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وزير کشور گفت :صادرات کاالهاي اساسي از مرزها ممنوع است.به گزارش خبرگزاري مهر ،عبدالرضا
رحمانيفضلي در جلسه ستاد مقابله با قاچاق سوخت با اشاره به گزارش وزارت راه و شهرسازي از
اجراي طرح پيمايش مصرف سوخت خودروهاي سنگين و برونشهري ،اظهار داشت :طرح پيمايش
و  gpsبا مسئوليت وزارت راه و کشور کماکان در دستور کار باشد و اين کار با همکاري و هماهنگي
اتحاديهها انجام بگيرد؛ از سوي ديگر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تشکيل کارگروهي تصميم
کامل و جامعي نسبت به مصرف سوخت خودروهاي سنگين داخلي و ترانزيت تهيه و ارائه کند.وي
با اشاره به گزارش ارائه شده درباره مصرف سوخت لنجها در آبهاي سرزميني جمهوري اسالمي
ايران و نحوه تعيين قيمت سوخت آنها ،افزود :لنجهايي که در داخل آبهاي مرزي جمهوري
اسالمي ايران فعاليت دارند از قيمت مصوب داخلي سوخت بهره مند خواهند شد.وزير کشور ادامه
داد :ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کارگروهي مصرف واقعي هر کدام از لنج ها را تعيين کند،
از سوي ديگر اين کارگروه با همکاري وزارت نفت تصميم جامعي نسبت به نحوه محاسبه نرخ

اجتماعي

سوخت لنجهايي که مقاصد خارج از آبهاي سرزمين ايران دارند با رعايت مقررات حمل کاال،
تصميمگيري کند.رحماني فضلي با اشاره به تصميم قبلي ستاد مقابله با قاچاق سوخت نسبت به
تبديل سوخت همه نيروگاه ها از نفت به گاز ،تصريح کرد :بر اساس گزارش وزارت نفت تمامي
نيروگاهها به جز دو نيروگاه نسبت به تغيير سيستم مصرف سوخت خود به گاز اقدام کرده اند
و مابقي نيروگاه ها در زمانبندي مشخص بايد انجام شود .وزير کشور اظهار داشت :نيروهاي
انتظامي و امنيتي نسبت به خروج کاال و فرآورده هاي سوختي از مرزها مراقبت و کنترل هاي
بيشتر و جدي تري داشته باشند همچنين دبير مناطق آزاد ظرف يک هفته برنامه مشخصي به
منظور جلوگيري از خروج کاالهاي اساسي و ضروري در مناطق آزاد ارائه کند.وي با بيان اينکه
صادرات از مبادي رسمي برقرار است ،گفت :صادرات کاالهاي اساسي و ضروري از تمام مرزهاي
کشور ممنوع است ،استانداران ،گمرک و دستگاه هاي مسئول با همکاري يکديگر موظف هستند
از خروج کاالهاي اساسي جلوگيري کنند.

کدخدايي:

معاونان وزرا و استانداران بازنشسته
بايد بروند

»
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محمدجواد الريجاني:

» خبر

سخنگوي صندوق بازنشستگي کشوري اعالم کرد:

 ۳۱شهريور؛ آخرين مهلت بازنشستگان
براي ثبت نام وام ضروري پنج ميليوني

سخنگوي صندوق بازنشستگي کشوري آخرين مهلت بازنشستگان براي ثبت نام وام ضروري
 ۵ميليوني را  31شهريور ماه جاري اعالم کرد.به گزارش خبرگزاري مهر ،محمدرضا افشار
اظهار داشت :با آغاز به کار سامانه «ثبت نام وام ضروري بازنشستگان و موظفين در سال
 »۹۷و با گذشت  ۲۰روز ،در سايت صندوق بازنشستگي کشوري به نشاني ،cspf.ir
تا کنون  ۱۹۷هزار و  ۹۹۳نفر تقاضاي خود را در اين سامانه ثبت کردند.وي يادآور شد:
ثبت نام اينترنتي وام ضروري  ۵ميليون توماني بازنشستگان کشوري ،از اول شهريور ماه
همزمان با هفته دولت به مدت يک ماه ( ۳۱شهريور) در سايت صندوق بازنشستگي کشوري
به نشاني  cspf.irآغاز شده که در صورت افزايش تعداد متقاضيان نسبت به تعداد تسهيالت
ارائه شده ،پرداخت وام به صورت قرعه کشي انجام خواهد شد.

