نرخ بیکاری پنج استان ۲رقمی شد

گروه اقتصادی :بررس��ي جزئيات نرخ بيکاري نشان ميدهد که
استان کرمانشاه با  ۱۶.۴درصد بيشترين نرخ بيکاري و استانهاي
کهگيلويه و بوير احمد و سيس��تان و بلوچس��تان ب��ا  ۴.۹و ۴.۷
درصد بيش��ترين درصد رشد را داش��ته اند .اشتغال و بيکاري ،از
جمله موضوعات اساسي اقتصاد هرکشوري است ،بهگونهاي که
افزايش اشتغال و کاهش بيکاري ،بهعنوان يکي از شاخصهاي
توس��عهيافتگي جوامع تلقي ميشود از اين رو نرخ بيکاري يکي
از شاخصهايي اس��ت که براي ارزيابي شرايط اقتصادي کشور
مورد استفاده قرار ميگيرد.از سال  ۱۳۷۶اطالعات بازار کشور از
طريق طرح «آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيکاري خانوار»
حاصل ميش��د که به منظور بهبود کيفي��ت و انطباق بيشتر با
مفاهيم بينالمللي ب ه ويژه سازمان بينالمللي کار ،مورد بازنگري
قرار گرفت تا به صورت طرح فعلي و با عنوان «طرح آمارگيري
نيرويکار» به اجرا در آيد«.طرح آمارگيري نيرويکار» اولين بار
در س��ال  ۱۳۸۴آغاز ش��د و از آن زمان تاکنون در ماه مياني هر
فصل اجرا شده است.

جمعیت بیکاران به 3/3میلیون نفر رسید

جزئي�ات نرخ بي�کاري اس�تانها /بي�کاري  ۱۶.۴درصدي در
کرمانشاه

بر پايه اين گزارش؛ نتايج طرح آمارگيري نيروي کار در تابستان
امسال که توسط مرکز آمار ايران انجام شده ،نشان ميدهد که
اس��تان کرمانش��ان با  ۱۶.۴درصد بيش��ترين نرخ بيکاري را در
ميان استانهاي کش��ور به خود اختصاص داده است.همچنين
بررس��ي نرخ بيکاري افراد  ١٠ساله و بيشتر نشان ميدهد که
 ۱۲.۲درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيکار) ،طي تابستان سال
جاري بيکار بودهاند و جمعيت بيکار کشور با افزايش  ۲۳۷هزار
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اس��تان لرستان با  ۱۲.۹درصد ،گيالن  ۱۲.۶درصد ،هرمزگان با
 ۱۲.۵درص��د ،کرمان با  ۱۲.۴درصد و قم با  ۱۲.۱درصد نيز در
ردههاي بعدي داراي بيش��ترين بيکار ق��رار گرفته اند.کمترين
درص��د بيکاري ني��ز متعلق به همدان ب��ا  ۶.۵درصد ،زنجان و
سمنان با  ۷.۱درصد است که استان همدان و زنجان به ترتيب
 ۱.۹و  ۲.۳درصد با کاهش نرخ بيکاري مواجه بودهاند اما استان
س��منان  ۰.۳درصد رشد داشته اس��ت.همچنين نرخ بيکاري در
پايتخت  ۱۳.۳درصد ثبت شده است که نسبت به تابستان سال
قبل که  ۱۲.۷درصد بود  ۰.۶درصد رشد يافته است.
نرخ بيکاري  ۵استان دو رقميشد

نفري به  ٣ميليون و  ٣٢۶هزار نفر رس��يده است.بر اساس اين
آمار ،در تابستان امسال ،اس��تانهاي کرمانشاه با  ۱۶.۴درصد،
خوزس��تان  ۱۵.۶درصد ،کهگيلويه و بوير احمد با  ۱۵.۵درصد،
سيس��تان و بلوچس��تان با  ۱۵.۳درصد و اصفهان با  ۱۵درصد
در صدر اس��تانهاي داراي بيشترين جمعيت بيکار قرار گرفتند.
اين در حالي اس��ت که با وجود وعده متوليان جهت بهبود روند
اشتغال در استانهاي محروم ،درصد بيکاري نسبت به تابستان
س��ال گذشته در اس��تان کهگيلويه و بويراحمد  ۴.۹درصد و در

