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به گزارش زمان، دبیرکل کانون مرغ تخم گذار گفت: برای 
بندر  از  و   84 سال  در  آنفلوانزا  بیماری  بار،  نخستین 
انزلی به وسیله پرندگان مهاجر وارد طیور بومی و سپس 

7صنعتی شد.

خسارت ٢هزار میلیاردی آنفلوانزا 

به صنعت طیور
نفتکش غرق شده  به وضعیت  زمان، رسیدگی  به گزارش 
سانچی در هفته ای که گذشت با پیگیری مستمر مسئوالن 
یافته  پیکر  DNA سه  نتیجه  در  و  یافت  ادامه  کشورمان 

شده برای تعیین هویت به ایران ارسال شد.

به گزارش زمان، سخنگوی وزارت بهداشت گفت: برای رسیدن به 
اهداف برنامه های توســعه در حوزه سالمت و کاهش پرداختی از 
جیب مردم، باید نقش و مشــارکت دولت و بیمه ها افزایش یابد و 

بسته های خدمات سالمت نیز کنترل شوند.  6

آخرین وضعیت رسیدگی به 

نفتکش غرق شده سانچی 

 رشد 6/4 درصدی

 بودجه سالمت در سال آینده

2

سرمقاله

 اهرم قدرت 
و تحریم های اروپایی

نگاه روز

 بازار مسکن
 حرکت به سوی رونق دارد 

نگاهی به نمایش »من یه زنم 
صدامو می شنوین؟«

در غیاب البی هــای بومی، قوی و تاثیرگذار 
ایرانــی، در قبال تحریم هــای قریب الوقوع 
اتحادیه اروپا چه اندیشــه ای شــده است و 
منافع آحاد این کشــور تا چــه انداره تامین 
می شود؟ کشــورها از تحریم اقتصادی برای 
اعمال فشار علیه یکدیگر  استفاده می کنند 
که قدمت و ســابقه آن به  چندهزار ســال 
می رســد. ایران بالفاصله بعد از انقالب مورد 
تحریم اقتصادی غرب قــرار گرفت. برخی از 
این تحریم ها بعد از چهل ســال همچنان بر 
نظام جمهوری اســالمی ادامه دارد. عالوه بر 
تحریم های آمریکایی، اسناد و مدارک موجود 
گواهی می دهد که تحریم های قریب الوقوع 
اروپایی در راه اســت.با به بار نشستن برجام، 

برخی تحریم ها معلق شد.
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2 حسام الدین واعظ زاده
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ایران قهرمان کشتی فرنگی جام تختی 
7 حامد مظاهریان
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مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت هشدار داد؛

شيوع »آنفلوآنزا« در 1٠ استان کشور
گروه های پرخطر حتما از واکسن استفاده کنند

 نوسازی 
 تاکسی ها در 

طرح کلید به کلید

 سرطان اولین
  عامل مرگ در
 دهه های آينده

 پیش فروش
  سکه از 15 

بهمن ماه
751

2

3

آیت اهلل خاتمی: ما با فضای مجازی مخالف نیستیم

مردم پاسدار انقالب اسالمی هستند

رئیس قوه قضاییه: فساد در کشور سیستماتیک نیست

متخلف قضات  تصویر  و  نام   انتشار 
رسـانه ها  در   

با ۳طال، یک نقره و ۸ برنز؛

ایران قهرمان کشتی فرنگی جام تختی 
فرنگی کاران ایران در پایان رقابت های بین المللی کشتی 
فرنگی جام تختی به ۳ مدال طال، یک نقره و ۸ برنز رسیدند 

تا در رده بندی تیمی قهرمان شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، در پایان سی و هشتمین 
دوره رقابت هــای بین المللی کشــتی فرنگی جام تختی 
که در ســالن بعثت شهر ماهشهر اســتان خوزستان و به 
مدت ۲ روز برگزار شــد، نمایندگان ایران صاحب ۳ مدال 
طــال، یک نقره و ۸ برنز شــدند.محمد علی گرایی در وزن 
۷۷کیلوگرم،ســامان عزیــزی در وزن ۸۷ کیلوگرم و بهنام 
مهــدی زاده در وزن ۱۳۰ کیلوگــرم صاحب ۳ مدال طال 
برای ایران شدند و مهرداد مردانی نیز در وزن ۶۰ کیلوگرم 
صاحب مدال نقره شــد.همچنین مسلم نادری خادم و رضا 
خدری در وزن ۵۵،محمد نوربخش در ۶۳،محمد الیاســی 
در ۶۷،فرشاد بلفکه در ۷۲، برومند اصالن در ۷۷،علی اکبر 
حیدری در ۹۷ و شــهاب قوره جیلی در سنگین وزن برای 
ایران صاحب ۸ مدال برنز شدند.در رده بندی تیمی ایران با 
۱۹۲ امتیاز قهرمان شد، ترکیه با ۱۷۱ امتیاز در مکان دوم 
قرار گرفت و قزاقستان با ۱4۵ امتیاز در جای سوم ایستاد. 
این رده بندی بر اســاس امتیازدهی جدید اتحادیه جهانی 
کشتی انجام شــد.در وزن ۵۵ کیلوگرم مسلم نادری خادم 
در دیــدار رده بندی با ضربه فنی برابــر ابراهیم نورالیف از 
آذربایجان پیروز شــد و به مدال برنز رسید.رضا خدری نیز 
در دیگــر دیدار رده بندی این وزن با حســاب ۹ بر صفر از 
سد زیاد زینالوف از آذربایجان گذشت و وی نیز دیگر مدال 
برنز ایــن وزن را برای ایران بدســت آورد.مدال طالی این 
وزن به اکرم اوزترک از ترکیه رســید که قاطعانه با نتیجه 
۹ بر صفر کارادزه از گرجســتان را برد.در دیدار رده بندی 
وزن ۶۳ کیلوگرم محمد نوربخش برابر دیمیتری کاسنک از 
اوکراین با نتیجه ۵ بر یک به برتری رسید و گردن آویز برنز 
را از آن خود کرد.دیگر مدال برنز این وزن به  قرقیزســتان 
رسید.اما در جریان دیدار رده بندی وزن ۶۷ کیلوگرم محمد 
الیاســی نفر پنجم مســابقات جهانی پاریس، در مبارزه ای 
سخت مقابل اسماعیل بوررو مولینا قهرمان جهان و المپیک 
به روی تشــک رفت و در پایان در دیداری سخت و مهیج 
با نتیجه ۷ بر ۵ پیروز شــد و با کسب این پیروزی ارزشمند 
مدال برنز این رقابت ها را برگردن آویخت.مدال طالی این 
وزن به المات کبیسپایف قزاق رسید.در دو دیدار رده بندی 

وزن ۷۲ کیلوگرم فرشــاد بلفکه برابر گوبا گوگیراشویلی از 
گرجستان با نتیجه یک بر صفر پیروز شد و دیگر مدال برنز 
جام تختی را برای ایران بدســت آورد.اما افشــین بیابانگرد 
دارنــده مدال برنز جهان در ســال ۲۰۱4 در ادامه نمایش 
ضعیف خود مقابل ابراهیم ماگمدوف از قزاقستان در مدت 
زمان ۳ دقیقه و ۲۰ ثانیه با نتیجه ۸ بر صفر شکست خورد 
و به عنوان پنجمی رسید .مدال طال و نقره وزن ۷۲ کیلوگرم 
نیز به ترتیب به کشــتی گیران قزاقستان و ترکیه رسید.در 
دیدارهای رده بنــدی وزن ۷۷ کیلوگرم نیز برومند اصالن 
۲ بر یک بکوری گوگولی از گرجســتان را شکست داد و به 
مدال برنز رســید اما پژمان پشتام با حساب ۹ بر صفر برابر 
فاتح چنگیز از ترکیه شکســت خــورد و به عنوان پنجمی 
بســنده کرد.  در دیدار رده بندی وزن ۸۲ کیلوگرم کیوان 
رضایــی برابر برهان آکبوداک از ترکیه ۸ بر صفر شکســت 
خورد و به عنوان پنجمی بسنده کرد. مدال های طال و نقره 

این وزن به کشتی گیران ترکیه و بلغارستان رسید.
در وزن ۹۷ کیلوگرم علی اکبر حیدری در دیدار رده بندی 
مقابل دورین پیــروان از رومانی با نتیجه یک بر یک پیروز 
شد و هشتمین مدال برنز ایران را از آن خود کرد. در دیگر 
دیدار رده بندی این وزن محمد یگانه برابر تورمان ایوب اف 
از آذربایجان با نتیجه ۵ بر 4 شکســت خورد و پنجم شد.و 
باالخره در ســنگین وزن عالوه بر مدال طالی بهنام مهدی 
زاده، شهاب قوره جیلی نیز یک بر صفر برابر  آلین الکسوک 
از اوکراین پیروز شــد و به مدال برنز رسید تا ایران که با ۳ 
تیم در این رقابت ها حاضر شده بود با ۳ طال، یک نقره و ۸ 

برنز به کار خود پایان دهد.

سرپرســت شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: در دهه فجر دو طرح 
را در شــهرهای یزد و بوشهر بر اساس مدل محله سیروس تهران کلنگ 
می زنیم و پیــش بینی می کنیم با تصویب طرح مــا در الیحه بودجه 
پیشــنهادی ۱۳۹۷ از شهریورماه شاهد آغاز برنامه ملی بازآفرینی تحت 

عنوان "طرح پیشگام" باشیم.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، هوشنگ عشــایری در نشستی اظهار 
کرد: تک تک محالتی که قرار است در بافتهای ناکارآمد بازسازی شوند 
مشخص شده، ابزارها و منابع مورد نیاز هم در الیحه قانون بودجه ۱۳۹۷ 
پیش بینی و تقدیم مجلس شــده است و منتظر تصویب هستیم. پیش 
بینی ما این است که شهریورماه این طرح شروع شود. بنابراین از االن تا 
شهریور مدلی در نظر گرفته ایم که به عنوان پشتوانه طرح پیشگام است. 
بدیــن صورت که اراضی دولتی در اختیــار خود را که از قبل خریداری 
کرده ایم در اختیار توسعه گران قرار دهیم و آنها شروع به ساخت و ساز 
می کنند.عشایری در پاسخ به این سوال که چه نوع مدل اقتصادی برای 
توسعه گران در نظر گرفته اید، گفت: مدل اقتصادی این است که برای 
زمیــن هیچ گونه ارزش گذاری اولیه تعیین نمی کنیم. زمین را در یک 
فضای رقابتی در اختیار توســعه گران قــرار می دهیم. آنها در این فضا 
قیمت پیشنهادی ســاخت را به ما می دهند. کسی که کمترین قیمت 
پیشــنهادی را بدهد برنده فعالیت در آن محله خواهد شد. پس از اینکه 
پروژه به اتمام رسید مطالبه توسعه گر از ما، میزان هزینه ای که بر اساس 
قیمتها داده به اضافه ۱۸ درصد سود خواهد بود. قیمت کارشناسی خانه 
ای که ساخته شــده را تعیین می کنیم و بر اساس هزینه ای که کرده 
به اضافه ۱۸ درصد به او پرداخت می کنیم، مابقی اگر چیزی باقی ماند 
برای دولت است اگر هم چیزی نماند ما به هدف خود که ارتقای کیفیت 
محله اســت رسیده ایم. اگر هم توسعه گران اضافه بر ارزش ریالی پروژه 
هزینه کرده باشــند ما به صورت نقد یا غیرنقدی از اراضی دیگر خود به 
آنها پرداخت خواهیم کرد.وی تاکید کرد: با این روش، ما عمال به توسعه 
گران تضمین سود می دهیم. یعنی بجز سود پیمانکاری اش، ۱۸ درصد 
را تضمین می کنیم. هیچگونه ریســک سرمایه گذاری به آنها تحمیل 
نمی شود و فقط ریسک فروش باقی می ماند. خوشبختانه با تسهیالت ۸ 
درصدی که برای مدل تقاضا پیش بینی کرده ایم و حدود ۳۰۰ هزار نفر 
که در صندوق پس انداز مســکن یکم ثبت نام کرده اند نشان می دهد 
تقاضا وجود دارد و این ریســک هم به نوعی از بین رفته است.سرپرست 
شرکت عمران و بهسازی شهری خبر داد: در دهه فجر همانند مدلی که 

مدتی پیش در محله سیروس آغاز کردیم چند پروژه را در شهرهای یزد 
و بوشهر آغاز می کنیم.عشــایری با اشاره به صحبتهای رییس جمهور 
درخصوص بافت فرسوده گفت: همانطور که دکتر روحانی در صحبتهای 
خــود برای مردم اعالم کردند، با توجه به مطالبه گری عمومی که راجع 
به بافتهای ناکارآمد شــهری در کل کشــور به وجود آمده، دولت برنامه 
کاری خود را در این بافتها به صورت جدی دنبال می کند. برای موضوع 
چهار گام را برنامه ریزی کرده ایم که ســه گام در حوزه کالبدی و یک 
گام در حوزه غیرکالبدی است.وی، برنامه های کالبدی را شامل نوسازی 
و بهسازی مســکن، ارتقای خدمات روبنایی و ارتقای خدمات زیربنایی 
دانســت و گفت: جریان غیرکالبدی هم ارتقای توانمندیهای اجتماعی، 
اقتصادی و نهادی این محالت اســت. نگاه ما نیز هم اکنون محله محور 
است، نه اینکه صرفا به ساخت مسکن بپردازیم. در واقع وقتی می گوییم 
محله ســیروس یعنی پروژه ای که هم باید مســکن ساخته شود، هم 
زیربنایی، روبنایی و هم جریان توانمندی اقتصادی اجتماعی اتفاق بیفتد.

سرپرست شــرکت عمران و بهسازی شهری درخصوص تسهیالت ارایه 
شده به متقاضیان در بافتهای فرسوده گفت: خرید در مدل تقاضا صرفا 
صندوق پس انداز مســکن یکم اســت و دولت برنامه ی دیگری ندارد. 
اگر قرار باشــد دولت نقش حمایتی داشته باشد در جبران کسری این 
صندوق حمایت می کند. یعنی اگر در وســط کار تقاضا به باالتر از حد 
برآورد ما برســد دولت آنجا جبران می کند که بانک بتواند گردش مالی 
اش را راه بیاندازد.عشــایری تاکید کــرد: بجز صندوق یکم برای جریان 

خرید هیچگونه برنامه دیگری نداریم ولی برای جریان تولید و کمک به 
توســعه گران برای ساخت پیشنهادی که ما در صندوق و قانون بودجه 
پیشنهادی در الیحه بودجه ۹۷ به مجلس دادیم پیش بینی کردیم که 
وام دو ساله با سود ۹ درصد به سازندگان بدهیم. پیش بینی کردیم ۱۰۰ 
هزار واحد در سال باید تولید شود و وام ۵۰ میلیون تومانی می دهیم که 
می شود ۵ هزار میلیارد تومان. از این رقم ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
ســهم دولت باشد با ســود صفر درصد و ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
آورده بانک ها باشد با ســود ۱۸ درصد. میانگین آن می شود ۹ درصد 
و ۵ هزار میلیارد تومان تقسیم بر ۱۰۰ هزار تا که می شود ۵۰ میلیون 
تومان وام. بنابراین برای هر یک واحد ساخته شده توسط توسعه گر در 
صورت تصویب این پیشــنهاد ما در مجلس، قرار اســت وام ۵۰ میلیون 
تومانی به سازندگان بدهیم.وی، تسهیالت ۸ درصد را ایده آل ترین مدل 
برای خرید مســکن دانست و گفت: در بافت فرسوده محدودیتهایی که 
در صندوق پس انداز مســکن یکم مثل خانه اولی بودن یا زوجین بودن 
وجود ندارد و این شــروط را برداشته ایم. هر کسی می تواند از این وام 
اســتفاده کند و ۱.۵ درصد کمتر از بقیه نقاط تســهیالت بگیرد که در 
واقع ایده آل ترین نوع، مدل ما در جریان تقاضا است.عشایری در پاسخ 
به این ســوال که آیا در جریان بهســازی و نوسازی به بافتهای تاریخی 
آســیب وارد نمی شود گفت: ما حداقل در 4 تا ۵ سال اخیر ثابت کرده 
ایم که اگر حساســیت ما نسبت به بافتهای ارزشمند تاریخی، بیشتر از 
میراث فرهنگی نباشد، کمتر از آن ها نسبت به ساختار حفاظتی میراث 
فرهنگی در محالت تاریخی تعصب نداریم. این را ثابت کردیم و از ارشد 
ترین فرد وزارت خانه که آقای وزیر باشــد تا کوچکترین آن ها که بنده 
باشــم ثابت کرده ایم که حافظ میراث تاریخی و ارزشمند خودمان در 
بافت های تاریخی هســتیم.وی ادامه داد: اگر در طرح نوســازی به یک 
خانه یا یک مکان ارزشــمند برخوردید کردیم صد در صد باید حفاظت 
کنیم. در بافت تاریخی کامال با هماهنگی میراث فرهنگی جلو می رویم 
جلو و اگر طرحــی بیاید در کمیته های فنی میراث فرهنگی بحث می 
شود. در آن جا رویکردی متفاوت از بافت فرسوده دنبال می کنیم و برای 
همیــن الزام کردیم طرح ها باید حتما تایید و تصویب شود.سرپرســت 
شرکت عمران و بهسازی شــهری در پاسخ به این سوال که آیا مسکن 
اجتماعی در برنامه های شما وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: خیر، جامعه 
هدف ما در بافت های ناکارآمد شهری جامعه ای متوسط، تداعی و تلقی 

می شود و مسکن در استطاعت را دنبال می کنیم.

آغاز نوسازی بافتهای فرسوده از شهریورماه

رصد فعالیت کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی تلگرام نشان 
می دهد که بالغ بر ۷۵۰هزار کانال فارســی در این شــبکه 
ثبت شده و کاربران روزانه بالغ بر ۲.۳ میلیارد بازدید از این 
کانالها دارند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، آخرین وضعیت 
فعالیت کاربران ایرانی در شــبکه اجتماعی تلگرام برمبنای 
رصد روزانه ای که توســط پژوهشــگاه ملی فضای مجازی 
وابسته به مرکز ملی فضای مجازی صورت می گیرد، حاکی 
از آن است که تا روز دوم بهمن ماه جاری بالغ بر ۷۵4 هزار 
و ۵۱۶ کانال فارسی در این شبکه پیام رسان به ثبت رسیده 
اســت.برآورد فعالیت کاربران ایرانی در این شبکه اجتماعی 
طــی ۱۰ روز اخیــر از افزایش بیش از ۱۰ هــزار کانال در 

بــازه زمانی ۲4 دی ماه تا دوم بهمن مــاه حکایت دارد. به 
نحوی که شمار کانالهای ایجاد شده در تلگرام از ۷4۳ هزار 
کانال در اواخر دی ماه به ۷۵4 هزار کانال رسیده است.این 
درحالی است که از این تعداد کانال، ۲۶4 هزار و ۳4۷ کانال 
به روزرســانی می شوند.درهمین حال بررسی ها نشان می 
دهد که طی ۲4ســاعت به طور متوسط بیش از ۳ میلیون 
و ۷۵هزار و ۲۲۷ مطلب در این شــبکه اجتماعی منتشــر 
می شــود که بیشترین آمار مربوط به ساعت ۲۲ شب است 
که بیش از ۲۸۵ هزار مطلب در این ســاعت منتشر شده و 
کمترین مطالب نیز )۱4 هزار و ۹۵۷ مطلب( در ســاعت 4 

صبح منتشر می شود.

 پیش فروش سکه
 از 15 بهمن

مدیرکل ریالی و نشــر بانک مرکزی اعالم کرد: بانک مرکزی با هدف تعادل 
بخشی به بازار، گسترش عرضه و سهولت دسترسی عموم مردم از ۱۵ بهمن 
ماه امســال و از طریق تمام شعب بانک ملی در سراسر کشور اقدام به پیش 
فروش سکه می کند.به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، »مسعود رحیمی« 
مدیرکل ریالی و نشــر بانک مرکزی گفت: پیش فروش سکه با قیمت های 
پایین تر از قیمت بازار در موعد ثبت نام برای پیش خرید و در سررسیدهای 
سه، ۶ و ۹ ماهه و یک ساله خواهد بود و عموم مردم می توانند با مراجعه به 
تمام شعب بانک ملی در سراسر کشور نسبت به واریز وجه و پیش خرید سکه 

به تعداد مورد نظر اقدام کنند.وی اظهار داشت: سکه های پیش فروش شده در 
زمان سررسید قابل تحویل خواهد بود ضمن اینکه خریداران در صورت عدم 
تمایل به دریافت سکه می توانند سکه های خریداری شده خود را نزد بانک به 
امانت نگه داشته و هنگام نیاز دریافت کنند.مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی 
بیان کرد: سکه های پیش خرید شده قبل یا بعد از سررسید قابل واگذاری به 
سایر افراد نیز خواهد بود.وی با تاکید بر اینکه محدودیتی در تعداد سکه های 
پیش خرید شده توسط افراد وجود ندارد، افزود: با توجه به اینکه ذخایر شمش 
و ســکه بانک مرکزی در حد کافی و قابل قبول است محدودیتی در فروش 
و عرضه ســکه نداریم و به مقدار تقاضای مردم پیش فروش می شــود.مدیر 
کل ریالی و نشــر بانک مرکزی با تشریح ساز و کار حراج سکه از طریق بانک 
کارگشــایی گفت: خوشبختانه با ورود به هنگام بانک مرکزی به بازار و حراج 
سکه توسط بانک از طریق بانک کارگشایی، تخلیه حباب قیمت سکه تا حد 
زیادی مرتفع شــده و بازار طال و سکه آرام گرفت. وی بیان کرد: در نخستین 
روزهای حراج، برخی افراد ســودجوی فعال در بازار ســعی کردند مانِع افت 

قیمت  ها شوند و حتی برخی از خرید  ها در حجم زیاد را با قیمت باال و حتی 
قیمت های باالتر از بازار هــم انجام می دادند تا مانع اثرگذاری مداخله بانک 
مرکزی شــوند اما با این وجود افزایش قیمت ارز و طالی جهانی در این بازه 
زمانی و ادامه حراج باعث شکست مقاومت این گروه شد و به تدریج قیمت ها 
روند کاهشــی را در پیش گرفت و حباب قیمتی تخلیه شد.این مقام مسئول 
خاطر نشــان کرد: با توجه به اینکه معموال حراج ســکه فقط از طریق بانک 
کارگشــایی و در تهران انجام می شود، برای بخشی از هموطنان محدودیت 
هایی در تهیه ســکه وجود دارد که این بار پیش فروش سراسری باعث رفع 
این محدودیت ها و امکان دسترسی عموم مردم به سکه های مدنظر خواهد 
شــد. وی تاکید کرد: گسترش عرضه سکه باعث حذف داللی و سودجویی و 
تعادل قیمت آن خواهد شد.رحیمی درباره قیمت سکه های پیش فروش شده 
نیز گفت: به طور قطع قیمت ســکه های پیش فروش شده با توجه به زمان 
سررسید آنها متفاوت خواهد بود و ما سعی می کنیم با در نظر گرفتن قیمت 

روز بازار، نرخ های مناسب و جذابی را اعالم کنیم.