فتاح خبر داد:

امکان پرداخت چهار هزار ميليارد تومان
تسهيالت به مددجويان

رئيس کميته امداد امام خميني(ره) از امکان پرداخت  4هزار ميليارد تومان تسهيالت
به مددجويان خبر داد.به گزارش گروه اجتماعي خبرگزاري آنا سيد پرويز فتاح ،با اشاره
به دغدغه مسئوالن در ساماندهي وضعيت معيشتي مردم اعالم کرد :تصميمات مهمي
به نفع همه مردم کشور بهويژه اقشار آسيبپذير در حال نهايي شدن است که بهزودي
شاهد اجراي آن خواهيم بود.وي تأکيد کرد :اکنون زمان تسويهحسابهاي سياسي نيست
و همه بايد براي عبور از اين بحران اقتصادي بسيج شوند.فتاح با اعالم اينکه براي جبران
مشکالت اقتصادي اعتبارات وام ضروري و کمکهاي موردي به اقشار نيازمند افزايش يافته
است گفت :تا عبور از اين بحران بايد حمايت از مددجويان با شرايط خاص افزايش يابد.
رئيس کميته امداد از تغيير برخي بستههاي حمايتي اين نهاد به نفع مددجويان با توجه به
مشکالت اقتصادي خبر داد و افزود :اين بستهها متناسب با خانوارهاي تحت حمايت داراي
بيمار خاص ،اجارهنشين يا مددجويان در شرف ازدواج طراحي شده است.وي با اعالم اينکه
زمان صف انتظار دريافت خدمات کميته امداد کاهش مييابد گفت :بر اساس ضوابط و
مقررات اين نهاد افراد متقاضي دريافت خدمات که شرايط تحت حمايتي را داشته باشند
بر اساس نوع نياز تحت حمايت قرار ميگيرند.فتاح با اشاره به اينکه امسال با افزايش
 100درصدي اعتبارات اشتغا لزايي مددجويان امکان پرداخت  4هزار ميليارد تومان تسهيالت
فراهم شده است گفت :امسال طبق تبصره  ۱۶قانون بودجه 2 ،هزار و  ۵۰۰ميليارد تومان
به اشتغال مددجويان روستايي اختصاص يافته است.

مردي با سر بريده همسرش در پاسگاه پليس

مردي هندي با سر بريده همسرش وارد پاسگاه پليس شد و مأموران را بهتزده کرد.به
گزارش گروه بينالملل خبرگزاري آنا از اسکاينيوز ،مردي هندي با حالتي عجيب در حالي
که سر بريده همسر خود را در دست گرفته بود ،وارد ايستگاه پليس شد و به قتل وي
اعتراف کرد.او به مأموران پليس گفت« :من همسرم را که عاشقانه دوستش داشتم ،به قتل
رساندم».به گفته مأموران پليس هند ،اين مرد مدعي است همسرش به او خيانت ميکرد
و هنگامي که متوجه خيانت همسرش ميشود ،وي را به قتل ميرساند.

مکتب اهل بيت (ع) مانع سيطره غرب بر جهان اسالم است
معاون بينالملل و دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه گفت:
مکتب اهل بيت (ع) مانع سيطره غرب بر جهان اسالم است.
به گزارش خبرگزاري آنا از مشهد ،محمدجواد الريجاني در
يادواره شهداي انفجار حرم امام هشتم (ع) با عنوان عاشورا
در عاشورا با بيان اينکه تصور دشمنان در ابتداي انقالب
اسالمي ،افول آن در همان اوايل بود؛ خيالي واهي که بعد
از گذشت  40سال از انقالب آرزوي آن به دل آنها مانده
است؛ دشمن متوجه انقالبي است که سياستهاي آن را
برمال و خنثي ميکند گفت :عاملي که مانع سيطره غرب بر
جهان اسالم است پيروي از مکتب اهل بيت(ع) است؛ غرب
متوجه شده اين مکتب بروز بااليي دارد و اسالم بدون مکتب
اهل بيت(ع) قابل انحراف است لذا مکتب اهل بيت(ع) را
مورد هجمه قرار داده است.وي با بيان اينکه تيرهاي غرب
و دشمنان اهل بيت(ع) به سمت مکتب اهل بيت(ع) است
اما بيداري حضرت امام(ره) و دکترين مقاومت ،که در راس
آن قيام و حرکت سيدالشهدا(ع) است عامل برمالکننده
نقشه دشمنان اهل بيت(ع) است تصريح کرد :تروريسم
امرو ِز غرب ،بسيار تروريسم رسوايي است؛ نخستين ويژگي
اين جريان ادغام آن با چاشني اسالم است؛ يعني امروز