اس��تان سيستان و بلوچس��تان  ۴.۷درصد افزايش يافته است و
در اس��تان کرمانش��اه نيز تنها  ۱.۵درصد با کاهش مواجه شده
است.همچنين در ردههاي بعدي استانهاي آذربايجان غربي با
 ۱۴.۸درصد ،يزد با  ۱۴.۱درصد ،چهارمحال و بختياري با ۱۳.۹
درص��د و البرز با  ۱۳.۸درصد قرار دارند.اين در حالي اس��ت که
نرخ بيکاري در اس��تان آذربايجان غربي تابس��تان سال گذشته
 ۱۱.۴درصد و يزد  ۱۲درصد بوده است .در اين بين نرخ بيکاري
در اس��تان چهارمحال و بختياري  ۵.۹درصد بهبود يافته است.

ب��ه گزارش مهر ،اس��تانهايي که در تابس��تان س��ال  ۹۶نرخ
بيکاري تک رقميداش��تند شامل همدان با  ۹.۴درصد ،مرکزي
ب��ا  ۷.۶درصد ،مازن��دران با  ۹.۳درصد ،گيالن ب��ا  ۹.۲درصد،
قم با  ۹.۹درصد ،س��منان با  ۶.۸درص��د ،زنجان با  ۹.۴درصد،
خراس��ان شمالي با  ۹.۸درصد ،خراس��ان رضوي با  ۹.۹درصد،
اردبيل با  ۹.۸درصد و آذربايجان ش��رقي با  ۹.۳درصد ميشود.
در اين ميان نرخ بيکاري  ۵اس��تان در تابس��تان سال جاري از
تک رقميخارج و دو رقميش��ده است که استانهاي مازندران
با  ۱۰درصد ،گيالن با  ۱۲.۶درصد ،قم با  ۱۲.۱درصد ،خراسان
رضوي ب��ا  ۱۰.۹درصد و آذربايجان ش��رقي با  ۱۰.۴درصد در
اين دس��ته قرار دارند .البته نرخ بيکاري اس��تان مرکزي اگرچه
دو رقمينش��ده اما با افزايش  ۳درصدي به  ۹.۶درصد رس��يده
است و از سويي ديگر نرخ بيکاري استانهاي همدان و اردبيل
ب��ه ترتيب با کاهش  ۱.۹و  ۲.۳درصدي بيش��ترين کاهش نرخ
را داشته اند.

وقتي تحريم تبديل به فرصت شد

سفيرکره:

خودکفايي۹۰درصديايراندرساختقطعاتنيروگاهي

شرکتهايکرهايميخواهندعليرغمتحريمدرايرانبمانند

مع��اون راهبري توليد ش��رکت تولي��د نيروي ب��رق حرارتي از
خودکفاي��ي ۹۰درصدي ايران در س��اخت قطع��ات و تجهيزات
نيروگاهي خبر داد و گفت :اين توانمندي در زماني حاصل ش��ده
که کش��ورهاي غربي تالش بر تحريم ايران داشتند .به گزارش
تسنیم ،عبدالرسول پيشاهنگ معاون راهبري توليد شرکت توليد
نيروي برق حرارتي در حاش��يه هجدهمين نمايشگاه بينالمللي
صنعت برق ايران در جمع خبرنگاران اظهار داشت :در حال حاضر
 91نيروگاه حرارتي در کشور داريم که از اين تعداد  39نيروگاه با
 189واحد دولتي است 41 ،نيروگاه واگذارشده به بخش خصوصي
با  215واحد و  11نيروگاه احداثشده توسط بخش خصوصي با
 44واحد هس��تند.وي افزود :با وجود  448واحد نيروگاهي ،سهم
تولي��د برق در بخش حرارتي از ظرفيت اسمينصبش��ده توليد
برق کش��ور  80درصد و از ظرفيت عملي توليد برق کش��ور 95
درصد است.پيش��اهنگ با بيان اينکه از نظر ظرفيت نصبش��ده
توليد برق ،ايران رتبه اول در خاورميانه و رتبه  14در دنيا را دارد
گفت :در حال حاضر خودکفايي 90درصدي در ساخت قطعات و
تجهيزات نيروگاهي داريم که اين توانمندي در زماني کسب شده
که کش��ورهاي غربي تالش در تحريم ايران داش��تند و در واقع
در صنعت نيروگاهي ،تحريمها را به فرصت براي کش��ور تبديل
کردهايم.اين مقام مسئول درخصوص آمادگي نيروگاههاي کشور