۷۵۰هزار کانال فارسی در تلگرام ثبت شد
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اهرم قدرت و تحریم های اروپایی

*حسام الدین واعظ زاده
در غیاب البی هــای بومی، قــوی و تاثیرگذار 
ایرانی، در قبال تحریم های قریب الوقوع اتحادیه 
اروپا چه اندیشه ای شده است و منافع آحاد این 
کشــور تا چه انداره تامین می شود؟ کشورها از 
تحریم اقتصادی برای اعمال فشار علیه یکدیگر  
اســتفاده می کنند که قدمت و ســابقه آن به  
چندهزار سال می رســد. ایران بالفاصله بعد از 

انقــالب مورد تحریم اقتصادی غرب قرار گرفــت. برخی از این تحریم ها 
بعد از چهل ســال همچنان بر نظام جمهوری اســالمی ادامه دارد. عالوه 
بــر تحریم های آمریکایی، اســناد و مدارک موجــود گواهی می دهد که 
تحریــم های قریب الوقوع اروپایی در راه اســت.با به بار نشســتن برجام، 
برخی تحریم ها معلق شد، اما به علت سابقه طوالنی و فراگیرشدن تحریم 
ایران، بتدریج شــرکتهای بین المللی و کشــورهای پیشرفته، با این روند 
کنار آمدند و بازارها ی تجاری دیگری را جایگزین ایران کردند. اســتمرار 
تحریم ها علیه ایران در مدت 4 دهه، متاســفانه برای کشورهای پیشرفته 
غربی به عرف بین المللی تبدیل شده است. یکی از منابع عرف در حقوق 
بین الملل، اســتمرار رویه های بین المللی و اعمال آن از سوی کشورهای 
قدرتمند است.  از دستاوردهای مهم برجام، ایجاد تردید و تزلزل در مبانی 
و اصول عرف بین المللی ایجاد شده در مورد تحریم علیه ایران بود. برخی 
از سیاستمداران ما متاسفانه هنوز از عمق اهمیت برجام  بی اطالع هستند 
و یا به مصلحت سیاســی داخلی، آن را نمی پذیرند، برجام توانســت پایه 
های این عرف را متزلزل کند. اما به نظر می رســد به سبب عوامل متعدد 
داخلی و بین المللی، ما نتوانسته ایم از این دستاورد به نحو موثر و مطلوب، 
اســتفاده حداکثری نماییم که این خود، عمدتا وابســته به عوامل داخلی 
و روند پیچیده  و متغیر تصمیم گیری در سیاســت خارجی ایران اســت. 
ممکن است بر روی مسئله ای از مسائل سیاست خارجی، صدها ساعت کار 
کارشناسی شده باشد، اما به یکباره با ورود یک یا چند فرد از مقامات میانی 
و حتی حاشیه ای، براســاس مصلحت، روند و نتایج تصمیم گیری کامال 
تغییر نماید. و چه بسا این تغییر بر اساس عقالنیت و منطق روند تصمیم 
گیری، بویژه به نفع آحاد مردم نباشــد. در واقع، ممکن است منافع  مردم 
آخرین حلقه توجه در روند اینگونه تصمیم گیری ها باشند، این فرایند در 
دوره دولت نهم و دهم وجود داشــت.در ماه های آینده، به علت مخالفت 
اتحادیه اروپایی، کشور بشدت با تنش و و التهاب بین المللی مواجه خواهد 
شــد، و ما در برابر این وضعیت با مشــکالتی روبرو هستیم. از جمله  عدم 
اعتقاد، اعتماد و دوراندیشــی به تقویت البی بین المللی ایرانی غیر دولتی 
برای پیشگیری و یا تخفیف و کم اثر کردن بحران هاست. مایه تاسف است 
که توان و ظرفیت مدیریت این نیروها را کسی در کشور بعهده ندارد. چون 
افراد را برای این امر تربیت نکرده ایم. ضعیف ترین کشــورهای منطقه ما، 
از البی های خود در جهت منافعشــان، مدیریت و استفاده حداکثری می 
کنند. معموال البی قبل از توافق های رســمی سیاســی و حتی بعد از آن 
صورت می گیرد اما ما هیچ البی بومی نداریم، برخی البی گری را مساوی 
با جاسوســی و خیانت می دانند. عربســتان و کشورهای مخالف ایران ید 
طوالیی در البی دارند که مد نظر این بحث نیست، اما کشورهای دوست، 
نسبت به ایران در استفاده از البی های خصوصی خود بسیار موفق هستند. 
البی نه تنها یک حرفه و فن، بلکه اهرم قدرت ملی کشورهاست و تنها در 
شهر اروپایی بروکسل، حدود چند صد البی بین المللی اقتصادی، سیاسی 
و حقوقی وجود دارد. البی بزعم برخی، به معنای سازش نیست. البی برای 
توضیــح منطقی روندهای موجود به گروه هــای ذی نفوذ غیر دولتی در 
کشــورهای دیگر با زبان حرفه ای و البته غیر رســمی است. جای تعجب 
اســت که ایران با این همه مسائل پیچیده بین المللی و رقبای قدرتمند، 
در دفاع از منافع ملی در عرصه جهانی فقط متکی به دولت و دیپلماتهای 
رسمی اش می باشد. براســتی حاکمیت از پاگرفتن البی های خصوصی 
و کاربلد و جهان شــناس، بشــدت بیم دارد. در حالیکــه تقویت البی ها 
بخش جدایی ناپذیر از سیاست گذاری و نیز اجرای موفق و موثر سیاست 
کشورهاســت. البته در هرکاری، هزینه هم وجود دارد، که با تدبیر باید به 
حداقل برســد.اما پرسش این اســت که در غیاب البی های بومی، قوی و 
تاثیرگذار ایرانی، در قبال تحریم های قریب الوقوع اتحادیه اروپا چه اندیشه 
ای شــده است و منافع آحاد این کشــور تا چه اندازه تامین می شود؟ در 
جهان پیچیده امروز، هیج کشوری با جهان ترسی، عدم اعتماد به نخبگان 
و متخصصان، عزلت نشینی و کم دانشی راه به جایی، به غیر از جنگ نمی 
برد. ســقوط برجام  ما را یک گام بزرگ به ســوی جنگ خواهد برد. برای 
شروع جنگ ها فقط بهانه الزم است نه منطق و عقالنیت. کسانی که اطالع 
ندارند، تاریخ روابــط بین الملل را نه از روی ترجمه های پر غلط، بلکه از 
متن اصلی مطالعه کنند و با کارشناســان جهان شناس، درس خوانده  و 

مورد اعتماد مشورت نمایند.
Albrz.payam@gmail.com

رمزنگاری مبدا تا مقصد تمام تراکنش های مالی

بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای و به منظور ارتقای سطح امنیت و مبادالت 
کارتی اعالم کرد از نیمه بهمن ماه تمام تراکنش های مالی به جز پرداخت 
قبــوض عمومی منوط به رمزنگاری مبدا تا مقصــد تراکنش خواهد بود.به 
گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی جمهوری اسالمی، مطابق این بخشنامه 
اطالعات حســاس کارت، همچون رمز دوم ، نباید از مســیرهایی که فاقد 
رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیره سازی یا مشاهده آن توسط عواملی 
غیر از بانک یا ارایه دهنده خدمات پرداخت وجود دارد، مبادله شــوند.این 
بخشــنامه اولین گام برای ارتقای سطح امنیتی بسترهای موجود مبادالت 
پولی مردم است و بر این اساس حرکت به سمت استفاده از سایت ها و برنامه 
هــای کاربردی بانک ها و ارایه دهنــدگان خدمات پرداخت، برای مبادالت 

کارتی بدون حضور فیزیک کارت به عنوان راه حل ایمن توصیه می شود.

رهبر معظم انقالب: امیدم به جوانان 
نسل امروز بیشتر از قبلی هاست

رهبر معظم انقالب با اشاره به تفاوت جوانان امروز 
با نسل اول انقالب تاکید کردند: من به جوان امروز 
- در صورتی که انگیزه و ایمانش درســت باشد - 

اعتمادم و امیدم بیشتر است تا به جوان آن روز.
به گزارش زمــان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با 
خانواده سردار شــهید علی ییالقی )فرماند اسبق 
لشکر ۲۵ کربال( را که در دی ماه سال جاری انجام 
شد، منتشر کرد.رهبر معظم انقالب در این دیدار 

خطاب به جوانان حاضر در جلسه فرمودند:
... شــماها جوانید، شماها نسل سّومید؛ اّوالً جوان 
این نســل، جوان نسل ســّوم، از جوان نسل اّول 
امیدبخش تر اســت درصورتی کــه بتواند ایمانش 
را حفظ کند. جوان نســل اّول، کسانی بودند که 
از روی احساســات، از روی هیجان ]کار کردند[؛ 
احساســات بود، احساسات خوبی هم بود و همان 
احساســات کار کــرد، یعنی یک نظــام کهن را 
سرنگون کرد و اسالم را رو آورد؛ این را ما کوچک 
نمی گیریم، اّما غالباً دانه دانه ی افراد ــ نمی گویم 
ـ از روی احساســات النه ی جاسوسی را آن  همهـ 
روز رفتند و با شجاعت تمام گرفتند، اّما بعداً رفتند 
با آمریکایی ها صحبت کردند و عذرخواهی کردند؛ 
این ناشی از چیســت؟ ناشی از کم عمق بودِن آن 
انگیزه اســت.آن انگیزه مّتکی به یک زیرســاخت 
محکــم نبود؛ انگیزه بود، اّما زیرســاختش محکم 
ـ ]هرچند[ بعضی ]از آنها[  نبود. جوان های امروز ـ 
هستند که بی خیال در خیابان راه می روند؛ زمان 
ـ اّما آن ]جوانی[  جنگ هم بودند، نه اینکه نبودندـ 
که دنبال وظیفــه می رود، می فهمد چه کار دارد 
میکند. یک نمونه اش همین حججی است و صدها 
نمونه، بلکه هزارها نمونه از این قبیل وجود دارد.لذا 
من به جــوان امروز درصورتی که انگیزه و ایمانش 
درست باشــد، اعتمادم و امیدم بیشتر است تا به 
جوان آن روز. شماها آن جوان امروز هستید. آینده 
مال شماها است، این مملکت مال شماها است. ما 
می رویم، ما نقشمان تمام شده، ما خواهیم رفت؛ 
آن که می ماند و این کشور را باید به اوج برساند، 

شماها هستید. 
هرچه می توانید خودتان را بســازید، هم از لحاظ 
فکری بسازید، هم از لحاظ ایمانی بسازید؛ هم فکر 
را درست کنید، هم ایمان و دل را درست کنید. با 
خدا اُنس داشــته باشید، اگر می توانید، تا آنجایی 
که می توانید، نماز شــب بخوانیــد؛ نماز را خوب 
بخوانید، با توّجــه بخوانید، قرآن را بخوانید. اینها 
چیزهایی است که می تواند جای این شهدا را پر 
کند؛ این کارها الزم اســت. من به شماها بیشتر 
امید دارم، به همین جواِن نســل شــما؛ ]البّته[ 
اشخاص شما را نمی خواهم بگویم، چون آشنایی 
ندارم، اّما به این نســل من بیشــتر اعتماد دارم و 

بیشتر امید دارم تا آن ]نسل قبلی[.«

اخبار

سرمقاله

برادرت را با نیکی به او شرمنده ساز 
و شرش را با بخشش به او دور گردان.

کالمامیر

رئیــس قــوه قضاییه خطــاب به رؤســای کل 
دادگستری های سراسر کشور گفت: به همه افراد 
زیرمجموعه خود هشــدار بدهیــد که هیچگونه 
فسادی از سوی بنده و دستگاه های نظارتی تحمل 
نخواهد شد و در آینده طبق برنامه ای خاص،  آرای 
دادگاه عالــی صالحیت قضات پــس از تأیید در 
دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه 
همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رســانه ها 

منتشر خواهد شد.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، آیت اهلل آملی 
الریجانی در گردهمایی رؤسای کل دادگستری ها 
و دادستانهای مراکز استان سراسر کشور با تأکید 
بر لزوم نگاه کالن مســئوالن و مدیــران به نظام 
جمهوری اســالمی، اهداف آن، قانون اساســی، 
شرایط فعلی کشور و موقعیت کشور در جغرافیای 
منطقه و جهان، تصریح کرد: این نگاه کالن برای 
همه مدیران نظام الزم است زیرا در غیر اینصورت 
وظایف خود را نمی توانیم به نحو کامل، صحیح و 
نافذ انجام دهیم.آملی الریجانی ادامه داد: برخی از 
وجود فساد سیستماتیک در کشور سخن می گویند 
که ما به هیــچ عنوان این موضوع را قبول نداریم. 

فساد در کشور سیستماتیک نیست. برخی در مقام 
تفسیر می گویند مقصود ما از فساد سیستماتیک 
این است که سیســتم رسیدگی کننده به مفاسد 
یعنی دستگاه قضایی دچار فساد است. این سخن 
هم مجمل و مبهم اســت. البته ممکن اســت که 
در گوشــه ای از دستگاه عظیم قضایی، همانند هر 
مجموعه دیگری تخلفی رخ دهد اما این به معنای 

غلبه فساد بر کل سیســتم قضایی کشور نیست. 
چگونه می توان این تعداد پر شــمار قاضی سالم و 
مدیــر پر تالش را که در جهــت خدمت به مردم 
گام برمی دارند به فساد متهم کرد؟ آملی الریجانی 
خطاب به رؤســای کل دادگســتریهای سراســر 
کشــور اظهار کرد: به همه افراد زیرمجموعه خود 
هشدار بدهید که هیچگونه فسادی از سوی بنده و 

دستگاه های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده 
طبق برنامه ای خاص،  آرای دادگاه عالی صالحیت 
قضات پس از تأییــد در دادگاه عالی تجدید نظر 
و تأییــد رئیس قوه قضاییه همــراه با نام و تصویر 
قضات متخلف در رسانه ها منتشر خواهد شد. این 
در واقع اتمام حجت با همه قضات متخلف است تا 
جای هیچگونه گالیه ای باقی نماند و بدانند فساد 
و ارتکاب جرائم در دســتگاه قضایی تاوان بزرگی 
خواهد داشت.رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید 
بر لزوم نظارت مستمر رؤسای کل دادگستریها در 
قالب بازدیدهای سرزده و نوبه ای و همچنین توجه 
جدی به احیــای حقوق عامه در چارچوب قوانین 
و مقررات، به موضوع بازداشتهای موقت پرداخت 
و خاطرنشــان کرد: در این زمینه نیز باید نظارت 
کاملی صورت گیرد تا صدور قرار بازداشت موقت 
به حداقل برســد و در مواردی که واقعا می توان از 
این قرار استفاده نکرد، به هیچ عنوان صادر نشود. 
از ســوی دیگر نباید به گونه ای باشد که به عنوان 
مثــال قرار وثیقه در زمانی صادر شــود که امکان 
تودیع آن وجود نداشته باشد و متهم به ناچار روانه 

زندان شود.

رئیس قوه قضاییه: فساد در کشور سیستماتیک نیست

انتشار نام و تصویر قضات متخلف در رسانه ها 

رئیــس جمهور آمریکا در ســخنرانی خود در 
مجمع جهانی اقتصاد گفت: تالش زیادی برای 

تحقق رویایی آمریکایی انجام شده است.
به گزارش زمان به نقل از مهر، »دونالد ترامپ« 
در ادامه سخنرانی خود گفت: از سال ۲۰۰۰ که 
بیل  کلینتون در داووس حضور پیدا کرد، دونالد 
ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکاست که به 
داووس سفر کرده و در آن سخنرانی می کند.

ترامپ همچنین مدعی شد که آمریکا می خواهد 
مانع دست یابی ایران به سالح هسته ای شود و 

شرکای آمریکا به همکاری در این زمینه دعوت 
کرد.وی همچنین مدعی نقش تاثیرگذار ائتالف 
ضدداعش در بازپس گیری سرزمین های اشغال 
شده توســط گروه تروریســتی داعش شد و 
درباره افغانستان هم گفت که کشورش متعهد 
اســت که افغانســتان به محلی برای اجتماع 
تروریســت ها تبدیل نشود.ترامپ همچنین بار 
دیگر بــر افزایش ســرمایه گذاری در نیروهای 
مســلح آمریکا تاکید و ادعا کرد که این کار با 

هدف »امن کردن« جهان دنبال می شود.

وزیر امور خارجه کشــورمان با انتشار مطلبی 
در فضای مجازی بر کمک تســلیحاتی آمریکا 
و ســعودی ها به گروهک تروریســتی داعش 
تاکیــد کرد. به گــزارش زمان بــه نقل ازمهر، 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
درباره کمک تســلیحاتی آمریکا و عربستان به 
گروهک تروریستی داعش مطلبی را در صفحه 
توئیتر خود منتشــر کرد.ظریف در این مطلب 
آورده است: »هر قدر بوق های تبلیغاتی ترامپ 
و همدستانشان حقایق جایگزین )تقلبی( تولید 

کنند، هر میزان که عربســتان ســعودی بازی 
تبلیغاتی چشم انداز نورانی)اشاره به ادعای وزیر 
خارجه ســعودی در داووس( راه بیندازد و هر 
قدر آمریکا تالش کند شکست داعش را به نام 
خود ثبت نماید، نمی توانند واقعیت های زیر را 

تغییر دهند:
۱-  این ایران بود که برای شکست دادن داعش 

به کمک مردم عراق و سوریه شتافت.
۲- این آمریکا و عربستان سعودی بودند که به 

داعش سالح دادند.«

یکا:  آمر جمهور   رئیس 
یم گیر می  را  ایران  جلوی 

عربستان  و  یکا  آمر کرد؛  تاکید  یف  ظر
دادند سالح  داعش  به 

اجرائيه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم۱-جهانگرد 
طهماسبی کنگرشاهی- نام پدر: محمد-نشانی: 
صحنه خیابان مولوی- نبش کوچه اقاقیا ۱۶ 

دفتر وکالت ابراهیمیان
علیهم۱- علیه/محکوم  محکوم  مشخصات 

شهرام میرزائی – نشانی:مجهول المکان
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم 
له/محکوم علیهم شهریار ابراهیمیان- نام پدر: 
مولوی- –خیابان  صحنه  نشانی:  احمدعلی- 

وکیل-  رابطه:  نوع   -۱۶ اقاقیا  کوچه  نبش 
محکوم له/محکوم علیهم: جهانگرد طهماسبی 

کنگر شاهی
حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  محکوم 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه 
علیه  محکوم   ۹۵۰۹۹۷۸44۰۳۰۰۱۹۲
محکوم است به پرداخت مبلغ هفتصد میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ بیست و دو 
میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ سررسید هریک از چک ها لغایت زمان 
وصول طبق نرخ شاخص اعالمی بانک مرکزی 
و مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

گذارد)  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ۱-ظرف 
ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی(.۲-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اموال  کلیه  روز  باید ظرف سی  نداند  اجراییه 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول,به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد شخص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
تغییر دیگر  انتقاالت و هرنوع  و  نقل  فهرست 
در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم 

له بازداشت می شود)مواد ۸و ۳ قانون نحوه 
خودداری  مالی۱۳۹4(.4-  محکومیت  اجرای 
به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه  محکوم 
منظور فرار از اجرای حکم,حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد.)ماده ۳4 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4( ۵- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از دین به 
نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود.) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای 
صورت  چنانچه   -۶.)۱۳۹4 مالی  محکومیت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(«
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان کنگاور-فریدون رستمی

برگ اخطاریه
نام اخطار شونده: ۱- سعید مرادی ۲- فرزاد کریم آبادی ۳-فریبرز طالیی

پدر: ۱- نامدار ۲- علی رضا ۳- کرم اله
حوزه: مجهول المکان محل حضور دادگاه: شورای حل اختالف صحنه

شعبه: سوم وقت حضور: ۹۶/۱۲/۱۲      ساعت : ۹:۳۰
علت حضور: در خصوص دادخواست بانک مهر اقتصاد به طرفیت شما در وقت 

مقرر فوق در این شعبه حاضر شوید.
شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ۱- غالمعلی 
یاوری فرزند پیرعلی )وراث مرحوم حاجیعلی رضایی( به اسامی 
۱- پنجعلی رضایی فرزند مراد علی ۲- محمدعلی رضایی فرزند 
مراد علی ۳- احمد مراد صفری فرزند محمد بگ)خواهرزاده 
حاجیعلی رضایی( خواهان آقای حیدر رضایی دادخواستی به 
طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته الزام خواندگان به 
تنظیم و انتقال سند رسمی مطرح که به این شعبه ارجاع 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۸44۰4۰۰۶۳۹ شعبه  به شماره  و 
دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان صحنه ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۹:۰۰ تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود, نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم  دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان صحنه-سعید 
محمدی پاقلعه

آگهی فقدان سند مالکيت
خانم ثریا ذوالنوری با ارایه دو برگ استشهادیه ممهور به مهر دفتر ۱۰ صحنه و 
تقاضای وارده شماره ۷۱۱/۳۷۳۳ مورخ ۹۶/۱۱/۳ مدعی است که سند مالکیت 
از ۱ اصلی شهرستان صحنه بخش ۸ کرمانشاه  ششدانگ پالک ۶۵۷۳ فرعی 
بشماره سریال ۱۳۳۶۶۱ الف ۹۵ که بنامش صادر گردیده مفقود شده است لذا 
طبق ماده ۱۲۰ قانون و بخشنامه های ذیل آن مراتب آگهی می گردد تا چنانچه 
فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مرقوم نزد خود باشند از تاریخ 
انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را باداره ثبت اسناد صحنه 
تسلیم و رسید دریافت دارند در غیر اینصورت نسبت به ابطال سند مرقوم و 

صدور سند المثنی بنام مشارالیه اقدام میگردد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صحنه علی نجفی

ابالغيه
پرونده  شماره   ۹۶۱۰۱۰۳۶4۶۱۰۷۸۵4: ابالغنامه  شماره 

۹۵۰۹۹۸۲۶4۶۱۰۰۰۰4:
شماره بایگانی شعبه:۹۵۰۰۰4 تاریخ تنظیم:۱۳۹۶/۱۱/۵

قوه قضاییه دادگستری کل استان البرز
۹۵۰۹۹۸۲۶4۶۱۰۰۰۰4

۲.نام  :انوشیروان    ۱.نام  حقیقی:  شونده  ابالغ  مشخصات 
خانوادگی: صادقیان   ۳.نام پدر :    4.کد پستی:     ۵.کد 
ملی:     ۶.نشانی:البرز س-ساوجبالغ-طالقان-شهرک-کوچه 

منبع اب-منزل مجید صادقیان 
۷.منطقه شهرداری:

مهلت حضور از تاریخ ابالغ:۱۰روز-محل حضور:طالقان
تبادل لوایح

رضا  محمد  اقایان  خواه  نظر  تجدید  اعتراض  خصوص  در 
اورمزدی و غیره نسبت به دادنامه ۹۶۰۹۹۷۲۶4۶۱۰۰۱۱۷ 
مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ مقتضی است ظرف مهلت ۱۰ روز جهت 
اخذ دریافت مدارک در این شعبه حاضرعدم حضور پرونده 
ارسال  البرز  استان  نظر  تجدید  دادگاه  به  رسیدگی  جهت 

خواهند شد. م/الف: 4۵۱4            نشانی:طالقان
۱نوبت ۱۳۹۶/۱۱/۷

همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت الزامی میباشد

عدم صداقت ترامپ و اوباما در اجرای تعهداتشان در برجام
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ترامپ بسیار تحقیر آمیز 
با ســازمان ملل برخورد کرد، گفت: ترامپ و اوباما هر دو در اجرای 
تعهداتشــان در قبال برجام صادق نبودند.بــه گزارش زمان به نقل 
ازمهر، امیر دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 
شورای عالی امنیت ملی در گفتگو با شبکه العالم پیرامون اعتراضات 
اخیر در محیط داخلی ایــران گفت: موضوع اعتراض به عنوان حق 
طبیعی مردم در برابر حاکمیت در بســیاری از کشــورهای جهان 
وجود دارد، شــما مشاهده کردید در سالگرد انتخاب ترامپ اعتراض 
وسیعی توســط مردم آمریکا صورت گرفت، متاسفانه در اکثرکشور 
های منطقه اصوال اعتراض و حق اعتراض به رسمیت شناخته نمی 
شود، لذا در ایران که حق رای و صندوق آرا تعیین کننده سرنوشت 
آحاد مردم می باشد، شکل گیری این موضوع برای کشورهایی که به 
شــکل قبیله ای اداره می شوند بسیار عجیب است، در این کشورها 
اعتــراض هم نوعی از عالمت ناآرامی و بروز بحران تلقی می شــود. 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی پیرامون میزان تعهد آمریکایی ها به 
برجام گفت: بعد از برجام حتی در دوره اوباما آمریکایی ها در اجرای 
تعهداتشــان صادق نبودند و بعد از آمــدن ترامپ این عدم صداقت 
روشن تر شد.وی افزود: آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک 
نهاد شــناخته شده بین المللی که وظیفه نظارت بر پایبندی و عدم 
پایبندگی طرف های این توافقنامه را دارد، ۹ بار اعالم کرد که ایران 
در ابعاد مختلف پایبند به توافق برجام است و سایر کشورهای ۱+۵ 
نیــز این پایبندی را تصدیق کردند لذا اعالم عدم پایبند بودن ایران 
به برجام توسط ترامپ فاقد مبنا و برخالف قوانین بین المللی است، 
ضمــن اینکه اصوال ترامپ صالحیت چنین اعالمی را نیز  ندارد.وی 
تصریح کرد: ترامپ به لحاظ شخصی و به واسطه ژست های مختلف 

در صدد اخاذی و ترســاندن دیگران اســت. ما اظهارات او را صرفا 
لفاظی های بدون پشــتوانه می دانیم کما اینکه در دوره گذشته نیز 
گفته بود من تعلیق ها را ادامــه نمی دهم ولی آنها را مجددا امضاء 
کرد.مقام عالی امنیتی کشــورمان اذعان داشت، برجام یک موافقت 
نامه بین المللی اســت و کسانی که در تدوین آن مشارکت داشتند 
باید به صورت عملی تر پایبندی خود و صیانت از آن را نشان دهند.