دشمنان ما جرياني مثل داعش را که مدعي دروغين دين
و خالفت است باعنوان به ظاهر اسالمي به وجود آوردهاند
که خشونت بي مرز از شاخصه اساسي اين جريان است.
الريجاني با اشاره به بيداري ملت فهيم ايران که فريب مکر
و حيله ياوه گويان را نخورده و هرگز نميخورند تاکيد کرد:
اين تجربه در ايران رسوا شده است ،منافقان که امروز در
غرب از انواع امکانات و خدمات عليه جمهوري اسالمي
استفاده ميکنند همان داعشيهايي هستند که ريش خود
را تراشيدهاند؛ اينها در کارنامه سياهشان که سابقه ترور
17هزار شهيد را دارا هستند کم از داعش ندارند.وي افزود:
نقطه شروع نفاق ،انحراف از دين است که در ادامه منجر به
نفاق در عمل و خروج عليه امام عادل ميشود ،اين شاکله
تئوري نفاق است.منافقان با قبول صرف شکل کليت اسالم
و گرايش تفکر مارکسيستي نتوانستند راه درست را پيدا
کنند لذا گرايش پيدا کردند به اسالمي که در آن احکام
دين و شرع وجود نداشته و مارکسيستي که در آن زمان
مد روز بود ،اين انحراف پايه نفاق شد و در بعد از انقالب چه
جناياتي که نکردند.وي تصريح کرد :ما در کشور جريانات
ديگري هم داريم که از همين مرض آسيب ديدند؛ مثال در

آمادگي کامل پايانههاي مرزي براي
ارائه خدمات در اربعين حسيني

فتنه سال  88گروهي در مقابل نظام اسالمي ايستادند و
پرچمهاي عزاداري را در روز عاشورا آتش زدند اين اتفاقات
و انحرافات نتايج پيروي از مکتب سکوالر است.وي افزود:
بايد توجه داشته باشيم که انحراف ميتواند ظاهري ديني
داشته باشد لذا بايد نسبت به انحراف در دين حساس باشيم
و براي اينکه ريشه نفاق در کشور را بخشکانيم بايد بصيرتمان
را افزايش دهيم.مذاکرات هستهاي و برجام با انگيزه تضعيف

بنيه دانش ،علم و پژوهش و با هدف عدم دستيابي ملت و
کشور به حوزههاي وسيع دانش و تکنولوژي بود؛ حوزه اتمي
تنها شاخهاي از علم است؛ شهداي هستهاي شهداي معمولي
نبودند.امروز با پديده جالبي روبهرو هستيم که دولتهايي
تصميم ميگيرند ملتي را از حوزههاي اتمي اين اقدام بيسابقه
است اما توجه داشته باشيد که اگر علم در ثريا باشد بخشي
از ايرانيان به آن دست پيدا خواهند کرد.

اختصاص  ۲۵۰ميليارد تومان سبد کاال براي کميته امداد و بهزيستي
تحت حمايت دولت قرار مي گيرند شناسايي شده اند ،بيان داشت :مردم نگراني
از بابت ارائه خدمات سالمت و موادغذايي و تجهيزاتي که در اين حوزه دريافت
مي کنند نداشته باشند و به آنها در حوزه معيشتشان اميدواري مي دهيم.محسني
بندپي با بيان اينکه امروز از ظرفيت شرکت هاي دانش بنيان براي توليد اقالم
دارويي مورد نياز کشور بهره خواهيم برد ،گفت :شرکت داروسازي فارابي يکي
از قوي ترين شرکت هاي دارويي است که ضمن توليد بخش عمده اي توليدات
دارويي کشور همچنين در حوزه صادرات دارويي جايگاه خوبي دارد و امروزه در
وضعيتي قرار دارد که امکان توليد يکي از اقالم دارويي مورد نياز کشور را دارد
که حدود  ۴۹تا  ۵۱درصد مواد دارويي کشور را شامل مي شود.وي از رصد و

پايش طرح هاي اشتغال در قالب کارگروه ملي و استاني خبر داد و افزود :در اين
راستا از ظرفيت اتاق بازرگاني و جهاد کشاورزي استفاده که به صورت مرتب بر
طرح هاي اشتغال رصد داشته باشند و اگر طرحي با مشکل مواجه شد متوقف و
با سررسيد وام دچار مشکل نشوند.سرپرست وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعي با
بيان اينکه بهدنبال سرعت بخشي به روند اشتغال هستيم به طوري که توانستيم
تعهد دولت براي اشتغالزايي در امسال که تا  ۹۵۰هزار تا يک ميليون نفر است
را جامه عمل بپوشانيم ،گفت :با توجه به شرايط استان اصفهان با بودجه تا سقف
 ۶ميليارد تومان و باالتر موافقت شد تا با تأييديه استاندار اصفهان در روند اين
کار با سرعت قابل قبولي مواجه شويم.

