زنجیره ای در کاخ سفید که از 
ابتدای روی کار آمدن ترامپ آغاز شده است، 

پرده ای جدید می افزاید. 

ی��ک مق��ام آمریکایی ب��ه رویترز گف��ت »هیثر 
ویلسون«، وزیر نیروی هوایی آمریکا از سمتش 
اس��تعفا می کند.  ویلسون بین سال های 1998 تا 
2009 عضو جمهوری خ��واه مجلس نمایندگان 
آمریکا بود. او ژانویه س��ال 2017 از سوی دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به عنوان وزیر نیروی 
هوایی آمریکا معرفی ش��د.  وزارت نیروی هوایی 
آمریکا یکی از س��ازمان های داخلی وزارت دفاع 
آمریکا است. وزیر نیروی هوایی مسئولیت تمامی 
امور مربوط به وزارت نیروی هوایی اعم از جذب، 
آموزش و سازمان دهی نیروهای هوایی آمریکا را 
به عهده دارد. خبرگزاری رویترز نوش��ته ویلسون 
یکی از نامزده��ای معرفی به عن��وان وزیر دفاع 
آمریکا بود. مقام آمریکای��ی گفته هیچ فردی در 

دولت ترامپ از او نخواسته از سمتش کناره گیری 
کند و او تصمیم به این کار را تحت فش��ار نگرفته 
است. مقام آمریکایی گفته ویلسون 31 ماه می از 
س��متش کناره گیری می کند تا ریاست دانشگاه 

تگزاس در ال پاسو را به عهده بگیرد. 
استعفای این وزیر 58 ساله یکی دیگر از سمت های 
ارش��د در پنتاگون را بدون سرپرس��ت خواهد کرد. 
»جیمز متیس«، وزیر دفاع س��ابق آمریکا چند ماه 
پیش به دلیل اختاف با ترامپ از سمتش کناره گیری 
کرد و معاون او، »پاتریک شاناهان«،در حال حاضر 
سرپرس��تی این وزارتخانه را به عهده گرفته است.  
همچنین طبق اعام س��ارا هاکبی س��ندرز، دبیر 
مطبوعاتی کاخ سفید، بیل شاین قرار است بعد از این 
استعفا به عنوان مشاور ارشد کمپین دونالد ترامپ 
برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 فعالیت کند. 
دونالد ترامپ در بیانیه ای اعام کرد: بیل ش��این به 
نحوی برجسته برای من و دولتم کار کرده است. ما در 
کاخ سفید دلمان برای او تنگ خواهد شد اما مشتاق 
به همکاری با یکدیگر در کمپین انتخابات ریاست 
جمهوری 2020 که او در آن کامًا شریک خواهد 
بود هستیم. این در حالی است که خروج ناگهانی بیل 
شاین از کاخ سفید باعث تعجب برخی از همپیمانان او 

در آنجا شده است.

نشست پشت درهای بسته شورای امنیت 
درباره کس�ر درآمدهای مالیاتی فلسطین 
توس�ط رژیم صهیونیس�تی، بدون نتیجه 

پایان یافت.

منصور العتیبی، نماینده دائم کویت در سازمان ملل 
در س��خنانی اعام کرد که ش��ورای امنیت یک 
نشس��ت پشت درهای بس��ته برای بررسی کسر 
درآمدهای مالیاتی تشکیات خودگردان فلسطین 
توسط رژیم صهیونیستی برگزار کرد که به دلیل 
اختافات میان اعضای این ش��ورا نتیجه ای دربر 

نداشت.
وی افزود: نیکوای مادینوف، هماهنگ کننده 
س��ازمان ملل در ام��ور صلح خاورمیان��ه در این 
نشست گفت که برای حل و فصل این مسأله باید 

به میانجیگری تکیه کرد.
این مقام کویتی ادامه داد: گفت وگوهای مفیدی 
را انج��ام دادیم ام��ا همانطور که هم��ه می دانند 
هیچ گونه اجماعی در ش��ورای امنیت وجود ندارد 
و به همین دلیل نشس��ت مذکور نیز نتیجه ای به 
همراه نداشت اما اغلب اعضای این شورا معتقدند 
که اسرائیل این اختیار را ندارد که اموال پرداختی 
به تشکیات خودگردان فلسطین را کسر کند، چرا 

که این اموال در اصل اموال فلس��طین و از جمله 
حقوق فلسطینیان است که هر طور که می خواهند 

آن را هزینه می کنند.
وی گفت: در این نشس��ت همچنین طرح صلح 
آمریکا برای فلسطین و اسرائیل موسوم به "معامله 
قرن" مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورای 
امنیت درباره موعد اعام این طرح پس از انتخابات 