شــمخانی تصریح کرد: ترامپ کشــورهای اروپایی را تهدید کرده و 
برای آنها وظیفه مشخص کرده است که خالف تعهداتشان در برجام 
اقدام کنند و این مسئله از نظر ما و اندیشمندان سیاسی بین المللی 
تحقیر اروپا محســوب می شود.وی با اشاره به درخواست های مکرر 
طرف های اروپایی و آمریکایی از ایران برای آغاز مذاکره در موضوع 
هسته ای یادآور شد؛ یکی از استراتژیست های آمریکایی که در تیم 
فنــی مذاکره کنندگان امریکایی ها نیز حضور داشــت در مقاله ای 
توضیح داده بود که توان و دانش هســته ای ایران با اقدام نظامی و 

تحریم تضعیف نخواهد شد و در مقابل فشار بیشتر به سمت توسعه 
بیشــتر حرکت می کند.شمخانی خاطر نشان کرد: اگر برجام به هر 
دلیلی کنار گذاشته شود قطعا طرف بازنده ایران نخواهد بود و باتوجه 
به قضــاوت جهانی از پایبندی ایران و عــدم صداقت طرف مقابل، 
جمهوری اســالمی ایران با قدرت و سرعت بیشتری تمامی اقدامات 
فنی خود را پیش خواهد برد و سایر کشورها نیز  با استناد به تجربه 
برجام، هرگز وارد پروســه های مذاکراتی با توجه به سابقه بدعهدی 
آمریکا و اروپا نخواهند شــد.دبیر شــورای عالی امنیت ملی درادامه 
اظهار داشت: اگر امریکا در مســیری که اتخاذ کرده برجام را دچار 
فروپاشی کند و از آن خارج شود، مفهومش این است که دیگر برجام 
واقعیت خارجی ندارد و ما اقدامات فنی و سیاســی متناســب با آن 
وضعیــت را که از پیش برنامه ریــزی کردیم بالفاصله اجرا خواهیم 
کرد و این ظرفیت را داریم که در بعد فنی به شــکل جهشــی روند 
توانمندی های هسته ای صلح آمیز خود را دنبال کنیم.عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ملت ایران به واسطه اعتماد 
بنفس ملی و خوداتکایی ذاتی و وجود رهبری هوشــمند، هرگز در 
بن بســت قرار نمی گیرد تاکید کــرد: ما در کنار زیان های تحریم، 
فرصت ها و منافع متعددی نیز داشته ایم که موجب تقویت فرهنگ 
خوداتکایی و ایســتادن روی پای خودمان شده است.وی با اشاره به 
اینکه ترامپ تنها رئیس جمهوری اســت که در سال اول حکومتش 
در امریــکا پایین ترین درصد رضایت مردمی را طبق نظر ســنجی 
های بین المللی دارد، تصریح کرد: عالوه بر ضعف های شــخصیتی 
ترامپ، راهبرد امنیتی اعالم شده امریکا نیز مملو از تناقض و نقایص 
گوناگون است و ما باتوجه به ضعف های حریف، حتما فرصت های 

بیشماری را در سال ۲۰۱۸ به دست خواهیم آورد.

سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر این که برای اصالح نظام 
سالمت، چاره ای نداریم جز اینکه تولیت وزارت بهداشت را 
تقویت کنیم، گفت: برای رسیدن به اهداف برنامه های توسعه 
در حوزه سالمت و کاهش پرداختی از جیب مردم، باید نقش 
و مشارکت دولت و بیمه ها افزایش یابد و بسته های خدمات 
ســالمت نیز کنترل شــوند. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
دکتر حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص بودجه 
سالمت، گفت: تجربه ۵۰ سال اخیر کشور نشان می دهد که 

خیریــه ها، بیمه های خصوصــی و تکمیلی ۷ تا ۹ درصد از 
هزینه های ســالمت را تامین می کنند.وی با تاکید بر اینکه 
۹۰ تــا ۹۲ درصد از بودجه ســالمت از دو منبع اصلی بیمه 
هــا و دولت و همچنین پرداختــی از جیب مردم تامین می 
شود، افزود: متاسفانه اقتصاد سالمت با بیماری های مزمنی 
روبرو بوده بگونه ای که ۱۰ ســال قبل از اجرای طرح تحول 
ســالمت، مجموع پرداختی دولت و بیمه هــا، حدود ۳۵ تا 
4۰ درصــد بود به عبارت دیگر مــردم باید ۵۰ تا ۵۸ درصد 

از هزینه های ســالمت را از جیــب پرداخت می کردند، در 
حالیکه تجربه جهانی این شاخص، میانگین پرداختی مردم 
از جیب باید ۱۸ تا ۲4 درصد است و اگر بیشتر از این باشد، 
مردم با هزینه های کمرشکن و فقرزای حوزه سالمت روبرو 
می شوند.سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه برای اولین 
بار در ۵۰ سال اخیر، سهم مجموع دولت و بیمه ها که حدود 
۳۷ تا 4۰ درصد بود به ۵۰ درصد افزایش یافته است، افزود: 
در حال حاضر پرداختی از جیب مردم در ســه سال اخیر، به 
حدود ۳۷.۷ درصد تا ۳۸.۷ کاهش یافته اســت.قائم مقام و 
معاون کل وزارت بهداشــت هدف قانون گذار در برنامه های 
چهارم و پنجم توســعه را کاهش پرداختی از جیب مردم به 

۳۰ درصد بیان کرد و گفت: در قانون برنامه ششم توسعه این 
شــاخص باید به ۲۵ درصد برسد ، بنابراین برای تحقق این 
امر، پیش بینی شده که سهم دولت و بیمه ها به ۶۰ تا ۶۲.۵ 
درصد افزایش یابد.دکتر حریرچی با بیان اینکه منابع جاری 
وزارت بهداشت در بودجه پیشنهادی ۷، فقط ۶.4 درصد رشد 
داشته است، افزود: همچنین بودجه سازمان بیمه سالمت هم 
رشــد چندانی نداشته گرچه قول هایی در کمیسیون تلفیق 
داده شده اســت.وی افزود: امیدواریم با تعهدی که دولت و 
بیمه ها دادند بتوانیم پرداختی از جیب مردم را کاهش دهیم 
و اجرای آن مســتلزم حمایت دولت و بیمه ها و نیز مدیریت 

منابع حوزه سالمت است.

رشد 6/4 درصدی بودجه سالمت در سال آینده
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رژیم صهیونیستی؛ هسته مشکالت خاورمیانه 

ســفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اســالمی ایران در سازمان ملل 
متحد، رژیم صهیونیستی را هسته مشکالت خاورمیانه دانست که سیاست 
های تجاوزگرایانه و توسعه طلبانه آن، شرایط را بدتر کرده است.به گزارش 
زمان به نقل ازایرنا، اســحاق آل حبیب در نشســت شورای امنیت که با 
موضوع فلســطین و خاورمیانه برگزار شــد، از به رسمیت شناختن قدس 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی توسط آمریکا هم شدیدا انتقاد کرد.

اســحاق آل حبیب با تاکید بر اینکه نقش مخرب امریکا در منازعات بین 
المللی، خصوصا در خاورمیانه، قابل انکار نیســت، افزود: آمریکا هرگز در 
مســاله فلســطین شــریکی صادق برای صلح و عدالت نبوده است.وی با 
یادآوری ســوابق رژیم صهیونیستی ادامه داد: ما هر بار در اینجا جمع می 
شویم و شهرک ســازی های این رژیم را محکوم کرده و غیرقانونی اعالم 
می کنیم، اما رژیم اســراییل روز و شــب در حال انکار حقوق فلسطینی 
ها و تحکیم اشــغالگری است.سفیر ایران در ســازمان ملل متحد اضافه 
کرد: شــهرک سازی های رو به رشــد رژیم صهیونیستی نه تنها تخلف از 
کنوانسیون چهارم ژنو، بلکه یک جنایت جنگی است که نشان می دهد این 
رژیم هرگز عالقه ای به صلح نداشته است. این در حالی است که اسرائیل 
تمامی سیستم های بین المللی حاکم بر سالح های کشتارجمعی را نادیده 
گرفته و با ان پی تی و کنوانســیون سالح های بیولوژیک و شیمیایی علنا 
محالفــت می کند.آل حبیب اظهار کرد: جالب اســت کــه این رژیم، بی 
شرمانه و با ادعای قربانی بودن به جای فلسطینی ها به دنبال جذب حس 

همدردی است. 

 برگزاری اجالس سران سازمان شانگهای
 با حضور ایران

چین از برگزاری اجالس سران سازمان همکاری شانگهای در نیمه اول سال 
جاری میالدی در منطقه ای در شــرق این کشــور با حضور ایران خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، این ســازمان در ســال ۲۰۰۱ میالدی ایجاد 
شــد، چین و روســیه از اعضای مهم و ایران نیز عضو ناظر آن اســت.مقام 
های محلی اســتان شاندونگ در شرق چین گفته اند بر اساس برنامه ریزی 
صورت گرفته اجالس سران این سازمان امسال در ماه ژوئن در شهر ساحلی 
'چینگ دایو' برگزار خواهد شد.مسئوالن ذی ربط در حال ارایه برنامه های 
کاری خود به دولت محلی هســتند و ابراز امیدواری کرده اند این استان با 
این برنامه چهره بین المللی خود را ارتقا دهد.اســتان شاندونگ محل ظهور 
بســیاری از متفکران چینی از جمله کنفوسیوس است و ارزش رشد تولید 
ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۷ میالدی یکهزار و ۱۰۰ میلیارد دالر بوده 
است.سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان بین دولتی منطقه ای 
برای همکاری های چند جانبه امنیتی و اقتصادی، در سال ۱۳۸۵ تاسیس 
شد.این سازمان شامل چین، هند، پاکستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، 
تاجیکستان و ازبکستان در برگیرنده معادل ۳۰ میلیون و ۱۸۹ هزار کیلومتر 
مربع مساحت، سه پنجم گستره آسیا و حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفر 
جمعیت )نزدیک ۲۵ درصد جمعیت کره زمین( است.افغانســتان، بالروس، 
ایران و مغولستان به عنوان کشورهای ناظر و آذربایجان، ارمنستان، کامبوج، 
نپال، ترکیه و ســریالنکا نیز اعضای شــریک ســازمان همکاری شانگهای 
هستند.تجارت منطقه ای، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، مقابله با 

افراط گرایی و انشعاب طلبی از اهم وظایف آن است.

هشدارعبداللهیان به صف آرایی 
۳کشورعربی علیه ایران 

 دســتیار ارشــد رئیس مجلس در امور بین الملل 
تاکید کرد: صف آرایی ســعودی، امارات و بحرین 
در داووس علیــه تهران خطایی راهبردی اســت.

به گزارش زمان، حســین امیرعبداللهیان مشاور و 
دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین الملل در 
صفحه توئیتر خود نوشــت: »صف آرایی سعودی، 
امــارات و بحریــن در داووس علیه تهران خطایی 
راهبردی اســت.فراموش نکنید کــه در روزهای 
سخت اشغال کامل کویت توسط صدام، ما در کنار 
همسایه عرب خود و مردم کویت مردانه ایستادیم. 
کاخ سفید و موساد از شما به عنوان دستمال یک 
بار مصرف اســتفاده می کنند، اما همســایگی و 

مسلمانی ما ابدیست«.

 گفت وگوی نتانیاهو با پوتین
 در مسکو درباره ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی قرار است در سفر 
خود به مســکو دربــاره ایران و توافق هســته ای با 

مقامات روسیه گفت وگو کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، به نوشته روزنامه 
تایمز آو اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی قرار است اواسط هفته آینده 
به مسکو سفر و با والدیمیر پوتین رییس جمهور 
روســیه دیدار کند.وی در این ســفر قرار است 
درباره ادعای رژیم صهیونیســتی مبنی بر تالش 
ایــران برای تقویــت جایگاه خود در ســوریه و 
همچنین توافق هســته ای که مســکو یکی از 
امضاکنندگان آن است، رایزنی کند.نتانیاهو که 
هفته گذشته به هند و سوئیس سفر کرده بود، با 
تکرار ادعاهای خود درباره حضور ایران در سوریه 
به خبرنگاران، گفــت: در دیدار با مقامات روس 
به آنها خواهم گفت که ما نیز منافعی در سوریه 
داریم که نمی خواهیم توسط ایران و یا نیروهای 
نیابتی اش در خاک سوریه به صورت مستقیم یا 
به وسیله تسلیحات تهاجمی مرگبار هدف حمله 
قرار گیرد که از طریق ســوریه به لبنان منتقل 
می شــود.به نوشــته این روزنامه صهیونیستی، 
نتانیاهــو و پوتین پیش از این در اوت ۲۰۱۷ در 
شــهر سوچی روسیه دیدار کردند که ایران یکی 
از موضوعات گفت وگوهای آنها بود.این ادعاها در 
حالی مطرح می شود که مقامات کشورمان بارها 
گفته اند حضور ایران در ســوریه تنها به صورت 
مستشاری و بنا به درخواست دولت مشروع این 

کشور بوده است.

روزنهخبر

خطیب نماز جمعه ایــن هفته تهران گفت: مردم 
برای حفظ دین و اخالق بچه های شــان و امنیت 

کشورشان فضای مجازی سالم می خواهند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آیت اهلل احمد خاتمی 
با بیان این که »امروز دشمن در پی سوءاستفاده از 
ابزار جدید اطالع رســانی است«، اظهار کرد: امروز 
شاهد فعالیت  کانال هایی مثل تلگرام و اینستاگرام 
هســتیم و برای جلوگیــری از مغلطه گری ها باید 
بگویم که ما با فضای مجازی مخالف نیســتیم.وی 
تاکید کرد: ما با فضای مجازی ســالم با استفاده از 
ظرفیت های داخلی و بدون دخالت دشمنان موافق 
هســتیم اما وضعی که االن داریم با آن چه که باید 
داشته باشیم فاصله بســیار دارد؛ چراکه مردم ما 
خواهان فضای مجازی سالم هستند.وی همچنین 
توطئه دشمنان را در فضای کنونی، ایجاد بدبینی 
و ناامیــدی در جامعه عنوان کــرد و در عین حال 
افزود: با وجود ملتی کــه رهبری آنچنان دارد که 
حتی دشــمنان می گوینــد دوراندیش ترین رهبر 
جهان است و چنین ملتی وفادار دارد، هیچ مشکلی 
به جا نخواهد ماند و همه مشــکالت حل خواهد 
شــد.خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره 
به انتظار مردم برای برطرف شدن زخم های جامعه 
این که این انتظار نابجا نیســت، خاطرنشان کرد: 
برای من جای رنج دارد که کارگری بعد از چند ماه 
حقوق نگیرد، باید به داد آن ها رسید.همچنین باید 
به داد مالباختگان نیز برسیم و نگذاریم واحدهای 
تولیدی بعضا تعطیل شــوند.وی افزود: در ســال 
اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال که کمتر از دو ماه 
از آن مانده است باید به جای حرف های حاشیه ای و 
بعضا چالشی به درد مردم برسیم.وی به ساز جدید 
دشــمنان در تضعیف روحانیت اشاره کرد و گفت: 
روحانیتی که به عنوان سرمایه استقالل و عظمت 
ملت بوده است این روزها هدف قرار گرفته است و 
در اغتشاشــات اخیر شاهدیم که به برخی حوزه ها 
حمله کردند حتی بدتر از حمله به مدرسه فیضیه، 
این نشان از کینه دشمنان از روحانیت دارد.خاتمی 
به حاشیه هایی که در زمینه بودجه برای روحانیت 

مطرح می شود نیز  اشــاره کرد و توضیح داد: 4۵ 
سال است طلبه هستم و به مردم عزیز می گویم که 
یک ریال از حقوق ماهیانه که نامش شهریه است از 
بودجه دولتی نیست، بلکه از سهم امامی است که 

این مردم و متدینن می دهند. 
حتی مقام معظم رهبری که بیشــترین شهریه را 
می دهند، یک ریال از وجوه دولتی نیست. میانگین 
شهریه یک طلبه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است 
و باالترین شــهریه ای که یک عالم ۲۰ سال درس 
خوانده می گیرد زیر خط فقری است که مسئولین 
اعالم کردنــد.وی تصریح کرد: این که برخی جار و 
جنجال راه انداخته اند و می گویند که طلبه ها بیمه 
هستند باید بگویم که طلبه ها هم شهروند هستند 
و حتی دولت های زمان قاجار و صفویه به مدارس 
علمی و دینی رسیدگی می کردند و دولت کنونی 
هم هزینه دانشــگاه ها و دبیرستان ها را می دهد و 
یــک بخش از این هزینــه را هم برای محل درس 

آقایان است.
وی با تاکید بر این که »ما حوزه مســتقلی داریم«، 
افــزود: اگر خدا کمک کند بتوانیــم روزی در این 
عرصه ها هم بودجه نگیریم و شــورای عالی حوزه 
ما از این امر اســتقبال خواهــد کرد.خطیب نماز 
جمعه این هفته تهران با اشاره به این که »حوزه این 
بودجه را ندارد که تمام طلبه ها را از سهم امام بیمه 

کنند«، اظهار کرد: اگر بشود آرزوی همه مراجع و 
همه اعضای شورای عالی حوزه های علمیه، حتی 
استقالل از این جهات است.امام جمعه موقت تهران 
به ایام دهه فجر نیز اشــاره کرد و گفت: انقالب ما 
بدون نام امام )ره( بی هویت است، یعنی شناسنامه 
انقالب اســالمی، امام راحل است و ما مدیون امام 
بوده ایم، هســتیم و خواهیم بود؛چراکه تداوم این 
انقالب از رهگذر عمل بــه رهنمودهای آن بزرگ 
اســت و در این زمینه امروز وصیت نامه ایشــان و 

صحیفه نور را در دست داریم.
وی با اشاره به این که »مفسر صحیح و درست خط 
امام یعنی  آیت اهلل العظمی امام خامنه ای در جمع 
ما هســتند«، افزود: خط ناب امام را باید از نائب بر 
حق امام گرفت.وی هم چنین به فرا رســیدن سی 
و نهمین دهه فجر اشــاره کــرد و گفت: به حق، 
انقالب اســالمی نعمت بزرگ خداوند برای جهان 
اســالم و بخصوص مردم عزیز ماســت که شامل 
نعمت حاکمیت دین، اســتقالل، حاکمیت ملت 
به سرنوشــت خود، امنیت، خودباوری ملی و ده ها 
نعمت دیگر می شود.خطیب نماز جمعه این هفته 
تهران با بیان این که »ســنت خداوند این است که 
نعمت ها با شکر می ماند«، خاطرنشان کرد: ۳۹ سال 
است که انقالب مانده و ما خود را آماده می کنیم که 
چهلمین سال پیروزی انقالب را سال آینده جشن 

بگیریم و شــکر این نعمت دو بخش دارد و بخش 
اول آن مربوط به مردم اســت که دین شــان را به 

انقالب ادا کردند.
وی با بیان این که »انقالب اســالمی، انقالب مردم 
اســت«، تصریح کرد: دهه فجر امســال را بیشتر 
گرامی بدارید و راهپیمایی ۲۲ بهمن را که همیشه 
باشکوه بوده است امسال باشکوه تر برپا کنید چون 
امســال راهپیمایی مردم معنای عمیق تری دارد.

وی اضافه کرد: دشــمنان با بازی هــای کودکانه 
می خواســتند آســیبی به انقالب برسانند و مردم 
با راهپیمایــی خودجوش خود و در تکمیل آن در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن زبان حال، قال، شعار و جان 
خود را بیان کردند و آن این بود که تا آخرین نفس، 
نفر و قطره خون مان پای این انقالب ایســتاده ایم.

خطیــب نماز جمعه این هفته تهران با اشــاره به 
این که »همواره در انقالب مردم توطئه ها را خنثی 
کرده اند«، توضیــح داد: در جنگ قومیت های اول 
انقالب، هشت ســال دفاع مقدس، فتنه منافقین، 
فتنه ســال ۷۷، سال ۸۸ و دی ماه ۹۶ همه و همه 
مردم بودند که فتنه ها را جمع کردند پس این مردم 
فتنه های بعدی را هم می توانند جمع کنند.وی با 
بیان این که »مردم پاســدار این انقالب هستند«، 
خطاب به مردم تاکید کــرد: هر جا توطئه دیدید 
به سرعت به مقامات مسئول به عنوان یک واجب 
خبر دهید. همانطور کــه در زمان فتنه منافقین 
شــاهد بودیم مردم به مسئوالن خبر می دادند که 
در نزدیکی های خانه شــان، خانه تیمی فعال است 
و با اطالع رسانی آن ها این فعالیت ها نابود می شد.