سرپرست سازمان اورژانس کشور خبر داد:

سرپرست سازمان اورژانس کشور از تشکيل اورژانس بانوان به زودي در کشور
خبر داد.به گزارش ايسنا ،پيرحسين کوليوند در سخنان پيش از خطبه هاي نماز
جمعه تهران با بيان اينکه اورژانس «پيشبيمارستاني» در سال  ۵۴چهارمين
اورژانس دنيا بوده است ،گفت :اين اورژانس با چهار پايگاه فعاليت خود را در
تهران آغاز کرد و تا به امروز با برکات جمهوري اسالمي توسعه و پيشرفت
پيدا کرده است .سال گذشته با کمک وزير بهداشت و تصويب مجلس شوراي
اسالمي ،مرکز «فوريت هاي پزشکي» ،به سازمان اورژانس تبديل شد و امروز
با بيش از  ۲۸۰۰پايگاه زميني ۳۹۰۰۰ ،پايگاه هوايي ،و  ۲۷۰موتورآمبوالنس
و  ۶۵اتوبوس آمبوالنس مشغول فعاليت است.وي با بيان اينکه در مجموع
 ۴۸۰۰دستگاه آمبوالنس در کشور مشغول فعاليت هستند ،اظهار کرد :در

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
نوبت دوم شركت تعاوني مسكن اعضا
سازمان نظام مهندسي ساختماني اروميه
به شماره ثبت 9381

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم شركت
تعاوني مسكن اعضاء نظام مهندسي ساختمان اروميه راس ساعت  16بعد
از ظهر روز شنبه مورخ  97/7/14در محل سالن اجتماعات اداره تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي شهرستان اروميه واقع در فلكه مدرس تشكيل ميگردد.
از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم
راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور
بهم رسانند و يا با توجه به ماده  19آييننامه نحوه تشكيل مجامع عمومي
در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود
را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تاماالختيار از بين اعضاء
تعاوني يا خارج از آنان واگذار نمايد در اين صورت هر عضوي ميتواند عالوه
بر راي خود حداكثر حق سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك
راي باوكالت داشته باشد .توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك
روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير
از ايام تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط بازرسان بررسي
و تاييد گردد در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي
به تاييد يكي از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:
 -1طرح و تصويب اصالح ماده  47اساسنامه
 -2طرح و تصويب تمديد مدت زمان فعاليت تعاوني براي  5سال به علت
اتمام مدت در اساسنامه
تاريخ انتشار 97/6/24
خ ش  97/6/24هيئت مديره تعاوني مسكن سازمان نظام مهندسي
م الف 2152
ساختمان اروميه
آگهي تحديد حدود اختصاصي
چون ششدانگ يك قطعه زمين زراعي قسمتي از پالك  2190تا 2189
اصلي به مساحت  3939/07مترمربع واقع در بخش يك ايذه خريداري
شده از حاجت قرباني كه در اجراي راي شماره  95/8234قانون تعيين
تكليف اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي به نام آقاي حاجت قرباني
فرزند محمدعلي صادر گرديده و تاكنون تحديد حدود به عمل نيامده لذا
بنا به درخواست متقاضي تحديد حدود اختصاصي پالك فوق روز شنبه
مورخ  97/7/14راس ساعت  9صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد
لذا بدينوسيله به اطالع مجاورين و صاحبان حقوق ارتفاقي مي رساند
كه تحديد حدود ملك مزبور در وقت مقرر انجام خواهد شد معترضين
مي توانند اعتراضات خود را طبق ماده  20قانون ثبت از روز تحديد حدود
به مدت  30روز به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند در غير اين
صورت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار 97/6/24
مرداني -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك
د ش 97/6/24
شهرستان ايذه
بدينوسيله به آقاي بابك حيدرپور نام پدر  :علي شماره شناسنامه 857 :
به نشاني :آمل – آفتاب  44ابالغ ميشود كه بانك سپه به استناد قرارداد
بانكي شماره  178607802جهت وصول مبلغ  147/631/631ريال تا
تاريخ  97/1/31به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا
روز تسويه كامل بدهي طبق مقررات عليه شما اجراييه صادر نموده و
پرونده اجرايي به كالسه  9700279در اين اداره تشكيل شده و طبق
گزارش مورخ  97/3/22مامور محل اقامت شما بشرح متن سند شناخته
نشده لذا بنا به تقاضاي بستانكار طبق ماده  18آيين نامه اجرا مفاد اجراييه
فقط يك مرتبه در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي ميشود
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهي كه روز ابالغ محسوب
ميگردد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد عمليات اجرايي
جريان خواهد يافت
97/6/24
تاريخ انتشار
مسئول واحد اجراي اسناد رسمي آمل
د ش 97/6/24

تشکيل اورژانس بانوان؛ بزودي

دو سال گذشته  2400دستگاه آمبوالنس به ناوگان زميني اين سازمان اضافه
شده است و  700دستگاه ديگر نيز ظرف يک ماه آينده به اين ناوگان افزوده
خواهد شد.وي با اشاره به طرح تحول سالمت و افزودن  ۳۹اورژانس هوايي با
عنايت وزير بهداشت به اين بخش ،تصريح کرد :اورژانس هوايي تاکنون بالغ
بر  ۲۲هزار مصدوم را جابهجا کرده است .همچنين  ۶۵درصد مصدومان به
شکل مستقيم به اتاق عمل اعزام شدند .مرکز فوريتهاي پزشکي در مواقع
بحران و باليا با روحيه جهادي و نشاط سازماني به ارائه خدمت ميپردازند
که اين رويه در همه کارکنان اين سازمان وجود دارد.کوليوند با با بيان اينکه
در ايام محرم و صفر ،اربعين ،نوروز ،طرحهاي زمستاني ،چهارشنبه آخر سال
و  ...خدمات ويژهاي از سوي اورژانس کشور ارائه ميشود ،توضيح داد :با