اسرائیل بحث و گفت وگو کردند.
سفیر کویت در سازمان ملل به جزئیات بیشتر این 

نشست اشاره ای نکرد.
این نشس��ت به درخواس��ت کوی��ت و اندونزی 
 برگزار ش��د. کابینه امنیتی رژیم صهیونیس��تی

 17 فوریه گذشته با کسر حقوق اسرای فلسطینی 
از درآمدهای مالیات هایی که تل آویو اخذ کرده و 

به تشکیات خودگردان می دهد، موافقت کرد.
از سوی دیگر، جیسون گرینبات، نماینده رئیس 
جمهوری آمریکا در امور صلح خاورمیانه مقامات 
فلس��طین را متهم به ایجاد بحران کرد. در همین 
راس��تا، چند منبع دیپلماتیک در سازمان ملل به 
نق��ل از گرینبات اظهار کردند: مقصر دانس��تن 
اس��رائیل درباره این بحران کاما بی مورد است 
و این تش��کیات خودگردان فلسطین است که 

بحران کنونی را انتخاب کرده است.

 باز هم بحران استعفا
 در کاخ سفید 

جلسه بی نتیجه شورای امنیت درباره 
کسر اموال فلسطینی ها توسط تل آویو
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مصلح بازی با السد قطر را 
از دست داد

 تیم فوتبال پرسپولیس در حالی 
باید روز سه شنبه به مصاف تیم 
السد قطر برود که چند بازیکن 
این تیم به دلیل مصدومیت در 
این بازی غای��ب خواهند بود. 
ع��اوه ب��ر مه��دی ترابی و 
محس��ن ربیع خواه که به دلیل 
مصدومیت در بازی این هفته تیم خود غایب هستند شایان مصلح 
بازیکن تیم پرسپولیس هم که از ناحیه کشاله ران دچار آسیب دیدگی 
ش��ده این روزها مشغول فیزیوتراپی اس��ت و با این شرایط به نظر 

می رسد که او به بازی با السد قطر نخواهد رسید.

آغاز اردوی تیم ملی کشتی ساحلی 
 اردوی تیم ملی کشتی ساحلی 
بزرگس��اان برای حضور در 
رقابت های گزینشی بازی های 
س��احلی جه��ان در پرتغال از 
جمعه در شهرس��تان چالوس 
آغاز شد که تا روز 27 اسفندماه 
 8 داش��ت.   ادام��ه خواه��د 
کشتی گیر ساحلی با مربیگری رضا شاه منصوری خود را برای حضور 
در رقابت های گزینشی بازی های ساحلی جهان که روزهای 9 تا 19 
فروردین ماه سال 98 در کشور پرتغال برگزار می شود، آماده می کنند.

پیروزی اهوازی ها 
در هفته دوم لیگ گلف

 هفت��ه دوم از مرحل��ه نهایی 
رقابت های لیگ برتر باش��گاه 
ه��ای گلف مردان کش��ور در 
مسجدسلیمان پیگیری شد و 
دو تیم اه��وازی ملی حفاری و 
س��ورتمه موفق به شکس��ت 
حریفان خود ش��دند. تیم های 
نفت مسجدسلیمان و ملی حفاری در زمین گلف مسجدسلیمان به 
مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه 4 بر 2 به سود تیم ملی حفاری 

به پایان رسید. 

حذف شمشیربازان ایرانی 
از رقابت های ایتالیا

رقابت ه��ای  دام��ه  ا در   
شمش��یربازی جای��زه بزرگ 
ایتالیا، علی پاکدامن، مجتبی 
عابدینی و محم��د فتوحی در 
دیدار با حریفان خود شکست 
خوردن��د و ح��ذف ش��دند. 
عابدین��ی در دیدار ب��ا لیلین 
تئودوسیو 15 بر 13 شکست خورد و علی پاکدامن نیز مقابل یاگودکا 

از اوکراین 15 بر 14 نتیجه را واگذار کرد. 

ورزش داخلی
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»حمایت« گزارش می دهد

رکورد تغییرات مدیریتی در فدراسیون هندبال
وزارت ورزش و جوان�ان 

گــــروه
در صدد است تا انتخابات ورزشی

فدراس�یون  ریاس�ت 
هندبال کشور فردا برگزار 
شود، انتخاباتی که شاید بتواند فردی را بر 
این مسند بنش�اند که توانایی مدیریت و 
رفع مشکاتی که سال هاست فدراسیون 
مربوطه با آن روبرو اس�ت داش�ته باشد. 
م�واردی ک�ه موجب ش�ده تا این رش�ته 
ورزش�ی به رغم پتانس�یل های موجود از 
کسب مقام در مسابقات آسیایی و جهانی 

باز بماند.