وی تاکید کرد: بر مســئوالن نیز واجب اســت که 
بــه مردم خدمت کنند و گره از کار مردم باز کنند 
که این وظیفه و تکلیف شــان است و منتی از این 
بابت بر سرشان نیست چون مدیون مردم هستند 
و مردم آن ها را به این مسند آورده اند و توقع دارند 
که به مشکالت شــان بپردازند.خاتمی با اشاره به 
این که »انقــالب بزرگ اســالمی در غفلت کامل 
غرب به پیروزی رســید«، اظهار کرد: اگر دشمنان 
احتمــال می دادند که ایــن احتمال چنین عمر و 
عمقــی پیدا کند آن را در نطفه خفه می کردند اما 
خداوند خواست که آن ها کر و کور شوند و انقالب 
به پیروزی برسد؛ بنابراین کینه شان از انقالب عمیق 
است و هر لحظه در پی توطئه هستند و اگر کسی 
بگوید که دشــمنان از برانــدازی عبور کردند این 

حرف غلط است و الزم است که هوشیار باشیم.

آیت اهلل خاتمی: ما با فضای مجازی مخالف نیستیم            

مردم پاسدار انقالب اسالمی هستند

آگهی موضوع ماده 1٠
 آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید 

و عرضه مسکن 
برابر رای شماره ۲۱۹ مورخ ۹۶/۱۰/۱۲ هیت موضوع قانون فوق الذکر مستقر در 
ابوذر ملکی رشنو فرزند علی  واحد ثبتی پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض آقای 
مسکونی  عمارت  یکباب  ششدانگ  در  پلدختر  از  صادره   ۳۶ شناسنامه  شماره  به 
معموالن  در شهر  واقع  اصلی  از ۲۸  فرعی  پالک ۲۸  مربع  متر  مساحت ۱۶۰  به 
شهرستان پلدختر بخش ۸ خرم آباد از مالکیت رسمی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
محرز گردیده است به منظور اطالع عموم در یک نوبت آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت نامبرده اعتراض داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار آگهی به مدت ۲۰ روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم و ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  بدیهی است در صورت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  تاریخ انتشار :۱۳۹۶/۱۱/۱  
رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر - جهانگیر آزادبخت 

متن آگهی 
شاکی به نام فرید مرادی فرزند نورمحمد شکایتی علیه متهم به اسامی ۱-مرتضی 
خرم  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  عمدی  جرح  و  ایراد ضرب  به  صفری 
خرم  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  آباد 
آباد )۱۰۱ جزایی سابق (واقع در خرم آباد -خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱۶۰۰۸۹۱ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۶/۱۲/۵ و ساعت ۹ تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن متهم و درخواست شاکی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. 
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری 2 خرم آباد - بیرانوند. 

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودروسواری  پژو تیپ 4۰۵ جی ال ایکس آی ۸/۱ رنگ نقره ای متالیک 
به   4۰۳۹۱۳۱۶ شاسی  شماره  به  موتور ۱۲4۸۶۱۶۸۵۸۱  شماره  به   ۱۳۸۶ مدل 
شماره انتظامی ۳۱ ایران ۲۶۱ ب ۶۳ بنام سیده طاهره علی نژاد فرزند سید محمد 

به کدملی 4۰۷۲۱4۳۷۸۲ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
لرستان - خرم آباد  

آگهی قانون تعيين تکليف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

فاقد  و ساختمانهای  اراضی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  مواد ۱و۳  به دستور  نظر 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰و برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۰۰۱۰۲۷۲ مورخ 
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید شمس علی طاهری فرزند سید 
غنی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به  مساحت ۲۰۶/۵۸متر 
مربع قسمتی از پالک ۱۰- اصلی  - واقع در اراضی متکازین بخش ۲۵ثبت بهشهر  که 
که مشمول قانون اصالحات اراضی گردید محرزگردیده است لذا بموجب ماده ۳ قانون 
مذکور و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
روزنامه های محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات  الصاق 
تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم دادخواست اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورو سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف :۹۶/۲۰/۶۲۵۶    
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۶/۱۱/۷

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر – علیمراد بابائی

آگهی حصر وراثت
 خانم طوبی مظفری دارای شناسنامه شماره ۳۱4  به شرح دادخواست به کالسه  
۹۶۰۱۹۱ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شادروان امامعلی مظفری  به شناسنامه ۱۵ در تاریخ ۱۳۶۸/۱/۲۹  اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
۱-حسن مظفری  کد ملی  ۵۹۶۹۶۷۷۱۶۷    پسر متوفی

۲-حسین مظفری  کد ملی ۵۹۶۹۶۷۷۹۲۲ )نام مادر سلماء( پسر متوفی
۳-حسین مظفری  کد ملی  ۳۸۳۸۵۳4۲۰4 )نام مادر رابعه( پسر متوفی

4-ابوالحسن مظفری  کد ملی  ۵۹۶۹۶۷۷۹۳۰   پسر متوفی
۵-طوبی مظفری  کد ملی  ۵۹۶۹۶۷۷۱۵۹  دختر متوفی
۶-پیروزه مظفری  کد ملی ۵۹۶۹4۹4۳۰۵  دختر متوفی
۷-کبری مظفری  کد ملي  ۵۹۶۹۶۷۸۲۷۹ دختر متوفی
۸-سلمی مظفری  کد ملی ۵۹۶۹۸۹۶۵۲۷ دختر متوفی
۹-اسماء مظفری کد ملی ۵۹۶۹۶۷۶۱۱۱  دختر متوفی

۱۰-سلماء ظفری کد ملی ۳۸۳۸۶۲۸۱۸۷  همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی حصر وراثت
 خانم طوبی مظفری دارای شناسنامه شماره ۳۱4  به شرح دادخواست به کالسه 
۹۶۰۱۹۲ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شادروان سلماء ظفری  به شناسنامه ۱4۷ در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۵  اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
۱-حسن مظفری  کد ملی  ۵۹۶۹۶۷۷۱۶۷    پسر متوفی
۲-حسین مظفری  کد ملی  ۵۹۶۹۶۷۷۹۲۲  پسر متوفی

۳-ابوالحسن مظفری  کد ملی  ۵۹۶۹۶۷۷۹۳۰   پسر متوفی
4-طوبی مظفری  کد ملی  ۵۹۶۹۶۷۷۱۵۹  دختر متوفی
۵-پیروزه مظفری  کد ملی ۵۹۶۹4۹4۳۰۵  دختر متوفی
۶-کبری مظفری  کد ملي  ۵۹۶۹۶۷۸۲۷۹ دختر متوفی
۷-سیمین ویسی  کد ملی ۵۹۶۹۸۵۲۳۷۶ دختر متوفی

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

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

 اجرایيه
نشانی  به  رحیم  فرزند  محله  پهناب  زاده  ولی  اهلل  نعمت  له  محکوم  مشخصات   

مازندران جویبار نرسیده به سه راه خدمات کارگاه پالستیک 
مشخصات محکوم علیه احمدی شبرنگ 

محکوم به 
مربوط  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به 
میلیون   ۲۱ مبلغ  پرداخت  به  محکوم  علیه  محکوم  ۹۶۰۹۹۷۱۲۹۳۲۰۰۷۱4به 
بابت  ریال  پنجاه هزار  و  و سیصد  میلیون  انضمام ۵  به  اصل خواسته  بابت  تومان 
هزینه دادرسی مربوطه با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 

۹۶/۲/۶تا روز پرداخت حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی 
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

احکام مدني(۲-  اجراي  قانون  اجرا گذارد)ماده ۳4  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف 
ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.۳- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق 
کلیه  و  دارد  ثالث  اشخاص  نزد  نحو  هر  به  او  که  اموالي  کلیه  و  مذکور  حسابهاي 
مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
به ضمیمه دادخواست  اعسار  از طرح دعواي  از زمان یک سال قبل  اموال مذکور 
اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي شود)مواد 
۸ و ۳ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱۳۹4(.4- خودداري محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در 
پي دارد. )ماده ۳4 قانون اجراي احکام مدني و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه 
اجراي محکومیت مالي ۱۳۹4( ۵- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار 
از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب 
مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
مي شود. )ماده ۲۱ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱۳۹4(. ۶- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 

۱ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱۳۹4(«
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار 

دادنامه
تاریخ: ۹4/۷/۱۵      کالسه پرونده: ۳۶۱/۱۷/۹4                دادنامه:4۹4 

مرجع رسیدگی شورای حل اختالف حوزه ۱۷ اسالمشهر
خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت فاطمه وزیری جمال آبادی: 
نصیر  ابتدای خ خواجه  راه طالقانی  و سه  تقاطع خیابان شریعتی  تهران 

ساختمان ۳۰۰ پالک ۳۰۰ طبقه اول واحد ۲ 
خوانده: بهادر نیکخو/ مجهول المکان  موضوع: مطالبه وجه چک 

تقدیم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  خواهان  پرونده  این  در  گردشکار: 
آتی  به شرح  پرونده  محتویات  بررسی مجموع  با  دادگاه  که  است  نموده 

مبادرت به صدور رای می نماید./.
رای شورا:در خصوص دادخواست خواهان تعاونی اعتبار ثامن با وکالت خانم 
فاطمه وزیری جمال آبادی به مدیریت سعید طهماسبی به طرفیت خوانده 
بهادر نیکخو به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۵۱۹۰۷۹  

به عهده بانک ملی ایران شعبه اسالمشهر به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به 
شرح متن دادخواست تقدیمی به انضمام کلیه خسارات قانونی و اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی که بیان داشته خوانده به عنوان صادر کننده 
چک مذکور اقدام به صدور آن نموده که با سر رسید چک و مراجعه به 
است  نگردیده  وصول  چک  موجودی  کسری  علت  به  علیه  محال  بانک 
تقاضای محکومیت خوانده را نموده است و توجها به اینکه خوانده مجهول 
علیرغم  آگهی گردید  نشر  روزنامه حمایت  اخطاریه در  باشد  المکان می 
ابالغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه دفاعیه 
ای نیز از سوی مشارالیه واصل نگردیده شورا با مداقه در اوراق و محتویات 
پرونده مالحظه کپی گواهی عدم پرداخت از سوی بانک صادر کننده چک 
و اصول مستندات ) اصل چک( در ید مدعی داللت بر بقای دین خواهان 
در ذمه خوانده و اشتغال ذمه بودن مشارالیه استحقاق خواهان در استیفاء 
به  اینکه خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه  به  وجه آن دارد و نظر 

عمل نیاورده و دلیل و مدرکی که دال بر پرداخت وجه چک را داشته 
را وارد و محمول بر صحت  لذا شورا خواسته خواهان  ننموده  ارائه  باشد 
تشخیص و مستندا به مواد ۳۱۰-۳۱۳و ۳۱۵ قانون تجارت و مواد ۶۸4 
و ۶۸۹  قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۱۹۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در 
اجرای  از سوی  که  دادنامه  اجرای  زمان  لغایت  تاریخ ۹4/۲/۳۰  از  تادیه 
احکام مدنی طبق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران محاسبه خواهد شد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 
۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ۲۰ روز پس از آن قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی اسالمشهر می باشد.م/الف ۲۰۲۶
احمد قلی بیاتی- قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف اسالمشهر 

قرار تامين خواسته
اختالف  حل  شورای  اول  حوزه  رسیدگی  مرجع 

چهاردانگه  خواهان: محمد مسکنی 
خوانده: یوسف کوکبی صومعه – مجهول المکان 

به  فقره چک  تامین خواسته: یک  قرار  خواسته: صدور 
مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

گردشکار: خواهان بشرح باال بطرفیت خوانده دادخواستی 
بخواسته فوق اقامه و در خواست رسیدگی و صدور قرار 
تامین خواسته به استناد ) مدارک موجود در پرونده( را 
نموده است که پس از قبول دادخواست و ثبت به کالسه 
فوق حوزه در وقت فوق العاده بتصدی امضاء کنندگان 
زیر و در حضور خواهان تشکیل با بررسی اوراق پرونده 

بشرح زیر مبادرت به صدور رای می شود.

قرار تامین خواسته
تقاضای  خواست،  در  تقدیم  با  خواهان  اینکه  به  نظر 
به  چک  فقره  یک  استناد  به  خواسته  تامین  صدور 
مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ زیال به شماره ۰۵۷۱۷/۵  مورخ 
۹۶/۳/۲4  نموده است چون ارکان و شرایط در خواست 
قانون   ۲۹۲ ماده  استناد  به  شورا  لذا  باشد  می  فراهم 
تجارعت و ماده ۱۰۸ و ماده ۱۱۷ قانون آئین دادرسی 
مدنی قرار تامین خواسته معادل مبالغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ 
به  متضامنا/بالمناصفه  خوانده  اموال  از  ریال 
استثنامستثنات دین تا پایان رسیدگی صادر و اعالم می 
دارد این قرار پس از ابالغ قابل اجراءو ظرف ده روز قابل 

اعتراض در این حوزه می باشد.م/الف ۲۰۲4
محسن اعراب- حوزه اول شورای حل اختالف چهاردانگه

 ادعای فاکس نیوز
 درباره برنامه موشکی ایران

 
شبکه فاکس نیوز در گزارشی ادعایی اعالم کرد که ایران از زمان حصول 
توافق هسته ای تاکنون ۲۳ موشک آزمایش کرده است که ۱۶ تای آن 
قابلیت هســته ای دارد. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، شبکه فاکس 

نیوز به گزارشــی از بنیاد دفاع از دموکراســی ها دست یافته است که 
مدعی است ایران از زمان حصول توافق هسته ای با گروه ۱+۵ در سال 
۲۰۱۵ تاکنون برنامه موشک های بالستیک خود را دنبال کرده و حتی 
موشک هایی با قابلیت هسته ای آزمایش کرده است که به اعتقاد برخی 
از منتقدان نقض توافق هسته ای محسوب می شود.گزارش بنیاد دفاع از 
دموکراسی ها ادعا کرده که از میان موشک های بالستیکی که ایران در 
سال ۲۰۱۷ آزمایش کرده تنها چهار یا پنج موشک ممکن است دارای 
قابلیت هسته ای بوده باشند. ایران در سال ۲۰۱۶ نیز ۱۰ یا ۱۱ موشک 

آزمایش کرده که گفته می شود دارای قابلیت هسته ای بودند.این ادعاها 
در حالی مطرح می شود که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 
که در آن توافق هسته ای مورد تایید قرار گرفته، تنها از ایران می خواهد 
از آزمایش موشــک های بالستیکی که قابلیت حمل کالهک هسته ای 
دارند، خودداری کند. این بدان معنی اســت که این قطعنامه و بالطبع 
توافق هسته ای مانع از ادامه توســعه برنامه موشکی ایران نمی شوند.

مقامات ایران همچنین تاکید دارند که موشک های کشورمان تنها برای 
دفاع از خاک ایران در برابر تهدیدات است.
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آگهی حصروراثت
بشناسنامه۱۹۶۰4۸۵4۸۲صادره  پدرعیدی  نام  زمانی  اسماعیل  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازمسجدسلیمان 
۱۹۷۰۸۳۱۲۰۰صادره  بشناسنامه  زمانی  عیدی  مرحوم  پدرش  که  داده 
عبارتنداز اش  ورثه  درتاریخ۱۳4۱/۶/4دراهوازفوت   ازمسجدسلیمان 

بشناسنامه۱۸۷۰۸۲۱۳۸۶صادره  الذکر۲-سلمان  فوق  بامشخصات  ۱-متقاضی 
ازشوشتر)پسران  بشناسنامه۱۸۷۰۷۷۳۹۳4صادره  ازشوشتر۳-روزبان 
ازشوشتر۵-مهتاب  بشناسنامه۱۸۷۰۶۲۱۳۸۱صادره  متوفی(4-فاطمه 
متوفی( ازمسجدسلیمان)دختران  بشناسنامه۱۹۶۰۵۳۷۹۵4صادره 

بشناسنامه۱۹۷۰۸۷۲۶۶۷صادره  افروزرضائی  زمانی۶-گل  همگی  شهرت 
نوبت  مزبوررا دریک  مراتب  قانونی  ازمسجدسلیمان)همسرمتوفی( والغیر.تشریفات 
متوالی به فاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ازمتوفی نزداو باشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعد ازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:)۱۶/۱۸۱(
رئیس شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی فقدان مدرک تحصيلی
فرزندنظربشناسنامه۱۳۱4۹صادره  زنگنه  کمال  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
باغملک مقطع کارشناسی رشته مکانیک درطراحی جامدات صادره ازواحددانشگاهی 
باشد.  می  اعتبارساقط  وازدرجه  شماره ۱۲۹۱۲۰4۰۰44۸مفقودگردیده  شوشتربه 

نوبت اول:۹۶/۱۰/۱۶- نوبت دوم:۹۶/۱۰/۲۶- نوبت سوم:۹۶/۱۱/۷
شهرستان باغملک

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده : ۶۲۲/۵/۹۶ وقت رسیدگی :در روز دوشنبه  مورخ ۹۶/۱۲/۷ ساعت ۱۲ 
ظهر  حوزه ۵  خواهان: علیرضا ستاری  خوانده: میالد احمدی

خواسته: مطالبه خسارت خودرو 
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشرآخرین آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن خواهد بود.م.الف:۳۰۶۰۲
دبیر حوزه 5 شورای حل اختالف شهریار

متن آگهی
خوانده  طرفیت  به  محمدنژادفرزندعبدالخضردادخواستی  زینب  خانم  خواهان 
سیدمصطفی موسوی سید حاجی زاده فرزندابراهیم بخواسته طالق تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خرمشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه۲دادگاه عمومی حقوقی 
خرمشهرواقع درخیابان4۰متری سایت اداری دادگستری شهرستان خرمشهرارجاع وبه 
کالسه۹۶۰۹۹۸۶۱4۱۲۰۰۷۶۵ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۶/۱۲/۷ساعت۱۰صبح 
وبه  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است  شده  تعیین 
تجویزماده۷۳قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه 
ازنشرآگهی  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شودتاخوانده پس  نوبت دریکی  مراتب یک 
واطالع ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست 
وضمائم رادریافت ودروقت مقرر جهت رسیدگی واستماع شهادت شهودحاضرگردد.   شماره 

محمودمقدس نژاد-مدیردفترشعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهرم.الف)۹/۱۱4۶(

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران   
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(   

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( که راس ساعت 9/30 روز پنجشنبه مورخ 
96/12/10 در محل سالن شهید صفاریان به نشانی کرج، میدان استاندارد، روبروی استخر شریعتی، سازمان استاندارد تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

یادآوری می شود: 1-در صورتیکه هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به 
یک نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر حاضر تنها یک رای خواهد بود. و در این صورت تایید نمایندگی تام 
االختیار با امضاء اکثریت هیات مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 25 روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده 
خود در ایام اداری و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، 
عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 2- اعضایی که درخواست 
کاندیداتوری سمت هیئت مدیره تعاونی را دارند موظفند از تاریخ انتشار آگهی دعوت حداکثر به مدت یک هفته )7 روز( فرم درخواست را تکمیل و مدارک مورد نیاز 
)کپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، مدرک تحصیلی و حکم کارگزینی و دو قطعه عکس 4  *3 و گواهی سوء پیشینه( را آماده و جهت ثبت نام در ایام 

اداری به دفتر تعاونی مراجعه نمایند. 3-این مجمع عمومی با حضور حداقل نصف بعالوه یک کل اعضاء رسمیت خواهد داشت.
وحيد مرندی مقدم - رئيس هيئت مدیره شرکت تعاونی مسکندستور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره 2-انتخاب هیئت مدیره )اصلی و علی البدل( 

تاریخ: 96/11/7
شماره: 2616-7

تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۹۰/۹/۲۰امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 
۱ قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و 
رای الزم صادر گردید جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد مرحله ۲۲ سال ۹۶ 
بخش ۱ 

امالک متقاضیان واقع در قریه ولیرکان پالک ۱۰ اصلی 
بخش ۱

 ۷۷ فرعی خانم فاطمه شکری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت۲۷۱/۲۱ مترمربع 
واقع در قریه ولیرکان واگذاری از آقای رمضانعلی شکری 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سعادت آباد پالک ۱4 

اصلی بخش ۱ 
۱۰۳ فرعی آقای محمود قسمتی نسبت به شش دانگ 
با بنای احداثی به مساحت۸۵۱/۰۰  یک قطعه زمین 
متر مربع که مقدار ۱۲۰ سیر مشاع. عرصه وقف  می 
باشد واقع در قریه سعادت آباد خریداری از آقای محمد 

ابراهیمی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه تجاسبکال پالک ۱۹ 

اصلی بخش ۱
 ۱۱4 فرعی آقای اصغر کرد نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت۲۱۵/۲4 مترمربع 
واقع در قریه تجاسبکال خریداری از غالمرضا عسگری 

روزبهانی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه رزک پالک ۲4 اصلی 

بخش ۱
 ۸4 فرعی خانم اقدس نوروزی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۳/۷۶متر 
مربع که مقدار دو دانگ مشاع عرصه و قف می باشد 
واقع در قریه رزک خریداری از مهدی اعظمی فر مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه رمشی پالک ۲۸ اصلی 

بخش ۱
به  نسبت  منجیلی  محمدرضا  آقای  فرعی   ۱۷۰  

به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
مساحت۲۱۷/۰۹ مترمربع واقع در قریه رمشی خریداری 

از آقای حسن چمن آرا مالک رسمی 
۱۷۱ فرعی آقای فرهاد رستمی نسبت به شش دانگ 
به مساحت۲۰۱/۰۸  احداثی  بنای  با  یک قطعه زمین 
مترمربع واقع در قریه رمشی خریداری از آقای اصغر 

اکبری مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه خطیب کال پالک ۲۹ 

اصلی بخش ۱
 ۱۱۳ فرعی خانم فاطمه نایبی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۵۱/4۷مترمربع 
عبداهلل  آقای  از  خریداری  کال  خطیب  قریه  در  واقع 

قنبری مالک رسمی 
۱۱4 فرعی خانم مریم بورقانی  نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲4/۷۳مترمربع 
سهراب  آقای  از  خریداری  کال  خطیب  قریه  در  واقع 

حیدری مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه بلویج  پالک ۳۰ اصلی 

بخش ۱ 
۱۰۳فرعی آقای عبداهلل محمد بیگیان  نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۳۷۶/۰۰مترمربع واقع در قریه بلویج خریداری از آقای 

مجید قلی پور مالک رسمی بخش دو 
امالک متقاضیان واقع در قریه جوربند پالک ۲ اصلی 
موسوی  السادات  فرشته  خانم  فرعی  بخش ۲ ۱۰۳۰ 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
جوربند  قریه  در  واقع  ۲۲۱/۱۲مترمربع  مساحت  به 

خریداری از آقای کاظم عقیلی مالک رسمی 
اصلی   ۶ پالک  ایرکا  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 
به  نسبت  زاده  ملک  شعبان  آقای  بخش ۲ ۶۹فرعی 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
از آقای  ایرکا واگذاری  ۲۷۹/۹۰مترمربع واقع در قریه 

عبدالرحیم ملک زاده مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیارده پالک ۱۱اصلی 

بخش ۲ 
۳۵ فرعی  خانم افسانه ترکمن نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین و بنای احداثی به مساحت ۲۳۵/۳۶مترمربع 

واقع در قریه امیارده  خریداری از آقای مظاهر رجبی 
مالک رسمی 

پالک ۱۱۲  تنگه  واز  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 
اصلی بخش ۲

شش  به  نسبت  نمینی   امانی  اختر  خانم  ۸فرعی   
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۸۶۵/۶۰مترمربع واقع در قریه وازتنگه خریداری از آقای 