براي بهرهبرداري در زمان پيک مصرف تابستان گفت :در طول
سال  270روز براي انجام تعميرات فرصت داريم و براي آمادگي
تابستان  ،98تعميراتي بالغ بر 96هزار مگاوات برنامهريزي شده
که بايد تا پيش از پاي��ان خرداد اين ميزان تعميرات انجام گيرد
و از اي��ن مق��دار تا ام��روز  22هزار و  500مگاوات انجام ش��ده
است.وي در خصوص مصرف سوخت نيروگاههاي کشور گفت:
در س��ال  92بالغ بر  55درصد س��وخت تحويلي به نيروگاههاي
کش��ور گاز طبيعي بود که اين رقم در 6ماهه نخست امسال به
 95.5درصد رسيده است.پيشاهنگ افزود :در  6ماه ابتدايي سال
جاري  2.18درصد از س��وخت مصرفي در نيروگاهها گازوئيل و
 2.33درصد مازوت بوده اس��ت.اين مقام مس��ئول با ابراز اينکه
«با تبديل نيروگاههاي س��يکل ساده به س��يکل ترکيبي شاهد
افزايش يک تا  2درصدي راندمان نيروگاههاي کش��ور خواهيم
ب��ود» ،گفت :در حال حاضر در مجموع نيروگاههايي که در مدار
بهرهبرداري هستند ،نيروگاههايي داريم که تنها يک ماه از عمر
آنها ميگذرد .همچنين نيروگاههايي با س��ن کارکرد  58سال در
مدار هس��تند.وي افزود :از نظر راندماني نيز نيروگاههايي داريم
که راندمان آنها  20درصد اس��ت و نيروگاهي در کشور اخيراً به
بهرهبرداري رس��يده که راندمان آن در حالت سيکل ترکيبي به
 60درصد ميرسد.