 کمبود سالن های تخصصی
به گفت��ه رمضانعلی دولو، سرپرس��ت فدراس��یون 
هندبال این رشته ورزشی ظرفیت خوبی در کشور 
دارد، با این وجود اما توس��عه هندبال با مشکاتی 
مانند کمبود امکانات و تجهیزات زیرساختی به ویژه 
سالن های تخصصی رو به رو است. این درحالی است 
که رشته ورزشی مورد نظر در کنار مواردی که وی 
به آنها اشاره کرده، در سال های گذشته با مشکات 
بیشتری نیز مواجه بوده است، براین اساس اکنون 
بسیاری از ورزشکاران هندبال امیدوارند به زودی با 
انتخاب رییس جدید برای فدراس��یون مربوطه که 
چند ماهی اس��ت، بدون رییس و با سرپرست اداره 
می شود، شرایط برای بازگشت آرامش به این رشته 

ورزشی مهیا شود. 

 رکوردزنی در تغییر و تحوات مدیریتی
البته ای��ن را هم باید گفت که فدراس��یون هندبال 
یکی از رکوردداران فدراسیون ها در تغییر و تحوات 
مدیریتی در چهار س��ال گذش��ته بوده اس��ت، زیرا 
اگرچه دوره ریاست روسای فدراسیون ها چهار ساله 
بوده، ولی صندلی مدیریت این فدراسیون در حدود 
چهار س��ال هفت بار تغییر و تحول را تجربه کرده 
است. آنچه که شاید موجب ش��ده تا حسن پروانه، 

پیشکسوت و کارشناس هندبال بیان کند؛ این رشته 
ورزشی از تغییر مدیریت ضربه زیادی خورده است و 
باید فردی از جامعه هندبال، ثبات را به آن بازگرداند. 
شرایطی که پیامد آن  این اظهار نظر کیوان صادقی، 
کارش��ناس هندبال ایران اس��ت، مبن��ی براینکه 
فدراس��یون هندبال هیچ برنامه ای برای تیم ملی 
ندارد و بی انگیزگی و بی برنامگی در آن موج می زند.

 لغو 2دیدار لیگ برتر 
به دلیل مشکات مالی

دراین میان مش��کات مالی نیز دغدغه دیگر این 
روزهای هندبال کشور است. به عنوان مثال چند روز 
قبل مراد کرمی، رییس سازمان لیگ برتر هندبال 
دلیل لغو دو دیدار از هفته چهاردهم لیگ برتر هندبال 
این رشته را مشکل مالی عنوان کرد. مصداق این امر 
کسب رتبه پنجم آسیا برای تیم ملی هندبال ایران 
اس��ت که با هدف قرار گرفتن روی سکو به جاکارتا 
رفته بود، اما به دایلی از جمله اینکه تیم مورد نظر 
از سال گذشته تنها یک اردوی برون مرزی آن هم 
با هزینه کشور میزبان یعنی قطر داشت، نتوانست 

روی سکوی قهرمانی برود.

 ضرورت تزریق منابع مالی
واقعیت این است که این فدراسیون بیش از هرچیز به 

تزریق منابع مالی و تسویه بدهی ها نیاز دارد که خود 
نیز نیاز به انتخاب مدیری قوی و با تجربه  دارد. آنچه 
که میترا نوری، کاندیدای ریاست فدراسیون هندبال 
نیز با آن موافق است، اینکه فدراسیوان مذکور نیاز 
ب��ه تزریق منابع مال��ی قابل توجه ب��رای پرداخت 
بدهی های موجود دارد تا بتواند برنامه های راهبردی 
خود را عملیاتی کند. البته وی این را هم گفته که از 
آن جا که در دوران مختلف روسای زیادی اداره این 
مجموعه را در دس��ت گرفته اند طبیعی است که در 

مسائل مالی این رشته دچار مشکل شود.