سلمان وثوقی تقی دیزج مالک رسمی بخش ۱۱
 امالک متقاضیان واقع در قریه کراتکتی پالک ۲ اصلی 

بخش ۱۱ 
شش  به  نسبت  حیدری  حبیب  آقای  فرعی   ۲۷4
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  کراتکتی  قریه  در  واقع  ۹۳۱/4۶مترمربع 

آقای علی علیزاده مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا پالک ۸ اصلی 

بخش ۱۱
شش  به  نسبت  علی پور  هادی  آقای  فرعی   ۱۹۶  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲4۹/۸۸مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری از 

نعمت اهلل علیپور مالک رسمی
 ۱۹۷ فرعی آقای سید حسین حسینی رستمی نسبت 
به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۵۲۹/۰۹مترمربع واقع در قریه 
دربندی  محمودزاده  محسن  از  خریداری  علیا  سالده 

مالک رسمی
 ۱۹۷ فرعی آقای محمدحسن مکاری یامچی  نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۵۲۹/۰۹مترمربع واقع در قریه سالده 
مالک  دربندی  زاده  محمود  از محسن  علیا خریداری 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکال پالک ۱۹ اصلی 

بخش ۱۱ 
۳۸۱ فرعی خانم معصومه ماهرخی  نسبت به دو دانگ 
احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع 
چمازکال  قریه  در  واقع  مترمربع  مساحت۳۳4/۶۳  به 

خریداری از آقای مصطفی ماهرخی
 ۳۸۱ فرعی خانم عاطفه ماهرخی دولت آباد نسبت به 
با بنای  دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
قریه  در  واقع  ۳۳4/۶۳مترمربع  مساحت  به  احداثی 

چمازکال خریداری از آقای مصطفی ماهرخی 
۳۸۱ فرعی خانم زهرا ماهرخی  دولت آباد نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
چمازکال  قریه  در  واقع  ۳۳4/۶۳مترمربع  مساحت  به 

خریداری از آقای مصطفی ماهرخی
آباد پالک ۳۳  قریه کرد  واقع در  امالک متقاضیان    

اصلی بخش ۱۱ 
۸۸۵ فرعی آقای کریمی به بنارساز  نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  آباد  کرد  قریه  در  واقع  ۲۲۰/۰۰مترمربع 

یوسف توسلی
شش  به  نسبت  سیار  مصطفی  آقای  فرعی   ۸۸۶  
مساحت  به   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  واگذاری  آباد  کرد  قریه  در  واقع  ۲۷۵/۶۱مترمربع 

حبیب اهلل سیاری
شش  به  نسبت  سیار  مصطفی  آقای  فرعی   ۸۸۷  
مساحت  به  احداثی  بنای  به  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  واگذاری  آباد  کرد  قریه  در  واقع  ۳۰۹/۱۶مترمربع 

حبیب اهلل سیار
 امالک متقاضیان واقع در قریه سید کال پالک ۳۵ اصلی 

بخش ۱۱ 
۵۲۵ فرعی خانم هما طاهری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵۸۶/4۳مترمربع 

از رمضان مقصودی  واقع در قریه سید کال خریداری 
مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه شیخ علیکال پالک ۳۶ 
اصلی بخش ۱۱

شش  به  نسبت  نوروزی  محترم  خانم  فرعی   ۱۰۶  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
واگذاری  علیکال  قریه شیخ  در  واقع  ۵۹۵/۶۰مترمربع 
از منصور نوروزی مالک رسمی ۱۰۷ فرعی آقای حامد 
کثیری نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی  به مساحت ۱۹۷/۱۶مترمربع واقع در قریه شیخ 

علیکال خریداری از عارف اسدی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه عبداهلل آباد پالک 4۷ 

اصلی بخش ۱۱
شش  به  نسبت  زاد  کیان  مهدی  آقای  فرعی   ۵۶4  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲4۵/۲۱مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری از 

احمد مداحی
 امالک متقاضیان واقع در قریه لسفیجان  پالک ۵4 

اصلی بخش ۱۱
 ۲۱۰ فرعی خانم رقیه رنجبر نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۵۰/۰۰مترمربع 

واقع در قریه لسفیجان خریداری از زینب محمدی
 ۲۱۱ فرعی آقای خسرو توکلی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳4۳/۷4مترمربع 

واقع در قریه لسفیجان خریداری از عباس توکلی
پالک ۵۷  قریه چمستان  در  واقع  متقاضیان  امالک   

اصلی بخش ۱۱
دو  به  نسبت  منصوریان  صمد  آقای  فرعی   ۲۰۲۳  
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
از  واقع در شهر چمستان خریداری  ۲۰۰/۰۰مترمربع 

رمضان شیخ مالک رسمی 
۲۰۲۳ فرعی آقای محمود شهاب نسبت به دو دانگ 
مساحت  به  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  از  مشاع 
از  واقع در شهر چمستان خریداری  ۲۰۰/۰۰مترمربع 

رمضان شیخ مالک رسمی
 ۲۰۲۳ فرعی آقای جمشید احمدی نسبت به دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 

در شهر چمستان  واقع  مساحت ۲۰۰/۰۰مترمربع 
خریداری از رمضان شیخ مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد پالک ۱۰۰ 
اصلی بخش ۱۱

شش  به  نسبت  ء  مزرعه  نسرین  خانم  فرعی   ۳۸۸  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
۲۵۱/۶۵مترمربع واقع در قریه نعمت آباد واگذاری از 

امیرفرشاد مودی طهرانی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوط این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهر ها نتشر و 
در روستا ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
باید  معترض  نمایند  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست بیهی است برابر ماده ۱۳ آئین 
نامه مذکوردر مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان با اطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 
صورت اختصاصی منتشر می نماید م.الف ۷۸۱۱۳۹/۹۶

تاریخ انتشار نوبت اول :۹۶/۱۰/۲۳
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۶/۱۱/۷

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی قانون تعيين تکليف 
وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چمستان

احضار متهم 
بدینوسیله آقای اشکان مریدی فرزند فضل اله فعال مجهول المکان با توجه به محتویات پرونده ی 
کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱۳۰۰۵۲۰ این دادگاه متهم است به توهین و تهدید که نظر به تعیین وقت 
رسیدگی برای تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ساعت ۱۰ مراتب در اجرای ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی 
کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر و از 
اتهام انتسابی به خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده 

4۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می نماید. 
دادرس شعبه 108 کیفری 2 شهرستان خرم آباد - سید مجید همتی. 

اخطاریه
بدینوسیله پیرو رای مرجع محترم قضایی مبنی بر طالق خانم ناهید 
آقای جهانگیر علی حسینی  به همسر وی  اله  رضائی فرزند حشمت 
فرد فرزند اسد اخطار میشود که جهت اجرای صیغه طالق و ثبت آن 
حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی به دفتر طالق ۵ خرم آباد 

واقع در خیابان انقالب بین کوچه ۶ و ۷ آراسته مراجعه نماید .
سردفتر 5طالق - حشمت اله عبدی . 

یادواره شهدای کارمند کردستان  
برگزار می شود

مسوول ستاد کنگره ۵4۰۰ شهید استان کردستان 
با یادآوری برگزاری این کنگره در سال آینده در 
تا  مختلف  اقشار  یادواره های  برگزاری  از  استان، 
رسیدن به اجالسیه نهایی کنگره خبر داد و گفت: 
یادواره شهدای کارمند استان نیز در راستای سلسله 
برنامه های کنگره، دهه اول اسفندماه امسال برگزار 

می شود.
به گزارش زمان به نقل از فارس، ابراهیم حسینی 
صبح امروز در جلسه شورای اندیشه و همفکری 
با محوریت  بسیج کارمندان استان کردستان که 
یادواره  و  کردستان  استان  شهید   ۵4۰۰ کنگره 
شهدای کارمند در سالن شهدای دولت استانداری 
برگزار شد، با یادآوری برگزاری کنگره ۵4۰۰ شهید 
یادواره های  برگزاری  از  آینده،  سال  در  کردستان 
اقشار مختلف تا رسیدن به اجالسیه نهایی کنگره 
خبر داد و گفت: یادواره شهدای کارمند استان نیز در 
راستای سلسله برنامه های کنگره، دهه اول اسفندماه 
امسال برگزار می شود. مسوول ستاد کنگره ۵4۰۰ 
شهید استان کردستان اذعان داشت: برای برگزاری 
این کنگره شورای سیاست گذاری به ریاست نماینده 
ولی فقیه در استان و ستاد کنگره متشکل از ۳۰ 
کمیته به ریاست استاندار تشکیل شده است که 
ریاست کمیته ها را مدیران کل و فرماندهان نظامی 

و انتظامی استان بر عهده دارند.

ابالغ 444 میلیارد تومان اعتبارات 
اشتغال زایی به بوشهر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر 
گفت: در قالب تسهیالت بند الف و ب تبصره ماده 
۱۸ قانون بودجه، تسهیالت اشتغال پایدار روستایی 
در مناطق روستایی، محروم و مرزی و مشاغل خرد 
خانگی، 444 میلیارد تومان اعتبارات اشتغال زایی به 

استان بوشهر ابالغ شده است.
به نقل از فارس حمیدرضا پناه  اظهار داشت: در 
قالب تسهیالت بند الف و ب تبصره ماده ۱۸ قانون 
بودجه، تسهیالت اشتغال پایدار روستایی در مناطق 
روستایی، محروم و مرزی و مشاغل خرد خانگی، 
444 میلیارد تومان اعتبارات اشتغال زایی به استان 
بوشهر ابالغ شده که تاکنون ۲۱۲ میلیارد تومان 
تخصیص یافته است. وی با اعالم این که در راستای 
اشتغال زایی از محل تسهیالت بند الف و ب تبصره 
ماده ۱۸ قانون بودجه، میزان ۲۲4 میلیارد تومان به 
استان بوشهر ابالغ شده، افزود: متقاضیان در مراکز 
شهری به غیر از شرکت های دانش بنیان دو درصد 
یارانه و در روستاها، مناطق محروم و مرزی هفت 

درصد یارانه دریافت می کنند. 

خبر

 آلودگی جوی مانع خدمت رسانی آبفا 
به شهروندان اهواز نشد

وحیدی فر- اهواز: با وجود تعطیلی مدارس و ادارات بعلت وجود گرد 
و خاک و آلودگی جوی بیش از ۲۰ برابر حد مجاز در ۱۶ شهر استان ، 
خدمت رسانی به شهروندان استان بدون لحظه ای وقفه در حال انجام 

است.
مدیرعامل  فاضالب خوزستان  و  آب  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
شرکت آب و فاضالب خوزستان گفت: در حالی که شدت ریزگردها در 
۱۶ شهر استان بطور حداقل ۱۰ برابر و حداکثر ۲۰ برابرحد مجاز اعالم 
شده است، تالشگران صنعت آب و فاضالب در شهرهای استان برای رفع 
مشکالت شبکه آبرسانی شهر و شبکه فاضالب خدمت رسانی خود را 
ادامه می دهند.صادق حقیقی پور افزود: همزمان با شرایط نامساعد جوی 
در سطح شهرهای استان ، اکیپ های عملیاتی آب و فاضالب در تمام 
شهرهای استان در حال انجام وظیفه و خدمت رسانی به شهروندان بودند.

وی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شبانه روزی پرسنل عملیاتی بویژه  
کارگران پرتالش و زحمتکش افزود: دغدغه اصلی شرکت آبفا خوزستان 
تامین آسایش و رفاه شهروندان است لذا افتخار خود می دانیم که با 
وجود برخی مشکالت و کمبود در شرایط سخت و دشوار همچون هجوم 
ریزگردها و افزایش آلودگی هوا،فعالیت های خدمات رسانی به شهروندان 

عزیز خوزستانی بدون وقفه ادامه داشته باشد.

نمی دانیم، کسری آب البرز را از کجا تامین کنیم

به  اشاره  با  البرز  استان  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
پیش بینی کسری 4۵ میلیون مترمکعبی آب در سال ۱4۰۰ برای 

استان گفت: مشخص نیست این کسری آب باید از کجا تامین شود.
به نقل از ایسنا، غالمرضا رضایی فر در جلسه شورای حفاظت از منابع 
آب استان البرز که در استانداری البرز برگزار شد گفت: طبق پیش بینی 
در تابستان سال آینده ۹ شهر در البرز دارای تنش آبی باشند اما با 
طرح هایی که داریم شاید بتوان این ۹ شهر را به ۳ منطقه کاهش داد.

رضایی فر به وضعیت نامناسب آب در البرز اشاره و اعالم کرد: خواهش 
ما این است که موضوع آب استان البرز به طور ویژه در شورای عالی آب 
کشور مطرح شود. وی البرز با اشاره به پیش بینی کسری 4۵ میلیون 
مترمکعبی آب در سال ۱4۰۰ برای استان گفت: مشخص نیست این 
کسری آب باید از کجا تامین شود. این مسئول در پایان خاطرنشان 
کرد: ساالنه ۳۰ هزار واحد انشعاب آب شهری در البرز واگذار می شود 

این در حالی است که کسری آب زیاد است.

خبر

داودی- اراک: مهندس تاجران شهردار کالنشهر 
اراک با تاکید بر جذب سرمایه گذاران بومی گفت: 
با سرمایه شهروندان توسعه  اراک  به زودي در 

انفجاري رقم خواهد خورد.
وی بیان کرد: تاکنون ۶۰ درصد از معارض های 
زیرزمینی این پل ها در بخش آب، فاضالب، برق 
و گاز با هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال مرتفع 
شده و 4۰ درصد دیگر نیز باید در زمان مقرر، 

گره گشایی شود.
شهردار کالنشهر اراک ادامه داد: روند عملیاتی 
چهار پل مهم کالنشهر اراک با سرعت مناسبی در 
پیش است و پیش بینی شده این طرح ها تا پایان 

سال ۹۷ به صورت کامل به بهره برداری رسد.
مهندس تاجران در خصوص پروژه بوستان بزرگ 
با وسعت ۹,۵ هکتار  بانوان  پارک  افزود:  بانوان 
انواع  انجام  الزم جهت  امکانات  ایجاد  با  همراه 
ورزش ها و طراحی مهد کودک برای فرزندان در 
مراحل نهایی است و تالش بر این است که تا 
پایان سال به بهره برداری برسد، همچنین برای 
جهت  آالچیق  به ۵۰  نیز  پارک  این  شب های 
اوقات فراغت خانواده ها مدنظر است و همچنین 
امکانی نیز برای استفاده معلوالن نیز ترتیب داده 

شده است.
جهت  کرد:  اضافه  اراک  کالنشهر  شهردار 
 ۵۰ عمومی  نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی 
است  شده  خریداری  اسکانیا  اتوبوس  دستگاه 
که ۲۵ دستگاه در آستانه تحویل به رانندگان 
است و ۲۵ دستگاه دیگر تا پایان سال به ناوگان 
و  معلوالن  استفاده  برای  و  می شود  افزوده 
سالمندان با کاهش ارتفاع اتوبوس و رمپ ویژه 
ناوگان  این  از  امکان استفاده همگان  معلوالن 

مهیا خواهد شد.
پروژه  خصوص  در  همچنین  تاجران  مهندس 
یکسری  داشت:  اظهار  اراک  خودرویی  پردیس 
موانع سد راه عملیات اجرایی پروژه شده که با 
پیگیری و بررسی های الزم در حال رفع شدن می 
باشد و انشااله با تکمیل نمودن این پروژه بتوانیم 
شهرک  این  به  را  خودرویی  مشاغل  و  صنایع 
انتقال دهیم تا چهره سیما و منظر شهری نیز 

ارتقا یابد.

شهردار کالنشهر اراک رفع نقاط ضعف شهر در 
حوزه زیباسازی و فضای سبز به عنوان یکی از 
دغدغه های مدیریت شهری، نورپردازی و فاصله 
گرفتن از تاریکی موجود در شهر اراک با همکاری 
ارگان های مربوطه، شادابی و نشاط شهر به واسطه 
رنگ آمیزی را بخشی از اقدامات مدنظر برای شهر 
عنوان کرد و بیان داشت: مدیریت شهری اراک 
سعی دارد با انجام اقدامات گسترده در فرصت 
باقی مانده از سال ۹۶ چهره شهر اراک را در بهار 

۹۷ زیباتر نماید.
وی با اشاره به طرح پاکسازی عمومی در مناطق 
شهر اراک  و به نوعی شهر تکانی که روزهای 
پنجشنبه و جمعه به یک محله اختصاص دارد 
بلوار،  و  میادین  بهسازی  قبیل  از  اقداماتی  و 
میادین  جایگزینی  انهار،  الیروبی  و  لکه گیری 
فلزی با فالوکس باکس انجام می شود، گفت: در 
راستای اجرای طرح جهادی پاکسازی و پاالیش 
بسیج  شهرداری  نیروهای  کلیه  شهری  منظر 
می شوند و در خدمت منطقه قرار می گیرند تا این 
طرح با توان هر چه باال انجام شود. الزم به ذکر 
است از ابتدای اجرای این طرح ۱۰۰۰ کامیون 

خاک از سطح شهر جمع آوری شده است.

اراک،  با سرمایه شهروندان در مسير توسعه قرار می گيرد

آشنایی با پدافند غيرعامل، مانع تهدیدات نوین تعویض268 کنتور فرسوده مشترکين در آزادشهر

سلیمانی- گلستان: مدیر امور آب و فاضالب 
منطقه آزادشهر گفت: در سه ماهه سوم سال 
۲۶۸ فقره کنتور فرسوده و خراب مشترکین 

آزادشهر تعویض شد.
یحیی طالبی دامغانی افزود: در این مدت تعداد 

۹۰ فقره انشعاب واگذار شده است.
وی با اشاره به تعداد حوادث رفع شده، تصریح 
کرد: رفع ۱۱۶ مورد حوادث مشترکین، رفع 
۱۸ مورد حوادث شبکه اصلی و رفع ۲4 مورد 
حوادث شبکه فرعی بخشی از اقدامات انجام 

شده در مدت مذکور می باشد.
طالبی دامغانی اظهار داشت: با تدابیراتخاذ شده 
در زمینه کاهش هدررفت آب و اصالح شبکه 
تعویض  انشعاب فرسوده،  لوله ای، اصالح  دو 
کنتورهای با قدمت باال و تنظم فشار شبکه 
اتفاقات گزارش شده 4۰ درصد  توزیع تعداد 

نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
وی گفت: اصالح ۱۱4 فقره انشعاب فرسوده، 
تست ۲۱۰ فقره کنتور آب، ۲۱۰ متر اصالح 
شبکه، ۳۵ مورد رفع اشکاالت کنتور، 4۱ مورد 
متر شبکه  توسعه ۳۲۰  و  کنتور  نشتی  رفع 
راستای  در  انجام شده  اقدامات  از  آب  توزیع 
کاهش هدررفت آب و مدیریت صحیح استفاده 

از آب می باشد.

آزادشهر  منطقه  فاضالب  و  آب  امور  مدیر 
شستشوی ۲۸ کیلومتر از شبکه انتقال آب را 
یکی از اقدامات موثر جهت ارتقاء کیفیت آب 

آشامیدنی برشمرد.
 ۱۱ تعداد  آزادشهر  شهرستان  در  افزود:  وی 
حلقه چاه فعال با میانگین عمق ۱۸۰ متر و 
آبدهی ۱4۱ لیتر در ثانیه و دو مخزن ۵ هزار و 
۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعبی وجود دارد و آبرسانی 
به ۱4 هزارو ۷۳۶ مشترک از طریق خط انتقال 

۶ کیلومتری انجام می شود.

توجیهی  دوره  اولین  در  بهادری- اصفهان: 
ثقل  مراکز  بندی  سطح  دستورالعمل 
دستگاههای اجرایی استان اصفهان صفدریان 
مدیرکل پدافند غیرعامل استان اصفهان گفت: 
پدافند غیرعامل یک نیاز و الزام برای صیانت 
طور  به  خدمات  تا  است  نظام  از  حفاظت  و 
مستمر در اختیار مردم قرار گیرد و از تهدیدات 

احتمالی در امان باشیم.
وی افزود: در حال حاضر سطح تهدیدات در 
کشور تغییر کرده و به تهدیدات نوین تبدیل 
شده است بنابراین به منظور غلبه بر تهدیدات 
با  باید  نهادها  و  دستگاهها  از  یک  هر  نوین 
تشکیل کمیته ای از نخبگان که آشنا به کلیه 
کارکردها و فعالیت ها در دستگاهها هستند و 
نیز صالحیت الزم برای دسترسی به اطالعات 
آن  اعضای  و  تشکیل شود  دارند  را  محرمانه 
را  دستگاه  های  آسیب  و  تهدیدات  کمیته 

اولویت و طبقه بندی نمایند.
کشور  امنیت  شورای  کرد:  اعالم  صفدریان 
نهادها  در  را  تهدیدات  بندی  اولویت  تاکنون 
است  نموده  ارزیابی  مختلف  دستگاههای  و 
اما پدافند غیرعامل از منظر دیگر آسیب ها و 

تهدیدات را بررسی می نمایند.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان اصفهان گفت: 

باید اولویت بندی آسیب ها و تهدیدات نوین 
در دستگاههایی که خدمات ضروری را ارائه می 
دهند هرچه سریعتر مورد بررسی قرار گیرد تا 
حاکمیت با چالش مواجه نشود این درحالیست 
که حوزه آب استان یکی از مهمترین و ضروری 
ترین دستگاههایی است که باید با دقت ویژه 
ای تهدیدات و آسیب های احتمالی آن مورد 

بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
از  یکی  مشهدی  جلسه حسن  این  ادامه  در 
کشور  غیرعامل  پدافند  سازمان  کارشناسان 
گفت: درک درست از تهدید و آسیب می تواند 
ما را در اجرای موفق مباحث پدافند غیرعامل 
برای  ای  ویژه  توجه  باید  پس  نماید.  یاری 
شناسایی و مهار به موقع آسیب ها و تهدیدات 
مدنظر قرار داد تا مصونیت از تهدیدات و آسیب 
اجرایی  دستگاههای  و  ها  زیرساخت  در  ها 
فعالیت  و  خدمات  استمرار  تا  پذیرد  صورت 

همچنان ادامه یابد.
وی اعالم کرد: باید نخبگان دستگاهها با درک 
درست از آسیب آن تهدید را به موقع شناسایی 
کنند و راهکارهای مهار تهدید را عنوان نمایند 
نگیرد  انجام  استمرار خدمات  در  ای  وقفه  تا 
و موجی از اعتراضات در میان مردم به وقوع 

نپیوندد.
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سکته قلبي،عامل مرگ 4٠درصد ایرانیان

وزیر بهداشــت در مراسم افتتاح ســاختمان جدید مرکز اورژانس تهران 
اظهارداشت: خوشحالیم که باالخره اورژانس کشور در سراسر ایران متحمل 
شــده و خدمات ارزشمندی به مردم در این حوزه در زمین، آسمان و دریا 
ارائه می شــود.وی افزود: رویکرد اورژانس ارتقاء کیفیت است که با داشتن 
دانش و مهارت بیشتر این مسئله بیشتر محقق می شود. همچنین متانت، 
تبحر و دانش نیروهای اورژانس به بیماران و خانواده های آنها آرامش داده 
و سبب پیشــگیری از آســیب های بزرگی همچون مرگ و معلولیت آنها 
می شود.وزیر بهداشــت با اشاره به اینکه 4۰ درصد مرگ و میرها به علت 
ســکته قلبی و ۱۵ درصد مرگ ها در ایران ناشــی از سکته مغزی است، 
گفت: راه اندازی ۲ ســرویس ویژه در اورژانس برای کمک به این بیماران 
خوشبختانه در تهران انجام گرفته و امیدواریم تا پایان سال ۹۷ این مسئله 

در سایر شهرها نیز صورت گیرد.
هاشمی با بیان اینکه اورژانس اکنون سازمان شده است، گفت: روز گذشته 
در جلســه هیأت وزیران آئین نامه ســازمان اورژانس به تصویب رسید و 
امیــدوارم نمایندگان نیز بودجه ای را بــرای تصویب آن اختصاص دهند.