اخطاریه وفق ماده  18آیین نامه اجرا بدین وسیله به آقای محمد علی پاینده فرزند رضا شماره
مل��ی  2050445946صادره از بابل س��اکن بابل -خیابان ش��ریعتی -پش��ت مصلی -18کانون
تبلیغات مهتاب ابالغ می ش��ود که بانک ملی ش��عبه طالقانی بابل به استناد قرارداد بانکی شماره
 6601010093005جه��ت وصول مبل��غ  144/680/000ریال تا تاری��خ  1396/10/03به انضمام
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه
صادر نموده و پرونده اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالس��ه  9601355در این اداره
تش��کیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به ش��رح متن سند شناخته نشده لذا بنا به
تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یکمرتبه در یکی از روزنامه های
کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ
محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
م الف  97/100/تاریخ انتشار97/8/15 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل
متن آگهی مزایده به موجب پرونده اجرایی کالسه  9700440ششدانگ پالک ثبتی  2116فرعی از
 4869اصلی به مساحت  131/76مترمربع واقع در بخش دو غرب ثبت بابل به نام آقای علی رضا
مش��هدی بابایی بیشه ثبت و صادر گردیده اس��ت طبق سند رهنی شماره  8297مورخ 95/11/18
دفتر خانه  173بابل در رهن بانک ملی ش��عبه ش��هید بزاز بابل قرار گرفته است ضمنا یاداور می
ش��ود مازاد پالک مذکور بابت کالس��ه  9700507اجرای ثبت اسناد بابل بازداشت می باشد طبق
نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک واقع در بابل – کمربندی شرقی  -خیابان آرامگاه معتمدی
حیدرکال  -کوچه منتظری -کوچه سوم – پالک  182کد پستی  4716946644می باشد پالک واقعدر انتهای کوچه بن بست که در ضلع جنوب به کوچه و سایر حدود آن به ملکهای مسکونی مجاور
متصل و محدود می گردد اعیانی موجود در عرصه آن ساختمان مسکونی نوسازی شده همکف
به مس��احت حدودا 100متر مربع با نمای سنگ کاری شده و قدمت احداث بیش از  15سال که با
مصالح بنایی ساخته شده است ساختمان دارای زیرزمین به مساحت حدودا  10مترمریع انباری
می باشد ملک دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد ملک در اختیار مستاجر می باشد ضمنا
مدارکی در خصوص بیمه ارائه نگردید پالک فوق از ساعت  9الی  12روز یکشنبه مورخ 97/09/11
در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ  1/635/000/000ریال
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های
مربوط به اب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و
حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمکی گردد مزایده روز اداری
بعد ار تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر یرگزار خواهد شد .م الف 97/100/4616
تاریخ انتشار آگهی :سه شنبه 97/8/15
اجرای ثبت بابل
آگه��ی دعوت به افراز نظر به اینکه آقای هادی امیدی احدی از مالکین مش��اعی پالک  367فرعی
از  30اصلی بخش  11ثبت محمودآباد واقع در قریه متوریج برابر درخواس��ت وارده بش��ماره
 1397/08/06-012/97/8999تقاضی افراز حصه و س��همی مالکیتی خویش را از کل شش��دانگ
پالک مذکور از این اداره نموده لذا به دیگر مالکین مشاعی  -1مهرنوش حسینی همدانی  -2زهرا
وطن خواه ورنو س��فادرانی  -3کاظم طبی هم��ت  -4محمد رحمانی اخطار می گردد جهت انجام
عملیات افرازی که راس س��اعت  10روز س��ه شنبه مورخه  1397/08/29توسط نماینده و نقشه
بردار این اداره صورت می گیرد در محل وقوع ملک حضور بهم رسانید  .بدیهی است عدم حضور
مانع از اجرای عملیات افرازی نخواهد بود  .م الف 97/140/4594
تاریخ چاپ97/8/15 :
فرهاد آقابابایی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد
پرونده کالس��ه 9709985410400075شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان زاهدان تصمیم
نهایی شماره  9709975410401275خواهان:آقای کریم بخش گرگیچ زاده فرزند عظیم به نشانی
استان سیستان و بلوچستان-شهرس��تان زاهدان -زاهدان –خیابان سعدی  4سرنبش میالن20
پالک  17خواندگان 4- :آقای اداره ثبت احوال شهرس��تان زاهدان به نش��انی اس��تان سیستان و
بلوچستان-شهرس��تان زاهدان-زاهدان -خ دانشگاه اداره ثبت احوال شهرستان زاهدان  0-آقای
کریم بخش گرگیچ زاده فرزند عظیم به نشانی مجهول المکان خواسته:صدور حکم مبنی بر حذف
آثار غاصب از س��ند س��جلی و رفع منع خدمات «رای دادگاه» در خصوص دعوی کریم بخش
گرگیچ زاده بطرفیت اداره ثبت احوال زاهدان و کریم بخش گرگیچ زاده به خواس��ته صدور حکم
مبنی بر حذف آثار غاصب از سند سجلی و رفع منع خدمات،ماحصل ادعای خواهان بدین شرح
اس��ت که فاقد سجلی  335متعلق به ایش��ان می باشد و شخصی غاصب از آن سوء استفاده می
نماید و تقاضای رس��یدگی وفق خواسته را دارد خوانده ردیف اول دفاع نموده سند سجلی 335
ملصق به دو قطعه عکس می باشد که عکسها با همدیگر مغایر می باشند اولین عکس مربوط به
خواهان و لیکن عکس مربوط به دارنده شناس��نامه المثنی به شماره  173760سری  9می باشد

س��فير جمهوري ک��ره در اي��ران در همايش مس��ئوليت
اجتماعي گفت :ش��رکتهاي کرهاي ب��ا وجود تحريمهاي
جديد ميخواهند با ايران همکاري داشته باشند .به گزارش
تسنیم ،ريو جئونگ هيون سفير جمهوري کره در ايران در
کنفرانس مسئوليت اجتماعي شرکتها که صبح دوشنبه در
هتل اس��پيناس برگزار ش��د با بيان اينکه معضل گرسنگي
در دهه  50کش��ور کره را با ويراني روب��رو کرده بود اما در
حال حاضر با گذشت  6دهه ديگر با معضل گرسنگي روبرو
نيست ،اظهار کرد :وظيفه همه ماست که براي اينکه دنيا را
جاي بهتري براي زندگي کنيم تالش داشته باشيم و در اين
راه تالشهاي فرهنگي و ديپلماتيک بين کشورها ميتواند
بسيار موثر باشد و نه تنها به روابط بين کشورها کمک کند
که با معضالت جهاني چون گرسنگي بجنگند.وي با بيان
اينکه سرمايه گذارهايي موفق هستند که تمايل بيشتري به
مس��ايل اخالقي دارند عنوان داشت :همواره در نظر گرفتن
مسايل اخالقي و انساني توانسته است روابط ديپلماتيک بين
کشورها را تعالي بخشد.سفير جمهوري کره با بيان اينکه دو
کشور ايران و کره در طي اين سالها روابط بسيار خوبي با
يکديگر داشتهاند گفت :شرکتهاي کرهاي بسيارعالقمند
هستند تا حضورشان را با وجود تحريمهاي جديد در ايران