 مهره س�وزی ها و دغدغ�ه ای به ن�ام 
لژیونرها

در این میان اما از نظر پروانه یکی دیگر از مشکات 
سال های اخیر این رشته مهره سوزی ها بوده است. 
زوران کاستاراتویچ سرمربی هندبال نگاهش حضور 
در بین چهار تیم نهایی بود ولی در نهایت هندبال به 
نیمه نهایی هم نرسید و پنجم شد. اشتباهاتی که همه 
دست به دست هم دادند تا هندبال ضرر کند و از همه 
سکوهای آسیا باز بماند. آن هم در شرایطی که بین 
رشته های توپی در ایران هندبال بیشترین لژیونر را 
در سطح اروپا دارد و براین اساس انتظار از آن فراتر از 

بسیاری رشته های ورزشی دیگر است.
هر چند که علیرضا، رحیمی دبیر سابق فدراسیون 

هندبال معتقد است؛ مهمترین مشکل تیم ملی در 
اختیار نداشتن لژیونرها و انتخاب سرمربی خارجی 
بوده است. این درحالی است که در مسابقات قهرمانی 
آسیا به رغم اینکه همه لژیونرها حضور داشتند باز هم 
تیم ملی هندبال راه به جایی نبرد و پنجم شد، آنچه 
که این اظهار نظ��ر را کمی با چالش روبرو می کند. 
مواردی که در مجموع این انتظار را  ایجاد کرده است 
که  رییس جدید فدراسیون باید به معنای واقعی مدیر 
باشد چون هر کس��ی می تواند در انتخابات ثبت نام 
کند، اما اگ��ر نتواند در این برهه خ��اص هندبال را 
مدیریت کند، نه تنها مشکات موجود همچنان باقی 
خواهد ماند بلکه شاید روند صعودی نیز به خود بگیرد. 
بحثی که مجید رحیمی زاده، کاپیتان سابق تیم ملی 

هندبال کشورمان نیز به آن اشاره کرده است.

 مشارکت بخش خصوصی و 
باشگاه داری

عاوه براین نوری به موضوع دیگری هم پرداخته 
است، اینکه در این رشته باید در بحث باشگاه داری 
توجه بیش��تری ش��ود، عاوه براین باید مشارکت 
بخش خصوصی نیز در این ش��اخه از ورزش جدی 

گرفته شود.
 از س��وی دیگر برای رس��یدن به اهداف بلندمدت 
فدراسیون باید به سنین پایه توجه حرفه ای داشته 
باشد و ورزشکاران، مربیان و داوران در جهت تحقق 
اهداف کان کمیته استعدادیابی سازماندهی شوند. 
به هرحال نباید فراموش کرد که سال 98 سال مهمی 
برای هندبال ایران به شمار می رود، به عنوان مثال 
مسابقات انتخابی المپیک 2020 را پیش رو داریم. 
ضمن اینکه باید گفت با توجه به وجود پتانسیل های 
قابل توجه در این ش��اخه ورزش��ی کسب سهمیه 

المپیک برایش دور از دسترس نخواهد بود. 
آنچه که خود ض��رورت مدیریت صحیح را بیش از 
پیش گوشزد می کند. سرنوش��تی که شاید فردا با 
برگزاری انتخابات برای تعیین فردی که بر مس��ند 
ریاست این فدراسیون تکیه می زند، مشخص شود.

ورزش جهان

شکست سنگین فیادلفیا 
مقابل هیوستون

رقابت های لیگ حرفه ای بسکتبال آمریکا پیگیری و گلدن استیت مدعی 
موفق ش��د، مقابل دنور ناگتز 122 بر 105 به برتری برسد.در این مسابقه 
کای تامس��ون با کس��ب 39 امتی��از، پرامتیازترین بازیک��ن میدان بود. 
هیوس��تون که به مصاف فیادلفیا رفته بود توانست با 16 امتیاز اختاف و 
 107 بر 91 به برتری برس��د. جیمز هاردن با کسب 31 امتیاز، 10 ریباند و 

7 پاس منجر به گل بهترین بازیکن هیوستون و میدان بود.

دست رد مورینیو به چک سفید چین
نش��ریه میرر انگلیس خبر داد که ژوزه مورینیو، س��رمربی سابق منچستر 
یونایتد چک سفید فدراسیون فوتبال چین را برای به دست گرفتن هدایت 
 تیم ملی این کش��ور رد کرد.بنا به گزارش ه��ا مورینیو یکی از گزینه های

رئال مادرید برای جانش��ینی سواری بوده و امیدوار به بازگشت به برنابئو 
اس��ت. آقای خاص که اکنون 54 ساله است در پیشنهاد به چینی ها اعام 
کرده نمی خواهد اکنون به این کشور بیاید بلکه بعد از 60 سالگی به دنبال 

ترک اروپا و رفتن به فوتبال آسیاست.