وی با اشــاره به ضرورت اســتفاده از تجربه و دانش کشــورهای موفق در 
حوزه اورژانس گفت: سرپرست اورژانس کشور امکان رفت و آمد نیروهای 
اورژانس به خارج از کشــور انشــااهلل فراهم خواهد کرد تــا بتوانیم از این 
تجربه ها اســتفاده کنیم همچنین اگر ما نیز موفقیت های چشــمگیری 
داشتیم آن را به سایرین ارائه دهیم.وزیر بهداشت با اشاره به اینکه می دانم 
کار کردن در اورژانس ســخت است و فشــار کاری زیاد، گفت: البته این 
مشــکل نسبت به سال ۹۲ بهتر شــده و این سازمان موفقیت های زیادی 
به همراه داشته است.هاشمی عنوان کرد: یکی از درخشان ترین دستگاه ها 
در زلزله کرمانشاه اورژانس بود که این موفقیت توسط رئیس جمهور، ائمه 
جمعه و نمایندگان مورد تقدیر قرار گرفت.وزیر بهداشــت در ادامه ضمن 
گالیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از ســال ۹4 وزارت بهداشت 
حدود 4۸ میلیارد تومان برای تأمین ۱۰۰۰ آمبوالنس به این وزارتخانه داد 
ولی هنوز خبری از ارائه آمبوالنس به ما نیست و از طرفی قیمت دالر هم 
باال رفته و این مسئله نیز به طریق دیگری ما را آزار می دهد.هاشمی افزود: 
امیدواریم در ســال ۹۷ یک هزار آمبوالنس دیگر به ما ارائه شود تا بتوانیم 
به نقاط دوردست و محروم ارائه دهیم البته مسئله تهران جدا است و باید 

تمهیدات متفاوتی برای آن در نظر گرفته شود.

ابزار دقیقي براي حذف کنکور وجود ندارد

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس گفــت: در حال حاضر ابزار دقیقی 
برای حذف کنکور در دست وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم نیست و 
حذف کنکور به راحتی اتفاق نمی افتد.محمد بیراوندی رئیس کمیته آموزش 
و پرورش مجلس در خصوص »اختالف نظر وزارتخانه های آموزش و پرورش و 
علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص حذف کنکور سراسری«، اظهار داشت: 
به دالیل زیاد از جمله تغییر ساختار نظام تعلیم و تربیت و اضافه شدن پایه 
ششــم و نیز حذف برخی امتحانات نهایی، در حال حاضر ابزار دقیقی برای 
حذف کنکور در دست آموزش و پرورش و وزارت علوم وجود ندارد و حذف 

کنکور به راحتی اتفاق نمی افتد، بلکه باید راهکارهایی دیده شود.

تلنگر

 امسال خشکسال ترین سال
 طي ٥٠سال آینده

وزیــر نیرو با بیان اینکه دغدغــه آب و برق به عنوان 
وظیفه ای مهم در دســت اقدام وزارت نیرو اســت، 
تصریح کرد که از ابتدای مهرماه تا کنون که چهار ماه 
از ســال آبی ۹۶-۹۷ گذشته است، خشک ترین سال 
را در ۵۰ ســال اخیر داشــته ایم.رضا اردکانیان صبح 
در دیدار با حجت االســالم والمسلمین شهرستانی، 
نماینده آیت اهلل سیستانی در قم، افزود: امید است با 
لطف خداوند باران رحمت الهی نازل شود اما با توجه 
به اینکه هر چه از دوست رسد نیکوست، این خشکی 
را می شود رحمتی بزرگ در جهت برنامه ریزی مصرف 
ماده حیاتی آب و استفاده شایسته تر از آن، تلقی کرد.

وی اظهار کــرد: با وجود منابع محــدود، جامعه ما 
جامعه ای مصرف زده اســت و متاســفانه متناسب با 
منابع محــدود موجود به مصرف منابع نمی پردازیم. 
در ۵۰ ســال گذشته نزوالت کاهش و رشد جمعیت 
افزایش داشــته اســت؛ جا دارد بدانیم این آب را در 
کجا و به چه شــکل باید مورد اســتفاده قرار دهیم؛ 
مصرف آب شرب اولویت دارد و دولت موظف است به 
هر طریق ممکن منابع الزم را برای تامین آن فراهم 
سازد و این جزو برنامه ریزی های اولیه است.اردکانیان 
یادآور شد: در اصلی ترین بخش مصرف که کشاورزی 
اســت، نیازمند تجدیدنظرهای جدی هســتیم؛ باید 
انتخاب مناسب ترین الگو برای کشت و بهترین شیوه 
برای آبیاری جزو اولویت های دولت باشد و همکاری 

مردم در این زمینه تعیین کننده است.

مصرف داروهای ضد صرع در 
دوران بارداری ممنوع نیست

متخصص مغز و اعصاب با اشاره به اینکه زنان مبتال به 
صرع که قصد بارداری دارند باید برنامه ریزی های الزم 
را قبل از بارداری و شش ماه پیش از آن انجام دهند، 
گفت: این افراد نباید  ترســی از مصرف داروهایشان 
در دوران بارداری داشــته باشند ولی حتما با پزشک 
مشورت کنند.به گزارش  پیام زمان از روابط عمومی 
انجمن صرع ایران دکتر پرویز بهرامی اظهار داشــت: 
هرچند که ممکن است این مشکل شایع نباشد ولی 
حدود نیم درصد از زنان باردار احتمال دارد که مبتال 
به صرع باشــند.وی افزود: اگر پزشک معالج شناخت 
از بیماری صرع داشــته باشــند در ۹۰ درصد موارد، 
مادران باردار به سالمتی زایمان کرده و هیچ مشکلی 

آنها و نوزادشان را تهدید نمی کند. 

خبر

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۳۹۸۶هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  دو  ناحیه   - ملک کرج  ثبت  حوزه 
محمدی قوچقار فرزند برجعلی بشماره شناسنامه ۱۱ صادره از میانه در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت ۱۲۵/۸۵ مترمربع پالک ۲۸۹ فرعی از ۳۶۱ اصلی 
از مالک رسمی خانم سیمین منصور محرز گردیده  واقع در محمدشهر خریداری 
است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۵۳۵ م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اموال غيرمنقول)اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه ۹۵۰۰۲۱۳

مقدار ۸۱۲۲/۵۰ مترمربع مشاع باغ هشت سهم و چهار دهم سهم مشاع از ۲۶۰ 
از  دانگ مشاع  از چهارونیم  دایر  اراضی مزروعی  از  از چهاردهم سهم مشاع  سهم 
قریه نورآباد پالک ۲۰ اصلی به استثناء چهارنیم دانگ مشاع از بابت قلعه خرابه و 
یک باغ مخروبه مزروعی از یک رشته قنات که چاه های آن در اراضی مردآباد واقع 
است باستثناء اعیان یک باب کوره کول پزی واقع در حوزه ثبتی شهریار ذیل ثبت 
۱۰۰۳۱4صفحه 4۵۹ دفتر ۵۶۰ بنام بهرام مصطفائی ثبت و سند به شماره چاپی 
الواسطه برابر سند  ۲۹۷۷۳۶ سری الف صادر و تسلیم گردیده است و سپس مع 
اکابری  به مهشید  تهران  دفترخانه ۸4۷  مورخ ۹۰/۱۰/۲۸  قطعی شماره ۱۰۷۱۲ 
دفترخانه   ۹۰/۱۱/۳ مورخ   ۱۹۷۲۹ شماره  رهنی  سند  برابر  و  است  شده  منتقل 
۳4۷ تهران در رهن بانک مسکن قرار گرفته است.که به علت عدم ایفای تعهدات 
مورخ  نظریه  برابر  و  است  شده   ۹۵۰۰۲۱۳ شماره  تحت  اجراییه  صدور  به  منجر 
است  عبارت  وثیقه  مورد  اجمالی  توصیف  دادگستری  رسمی  کارشناس   ۹۶/۵/۱۷
از: ملک فوق واقع است در ماهدشت - بلوار بی بی سکینه  خیابان دانش ۲-پالک 
که  است  مترمربع   ۸۱۲۲/۵۰ مساحت  به  زمینی  قطعه  شده  تعرفه  محل  که   ۷۶
در آن دو باب ساختمان و استخر با قدمت حدود ۱۰ ساله احداث گردیده است.

و  هال  اتاق  یک  بر  مشتمل  مترمربع   ۸۰ حدود  مساحت  به  سرایداری  ساختمان 
به مساحت حدود 4۰  انباری  و سرویس  و سرویس ساختمان  آشپزخانه  پذیرایی 
با  مترمربع و استخر به مساحت حدود ۶۵ مترمربع است.قطعه زمین تعرفه شده 
قطعه زمین دیگری به همان مساحت تجمیع شده و مجموعا تشکیل قطعه واحدی 
در قسمت  کارشناسی  مورد  قطعه  که  است  داده  را  مترمربع  به مساحت ۱۶۰۰۰ 

غرب واقع شده است.
سازه ساختمان سرایداری اسکلت فلزی با طاق ضربی-نما آجر قرمز- کف موزاییک-
سفید- نمای  با  کاشی  سرامیک-دیوار  سرویس  کف  کاشی-  و  گچ  اندود  دیوارها 

سیستم گرمایش بخاری گازی-درب و پنجره ها فلزی همچنین محل دارای یک 
رشته برق سه فاز و یک رشته سه فاز است  و به مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بانک وحقوق دولتی کالسه فوق الذکر در روز 
سه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۱ از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره ثبت شهریار واحد 
اجرا به نشانی شهریار،شهرک اداری از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد 
مزایده از مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته 
باشد فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال 
نقدی است چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعداز تعطیل 
جلسه مزایده درهمان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد.طالبین و خریداران می 
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به ثبت شهریار-اجرا به نشانی 
باال مراجعه و جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر درجلسه مزایده شرکت نمایند.

ضمنا بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و نیز بدهی 
مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده 
به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب های 

دارایی و شهرداری وغیره خواهد بود. مورد مزایده بیمه نمی باشد.م.الف:۳۰۶۰۰
تاریخ چاپ آگهی مزایده: 96/11/07 مسؤل اجرای ثبت شهریار

متن آگهی
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۵۰۰۳۱۹ شعبه سوم دادگاه تجدید نظر دادگستری 
کل استان لرستان تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۱4۷۰۰۸۶۰ تجدید نظر خواه: 
آقای حسین پیریایی فرزند حسن به نشانی استان لرستان - شهرستان خرم آباد خ 
۱۷ شهریور کوچه شهید مدیری پالک ۶-تجدید نظر خواندگان : ۱-آقای حجت 
صحت فرزند محمد ولی ۲- شیرین صحت فرزند محمد ولی ۳-سوسن صحت فرزند 
محمد ولی 4-ولی اله صحت فرزند محمد ولی ۵-سکینه صحت فرزند محمد ولی 
نظر  -تجدید  المکان  مجهول  نشانی  به  همگی  ولی  محمد  فرزند  ۶-سیما صحت 

خواسته : تجویز انتقال منافع به غیر 
رای دادگاه : در خصوص تجدید نظر خواهی آقای حسین پیریایی فرزند حسن به طرفیت 
خواندگان آقایان و خانم ها : ۱-ولی اهلل ۲-حجت ۳-سکینه 4-شیرین ۵-سیما ۶-سوسن 
همگی صحت فرزندان محمد ولی نسبت به دادنامه شماره ۶۵۱/۹۶ مورخه ۹۶/۷/۱۲ در 
پرونده شماره ۹۶۰۳۸۰ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد 
که به موجب آن دادگاه محترم بدوی به استناد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر 
مصوب ۵۶ حکم بر تجویز انتقال منافع عین مستاجر )حق کسب و پیشه (مغازه موضوع 
قرارداد مورخه ۹۱/۵/۱۵ به موجب تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر خانه نزدیک ملک 
)عین مستاجر (به غیر از طرف خواهان و پرداخت هزینه دادرسی را صادر نموده و تجدید 
نظر خواه به موجب الیحه پیوست دادخواست تجدید نظر مدعی سر قفلی شده و تقاضای 
نقض دادنامه و لحاظ سرقفلی را نموده لهذا با عنایت به محتویات پرونده ودقت در ماده 
۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر 
سلب شده باشد و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره 
کسب و پیشه یا تجارت مستاجر )یا حسب ادعای خواهان این پرونده حق سرقفلی که 
البته این امر اختالفی است ( را بپردازد ولی در ما نحن فیه قبل از احراز این شرط یعنی 
عدم رضایت موجر )قایم مقام های وی ( طرح دعوا شده که آنرا غیر قابل استماع می 
نماید لذا ضمن اصالح دادنامه بدوی از حیث تاریخ اجاره نامه از ۹۱/۵/۱۵ به ۵۱/۵/۱۵ 
مستندا به مواد ۳۵۸ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را که 
بر خالف موازین قانونی صادرشده و نقض و قرار عدم استماع دعوای خواهان نخستین را 

صادر و اعالم می نمایند این رای قطعی است. 
شعبه سوم دادگاه تجدید نظر دادگستری کل استان لرستان . 

آگهی حصر وراثت
آقای وهاب ناظری دارای شناسنامه بشماره ۵۵4 به شرح پرونده کالسه ۹۶-۱۶۲۶ 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اقامتگاه  اردبیل  در   ۹۶/۹/۶ تاریخ  در   ۱۲۷۸ شناسنامه  شماره  به  ناظری  حسین 

دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱-خدیجه کافوریان فرزند ساالر به شماره شناسنامه ۱۲۵۲ همسر متوفی.

۲-نسرین ناظری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۰۶۷۷۹ دختر متوفی.
۳-مریم ناظری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۲۱۰ دختر متوفی.

4-معصومه ناظری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱۷۰۰ دختر متوفی.
۵-وهاب ناظری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۵۵4 پسر متوفی.
۶-شهاب ناظری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۸4۹ پسر متوفی.
۷-بهرام ناظری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۹۷۷۵ پسر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.  
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی قانون تعيين تکليف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد ۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰و برابر رای شماره ۱۳۹۶۶۰۳۱۰۰۲۰۰۰۰۶۲۹ 
ثبتی  واحد  در  مذکور مستقر  قانون  ماده یک  موضوع  هیات  مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ 
فرزند  اسدی  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  بهشهرتصرفات  شهرستان 
به   احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  اعیان   و  عرصه  به ششدانگ  نسبت  عبداله  
مساحت 4۰۸/۳۰ متر مربع قسمتی از پالک ۲۶۹۰فرعی از ۱- اصلی  - واقع در 
اراضی لمراسک و تیرتاش بخش ۱۹ثبت گلوگاه محرز گردیده است لذا به موجب 
ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
نامه مربوطه این آگهی  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق  و ماده ۱۳ آیین 
روزنامه های محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات  الصاق 
تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم دادخواست اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورو سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.  م الف :۹۶/۱۰/۱۲۶۷    
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۳۹۶/۱۱/۲۳

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر – علیمراد بابائی

آگهی
دادگستری شهرستان جوانرود

شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان :امیدرحیمی-فرزند: احمد–آدرس:جوانرود فرهنگیان فاز ۲ کوچه شتاو

خوانده :بهرام غالمی-فرزند - مجهول المکان
خواسته : مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه 

با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رای می گردد:
رأی شورا

مبلغ  مطالبه  بخواسته  غالمی  بهرام  طرفیت  به  امیدرحیمی  دعوای  خصوص  در   
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نظر به اینکه مستند دعوا سفته شماره ۳۱۶۹۷۰)سری ز/۱(-

۰۳۳۲44)سری ح/۱( است که توسط خوانده صادر گردیده و داللت بر تعهد خوانده 
به پرداخت خواسته در حق خواهان بعنوان دارنده سفته دارد دارد و خوانده دفاعی 
که رد دعوا ایجاد نماید ارایه نداده است لذا به استنادماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد 
۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹4/۱۱/۳۰ لغایت زمان اجرای 
حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه است و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف 

مهلت بیست روز قابل اعتراض در دادگستری جوانرود است
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی اجرایيه 
به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۱۹4۶۳۰۰4۸4وبه موجب اجرائیه صادره از شعبه 
سوم دادگاه حقوقی بهشهر محکوم علیه آقای مهدی کریم زاده فرزند علی محکوم 
به پرداخت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۳۵۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان اصل 
خواسته بانضمام خسارت تاخیر تایید از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم و از باب 
تسبیب به پرداخت دادرسی و به مبلغ ۱۱/۵۵۰/۰۰۰ریال در حق خواهان محکوم 
له بانک مهر اقتصاد و محکوم علیه به پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم 
گردیدباتوجه به مجهول المکان بودن محکوم علیه مفاد اجرائیه به موجب این اگهی 
به اقای مهدی کریم زاده فرزند علی ابالغ تا راسا ظرف ده روز نسبت به اجرای مفاد 
حکم اقدام نماید و اال ظرف ده روز پس از ابالغ این آگهی حکم بر موقع به اجرا 
گذاشته می شود . در این صورت برای عملیات اجرای ابالغ یا اخطاریه  دیگری به 

محکوم علیه نیاز است . م الف ۹۶/۲۰/۶۳۱۱
مدیر شعبه سوم دادگاه حقئوقی بهشهر 

 آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم با آقای مجتبی باباجانی فرمی فرزند یوسفعلی 
خواهان  خانم ام البنین باباجانی فرمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مجتبی 
باباجانی فرمی فرزند یوسفعلی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مطرح 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۹۸۲۶۰۱۲۰۰شعبه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  که 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  فریدونکنار  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول 
۹۶/۱۲/۷ساعت ۱۱ تعیین که حسب دستور دادگاه به موضوع ماده ۷۳ قانون آیین 
مراتب  و درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  دادرسی مدنی 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فریدونکنار راضیه جعفری سوته

مفقودی
 کارت هوشمند کامیون باری به شماره کارت ۲۹۵۸۵44 بنام محمدپور اسددرزی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز  نیسان رونیز  رنگ  بژ روشن ، متالیک   مدل ۱۳۸۷  
به   KA۲4۹۱۷۵۲4Y موتور  شماره  به   ۷۲ ایران   ۲۶ د   ۹۹4 انتظامی  شماره  به 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  PTBGNLEMD۲۲۷۰۸۷۷۳مفقود  شاسی  شماره 

ساقط می باشد
 تنکابن 

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشــت اعالم کرد که به دلیل شیوع سه نوع 
آنفلوآنزای فصلی در کشــور، گروه های پرخطر 

حتما از واکسن آنفلوآنزا استفاده کنند.
دکتر محمدمهدی گویا، درباره آخرین وضعیت 
شــیوع آنفلوآنــزای فصلــی در کشــور گفت: 
همه گیری آنفلوآنزا هرســال در فصل سرما در 
تمام دنیا از جمله کشــور ما شــایع می شود. از 
هفتــه اول آذرماه موارد ابتالی آن رو به افزایش 
است و هر هفته بیشتر می شود، اما این روندی 
معمول و قابل انتظار است. در این دوره مردم با 
رعایت نکات بهداشــتی می توانند موارد ابتال به 
این بیماری و خطرات آن را به حداقل برسد.وی 
ادامه داد: آنفلوآنــزا برای برخی گروه ها عوارض 
خطرناکی دارد و در صورت ابتال ممکن اســت 
بســتری شــوند و از فعالیت و کار بازبمانند. ما 
هرســال به مردم به خصوص گروه های پرخطر 
توصیه می کنیم که اوایل پاییز واکسن آنفلوآنزا را 
تزریق کنند. همه مردم می توانند از این واکسن 
استفاده کنند، اما تزریق آن برای افراد باالی ۶۵ 
سال، زنان باردار، بیماران مبتال به بیماری های 

قلبی و ریوی، افرادی که به دلیل ابتال به سرطان 
تحت درمان هســتند، مبتالیان به نارسایی های 
کلیه و کبد، افراد مبتال به دیابت کنترل نشــده 
و افرادی که از داروهای سرکوب کننده سیستم 
ایمنی استفاده می کنند ضروری است و هنوز هم 
امکان تزریق آن وجود دارد. سایر مردم به اندازه 

این گروه ها در معرض خطر قرار ندارند. 
رئیس مرکزمدیریــت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشــت با بیان اینکه در زمــان اوج آنفلوآنزا 
به ســر می بریــم، اضافه کرد: درحــال حاضر 
سه نوع آنفلوآنزا در کشــور شایع است و همه 
کشور درگیر آن هستند، اما در کرمان، قزوین، 

چهارمحال و بختیاری، تهران، اصفهان، خراسان 
رضوی،  ایالم، یزد، همدان و آذربایجان شــرقی 
شــدیدتر اســت. این ســه نوع ویروس مشابه 
یکدیگر و همــه آنفلوآنزای فصلی محســوب 
می شــوند و متعلق به فصل سرما هستند. ابتال 
به این بیماری با رعایت نکات بهداشــتی ساده، 
اجرای توصیه های پزشک و استراحت در منزل 

قابل پیشگیری و درمان است. 
وی با بیــان اینکــه تزریق واکســن آنفلوآنزا 
همچنان موثر اســت، افزود: در هفته های اخیر 
شــاهد افزایش ابتــالی کودکان بــه آنفلوآنزا 
هســتیم. ایــن بیمــاری در کــودکان عالئم 
متفاوتی دارد و مواردی که همراه با اســهال و 
استفراغ اســت در این گروه سنی بیشتر دیده 
می شــود.  ما تاکید می کنیم که پزشــکان از 
تجویر داروی نابجا به خصوص ترکیبات حاوی 
کورتون پرهیز کنند؛ چون ممکن است عوارض 
خطرناکی داشته باشد. عالوه بر آن مسکنی به 
جز اســتامینوفن نباید تجویز شود، به ویژه در 
مواردی که کودکان با عالئم اســهال به پزشک 

مراجعه می کنند.