اجرائيه
مشخصات محكوم له /محكوم لهم

نام :بانك قوامين
نشاني  4 :راه رسالت  24متري اشرفي اصفهاني نبش ك اول
مشخصات محكوم عليه /محكوم عليهم
نام -1 :فرزاد  -2وحيد  -3محمد جواد  -4امين اله  -5رضا
نام خانوادگي -1 :عباس زاده  -2رحيمي  -3عباس زاده  -4عباس زاده  -5رحمتي
نام پدر -1 :مهرزاد  -2حسين  -3مرتضي  -4مصطفي - -5
نشاني  -1 :شهرستان ايالم پاساژ ملت ط همكف طالفروشي عباس زاده
 -2شهرستان ايالم خ طالقاني پاساژ طالقاني
 -3شهرستان ايالم پاساژ ملت ط همكف طالفروشي
 -4شهرستان ايالم پاساژ ملت ط همكف
 -5شهرستان ايالم رزمندگان منازل سازماني نيرو انتظامي بلوك يك
محكوم به
بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه9409970843400872
محكوم عليها به صورت تضامني محكوم است به  -1مبلغ  225/000/000ريال بعنوان اصل
خواسته  - 2هزينه دادرسي  6/710/000ريال  -3خسارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواست
 93/10/9مطابق قرارداد  -4نيم عشر كه در واحد اجراي احكام محاسبه ميگردد
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
 -1ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ( ماده  34قانون اجراي احكام مدني)
 -2ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد -3 .مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفاء
محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند ظرف سي
روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول وغير منقول به
طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالي
واعتباري ايراني يا خارجي دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاي مذكور و كليه اموالي
كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست
نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يكسال قبل از طرح دعواي
اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضايي ارائه نمايد واال به درخواست محكوم
له بازداشت ميشود مواد  8و  3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 1394
-4خودداري محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حكم
حبس تعزيري درجه هفت را در پي دارد ماده  34قانون اجراي احكام مدني وماده  20ق
آ م و ماده  16قانون نحوه اجراي محكوميت مالي  -5 ، 1394انتقال مال به ديگري به هر
نحو با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد
موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو
مجازات ميشود ( ماده  21قانون نحوه اجراي محكوميت مالي  -6 ،)1394چنانچه صورت
اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محكوم عليه از زندان منوط به موافقت
محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود( تبصره  1ماده
 3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي )1394
تاريخ انتشار 97/6/24
منشي شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي
د ش 97/6/24

دادگستري ايالم – يادگاري

دادنامه
تاريخ  97/5/17پرونده كالسه  970272دادنامه شماره 9709972401600683
مرجع رسيدگي كننده  :شعبه ششم دادگاه كيفري دو زنجان
شكات -1 :خانم زهرا جوهر فرزند رضا  -2آقاي رضا جوهر فرزند غالمعلي همگي به نشاني
زنجان – خيابان بعثت – كوچه سيالب – ساختمان شبنم  -14طبقه  4واحد 7
متهم آقاي محمد حسين قزل كمر به نشاني زنجان
اتهام :ايراد جرح عمدي با چاقو
راي دادگاه
نظر به كيفرخواست صادره از سوي دادستان محترم عمومي و انقالب زنجان عليه آقاي
اميرحسين قزل كمر كه بلحاظ عدم حصول امكان دسترسي به وي مشخصات تكميلي وي
در پرونده منعكس نمي باشد داير بر ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو موضوع شكايت
خانم زهرا جوهر به قيمومت موقت از سوي آقاي رضا جوهر كه حسب محتويات پرونده
محجور غير متصل به صغر ميباشد با عنايت به محتويات پرونده و شكايت شاكي و گواهي
پزشكي قانوني و محرز بودن درگيري و اختالف في مابين طرفين با لحاظ تحقيقات محلي
موجود در پرونده كه حكايت از شرارت متهم در محل ميدان تره بار دارد و نيز عدم حضور
متهم در مراحل تحقيق مقدماتي و رسيدگي دادگاه جهت دفاع از اتهام انتسابي و اثبات
برائت خويش در مرجع تحقيق و در جلسه رسيدگي دادگاه نهايتا دادگاه اتهام انتسابي به
متهم را محرز و مسلم تشخيص و مستندا به مواد  374از قانون آيين دادرسي كيفري
و مواد  2و  17و  448و  449و  709و  710و  714از قانون مجازات اسالمي مصوب  92و
تبصره ماده  614قانون تعزيرات و مجازات بازدارنده مصوب  ، 1375مشاراليه را از حيث
جنبه خصوصي به پرداخت يكصدم از ديه كامله از بابت بريدگي بخيه شده داميه و ثالث
فوقاني ران چپ در حق شاكي رضا جوهر ظرف يكسال از تاريخ وقوع جرم 96/6/13
و نيز از حيث جنبه عمومي به پرداخت  1سال حبس تعزيري درجه  6محكوم و اعالم
مي نمايد راي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه
و پس از انقضاي آن ظرف بيست روز ديگر ( در هر دو قسمت جنبه عمومي و خصوصي
بلحاظ ارتباط الينفك در جنبه با يكديگر ) قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم
تجديدنظر استان زنجان ميباشد.
تاريخ انتشار 97/6/24
اصفهاني
م الف 748
رئيس شعبه ششم دادگاه كيفري  2زنجان