حفظ کنند و در ايران جديد روابط و اهداف فرهنگيشان را
ادامه دهند و روابط ديپلماتيک با يکديگر داش��ته باشند.ريو
جئون��گ هيون ايران و کره را دو دوس��ت قديميخواند که
روابط معناداري با يکديگر دارند و در طي دههها همراهان
خوبي با هم بودهاند.وي چالش گرسنگي در جهان را يکي از
مهمترين چالشهاي پيش رو دانست و ادامه داد :رسيدگي
به مسئله سوء تغذيه که ميليونها نفر را در دنيا درگير خود
کرده اس��ت به تنهايي و توسط س��ازمانهاي بشردوستانه
نميتوان��د حل ش��ود و دولتها بايد با هم��کاري يکديگر
بتوانند نقش گسترده و مهميدر اين زمينه بازي کنند.سفير
جمهوري کره حمايت دولتها از شرکتهاي خصوصي که
ميخواهند در زمينه مبارزه با گرسنگي همکاري داشته باشند
را بس��يار مهم دانست و گفت :دولتها بايد با حمايت همه
جانبه از اين شرکتها به آنها کمک کنند تا در اين فضاي
مشارکتي باقي بمانند و همکاريهاي خصوصي خودشان را
با اين نهادها ادامه دهند.ريو جئونگ هيون پاسخگو بودن به
امکاناتي که کشورها براي همديگر فراهم ميکنند را ادامه
دهنده چرخه کمک و رفع مس��ايل دانس��ت و مردم کشور
کره را مردميسپاس��گزار دانست که کمکهايي که به آنها
ميشود را هرگز بي پاسخ نميگذارد.
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اخبار
ايران به عضويت شوراي حکام
اتحاديه جهاني ارتباطات انتخاب شد

جمهوري اس�لاميايران با رايي بيش��تر
از کش��ورهاي پرس��ابق ه از جمله روسيه،
آفريق��اي جنوبي ،لهس��تان و آذربايجان
به عنوان عضو ش��وراي ح��کام اتحاديه
جهاني ارتباطات انتخاب شد .به گزارش
فارس ،محمد ج��واد آذري جهرميوزير
ارتباط��ات و فناوري اطالعات از انتخاب
اي��ران به عن��وان عضو ش��وراي حکام
اتحاديه جهاني ارتباطات خبر داد.وي در
اينستاگرام نوشت :امروز و در روز آغازين
بازگش��ت تحريمهاي يکجانبه آمريکا،
پس از مدتها ،يک اجماع جهاني براي
انتخاب ايران با راي  ۱۴۶کش��ور دنيا و
با رايي باالتر از کش��ورهاي پرسابقهاي
چون روس��يه ،آفريقاي جنوبي ،لهستان،
آذربايجان و  ...شکل گرفته است.
حمله سايبري رژيم صهيونيستي
به ايران را پيگيري بينالمللي ميکنم

وزي��ر ارتباط��ات و
فن��اوري اطالعات
ه��م نس��بت ب��ه
حم�لات س��ايبري
امروز از سوي رژيم
صهيونيستي به زيرساختهاي ارتباطي
کشور واکنش نشان داد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران پويا؛ بعد از اطالعرساني صبح
ديروز معاون وزير ارتباطات مبني بر آغاز
حمالت س��ايبري عليه زيرس��اختهاي
ارتباطي کشور ،وزير ارتباطات در واکنش
به اين اقدام از س��وي رژيم صهيونيستي
واکن��ش نش��ان داد و در توييتي به اين
موض��وع پرداخ��ت.آذري جهرميبا بيان
اينکه رژيميکه س��ابقه آن در بکارگيري
س�لاح س��ايبري در پروندههاي��ي چون
استاکسنت مخص است ،اين بار تالش
داشت به زيرس��اختهاي ارتباطي ايران
صدمه وارد کند.وزير ارتباطات افزود :البته
به لطف هوش��ياري تيمهاي فني ،دست
خالي بازگش��ت.وي خاطر نش��ان کرد:
اي��ن اقدام خصمان��ه را از طريق مجامع
بينالمللي پيگيري ميکنيم.