شيوع آنفلوآنزا در 1٠ استان کشور

مدیــر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: ســرطان بعد از بیماری های قلبی- عروقی به عنوان 
مهم ترین عامل مرگ و میر در کشــورهای دنیا و از جمله کشور ما 
مطرح است و طی دهه های آینده اولین عامل مرگ و میر به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه خواهد بود. دکتر زهرا عبداللهی با بیان این 
مطلب گفت: ۳۰ تا 4۰ درصد سرطان ها با حفظ وزن مطلوب، تغذیه 

صحیح و بهبود شیوه زندگی قابل پیشگیری است.
مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت افزود: عوامل تغذیه ای 
که احتمال بروز سرطان را افزایش می دهند، مصرف نامطلوب و زیاد 
چربی ها، نمک، قند و شکر، طبخ نامناسب غذا و استنشاق مکرر بخار 
روغن سوخته هستند.وی بیان کرد: مصرف زیاد انواع چربی ها، روغن 

ها و مواد غذایی چرب و سرخ شده، شانس ابتال به سرطان ها به ویژه 
سرطان پروستات ، سرطان کولون ، سرطان ریه و سرطان پستان را 
افزایش می هد. اسید های چرب ترانس و اشباع ) در کیکها ، کلوچه 
ها، کراکرها، غذاهای حیوانی، مارگارین، روغن سرخ کرده و چیپس( 
خطر ناک ترین چربی ها هستند. بنابر این توصیه می شود بیشترین 
چربی مصرفی روزانه از منابع چند غیر اشباعی و تک غیر اشباعی از 
جمله روغنهای گیاهی مایع، روغن زیتون، مغزها و ماهی باشد.دکتر 
عبداللهی بیان کرد: مصرف غذاهای شور و پرنمک و نمک سود شده 
احتمال بروز سرطان معده را افزایش می دهد. حداکثر میزان مجاز 
مصرف نمک در روز حدود ۵ گرم در افراد زیر ۵۰ سال و کمتر از ۳ 
گرم در افراد باالی ۵۰ ســال، کودکان، مبتالیان به فشارخون باال و 
بیماری های قلبی عروقی است که شامل نمک موجود در مواد غذایی 
بطور طبیعی، نمک اضافه شده به غذا و نمک موجود در محصوالت 
صنعتی است.وی در خصوص روش نامناسب تهیه و طبخ مواد غذایی 
گفت: بعضی از روش های نادرست طبخ مواد غذایی مانند سوختن 
گوشت در اثر کباب کردن موجب تولید ترکیبات سرطانزا می شود. به 
عالوه فرآوری گوشتها در مواردی مانند انواع گوشتهای دودی شده، 
نمک سود شــده، و یا اضافه کردن مواد شیمیایی و نگهدارنده های 

غیر مجاز و اســتفاده زیاد از آنها در صنایــع غذایی مثال " در انواع 
سوسیس، کالباس، هات داگ" خطر سرطانزایی دارد.وی افزود: قرار 
گرفتن مکرر در معرض بخار روغن های مورد اســتفاده برای ســرخ 
کردن سریع غذا )بدون اســتفاده از دستگاه تهویه و دودکش برای 
دفع بخارات حاصل از روغن ( از علل زمینه ساز سرطان ریه معرفی 
شــده است.عبداللهی افزود: مصرف زیاد قند، شانس ابتال به سرطان 
را افزایش می دهد. در حقیقت مقادیر زیاد قند و شــکر، سمومی را 
در بدن تولید می کنند که باعث افزایش خطر ابتال به ســرطان می 
شود. مصرف محصوالت غذایی دارای قند افزوده مانند چای و قهوه 
که همراه با قند و شکر مصرف می شوند و یا نوشابه های گازدار ، آب 
میوه های صنعتی و سایر نوشیدنی هایی که مقدار زیادی شکر دارند 
خطر ابتال به سرطان لوزالمعده را افزایش می دهند.مدیردفتر بهبود 
تغذیه جامعه وزارت بهداشــت، عوامل تغذیه ای که سبب پیشگیری 
از سرطان می شــوند را آنتی اکسیدان ها، میوه و سبزی، فیبرهای 
غذایی، اســید فولیک، ویتامین دی و کلســیم نام برد و گفت: آنتی 
اکسیدان ها گروهی از ترکیبات در مواد غذایی هستند که می توانند 
رادیکال های آزاد )عوامل ایجاد کننده سرطان( را در بدن از بین ببرند 

و یا مانع از شکل گیری آنها شوند. 

سرطان اولين عامل مرگ در دهه های آینده
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 پاسخ وزارت نفت 
به سخنان رئیس دیوان محاسبات

در پي ســخنان جناب آقاي عادل آذر، رئیس دیوان محاســبات مبني بر 
واریز نشدن درآمد شرکت هاي زیر مجموعه وزارت نفت به خزانه، اداره کل 
روابط عمومي وزارت نفت توضیحاتي را جهت تنویر افکار عمومي ارائه کرد.

۱. در ابتدا و قبل از هر توضیحي الزم به تاکید است که تمامي وجوه دریافتي 
حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازي بالفاصله به حساب هاي معرفي 
شده توســط بانک مرکزي واریز مي شود و حتي یک سنت از آن خارج از 
چرخه قانوني ابالغ شده به وزارت نفت جا به جا نمي شود لذا ادعاي مطرح 
شــده توسط رئیس محترم دیوان محاسبات به نظر ناشي از عدم اطالعات 
کافي در این زمینه اســت و عدم واریز وجوه حاصل از صادرات نفت خام 
و میعانات گازي به حســاب هاي بانک مرکزي به کلي تکذیب مي شود.۲. 
بنا به توضیح مدیر امور مالي شرکت نفت از آن جا که شرکت ها مي توانند 
نســبت به تسویه حساب خود در سال بعد اقدام نمایند شرکت ملي نفت 
ایران اواخر سال ۱۳۹۵ و در سال ۱۳۹۶ شروع به پرداخت بدهي هاي خود 
به صندوق توسعه ملي بابت صادرات فرآورده هاي نفتي کرد. لکن در سال 
۱۳۹۶ با توجه به اســتعالم وزارت نفت از معاونت حقوقي ریاست محترم 
جمهوري مبني بر عدم شمولیت شرکت ملي نفت ایران در پرداخت سهم 
صندوق توســعه ملي از محل صادرات فرآورده هاي نفتي و تایید معاونت 
حقوقــي رئیس جمهور، از ادامه پرداخت خــودداري بعمل آمد به همین 
دلیل مبالغ یاد شده به جاي صندوق توسعه ملي به حساب خزانه داري کل 
کشــور واریز شده است. لذا به نظر مي آید این اعالم نظر دیوان محاسبات 
ناشي از اختالف برداشت و تفسیر حقوقي باشد.همچنین با توجه به عدم 
بهره برداري کامل پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس و نگراني از کمبود بنزین، 
ستاد تدابیر ویژه اقتصادي شــوراي امنیت ملي حسب مصوبه خود براي 
ســال ۱۳۹۵ به وزارت نفت اجازه داد از خارج بنزین وارد و بهاي آن را با 
خوراک میعانات گازي تحویلي به پتروشیمي هاي داخلي تهاتر نماید، لذا 
شــرکت ملي نفت ایران اقدام به واردات بنزین از خارج کشور و تهاتر آن 
با بهاي خوراک میعانات گازي تحویلي به پتروشــیمي هاي داخلي کرده و 
گزارش عملکرد را هم هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به دبیرخانه ستاد 
تدابیر ویژه اقتصادي ارســال نموده است. این نکته روشن مي کند که عدم 
واریز وجه موردنظر دیوان به خزانه کل کشــور بعلت تهاتر بنزین وارداتي 
و براساس مجوز اخذ شده صورت گرفته است.۳.براساس توضیحات مدیر 
امور مالي و ذیحسابي  شرکت ملي گاز  مبالغ  وصولی ناشی از فروش گاز 
در داخل کشور در سال ۱۳۹۵ مطابق تایید دیوان محاسبات، جمعا"مبلغ 
هفده هزار و هشــتصد میلیارد تومان می باشــد که مبلغ شــانزده هزار و 
دویســت میلیارد تومان آن به حساب خزانه واریز شده است. مابه التفاوت 
مبالغ مزبور بابت انجام تعهداتي که به موجب  قانون بر عهده شرکت ملی 
گاز ایران گذاشته شده،  پرداخت گردیده است. 4.  به نظر مي آید کشاندن 
موضوعات و ابهامات اثبات نشده اي که نیاز به بررسي هاي کارشناسي دارد  
در سطح افکار عمومي نه تنها گره اي از کار کشور باز نمي کند بلکه خدمات 
گســترده و موثر شرکت هاي ملي نفت و گاز ایران را تحت الشعاع اتهامات 
نادرســت قرار مي دهد.  در این خصوص ضمن ابراز ناخرســندي شدید از 
این نحوه رفتار انتظار دارد که ریاســت محترم مجلس و کمیســیون هاي 
تخصصي مجلس محترم به بررسي دقیق این موضوع پرداخته و نتیجه را 
به اســتحضار مردم برسانند. وزارت نفت در این ارتباط طي روزهاي آینده 

اطالعات بیشتري را به اطالع افکار عمومي خواهد رساند.

دریچه

 جزئیات مذاکره جدید
 صادرات گاز ایران به عراق

دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از موافقت 
اســتانداری بغداد برای واردات گاز از ایران خبر داد و 
گفت: وزارت نفت عــراق تمایل دارد گاز را جایگزین 
فرآورده های نفتی کند.به گزارش زمان به نقل از ایسنا، 
حمید حسینی با اشــاره به آغاز دور جدید مذاکرات 
بین ایران و عراق برای صادرات گاز گفت: این مذاکره 
آغاز شده و استانداری بغداد برای واردات گاز از ایران 
موافقت کرده است. وزارت نفت عراق عالقه مند است 
کــه گاز را در نیروگاه هــا و صنایع عــراق جایگزین  
فرآورده های نفتی کند. وی در پاســخ به این ســوال 
که حجم گازی که قرار اســت از ایران به عراق صادر 
شود چقدر است؟ گفت: هنوز در مورد حجم صادرات 
گاز صحبت نشده اســت بلکه فعال  کلیات موضوع و 
عالقه وزارت نفت عراق مطرح است. با توجه به اینکه 
ایــران تاکنون  هیچ مذاکره ای بــرای صادرات گاز یا 
فرآورده های نفتی با وزارت نفت عراق نداشــته است، 
این مذاکرات نوید توســعه همکاری بین ایران و عراق 
است. دبیر کل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق 
در مورد نحوه صــادرات گاز به عراق توضیح داد: این 
صادرات توســط خط لوله خواهد بود. خط لوله بغداد 
بین ایران و عراق کشــیده شده و خط لوله بصره هم 
در حال تکمیل است. ممکن است ظرفیت این لوله ها 
افزایش یابد و در کنار آن لوله گذاری جدید انجام شود. 
قرارداد صادرات گاز ایران به عراق شــش ساله است و 

احتماال بتوانیم این مدت را افزایش بدهیم.

قیمت نفت در سال ۲٠۱۸ به ۶٠ 
تا ۶٥ دالر می رسد 

مدیر شــرکت نفتی انی ایتالیا گفــت: قیمت نفت در 
ســال ۲۰۱۸ به طور متوســط ۶۰ تا ۶۵ دالر خواهد 
بود.بر اســاس این گزارش، کلودیو دســکالزی، مدیر 
شــرکت نفتی انی ایتالیا که در مجمع جهانی اقتصاد 
در داووس شــرکت کرده گفت، به دلیل کاهش میزان 
عرضه جهانی، قیمت نفت بیش از چند ســال گذشته 
در معرض نوسانات ناشی از تحوالت سیاسی قرار دارد.

وی افــزود: کاهش تولید های اوپک و روســیه و عدم 
ســرمایه گذاری در میادین جدید به نحو فزاینده ای 
در حال ســوق دادن بازار به سمت کمبود عرضه است 
و زمینه را برای قیمت های باالتر نفت آماده می کند. 
این مدیــر نفتی گفت، اما افزایش تولید نفت شــیل 
آمریکا که امســال به میزان یک میلیون بشکه در روز 
افزایش خواهد داشت، بدان معناست که قیمت نفت در 
سال ۲۰۱۸ به طور متوسط ۶۰ تا ۶۵ دالر خواهد بود.

کوتاه از انرژی

تکلیف  تعیین  قانون   ۳ و   ۱ مواد  دستور  به  نظر   
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوبه۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده ۱ قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و 
رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح زیر 

آگهی می گردد
 امالک متقاضیان واقع در قریه هلستان پالک ۶ اصلی 

بخش یک قشالقی 
شعبانعلی  فرزند  کیاکجوری  بهزاد  آقای  فرعی   ۱۵۱۱
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
شهید  خیابان  در  واقع  مترمربع  مساحت4۲4/۵۲  به 
مع  خریداری  صنعتی  شهرک  هواپیمایی  کریمی 

الواسطه از شعبانعلی کیاکجوری مالک رسمی 
۱۵۳۰ فرعی خانم خدیجه فرخ نیا فرزند نظام نسبت 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به 
بهارستان  هلستان  در  واقع  ۲4۳/۷۶مترمربع  مساحت 

۹ خریداری  مع الواسطه ازکیا مالک رسمی
 ۱۵۹۷ فرعی آقای فرید کیا فرزند عزت اهلل نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۰۲ مترمربع واقع در بهارستان شمالی بن بست کاملیا 

خریداری مع الواسطه از زهرا خواجوند
 ۱۶ پالک  کردیکال  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   

اصلی بخش یک قشالقی 
علی  فرزند  خواجونددلسمی  بتول  خانم  فرعی   4۰
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۷۳ مترمربع واقع در کردیکال خیابان اندیشه 
کوچه الدن خریداری مع الواسطه از سجاد کرددلسمی  

مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ تجن پالک ۲۲ 

اصلی بخش یک قشالقی 
اسمعیل  فرزند  نجار  ۳۰۲ فرعی خانم شهین غالمپور 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
فرمانداری  در شهرک  واقع  ۵۶۹/۵۰مترمربع  مساحت 
مالک  موسوی  حسین  سید  از  الواسطه  مع  خریداری 

رسمی 
واقع در مرتع چالک غربی پالک ۱  امالک متقاضیان 

اصلی بخش دو قشالقی
 ۳4۰ فرعی آقای اکبر گلستانه نو فرزند حسن نسبت 
به شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱44۵متر 
مربع تحت. اعیانی ۳4۰  فرعی از ۱۱۰ فرعی از ۱ اصلی 
سابقه ثبت داشته واقع در نرسیده به چلک  شاهین سر 

خریداری مع الواسطه از اکبر یوسفی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه بندپی پالک 4 اصلی 

بخش دو قشالقی 
۱۲۵۲ فرعی خانم زهره علی محمدی سنجانی  فرزند 
فرزند  علیمحمدی  مجتبی  آقای  علیمحمد  میرزا 
غالمعباس حصه  هر کدام مشاعا و بالسویه به میزان 

سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
بندپی  در  واقع  4۰4/۲۰مترمربع  مساحت  به  احداثی 
فرشید  از  الواسطه  مع   خریداری  ادب  و  علم  کوچه 

محسنی بندپی مالک رسمی
 ۱۲۵۳ فرعی خانم شیرین ارجمندفر  فرزند ابوالقاسم 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
دوراهی  مزگاه  در  واقع  مترمربع  مساحت ۵۳۵/۳۷  به 
بندپی  روبه روی نیلوفر آبی خریداری مع الواسطه از 

احمد پشتوان مالک رسمی

فریزهندی  محمدزاده  فرشته  خانم  فرعی   ۱۲۵4
ابوالقاسم  بوجار  فرزند  فرزند شکراهلل ۲- خانم مهری 
بالسویه  به میزان سه دانگ  حصه  هر کدام مشاعا و 
احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع 
بندپی خط گاز  واقع در  به مساحت۳۰۹/۳۰ مترمربع 
مالک  میمندی  امین صابری  از  الواسطه  مع  خریداری 

رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه امیررود پالک ۲۶ اصلی 

بخش دو قشالقی

مهدی  فرزند  فاخر  قاسمی  ملیحه  خانم  فرعی   ۶۳۷  
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
خیابان  امیررود  در  واقع  مساحت ۲۲4/۹۵مترمربع  به 
قاسم  از  الواسطه  مع  خریداری  غربی   4 مزرعه  مزرعه 

استاد نیا مالک رسمی
 ۶4۰ فرعی آقای امیرحسین هدشیان پور فرزند احمد 
بابنای  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به  نسبت  علی 
امیررود  در  واقع  4۳۱/۹۰مترمربع  مساحت  به  انباری 
علیرضا  از  الواسطه  مع  خریداری  ناز  دشت  کوچه 

هدشیان پور مالک رسمی 
۶4۱ فرعی آقای علیرضا هدشیان پور فرزند احمد علی 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای  انباری 
کوچه  امیررود  در  واقع  44۸/۸۰مترمربع  مساحت  به 
اسحاقی  یعقوب  از  الواسطه  مع  خریداری  ناز  دشت 

مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه لتینگان پالک ۲۸ اصلی 

بخش دو قشالقی 
ابوالقاسم  فرزند  فر  نوشی  کوروش  آقای  فرعی   ۸۳۰
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
کوی  لتینگان   در  واقع  ۵4۷/۲۳مترمربع  مساحت  به 
مالک  خزایی  مهین  از  الواسطه  مع  خریداری  افشین 

رسمی 
۸۳۱ فرعی خانم فریده  جدی کار فرزند اصغر نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
نبش   بهرام  خ  لتینگان  در  واقع  ۵۲4/۰۲مترمربع 
سهامی  سارا  از  الواسطه   مع  خریداری   ۱۲ گلستان 

مالک رسمی 
اصلی   ۲ پالک  اندرور  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش سه قشالقی
 ۷۷۳ فرعی آقای علی احمدی فرزند خان مراد  نسبت 
به  احداثی   مبنای  با  زمین  قطعه  دانگ یک  به شش 
شهرک  اندرور  در  واقع  ۳۵۰/۸۳مترمربع  مساحت 
کتی خ بوستان خریداری مع الواسطه از محمد حسن 

صالحی نژاد مالک رسمی 
اسمعیل   فرزند  احمدی  مجتبی  آقای  فرعی    ۷۷۵
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
اندرورخ دهکده  در  واقع  به مساحت 4۰۶/۲۶مترمربع 
کتی خریداری مع الواسطه  از مهدی سلیمانی اندرور 

مالک رسمی 
سید  فرزند  هاشمیان  مسعود  میر  آقای  ۷۸۱فرعی 
بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  حسین 
ادرور  واقع در  به مساحت ۳4۰/۷۳ متر مربع  احداثی 
مع  خریداری  سیاسرانی  شهرک   – شرقی  گاز  لوله 

الواسطه از جعفر سیاسرانی مالک رسمی 
فرزند  تک   تسلیمی  سادات  شکوه  خانم  فرعی   ۷۸4
با  زمین  قطعه  یک  دانگ  به شش  نسبت  سید حسن 
در  واقع  ۳۱۸/۶۹مترمربع  مساحت  به  احداثی  بنای 
علی  از  الواسطه  مع  خریداری  غربی  گاز  جاده  اندرور 

قمی  ملکار مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه حمزده سفلی  پالک ۸ 

اصلی بخش سه قشالقی 
۳4۶ فرعی خانم پانته آ رحمانی فرزند علی   نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
شرقی  گاز  جاده  ملکار  در  واقع  ۱۹۰/۸۷مترمربع 
خریداری مع الواسطه  از ایرج رضوانی پور مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه ملکار پالک ۱۰ اصلی 

بخش سه قشالقی
 44۹ فرعی آقای صادق درکی فرزند ابوالقاسم نسبت 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به 
بست  بن  ملکار  در  واقع  ۲۲۵/۷۳مترمربع  مساحت 
شقایق خریداری مع الواسطه از حمید زنده دل مالک 

رسمی
 ۱۱ پالک  حوضکتی  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   

اصلی بخش سه قشالقی
 4۶۰ فرعی آقای علی عبادی فرد فرزند خداداد نسبت 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به 
مساحت ۲۸4/۳۲مترمربع واقع در حوضکتی -بوستان 
4 خریداری مع الواسطه از پروانه علیاری مالک رسمی 
 ۱۵ پالک  سرا  کهنه  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش سه قشالقی
آقای  ستار  فرزند  رحمانی  مژگان  خانم  فرعی   ۳۸۳  

عبداهلل بایرامعلی  زاده روح بخشی فرزند آقا کریم حصه 
هر کدام مشاعا و بالسویه  به میزان سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳4۲/۲۲مترمربع واقع در روستای کهنه سرا خریداری 

مع الواسطه از مهرداد دلسوزی فومنی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه چلک پالک ۱۷ اصلی 

بخش سه قشالقی 
فرزند  کانی  بابو  سلیمی  محمدعلی  آقای  فرعی   ۷4۵
بنای  با  به شش دانگ یک قطعه زمین  مهدی نسبت 
خ  چلک  در  واقع  مربع  متر   ۲۳۶ مساحت  به  احداثی 
پرو بن بست سپاهان خریداری مع الواسطه  از محمد 

مهدی محمودیان مالک رسمی 
اسمعیل   فرزند  ارجمند  پرتو  بابک  آقای  فرعی   ۷۳۳
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۲۵4 مترمربع واقع در چلک خ مجتمع انوش 
حسینی  رضا  از  الواسطه  مع  خریداری  امید  شهرک 

مالک رسمی 
 ۱۹ پالک  توسکاتک   قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش چهار قشالقی
اهلل  روح  فرزند  عربی  امینی  الهام  خانم  فرعی   ۶۸۱  
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۲۳۰/۲۵مترمربع قسمتی از پالک ۵۹ فرعی از 
۱۹ اصلی واقع در توسکاتک خ شالیزار شهرک بزرگی 
رسمی  مالک  بزرگی  سعید  از  الواسطه  مع  خریداری 
امالک متقاضیان واقع در قریه سیاهرود پالک ۲ اصلی 

بخش پنج قشالقی
به  نسبت  علی  فرزند  فیضی  اعظم  خانم  فرعی   ۷۷۹  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
کوچه  ترنج   خ  سیاهرود  در  واقع  مربع  ۲۸۸/۹۶متر 
کاملیا خریداری مع الواسطه از مریم سادات مرتضوی 

مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه فراشکالی سفلی پالک 
۶ اصلی بخش پنج قشالقی

 ۲۷۰فرعی  آقای حسین درگران  فرزند مهدی نسبت 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به 
سفلی  فراشکالی  در  واقع  ۲4۳/۱۷مترمربع  مساحت 
مالک  فرشیدنیا  جهانگیر  از  الواسطه   مع  خریداری 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه وازیوار پالک ۲۲ اصلی 

بخش پنج قشالقی
 ۳۰۶ فری آقای احسان ساسانی فرزند داود نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

شالیزار  دروازیوارشهرک   در  واقع  ۲۲۱/۹۷مترمربع 
مطهری  علی  از  الواسطه  مع  خریداری  نسترن  کوچه 

شمرانی مالک رسمی
محمد  فرزند  فرمان  رضا  مجید  آقای  فرعی    ۳۰۷  
فرزند حسنعلی حصه هر  افسانه محمدزاده  رضا خانم 
از  مشاع  دانگ  سه  میزان  به  بالسویه   و  مشاعا  کدام 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
مع  خریداری  دروازیوار  در  واقع  ۲۶۸/۰۵مترمربع 

الواسطه از یاسر ناییج پور مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه علویکال پالک ۲4 اصلی 

بخش پنج قشالقی
 ۶۱4 فرعی آقای اکبر احسانی فرزند کریم نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
سام   شهرک  دروازیوار  در  واقع  ۲۷۰/4۰مترمربع 
خریداری مع الواسطه از علیرضا نصیری مالک رسمی 

محمود  فرزند  شاهمیری  شراره  خانم  فرعی   ۶۱۵
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
وازیوار  شهرک  واقع در  به مساحت۲۸۳/۲4 مترمربع 
شالیزار مجتمع سام خریداری مع الواسطه  از ارسالن 

قاضی نژاد مالک رسمی 
 ۳۰ پالک  باد  عزیزا  مرتع  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش پنج قشالقی
سید  فرزند  شاکری  ابوالفضل  سید  آقای  فرعی   ۳۹۸  
بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به  نسبت  جواد 
دروازیوار   واقع  4۱۸/۷۹مترمربع  مساحت  به  احداثی 
شهرک شکوفا خریداری مع الواسطه از علی اکبر قاضی 