سخنگوي شوراي نگهبان گفت :معاونان وزرا و استانداران بازنشسته بايد بروند.به
گزارش خبرگزاري فارس ،عباسعلي کدخدايي در ارتباط تلفني با خبر  ۲۱شبکه اول
با بيان اينکه قانون منع بهکارگيري يا پايان همکاري بازنشستگان تا دو ماه آينده الزم
االجراست ،افزود :طي بندهاي الف ،ب ،ج اين مصوبه بهکارگيري بازنشستگان دولتي در
جايگاههاي روساي سه قوه ،معاون اول رئيس جمهور و نواب رئيس مجلس و اعضاي
شوراي نگهبان ،وزرا و نمايندگان و معاونين رئيس جمهور بالمانع اعالم شده است.
کدخدايي تاکيد کرد :بندهاي (د) و (ه) ماده  71قانون مديريت کشوري که شامل
استانداران و سفرا و معاونين وزراء است مشمول ممنوعيت بهکارگيري بازنشستگان
مي شود .البته در اين مصوبه استثنائاتي هم براي جانبازان باالي  50درصد ،آزادگان
باالي سه سال و فرزندان شهدا ديده شده است.وي با اشاره به استثنائات ديگري در
برخي دستگاهها گفت :نيروهاي مسلح تابع قوانين ديگري هستند.سخنگوي شوراي
نگهبان همچنين تصريح کرد :رويه اجراي اين مصوبه مشمول فرصتي دو ماه است و
سازمانها و ارگانهايي که اين قانون برايشان صادق است ظرف دو ماه بايد در خصوص
اجراي آن اقدام کنند و ضمانت اجراي اين قانون مانند ديگر قوانين ،جرم انگاري يا
انفصال از خدمت خواهد بود.

معاون سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي اعالم کرد:

بندپي خبر داد:

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي از اختصاص  250ميليارد تومان
سبد کاال براي مددجويان کميته امداد و بهزيستي خبر داد.به گزارش خبرنگار
مهر ،انوشيروان محسني بندپي در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت :دولت به
منظور حمايت از پنج دهک جامعه که حداقل حقوق را دارند حمايت غذايي و
اجتماعي براي  ۱۱ميليون خانوار تدارک ديده است که در نيمه دوم امسال به
اجرا مي آيد.وي با بيان اينکه بسته حمايتي از مددجويان کميته امداد و بهزيستي
از  ۲۱۰ميليارد تومان به  ۲۵۰ميليارد تومان افزايش يافته است ،گفت :همچنين
اين بسته حمايتي براي  ۳۵۰هزار دانش آموز که در مدارس شبانه روزي مشغول
به تحصيل هستند ،تدارک ديده شده است.وي با اعالم اينکه گروه هايي که

خبر »

کمک مساجد ،مدارس ،دانشگاهها و  ...در چهارشنبه آخر سال شاهد کاهش
 ۳۰تا  ۳۵درصدي مصدومين بودهايم .در حادثههاي اخير مثل پالسکو ،معدن
يورت و زلزله کرمانشاه يکي از دستگاههايي که خوش درخشيد ،اورژانس بود
به عنوان مثال در جريان زلزله کرمانشاه اورژانس توانست هفت رکورد را به
ثبت برساند.سرپرست سازمان اروژانس کشور همچنين اظهار کرد :با توجه به
اينکه نيمي از جمعيت را زنان تشکيل ميدهند در نظر داريم تا اورژانس ويژه
بانوان را به زودي احداث کنيم تا به اين قشر خدمات ويژه ارائه شود .همچنين
با متروي تهران نيز همکاريهايي صورت خواهد گرفت تا از رمپ ويژه براي
انتقال به مراکز تروما استفاده شود .در تهران همچنين اورژانس هوايي با همکاري
قرارگاه ثاراهلل و نيروي انتظامي تقويت خواهد شد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوق العاده (نوبت اول) شركت
تعاوني مسكن اعضا سازمان نظام مهندسي
ساختمان اروميه به شماره ثبت 9381