که در سال  89برای وی صادر شده است و هویت مدعی فعلی توسط اداره اطالعات،تبعه بیگانه
تشخیص شده داده است دادگاه نظر به اینکه خواهان برای اثبات ادعای خویش به گواهی گواهان
استناد جس��ته قراراس��تماع گواهی گواهان صادر و در برگ اخطاریه ایشان قید نمود دو نفراز
برادران خویش را نیز در جلس��ه دادگاه حاضر نماید و در جلس��ه رسیدگی دو برادر خواهان و
گواهی نمودند خواهان شخص کریم بخش گرگیچ زاده می باشد و برادر واقعی ایشان است علیهذا
دادگاه نظر به دادخواس��ت تقدیمی خواهان و منضمات آن و اظه��ارات گواهان،خواهان را وارد
دانسته،مستندا به مواد  198از قانون آئین دادرسی مدنی و  4از قانون ثبت احوال حکم بر حذف
غاصب از س��ند سجلی 335و رفع منع خدمات صادر می نماید رای صادره در خصوص خوانده
ردیف اول فوری و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر
استان سیستان و بلوچستان خواهد و در خصوص خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم
تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان می باشد.
م الف1760
علیرضا پالیزبان

 873با وکالت آقای اش��کان زررخ فرزند علی اکبر به نشانی کرمانشاه میدان غدیر کوی ساالری
س��اختمان وکال واحد  2خواندگان  -1 :دادس��تان عمومی و انقالب شهرستان صحنه به نشانی
س��اختمان دادگس��تری صحنه  -2بانک ملت با وکالت خانم لیلی ناصری فرزند محمد حسین به
نش��انی دفتر  :کرمانشاه خ مدرس خ پزش��کان پالک  -3 64بانک کشاورزی کرمانشاه به نشانی
کرمالنشاه بلوار شهید بهشتی روبروی اداره گاز خواسته  :صدور حکم ورشکستگی (رای دادگاه)
در مورد دعوی ش��رکت تعاونی مرغ تخمگذار  873به ش��ماره ثبت  209با وکالت آقای اش��کان
زررخ به طرفیت -1بانک ملت مدیریت امور ش��عب استان کرمانشاه با وکالت خانم لیال ناصری
 -2بانک کش��اورزی کرمانش��اه با نمایندگی حقوقی تیمور نعمتی  -3دادستان عمومی و انقالب
شهرستان صحنه بخواس��ته صدور حکم ورشکستگی شرکت تعاونی  873و اعالم توقف آن از
تاری��خ  1382/03/21نظر به اینکه اوال طبق م��اده  15از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مصوب به  1393اش��خاص حقوقی که مدعی اعس��ار باشند باید درخواست ورشکستگی نمایند
حتی اگر نوع عملیات آنها استخراجی باشد ثانیا مطابق نظریه کارشناس حسابداری منتخب دادگاه
که با بررس��ی دفاتر و حس��ابهای مالی  ،دیون و داراییهای ش��رکت و معین نمودن ترازنامه در
سالهای فعالیت آن به علت وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و تاثیر آن بر فعالیت های تجاری
باعث تجمیع و انتقال دیون با س��ودهای سررس��ید آن به صورت متوالی به سالهای بعد گردیده
اس��ت که بصورت عجز از پرداخت دیون ش��رکت شرکت به صورت واقعی نه امتناع از پرداخت
آن در مورخ��ه  1381/11/5الی 1385/8/5ظهور پیدا کرده اس��ت که به عقی��ده دادگاه مطابق با
اوضاع و احوال مس��لم قضیه می باشد و اعتراض خواندگان ردیف اول و دوم پرونده به نظریه
کارش��ناس نیز موجه و مس��تدل نمی باش��د ثالثا با توجه به عدم پرداخت و توانایی شرکت به
پرداخت وام تس��هیالتی در مورخه  1384/5/8اماره قضایی بر توقیف شرکت محسوب می شود
لذا دادگاه با استناد مواد 412و415و416و417و418و427و440و 537قانون تجارت حکم بر اعالم
ورشکستگی شرکت تعاونی مرغ تخمگذار  873و تاریخ توقف ان را  1384/5/8را صادر و اعالم
مینماید و خانم لیال محمدی و آقای افشار جلیلیان به ترتیب به عنوان مدیر تصفیه شرکت و عضو
ناظر معین مینماید و رای صادره حضوری و ظرف مدت  10روز از طرف ورشکس��ته و ظرف
یک ماه از طرف اش��خاص ذینفع مقیم ایران و ظرف دوماه از طرف اش��خاص ذینفع مقیم خارج
کشور وفق ماده  537قانون اخیرالذکر قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان
کرمانشاه می باشد.
دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان صحنه محمد حسین الهی صفت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ش��مار ،ابالغ نامه  ۹۷۱۰۱۰۸۱۶۳۴۰۳۷۴۴شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۸۱۶۳۴۰۰۵۱۹ :شماره بایگانی
 ۹۷۰۵۲۰ثاريع تنظيم ۱۳۹۷/ ۰۸ / ۱۲ :مش��خصات ابالغ شونده نام :محمدرضا -نام خانوادگی
س��رکان پور نام پدر :يوسف نش��اني :مجهول المكان آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و
ضمایم به خوانده اقای محمد رضا س��رکان پور خواهان دادخواس��تی به خواسته مطالبه طلب
مطرح نموده که پس از ثبت به این شعبه ارجاع و به کالسه پرونده شماره / ۱۲۴/ ۹۷۰۵۲۰ح بنا
به درخواست خواهان و دستور دادگاه به علت مجهول المکان بودن خوانده وقت رسیدگی مورخ
۱۳۹۷/ ۰۹ / ۲۱ساعت  ۳بعدازظهر تعیین گردیده و مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر
االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ضمن اعالم نشانی کامل خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست
و ضمایم را دریافت و در دفتر دادگاه حاضر گردد .همراه داش��ت کارت ملی جهت احراز هویت
الزامي است.
م الف  ۳۱۸۹مسئول دبیر خانه شعبه  ۱۲۴شورای حل اختالف همدان تقریظی