قهرمانی گرجستان با 5 مدال طا
رقابت های کش��تی فرنگی زیر 23 س��ال اروپا با درخشش کشتی گیران 
گرجس��تانی به پایان رسید.رقابت های کش��تی فرنگی زیر 23 سال اروپا 
هفته گذش��ته در در شهر نوویساد صربستان برگزار ش��د که در پایان تیم 
گرجستان در 5 وزن صاحب مدال طا شد، ضمن اینکه گرج ها در دو وزن 
نیز به مدال نقره و برنز دس��ت یافتند.تیم روسیه نیز با 2 مدال طا، 3 نقره 
و 3 برنز در جایگاه دوم ایستاد و ترک ها نیز با یک مدال طا، یک نقره و 6 

برنز در جایگاه سوم ایستادند.

جدال 4 غول اروپا
برای جذب زیدان

 روزنام��ه مارکا اس��پانیا خب��ر داد ک��ه 4 غول اروپ��ا یعنی رئ��ال مادرید،
پاری س��ن ژرمن، یوونتوس و چلس��ی به دنبال جذب زیدان، س��رمربی 
فرانسوی هس��تند.رئال بعد از باخت های متولی در ال کاسیکو و حذف 
شدن از لیگ قهرمانان اروپا تماس هایی را با زیدان داشته تا او را راضی به 
بازگشت کند. پاری سن ژرمن نیز بعد از باخت بد از منچستر یونایتد و حذف 
از لیگ قهرمانان اروپا به دنبال جانش��ینی مناسب برای توخل است.رفتن 
زیدان به یوونتوس از همه گزینه ها نزدیکتر است چون حضور کریستیانو 
رونالدو در ترکیب بیانکونری باعث ش��ده تا زیزو برای رفتن به یوونتوس 

تمایل بیشتری داشته باشد.

آگهی

مدیرعامل پست بانک اعام  کرد
امهال دوساله بدهی تسهیات زلزله زدگان 

استان های ایام و کرمانشاه
مدیرعامل پست  بانک  ایران گفت: درراستای اجرای قانون تسریع در بازسازی 
مناطق آسیب دیده در حوادث غیرمترقبه تس��هیات زلزله زدگان استان های 
ایام و کرمانش��اه در این بانک به مدت دوسال امهال می شود.به گزارش ایِبنا 
به نقل از روابط عمومی پست  بانک  ایران، خسرو فرحی افزود: صاحبان مشاغل 
تولیدی و غیرتولیدی در ش��هرها و روس��تاهای مناطق زلزله زده با معرفی از 
س��وی ستاد حوادث غیرمترقبه اس��تان می توانند از امهال دوساله تسهیاتی 
که قبل از وقوع زلزله دریافت نموده اند برخوردار شوند.فرحی خاطرنشان کرد: 
پست  بانک  ایران در راستای اجرای مسئولیت های اجتماعی خود همواره برای 
خدمت به مناطق محروم و مناطق آسیب دیده از حوادث طبیعی آمادگی دارد 
و پس از وقوع زلزله غرب کش��ور نیز در بازس��ازی منطقه، پرداخت تسهیات 
اشتغال زائی و رونق اقتصاد این مناطق مشارکت و حضوری فعال داشته است.

همزمان با سفر ریاست جمهوری به گیان
 4پروژه عمرانی در گیان به بهره برداری رسید

ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی اداره کل راه وشهرس��ازی گیان م��اکان پدرام 
مدی��رکل راه وشهرس��ازی گیان با بی��ان این مطلب گفت: ب��ا حضور رئیس 
جمهورمحت��رم ومقام��ات کش��وری 4پروژه عمرانی اس��تان به به��ره برداری 
 م��ی رس��دوعملیات اجرایی 8 کیلومت��ر باقیمانده ازادراه نیز آغ��از می گردد

وی افزود: این طرح ها شامل کنار گذر پره سر ولنگرود، بیمارستان 160 تختخوابی 
اهیجان و راه آهن قزوین رشت می باشدکه بهره برداری از این طرح ها بویژه 
 راه آهن قزوین – رشت نقش ویژه ای در توسعه استان به همراه خواهد داشت.
ه��م چنی��ن در ای��ن روز عملی��ات اجرای��ی 8 کیلومت��ر باقیمان��ده ازادراه 
رش��ت- قزوی��ن نی��ز آغاز م��ی گ��ردد. مدی��رکل راه وشهرس��ازی گیان با 
اش��اره مختص��ری در مورد این پ��روژه ها گفت:کن��ار گذر لنگ��رود به طول 
11 کیلومت��ر اس��ت ک��ه در ح��ال حاضر بان��د اول ای��ن کنارگ��ذر زیرعبور 
ترافی��ک ق��رار دارد و بان��د دوم آن با هدف ح��ذف گل��وگاه ترافیکی منطقه 
 تکمیل وهمزمان با س��فر ریاس��ت جمهوری ب��ه بهره برداری خواهد رس��ید