بنا به تصويب هيئت مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
ت تعاوني مسكن اعضاء سازمان نظام مهندسي ساختمان
نوبت اول شرك 
اروميه راس ساعت  17:30بعدازظهر روز شنبه مورخ  97/7/14در محل
سالن اجتماعات اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شهرستان اروميه واقع
در فلكه مدرس تشكيل ميگردد .از عموم سهامداران و اعضاء محترم
دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و
ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به ماده
 19آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي
در مجمع ميسر نباشد ،ميتواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به
عضو ديگر يا نماينده تام االختياري از بين اعضاي تعاوني يا خارج ا ز آنان
واگذار نمايد در اين صورت هر عضو ميتواند عالوه بر راي خود حداكثر
حق  3راي با وكالت و هر شخص غير عضو تنها يك راي با وكالت داشته
باشد توضيحا اينكه وكالتنامههاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار
آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در
محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيئت مديره بررسي و تاييد گردد.
در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي
از دفترخانههاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هيئت مديره و بازرس
 -2طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 96
 -3طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال 96
 -4طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره براي هزينههاي سال
مالي 1397
 -5اتخاذ تصميم براي درخواست وجه به عنوان علي الحساب از اعضاء
براي تكميل واحدهاي پروژه
 -6اتخاذ تصميم در خصوص بند  2ماده  5قرارداد منعقده با اعضاء با
موضوع  2/5درصد جرائم ديركرد.
 -7اتخاذ تصميم براي واحدهاي مازاد پروژه سياوش و نحوه واگذاري
آنها
 -8اتخاذ تصميم در رابطه با جابه جايي واحدهاي باقي مانده توسط
اعضاء
 -9اتخاذ تصميم براي واحدهاي خدماتي طبقه همكف
 -10طرح و تصويب حق الزحمه بازرس
 -11اتخاذ تصميم در خصوص اخراج اعضايي كه به تعهدات قانوني مقرر
در ماده  58اساسنامه عمل ننمودهاند.
 -12انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي البدل به علت
اتمام ماموريت
 -13اتخاذ تصميم درخصوص خريد زمين توسط تعاوني براي اعضايي كه
از فاز سياوش برخوردار نشدهاند.
نكته :كليه كانديداهاي عضويت در سمت بازرس بايستي حداكثر تا ظرف
مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهي مذكور مدارك شناسايي ذيل را با
مراجعه به دفتر شركت واقع در خيابان  16متري منشعب از بلوار شورا
خيابان شهيد فتح الهي (آخر ديزج سياوش) محل پروژه ساختماني تحويل
و رسيد دريافت نمايد.
مدارك الزم براي كانديداتوري:
 -1كپي شناسنامه
 -2كپي آخرين مدرك تحصيلي
 -3كپي كارت نظام مهندسي
 -4تكميل فرم كانديداي عضويت در سمت بازرس
تاريخ انتشار 97/6/24
خ ش 97/6/24
م الف 2153
هيئت مديره تعاوني مسكن سازمان نظام مهندسي

معاون برنامهريزي سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي گفت :امکانات و زيرساختهاي
الزم در سه پايانه مرزي شلمچه ،چذابه و مهران براي ارائه خدمات به زائران اربعين
حسيني مهياست.به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري آنا خداداد مقبلي ضمن بازديد
از پايانه مرزي شلمچه و چذابه اظهار کرد :تمهيدات الزم براي تسهيل خروج و ورود
زائران اربعين از سه گذرگاه مرزي کشور فراهم است ،ضمن اينکه نقاط پرحادثه
مسيرهاي منتهي به پايانههاي مرزي در استانهاي خوزستان و ايالم شناسايي شده
و تا قبل از اربعين ايمنسازي ميشوند.وي ،مرز شلمچه را دومين مرز پرحجم از نظر
خروج و ورود زائران اربعين حسيني بعد از مرز مهران معرفي کرد و افزود :با همراهي
و کمک دستگاههاي استاني نقاط ضعف موجود در پايانههاي مرزي شلمچه و چذابه تا
قبل از اربعين برطرف خواهد شد.معاون برنامهريزي سازمان راهداري و حمل و نقل
جادهاي به پيشبيني افزايش  10درصدي تردد زائران اربعين حسيني در سال جاري
اشاره کرد و گفت :همه امکانات حمل و نقل و ناوگان جادهاي کشور براي ارائه خدمات
به زائران حسيني بسيج و از همه ظرفيتها براي جابجايي زائران استفاده ميشود.
مقبلي مرز شلمچه را تنها گذرگاه خروج اتباع خارجي در اربعين حسيني اعالم کرد
و گفت :تا قبل از اربعين گيتهاي خروج و ترمينال مجاز براي اتباع خارجي در پايانه
مرزي شلمچه آماده ميشود.وي گفت :اقدام الزم براي سهولت تردد زائران خارجي
اربعين حسيني از جمله سالنهاي مجاز ورود و خروج و گيتهاي مستقل در نظر
گرفته شده است و با اولويتبندي زماني تا اربعين حسيني آماده ميشود تا خدمات
بهتري نسبت به سال گذشته به زائران حسيني ارائه گردد.