اخطاریه مجهول المکان بدینوسیله به آقای/خانم هوشنگ صالحیان فرزند موسی مجهول المکان
ابالغ میشود در خصوص دعوی شهربانو بیاتی با وکالت خانم الهه اصغری متعلقه پرونده کالسه
 3/430/97در این شعبه مطرح و وقت رسیدگی آن ساعت 10:30مورخه  97/10/1تعیین گردیده
لذا برای دریافت نسخه ثانی دادخواست به شورای حل اختالف صحنه شعبه سوم مراجعه و در
جلسه حاضر شوید در غیر اینصورت رای صادره غیابی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی قرار تأمین خواسته کالسه پرونده  ۱۱۱-۱۸۱-۹۷به تاریخ  :ششم آبان  ۱۳۹۷شماره قرار:
 ۲۲۸مرجع رسیدگی حوزه  ۱۱۱شورای حل اختالف قهاوند خراهان :آقای ابراهیم شیری دهبان
فرزند محمد به آدرس قهاوند خ اس��تقالل غربی خرانده :آقای رضا س��یفی فرزند محمد مجهول
المكان خواسته  :صدور تأمین خواسته گردش کار :قاضی شورا با استعانت از پروردگار متعال
مبادرت به صدور قرار می نماید  -قرار تأمین خواسته نظر به اینکه خواهان آقای ابراهیم شیری
دهبان فرزند محمد باتقدیم درخواست به طرفیت آقای رضا سیفی فرزند محمد تقاضای صدور
تأمین خواس��ته به استناد یک فقره چک به شماره  ۱۲ - ۹۵۱۶ - ۲۷۱۵۱۲به تاریخ  ۲۵آذر ۱۳۹۶
به مبلغ دوازده میلیون تومان نموده اس��ت چون ارکان و ش��رایط درخواست فراهم می باشد لذا
قاضی ش��ورای حل اختالف به استناد مواد  ۲۹۲قانون تجارت و بند ج  ۱۰۸قانون آیین دادرسی
مدنی قرار تأمین خواسته و توقیف معادل مبلغ دوازده میلیون تومان از اموال بالمعارض خوانده
تا پایان رسیدگی را صادر و اعالم می دارد این قرار قبل از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل
اعتراض در این شورا می باشد.
م الف  ۳۱۳۰رئیس حوزه  ۱۱۱شورای حل اختالف قهاوند کاظمی