پدرام بهره برداری از این کنارگذر را موجب حذف ترافیک داخل ش��هر لنگرود 
دانست و عنوان کرد: با احداث این کنارگذر گلوگاه ترافیکی در این نقطه رفع 
می ش��ود و تردد مس��افران و ترانزیت کاا در محور بزرگراهی س��احلی شمال 
تسهیل خواهد ش��د. وی برقراری ترافیک روان وایمن ،کاهش تصادفات جاده 
ای ،صرفه جویی در مصرف س��وخت کاهش زمان س��فر وتوس��عه گردشگری 
 در شهرس��تانهای مس��یر را از مهمتری��ن مزیته��ای ای��ن طرح عن��وان کرد.

پروژه کنارگذر پره سر نیز از دیگر پروژه هایی است که به بهره برداری می رسد 
این پروژه در محور پونل-تالش واقع است ودارای سه تقاطع با ارتفاع 3 متری و 
دهنه 8 متری می باشد.  وی خاطر نشان کرد:شهر پره سر با توجه به وسعت 
زیاد جغرافیایی و به دلیل قرار گرفتن در محل تردد اس��تانهای ش��مال غربی 
کشور با مرکز همواره شاهد ترافیک های سنگین در این منطقه می باشد که 
با بهره برداری از این پروژه ملی مشکل ترافیکی این محور نیزبر طرف خواهد 
شد. مدیرکل راه و شهرسازی گیان برقراری ترافیک روان  و ایمن  و نیز کاهش 
تصادفات جاده ای را از اهداف احداث این کنارگذر عنوان کرد و گفت : احداث 
 کنار گذر تالش نقش مهمی در تسهیل آمد و شد و ترانزیت منطقه خواهد داشت.
بیمارس��تان 160 تختخواب��ی اهیجان نیز ازدیگرطرح هایی اس��ت که امروز 
افتتاح می شود این بیمارستان در زمینی به مساحت 18هزار و365 متر مربع 
وبا زیر بنای 17 هزار و501متر مربع )با احتس��اب س��اختمانهای جانبی( و 4 
طبقه احداث ش��ده اس��ت که عملیات اجرایی آن از سال 87 با ظرفیت 204 
تخت دربخش های مختلف درمانگاه، اورژانس، CCU و ICU، آزمایش��گاه ها، 
ات��اق عمل، جراح��ی، داخلی، زنان و زایمان و ک��ودکان و بخش مراقبت ویژه 

اجرایی شده است وآماده واگذاری به علوم پزشکی استان می باشد.

ساعت کار بانک ملی در پایان سال و نوروز
س��اعت کار واحدهای بانک ملی ایران 
در روزه��ای پایان��ی س��ال ج��اری و 

روزهای ابتدایی سال آینده اعام شد.
به گزارش پایگاه خب��ری دنیای بانک، 
تمام واحدهای ای��ن بانک از تاریخ 21 
تا 28 اس��فند ماه به استثنای روزهای 
تعطی��ل ت��ا س��اعت 17 به مش��تریان 
خدمت رسانی خواهند کرد.در روز سه 
شنبه 28 اس��فند ماه مقارن با آخرین 
چهارش��نبه س��ال، واحده��ای بانک تا 
س��اعت 16 فع��ال خواهند بود.ش��عب 
منتخب نیز در روزهای 29 اسفند سال 
ج��اری و نی��ز 3، 4 و 12 فروردین ماه 

سال آینده، از ساعت 9 تا 12 در خدمت مشتریان هستند.

فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه 
سرمایه گذاری بانک مّلی ایران

عرضه و فروش اوراق گواهی س��پرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( 
مرحله پنجم س��ال 1397 در بانک ملّی ایران تا پایان سال ادامه دارد. به 
گزارش روابط عمومی بانک ملّی ایران، این اوراق با نرخ س��ود 18 درصد 
معاف از مالیات اس��ت.نرخ بازخرید این اوراق از تاریخ افتتاح حس��اب تا 
کمتر از ش��ش ماه معادل 10 درصد سالیانه و نرخ بازخرید از شش ماه تا 

قبل از سررسید یک سال معادل 14 درصد سالیانه است.
ف��روش اوراق ضریب��ی از یک میلی��ون ریال و گواهی س��پرده به صورت 
الکترونیکی است. سود گواهی سپرده، آخرین روز هر ماه پرداخت خواهد 

شد.