معاون سازمان نظام روانشناسي کشور:

 1/5ميليون دانشآموز در کشور
مشکل روانشناختي دارند

معاون نظارت حرفه اي و امور کميسيون هاي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره
کشور گفت :بيش از يک و نيم ميليون دانشآموز در کشور مشکل روانشاختي
دارند.به گزارش ايسنا ،محمد حاتمي در نخستين همايش ملي يافته هاي نوين
روانشناسي کاربردي با بيان اينکه  3500مرکز خدمات روانشناسي کنکور در کشور
فعاليت دارند ،گفت :نگرش مردم نسبت به روانشناسي تغيير کرده است و آن را به
عنوان يک ارزش پذيرفته اند .بايد شرايط را به گونه اي رقم بزنيم تا روانشناسي در
جامعه نهادينه شود و همه بتوانند از اين رشته استفاده کنند.وي با اشاره به اينکه
امروزه روانشناسي و مشاوره نقش اول را در سالمت جامعه دارد ،گفت :تمامي مردم
نياز به روانشناس دارند و مسئوالن بايد دراين باره فکر و برنامه ارائه دهند.وي با
بيان اينکه ۱۵سال از تاسيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ميگذرد و مشکل
روان جامعه ما مي تواند توسط روانشناسان و مشاوران کاهش يابد ،خاطرنشان کرد:
در کشور حدود يک ميليون و  500هزار دانش آموز مشکالت روانشناختي دارند
که نياز به مديريت دارد.

آگهي فقدان سند مالكيت
خانم شمس خاتون ميربلوچزهي مالك ضمن تسليم دو برگ استشهاديه
تصديق شده در دفترخانه اسناد رسمي شماره  57ايرانشهر مدعي است
سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي داراي پالك  170فرعي از
 -395اصلي ذيل ثبت  12467صفحه  64دفتر جلد  64به نام خانم شمس
خاتون ميربلوچزهي صادر و تسليم گرديده است به علت اسباب كشي
مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده لذا مراتب
به استناد تبصره يك اصالحي ماده  120آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت
آگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي وجود سند مالكيت نزد خود و يا
انجام معامله نسبت به ملك مذكور ميباشد از تاريخ انتشار آگهي ظرف
مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالكيت و يا سند معامله كتبا
به اين اداره تسليم و رسيد دريافت دارد اگر ظرف مدت مقرر هيچگونه
اعتراضي نرسيده و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالكيت
المثني طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
تاريخ انتشار 97/6/24
م الف 274/97
عبدالستار باركزهي -رئيس ثبت اسناد و امالك
د ش 97/6/24
شهرستان ايرانشهر
آگهي فقدان سند مالكيت
خانم فاطمه قدس الهي باستناد  2برگ استشهاد محلي كه به امضا شهود
و به گواهي دفترخانه شماره  4دامغان رسيده مدعي ميباشد كه سند
مالكيت ششدانگ پالك  85فرعي مفروز و مجزي شده از  43فرعي از 50
اصلي واقع در بخش  4دامغان به علت جابهجايي مفقود و مالك درخواست
صدور سند مالكيت المثني را نموده است لذا مراتب باستناد ماده 120
آييننامه قانون ثبت آگهي ميشود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله
نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از
تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل
سندمالكيت با اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگي
قرارگيرد واال پس از انقضاي مدت مذكور و نرسيدن واخواهي و در صورت
اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثني طبق
مقررات اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار 97/6/24
رئيس ثبت اسناد و امالك
د ش 97/6/24
شهرستان دامغان  -ابراهيم غفاري
رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي شعبان بهرامي قفس آبادي فرزند خانعلي داراي ش ش  8152به شرح
دادخواست تقديمي از اين شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين
توضيح داده كه شادروان گالبتون محمدي دوتپه سفلي فرزند عسگرعلي
به ش ش  285متولد  1309/12/3در تاريخ  1396/10/4در اقامتگاه دائمي
خود بدرود زندگي گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
 -1نامبرده به مشخصات فوق الذكر پسر متوفي
 -2مقدسه بهرامي قفس آبادي به ش ش 8151
 -3مليحه بهرامي قفس آبادي به ش ش 1334
 -4سرين گل بهرامي قفس آبادي به ش ش 1139
 -5قيزبس بهرامي قفس آبادي به ش ش 8150
 -6اقدس بهرامي قفس آبادي به ش ش  869دختران متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك مرتبه
آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد
او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهي
صادر خواهد شد
تاريخ انتشار 97/6/24
اميرخاني -دبير حوزه چهارم شوراي حل اختالف
د ش 97/6/24
شهرستان خرمدره