کالسه 1/435/97:وقت رس��یدگی  97/9/26:ساعت  11:30صبح خواهان :محمود محمد صالحی
با وکالت س��عید محمدی س��اکن کرمانش��اه خ بنت الهدی جنب بیمه آرمان دفتر وکالت خوانده :
اسماعیل کرمی مجهول المکان خواسته  :مطالبه .خواهان دادخواستی بخواسته فوق تسلیم شورای
حل اختالف صحنه که جهت رس��یدگی به ش��عبه اول ارجاع و به تاریخ باال وقت رسیدگی تعیین
شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین
دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده
با مراجعه به دفتر و اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را در دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بعمل رساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم
شود فقط یک نوبت منتشر و به مدت آن ده روز خواهد بود.
دبیر شعبه اول شوای حل اختالف صحنه
پرونده کالسه 9509988440400415شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان صحنه تصمیم
نهایی ش��ماره  9709978440400557خواهان  :ش��رکت تعاونی  873با وکالت آقای اشکان زرخ
فرزند علی اکبر به نش��انی کرمانشاه میدان غدیر کوی ساالری ساختمان وکال واحد 2خواندگان
-1بانک ملت با وکالت خانم لیلی ناصری فرزند محمد حس��ین به نش��انی دفتر  :کرمانش��اه خ
مدرس خ پزش��کان پالک  -2 64بانک کش��اورزی کرمانش��اه به نش��انی کرمانشاه بلوار شهید
بهش��تی روبروی اداره گاز  -3دادستان عمومی و انقالب شهرستان صحنه به نشانی ساختمان
دادگستری صحنه خواسته  :صدور حکم ورشکستگی پرونده کالسه 9509988440400415شعبه
دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان صحنه تصمیم نهایی ش��ماره .خواهان  :شرکت تعاونی

رونوش��ت آگهی حصر وراثت آقای کیومرث هاش��می قشالقی ش��ماره شناسنامه 302به شرح
دادخواس��ت به کالس��ه  2/528/97از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که ش��ادروان بالی هاشمی شماره شناسنامه  45در تاریخ  72/9/19اقامتگاه دائمی
خود را بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به  -1کیومرث هاشمی قشالقی فرزند
بالی به ش.ش  -2 302همتعلی هاش��می قش�لاقی فرزند بالی به ش.ش  -3 288فتعلی هاش��می
قش�لاقی فرزند بالی به ش.ش  -4 202زربانو هاشمی قشالقی فرزند بالی به ش.ش -5 203گل
خاتون هاش��می قش�لاقی فرزند بالی به ش.ش -6 103شانساء هاش��می قشالقی فرزند بالی به
ش.ش  -7 301تامینه بهادری ایل ذوله فرزند به ش.ش  215انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای ازمتوفی
دارد تاریخ نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه حل اختالف شهرستان صحنه
دادنامه خواهان  :آقای ابراهیم اسمعیلی فرزند ناصر به نشانی صحنه سیمتری کوچه اول سمت
راس��ت پالک  3خواندگان -1 :اقای س��لیمان یادگاری -2اقای محمدرض��ا کردعلیوند همگی به
نش��انی مجهول المکان خواسته  :الزام به تنظیم سند خودرو (رای دادگاه) در خصوص تقاضای
اقای ابراهیم اس��معیلی مبنی بر اصالح دادنامه شماره  93/11/30-9301126از حیث اصالح نام
خانوادگی خوانده ردیف دوم دادگاه با بررس��ی مفاد پرونده و دادخواس��ت اولیه و مشخصات
ثبت ش��ده طرفین تقاضای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به ماده  309قانون ایین دادرسی
مدن��ی حکم به اصالح دادنامه صدرالذکر از حیث نام خانوادگی خوانده ردیف دوم از محمدرضا
مرادعلی��ون به محمد رضا کرد علیوند صادر و اعالم میدارد این رای به اعتبار رای اصلی دارای
اعتبار بوده وتسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت این رای ممنوع است این رای به تبع رای
اصلی غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از
ان ظرف مدت بیس��ت روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان کرمانشاه
می باشد.
رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان صحنه-حسین نظری