بانک ملی ایران امسال به 253 هزار نفر 
تسهیات ازدواج داد

بانک ملی ایران در راس��تای سیاست حمایت از ازدواج جوانان در 11 ماه 
ابتدای امس��ال بیش از 253 هزار فقره تس��هیات قرض الحسنه ازدواج 
پرداخ��ت کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، از ابتدای س��ال 
جاری تا پایان بهمن ماه تعداد 253 هزار و 669  فقره تس��هیات قرض 
الحس��نه ازدواج ب��ه ارزش 39 هزار و 743 میلی��ارد و 228 میلیون ریال 

تخصیص داده است.
بانک ملی ایران در س��ال گذش��ته نیز حمایت ویژه ای از ازدواج جوانان 
داش��ته به طوری که در مدت مذکور بیش از 222 هزار فقره تس��هیات 
قرض الحس��نه ازدواج  به ارزش بیش از 23 هزار و 126 میلیارد ریال به 

متقاضیان پرداخت کرده است.
ازم به ذکر اس��ت، در س��ال 97 به منظور حمایت از ازدواج جوانان و بر 
اس��اس اباغ بانک مرکزی، سقف تس��هیات قرض الحسنه ازدواج به 15 
میلیون تومان برای هر یک از زوجین و دوره بازپرداخت آن به 60 ماه با 
همان نرخ چهار درصد کارمزد افزایش یافت.به هر یک از متقاضیان صرفا 
یک مرتبه تسهیات قرض الحسنه ازدواج تعلق می گیرد و متقاضیان به 
مدت دو س��ال )24 ماه( از تاریخ عقد، می توانند برای دریافت تسهیات 

مذکور اقدام کنند.

نمایشگاه عرضه مستقیم پوشاک، ملزومات حجاب 
و کیف و کفش به وسیله بانوان کارآفرین و با هدف 
حمایت از کاای ایرانی ، از 17 اسفند ماه گشایش 
یافت و با استقبال پرشور آحاد مردم مواجه شد. به 
گزارش دبیرخانه جش��نواره ؛ زینب دولتی مجری 
برگزاری نمایش��گاه افزود: این نخستین رویدادی 
اس��ت که تحت عنوان نمایش��گاه عرضه مستقیم 
کاای ایرانی پوش��اک در راستای حمایت از کاای 
ای��ران و محصوات عفاف و حجاب ش��کل گرفته 

است. 
وی اف��زود: 70 گ��روه در ای��ن دوره از نمایش��گاه 
برای عرضه محصوات ایرانی در راس��تای عفاف و 
حج��اب حضور دارند و محصوات مربوط به عفاف 
و حجاب شامل چادر، مانتو، انواع ملزومات حجاب 
و کیف و کفش در این نمایشگاه محصوات عرضه 
ش��ده با حداقل 20 درصد تخفیف ارایه می گردد.  
دولتی اظهار داشت: طرح تعویض چادر نو با کهنه 
با حداقل هزین��ه ، از دیگر مزیت های رقابتی این 
نمایشگاه است که گام موثری در تامین خرید مردم 
برای ورود به سال جدید است. همچنین در راستای 
حمایت از تولید و عرضه حجاب در کش��ور اسداه 
سلیمانی رییس مدیرعامل انجمن حجاب و عفاف 
گفت��ه ب��ود : تولید محصوات حج��اب و مدیریت 
آن، جزی��ره ای اس��ت و متأس��فانه تولید کنندگان 

محصوات حجاب در غربت کامل اند. 
در مملکت��ی که 230 ه��زار ش��هید دارد و 170 

ه��زار تعداد از آن به حجاب، وصیت کرده اند، 100 
میلیون دار هم به ارز چادر اختصاص نداده اند در 
حالی که به اقام دیگر، 18 میلیارد دار اختصاص 
داده اند. این یک ظلم است و کسی پاسخگو نیست.
وی تاکید کرد: صنعت پوش��اک ما در ظاهر، صنف 
دارد اما بیش��تر با نظر دولتی ها اداره می ش��ود لذا 
با این ش��رایط معلوم اس��ت که پیشرفتی حاصل 
نمی ش��ود تنها اگر دو یا سه سال در زمینه حجاب 

و عفاف، تمرکزی حاصل ش��ود، س��ود و اش��تغال 
زیادی نصیب کش��ور می شود. نخستین کارگاه مد 
و لباس با موض��وع عفاف و حجاب با حمایت ویژه 
اتحادیه تشکل های قرآنی کل کشور و انجمن تولید 
کنن��دگان محصوات عفاف و حجاب و کتاب ملی 
م��د و لباس از 17 تا 20 اس��فند از س��اعت 10 تا 
21 در اتوبان ارتش. بلوار نیرو زمینی. سالن سروناز 

آماده پذیرایی از بازدید کنندگان است.

حسین مهري در بازدید از طرح هاي استان زنجان از پرداخت 1600 میلیارد 
ریال به واحدهای تولیدی و صنعتی استان زنجان در 11 ماهه سال 97 خبر 
داد و اف��زود: 500 میلیارد ریال از این مبلغ مربوط به تس��هیات طرح رونق 

تولید است.
به گزارش پایگاه اطاع رس��اني بانک صنعت و معدن، حس��ین مهري رییس 
هیأت مدیره و مدیرعامل این بانک که روز س��ه ش��نبه به استان زنجان سفر 
ک��رده بود در دیدار ب��ا کارکنان این بانک در ش��عبه ابهر ب��ا تأکید بر نقش 
مؤثر بانک صنعت و معدن در تأمین مالي صنایع این اس��تان اظهار داش��ت: 
سرپرس��تی ش��عب بانک صنعت و معدن در اکثر اس��تان ها رتبه های اول تا 
س��وم را در پرداخت تس��هیات طرح رونق تولید کس��ب کرده اند و در سال 
جاري سرپرستی استان زنجان در پرداخت این تسهیات، جایگاه دوم در بین 

بانک های استان را به خود اختصاص داده است.
مه��ری بیان داش��ت: از ابتداي ط��رح رونق تولید در س��ال 95 تاکنون مبلغ 
1579 میلیارد ریال در قالب این طرح از سوي بانک صنعت و معدن به صنایع 

استان زنجان پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: بزرگ ترین حجم س��رمایه گذاری با حدود 232 میلیون یورو 
مربوط به نیروگاه زنجان اس��ت که توس��ط این بانک از محل صندوق توسعه 

ملی تأمین اعتبارشده است.
مهری خاطرنشان کرد: حفظ سطح تولید و اشتغال موجود واحدهاي تولیدي 
از اولویت های بانک صنعت و معدن است که با تأمین سرمایه در گردش این 

واحدها در صدد دستیابي به این مهم هستیم.

وی خاطرنش��ان ک��رد: دومی��ن اولویت این بان��ک، تأمین اعتب��ار طرح های 
نیمه تمام است که این طرح ها به سرعت به بهره برداری رسیده و وارد چرخه 
تولید ش��وند و از هدر رفت منابعي که تاکنون در این پروژه ها صرف ش��ده 

است، جلوگیري بعمل آید.
مه��ری افزود: اولویت بع��دی بانک صنعت و معدن، تأمی��ن اعتبار طرح های 
تکمیلی و توس��عه ای واحدهاي موجود اس��ت تا همگام با نیاز بازارهاي هدف 
حرکت کرده و بتوانند سطح کیفیت و کمیت محصوات تولیدي را در سطح 

قابل قبول حفظ کنند.
مدیرعام��ل بانک صنعت و مع��دن در خصوص ارائه تس��هیات به واحدهای 
تعطیل  شده گفت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در این خصوص 
تصمیم می گیرد و اگر واحدهای تولیدی تعطیل  شده، توجیه مالی، اقتصای و 
بازار داشته و فقط به دلیل نبود سرمایه در گردش تعطیل شده باشد به یقین 

از حمایت بانک صنعت و معدن برخوردار می شوند.
وي همچنین در ادامه برنامه بازدید از واحدهاي صنعتي اس��تان از ش��رکت 
ه��اي الکترود میکا، کیل��وس و پویا ریس ابهر بازدید کرد و براي حل و فصل 
مش��کات این واحدها با صنعتگران و کارآفرینان ب��ه تبادل نظر و همفکري 

پرداخت.
ش��ایان ذکر اس��ت، طرح هاي بزرگي همچون ش��رکت ه��اي پویاریس ابهر، 
کیلوس، فواد کاران افق، س��یمان خمس��ه، آرسام گرانیت غرب، کیان فواد 
ابهر، مات خش��ک زنجان، س��رمه پود و رسا لوله پاس��ارگاد در این استان از 

سوي بانک صنعت و معدن تأمین مالي شده اند.

استقبال گسترده از نمایشگاه عرضه مستقیم پوشاک و ملزومات حجاب

پرداخت 1600میلیارد ریال تسهیات به واحدهای تولیدی زنجان 