نژاد مالک رسمی
 ۳۹۹ فرعی آقای سیدحسین وزیرپور یزدی فرزند سید 
بنای  با  زمین  دانگ یک قطعه  به شش  محمد نسبت 
دروازیوار  واقع  44۸/۱۲مترمربع  مساحت  به  احداثی 
شهرک شکوفه خریداری مع الواسطه از علی اکبر قاضی 

نژاد مالک رسمی
محمود  فرزند  نژاد  مقدم  شیرین  خانم  فرعی   4۰۰  
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  
شهرک  وازیوار  در  واقع  ۵۸۵/۷۷مترمربع  مساحت  به 
نژاد  قاضی  اکبر  علی  از  الواسطه  مع  خریداری  شکوفا 

مالک رسمی
 4۰۱ فرعی آقای علی جهرامی  فرزند غالمرضا خانم 
مهرناز لباف  فرزند رضا حصه  هرکدام مشاعا و بالسویه  
به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
در  واقع  4۳۲/۶۸مترمربع  مساحت  به  احداثی  بابنای 
دروازیوار شهرک شکوفا خریداری مع الواسطه از علی 

اکبر قاضی نژاد مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در مرتع جنگسو  پالک ۵۶ اصلی 

بخش شش قشالقی
عبدالباقی  فرزند  خان  تر  سیمین  خانم  فرعی   ۲۲۵  
نسبت به ششدانگ یک  قطعه زمین با  بنای احداثی به 
مساحت ۶۱۱ مترمربع واقع در ونوش بعد از جاده گاز 

خریداری مع الواسطه از ایرج عبدی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه ونوش پالک ۵۸ اصلی 

بخش شش قشالقی
سید  فرزند  افرازیده  محسن  سید  آقای  فرعی   4۹۹  
فرج اهلل نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
ونوش  در  واقع  ۳۱۹/۸۸مترمربع  مساحت  به  احداثی 
شهرک سپیدار خریداری مع الواسطه از علی الریجانی 

فیروز مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در مرتع  نمک اب پالک ۷۷ 

اصلی بخش شش قشالقی
رضا  فرزند  یگانه  حسنی  سیامک  آقای  فرعی   ۳۸۶  
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
الدینکال   صالح  در  واقع  ۶۷۲/۵۰مترمربع  مساحت  به 

شهرک آفتاب خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
اصلی   ۵ پالک  ساس  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 
بخش دوم ییالقی ۱۵۱ فرعی آقای حسن نایبی فرزند 
حمداهلل نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
روستای  در  واقع  مربع  متر   ۳۰۰ مساحت  به  احداثی 
ساس خریداری مع الواسطه از خلیل خواجوند  مالک 
علی  فرزند  قریشی  محمد  آقای  فرعی   ۱۵۲ رسمی 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
ساس  روستای  در  واقع  مترمربع   ۱۹۲۵ مساحت  به 
خریداری مع الواسطه از بهزاد خواجوند ساس  و شرکا 

مالک رسمی
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موجب  به  لذا 
 ۱۳ ماده  و  رسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
فاصله  به  نوبت  دو  در  آگهی  این  مربوط  نامه  آئین 
۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار 
الصاق  هیات  رای  ها  روستا  در  و  نتشر  ها  شهر  در 
شده  اعالم  آرای  به  ذینفع  اشخاص  صورتیکه  در  تا 
اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  داشته  اعتراض 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
از  ماه  یک  ظرف  باید  معترض  نمایند  اخذ  رسید  و 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
صورت  این  در  که  دهد  تحویل  محل  ثبت  اداره  به 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
واصل  قانونی  مهلت  در  اعتراضی  که  صورتی  در  و 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
به صدور  اداره ثبت مبادرت  نکند  ارائه  عمومی محل 
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۶/۱۰/۲۳
 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۶/۱۱/۷

 رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر 
فرامرز  کلبادی نژاد 

آگهی قانون تعيين تکليف
 وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۱۹۹۰۳۳۵۲۷۶صادره  پدرمحمدحسین  نام  سعیدروغنی  آقای 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازدزفول 
دزفول  ۲۸۲۷صادره  بشناسنامه  روغنی  محمدحسین  که۹۶۰۵۸۳مرحوم 
عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه  درتاریخ۹۶/۷/۲۶دردزفول 
روغنی  متوفی(۳-فاطمه  دزفول)پسران  بشناسنامه۱۷۷۰صادره  روغنی  باال۲-علی 
بشناسنامه4۹۹۰ صادره دزفول)دخترمتوفی(4-نسرین زاهدبشناسنامه4۸۳۳صادره 
دزفول)زوجه متوفی(والغیر.پرونده کالسه۹۶۰۵۸۳دراین شعبه ثبت گردید. اینک با 
انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعد ازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.     
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دزفول-حسین بی نیاز

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عارف پناهی مطلق فرزند علی 

پناهی  عارف  آقای  خوانده  طرفیت  به  ای   شکوائیه  وند  زینی  نگار  خانم  خواهان 
مطلق فرزند علی به اتهام ترک انفاق مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره 
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۶۶۹۷۹۰۰۱۲۳  شعبه ۱۰4 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )۱۰4 جزایی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۰۹:۳۰ 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه چهارم دادگاه کیفری دو شهر شهرستان خرم آباد )104 جزایی 
سابق ( جهانشیر پهلوانی. 

 مزایده 
در پرونده کالسه ۹۶۰۵۱۲اجرای احکام مدنی متمرکز شرکت الیاف سازان شمال 
محکوم به پرداخت مبلغ ۶۶/۰۸۰/۰۳۲ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن 
خسارت تاخیر تادیه و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در 
حق خانم فرشته جمالی محکوم گردیده اند لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له 
نماینده  با حضور  مزایده  طریق  از  توقیف  آن  تامین  جهت  را  علیه  محکوم  اموال 
زیر  شرایط  تحت   جویبار  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  مدیر  و  دادستان 
به فروش می رساند مال مورد مزایده ۱۱۹ رول ایزوگام تحت عنوان ایزوگام برتر 
قیمت کارشناسی شده به مبلغ ۵۳/۵۵۰/۰۰۰ریال می باشد مزایده  از مبلغ ارزیابی 
شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب 
خواهد شد موعد و زمان فروش روز دوشنبه۹۶/۱۲/۷ ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای 
از  یکی  در  مزایده  مال  از  بازدید  زمان  میباشد  جویبار  دادگستری  مدنی  احکام 

روزهای اداری پس از انتشار میباشند 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار بربری

آگهی اخطار اجرایی 
پرونده کالسه4/۱4۸/۹۶ محکوم له احمد شکری فرزند حسین به نشانی جویبار میدان 
معلم منزل شخصی محکوم علیه حمید رضا رجب پور فرزند عین اهلل مجهول المکان 
محکوم به تخلیه ملک مورد اجاره و مطالبه  اجور معوقه به موجب درخواست اجرای حکم 
به شماره دادنامه 4/4۷۷/۹۶موضوع پرونده کالسه 4/۱4۸/۹۶صادره از شعبه چهارم حل 
اختالف دادگستری جویبار و شماره دادگاه تجدیدنظر جویبار که قطعیت یافته محکوم 
علیه  محکوم است به تخلیه ملک مورد اجاره و فسخ  برابر مشروط مندرج در اجاره نامه 
با عنایت به بند 4 - ۶ قرارداد و همچنین محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۲ میلیون ریال 
بابت اجاره ۳ ماه از قرار هر ماه 4 میلیون ریال و نیز مبلغ دو میلیون و ششصد هزار ریال 
به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ یکصد و هشتاد هزار تومان بابت نیم عشر دولتی محکوم 
علیه مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از ابالغ این آگهی مفاد فوق را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده 

جهت اقدام قانونی به اجرای احکام دادگستری محل تحویل خواهد شد 
دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

یک مقام مســئول در شــرکت پخش و پاالیش 
گفت: این موضوع کــه ۸۰ درصد آلودگی هوای 
تهران به دلیل ســوخت بی کیفیت اســت، کامال 

غیرعلمی و رد شده است.
بــه گــزارش زمان به نقل از شــانا، ســعید مداح 
مروج- مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: هم 
اکنون حدود ۸۰ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید 
می شود که بیش از 4۰ میلیون لیتر آن استاندارد 
یورو 4 دارد.وی با بیان این که هم اکنون پاالیشگاه 
اراک حدود ۱۷ میلیون لیتر، پاالیشــگاه اصفهان 
۱۲ میلیون لیتر، پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس 
حدود ۱۲ میلیون لیتر و پاالیشــگاه تبریز حدود 
۸۰۰ هزار تا یک میلیون لیتر بنزین یورو 4 تولید 
می کنــد، گفت: وزارت نفت براســاس تکلیفی که 
دولت و ســازمان محیط زیست تعیین کرده است، 
۸ کالنشــهر و شهرهای اطراف آن را تحت پوشش 

بنزین یــورو 4 قرار داده اســت.مدیر هماهنگی و 
نظــارت بر تولید شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی با تاکید بر این که هر نوع سوخت 

فســیلی ضمن آزاد کردن انــرژی، ایجاد آلودگی  
نیز می کنــد، تصریح کرد: اگــر بخواهیم آلودگی 
هوا کاهــش یابد، نباید از بهبــود عملکرد ناوگان 

حمل ونقل عمومی، ارتقای کیفی خودروها، بهبود 
فرهنگ عمومی، شرایط جوی و ... غافل شویم.

مداح مروج اظهــار کرد: بیش از 4۰ میلیون لیتر 
بنزین یورو 4 با مشــخصات بنــزن کمتر از یک 
درصــد، آروماتیک کمتر از ۳۵ درصد، گوگرد زیر 
ppm ۵۰ و الفین زیر ۱۸ درصد در کشور تولید 
می شــود و قطعا این مقدار بنزیــن، آلودگی های 
مربــوط به گوگــرد، بنزن و حتــی آلودگی های 
کربنــی را به میــزان زیادی کاهش داده اســت. 
مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی تاکید کرد: 
تا زمانی که ســوخت فســیلی به ایــن اندازه در 
کشور مصرف شــود، خودروها بی کیفیت باشند، 
به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بی توجهی 
شود، فرهنگ عمومی اصالح نشود و شرایط جوی 
نامناسب در کشور وجود داشته باشد، آلودگی هوا 

اجتناب ناپذیر است.

مروج خبر داد:

نصف بنزین توليد داخل یورو4 است

رســیدگی به وضعیت نفتکش غرق شده سانچی در هفته ای که 
گذشــت با پیگیری مستمر مسئوالن کشــورمان ادامه یافت و در 
نتیجه DNA ســه پیکر یافته شــده برای تعیین هویت به ایران 
ارسال شــده و ربات های جستجوگر در اعماق دریا در حال ادامه 
جستجو هستند.به گزارش زمان به نقل از تسنیم، ۲4 دی ماه ۹۶، 
نفتکش ایرانی ســانچی در میانه آبهای شرقی چین به اعماق آب 
فــرو رفت و از آن روز بررســی ها برای کســب اطالعات از دلیل 
بروز حادثه و تالش برای کسب اطالع از وضعیت پیکرهای خدمه 

نفتکش غرق شده وارد مرحله جدیدی شد.
ربات های شناور در حال تجسس

سیروس کیان ارثی مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران در دیدار 
با خانواده شهید بهرام اتحاد در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی 
به نفتکش غرق شده ایرانی گفت: همه تالشمان را برای دسترسی 
مجدد به کشــتی ســانچی بکار می گیریم و از شرکت های بزرگ 
دریایی کمک خواســتیم و با توجه به اینکه کشتی در عمق ۱۱۵ 
متری قرارگرفته است، ربات  های شناور را برای تجسس فرستادیم.

وی افزود: این حادثه بزرگ،سریع و ناگهانی متأسفانه باعث شد این 
عزیزان برای همیشه و تنهای تنها در کشوری غریب متأسفانه جان 
خود را از دست بدهند و با آن عشق و آرامشی که در دلشان بود و 
به عنوان دریانورد می شناختیم، در همان دریا دفن شوند.کیان ارثی 
تصریح کرد: متأسفانه هنوز شرایط فّناوری به آن حدی نرسیده که 

غواصی در آن عمق شــکل بگیرد ولــی از گروه های متخصص در 
سرتاسر دنیا درخواست های متعددی کرده ایم تا بررسی های خود 
را ادامه بدهند و اگر شــرایطی برای ورود ایجاد شد، شاید بتوانیم 
نشــانه ای از این عزیزان پیدا کنیــم و حداقل کاری که می توانیم 
انجام بدهیم این نشــانه ها را تقدیم خانواده ها کنیم.وی ادامه داد: 
هنوز هیچ شــرکتی نتوانســته به ما جواب بدهد اما تا جایی که 
می توانیم تالشمان را می کنیم حق  و حقوق این عزیزان در باالترین 
شــرایط قرار بگیرد و مقام شاخص شهدا که واقعاً استحقاق آن را 

دارند را برایشان در نظر گرفتیم.
مصاحبه ایران با 21 خدمه کشتی چینی آغاز شد

هادی حق شــناس، معاون سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص 
بررســی اطالعات جعبه ســیاه و مصاحبه با خدمه کشتی چینی 
گفت: با طی شدن مراحل قانونی و اخذ مجوز های الزم، گفتگو با 
۲۱ خدمه کشتی فله بر چینی آغاز شده است.حق شناس با بیان 
اینکه "اطالعات این مصاحبه و اظهارات ۲۱ خدمه کشتی فله بر 
کریستال محرمانه است و رسانه ای نخواهد شد"، گفت: رمزخوانی 
جعبه سیاه VDR نفتکش ســانچی و کشتی کریستال در حال 
انجام اســت و تا زمانی که نتیجه رمزخوانی VDR نهایی نشده، 
اجازه نداریم که اطالعات استخراج شده از آن نظیر اصوات را انتشار 
دهیم.وی افزود: مطابق با قوانین بین المللی، نمایندگان ســازمان 
بنادر و دریانــوردی، برای حفاظت از این اطالعات و محرمانه نگه 

داشــتن آن با ۳ ذی نفع دیگر حادثه تفاهم نامه امضا کرده اند که 
عالوه بر ایران، کشورهای چین، پاناما و هنگ کنگ در این سانحه 
جز ذی نفعان هســتند.معاون ســازمان بنادر و دریانوردی اذعان 
داشت: اطالعات استخراج شده از VDR کشتی فله بر کریستال 
نیز همانند ســانچی درج نخواهد شد و محرمانه نزد ذی نفعان و 

بیمه گران باقی می ماند.
 تعیین هویت 3 پیکر یافته شده در هفته پیش رو

حق شناس خاطرنشــان کرد: به احتمال زیاد نتیجه آزمایش های 
DNA ســه پیکر یافته شده از سانحه سانچی هفته آینده قطعی 

و اعالم می شود.

آخرین وضعیت رسیدگی به نفتکش غرق شده سانچی 
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بازار مسکن حرکت به سوی رونق دارد 
*حامد مظاهریان

اکنــون گزارش های حاصله حکایت از آن دارد که بازار مســکن روند بهبود 
را طی می کند و معامالت در این بخش رشــد قابل توجهی دارد.البته برای 
مشخص شدن روند بازار مســکن نیازمند سنجش فاکتورها و شاخص های 
مختلف هســتیم، اما اگر تعداد مبایعه  نامه ها، حجم معامالت و رشد قیمت 
مســکن را سنجش رونق بازار مسکن قرار دهیم آمار حکایت از روندی روبه 
رشد و حرکت به ســوی رونق دارد.مسکن نقش بسیار پررنگ و با اهمیتی 
را در زندگــی انســان ها ایفا می کنــد. کارکرد خانه تنها در ســرپناه بودن 
خالصه نمی شــود بلکــه در فرهنگ ایرانی خانه به منزله پایه ای اســتوار 
برای امنیت و عاطفی و اقتصادی محســوب شده که می تواند فرد و خانواده 
را در برابر آسیب های جســمی  روحی مصون بدارد.در قانون اساسی نیز به 
اهمیت آن تاکید شده تا جایی که اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسالمی 
  ایران، دسترسی به مسکن مناســب را حق هر خانواده ایرانی دانسته است.

متاسفانه در سال های اخیر به دلیل شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی که 
در یادداشــتی جداگانه به آن خواهم پرداخت، مســکن با رکودی بی سابقه 
روبه رو شــد و یکی از دغدغه های ما در وزارت راه و شهرسازی بازگرداندن 
رونق مصرفی و نه سفته بازانه به بازار مسکن بود.اکنون گزارش های حاصله 
حکایت از آن دارد که بازار مسکن روند بهبود را طی می کند و آمارها حکایت 
از روندی روبه رشد و حرکت به سوی رونق دارد.بررسی اطالعات بازار مسکن 
حاکی از آن است که در پایان دی ماه سال جاری قیمت و معامالت مسکن 
همچون ماه قبل دارای رشــد نسبتا قابل توجهی است. طی ۱۰ ماه ابتدای 
ســال ۱۳۹۶ تعداد معامالت، ۷,۱ درصد نســبت به ماه قبل و ۱۲,۸ درصد 
نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. با توجه به افزایش حجم 
تقاضای مســکن در بازار، قیمت های معامالتی هم از رشد نسبی برخوردار 
بوده اســت.در شــهر تهران قیمت یک متر مربع آپارتمان در دی ماه امسال 
نسبت به ماه قبل ۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد 
داشته است. متوسط قیمت یک متر مربع آپارتمان معامله شده در این شهر، 
معادل ۵۱,۵ میلیون ریال بوده اســت که نســبت به ماه قبل ۳ و نسبت به 
دی ماه ســال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است.از سوی دیگر در شهر تهران 
در دی ماه ۱۳۹۶، تعداد معامالت واحدهای مســکونی آپارتمانی به بیش از 
۱۹ هزار واحد رسید که نسبت به ماه قبل 4,۱ درصد و نسبت به ماه مشابه 
سال قبل ۸/۱۲ درصد افزایش داشته است.امیدوارم تالطم بازارهای موازی 
همچون ارز و طال و همچنین تحوالت منطقه و جهان به گونه ای رقم نخورد 

که حرکت منطقی و رشد آرام بازار مسکن تحت تاثیر قرار گیرد.

نوسازی تاکسی ها در طرح کلید به کلید

گروه صنعتی ایران خودرو آمادگی خود را برای افزایش ســرعت نوســازی 
نــاوگان حمل و نقل عمومــی و جایگزینی خودروهای فرســوده از جمله 
نوســازی ۶۱ هزار دستگاه تاکســی در طرح »کلید به کلید« اعالم کرد.به 
گزارش زمان به نقل ازایرنا، در نشســتی که با حضور نمایندگان ســازمان 
های استاندارد،  حفاظت محیط زیست، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
و وزارت صنعــت،  معدن و تجارت برگزار شــد، افزایش عرضه خودروهای 
گازسوز مورد استقبال ایران خودرو قرار گرفت و درباره قرارداد نوسازی دو 
هزار تاکســی با اصالح گنجایش ظرفیت مخــزن گاز از ۸۰ به ۱۰۰ لیتر و 
پیمایش باال مذاکره شد.در این نشست، گزارشی درباره پروژه های مرتبط با 
کاهش مصرف سوخت و سطح آالیندگی محصوالت ایران خودرو ارائه شد 
که راهبردهای این شرکت در مصرف سوخت و آالیندگی،  طرح های توسعه 
محصوالت و جوان سازی ناوگان حمل و نقل سرفصل های این گزارش بود.

نگاه روز

وزیر ارتباطات: ارسال پیامکهای 
تبلیغاتی ممنوع است

وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعــات گفت: طبق 
مصوبه کمیســیون تنظیم مقررات و ســاماندهی 
پیامکهای تبلیغاتی، ارسال اینگونه پیامکها ممنوع 
اســت.محمد جواد آذری جهرمی افــزود: اگر یک 
اپراتور عالقه داشته باشد پیامکهای تبلیغاتی برای 
مشتریان خود ارسال کند باید بسته های تشویقی 
به آنها پیشــنهاد دهد و با اذن مشتری پیامکها را 
بفرســتد.وی اظهار کــرد: علت ایجــاد پیامکهای 
تبلیغاتی چرخش مقرراتی نامناســب اســت و اگر 
تبلیغات در چرخه مشــروع نباشد، ایجاد مزاحمت 
می کند.وی گفت: با تنظیم مقررات برای پیامکهای 
تبلیغاتــی، این پیامکها به ۲ دســته کلی و ۶ زیر 
مجموعه با مقررات مخصوص به خود تقسیم شد و 
در این قوانین اپراتورها تکالیفی دارند و به صاحبان 
محتوا هم اجازه می دهند کسب و کار مشروع خود 
را داشته باشند. وزیر ارتباطات افزود: با اجرای این 
مقررات بسیاری از مشکالت حل شده و منفذی که 
برای برخی کســب و کارها وجود دارد و برخی می 
توانند از طریق پیامک ها ارتزاق کنند، بســته می 

شود و به چرخه اقتصاد برمی گردند.

ارتقاء رتبه جهانی اعتباری ایران 

بر اساس اعالم رســمی کمیته مسئول رتبه بندی 
ریســک کشــورهای دنیا در OECD، مبتنی بر 
تصمیم آن ســازمان، رتبه اعتباری کشورمان به ۵ 
ارتقاء پیدا کرد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، وزارت 
امور اقتصاد و دارایی اعالم کرد: پس از آنکه حدود 
۱۰ ســال رتبه اعتباری یا ریســک  کشوری ایران 
۷، یعنی پایین ترین درجه ممکن بود، از ۲ ســال 
قبل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و 
فنــی ایران با همکاری وزارت امور خارجه، صندوق 
ضمانت صــادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود 
رتبه اعتباری آغاز نمود که نهایتا علیرغم مخالفت 
معدودی از کشــورهای عضو، رتبه ایران در ســال 
۲.۱۷ از ۷ بــه ۶ ارتقا یافت.بر پایه این گزارش، اما 
از ســال ۲۰۱۷ مجددا رایزنی ها توســط سازمان 
ســرمایه گذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی  
و با همکاری صنــدوق و بویژه وزارت امورخارجه ) 
ســفارت کشــورمان در اتریش( از سرگرفته شد و 
پس از انجام مذاکرات الزم و تشــریح دستاوردهای 
اقتصــادی و بویــژه موفقیتهای حاصلــه در انجام 
توافقهای مالی با کشــورهای مختلف دنیا که خود 
حاکی از کاهش ریســکهای سیاســی و اقتصادی 
کشور می باشــد ، نهایتا سازمان همکاری اقتصادی 
و توسعه) OECD ( موضوع را مجددا مورد بحث 

قرار داده و رتبه ایران را به ۵ ارتقا داد.

خبر

دبیرکل کانون مرغ تخم گذار، گفت: امسال بیش 
از ۲ هزار میلیارد تومان به این صنعت خســارت 

وارد شده است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، علی صفر 
ماکنعلی در برنامه گفتگــوی ویژه خبری گفت: 
برای نخستین بار، بیماری آنفلوانزا در سال ۸4 و 
از بندر انزلی به وسیله پرندگان مهاجر وارد طیور 
بومی و سپس صنعتی شد.وی با بیان اینکه جزو 
۱۰ کشــور برتر تولیدکننده تخم مرغ هســتیم، 
گفت: اکنون ۲4 هــزار و ۷۷۷ مزرعه تولید مرغ 
گوشــتی و هزار و ۸۰۰ واحد مــرغ تخم گذار در 
کشــور فعال هستند.صفر ماکنعلی افزود: با توجه 
بــه اینکه هزار و ۸۰۰ واحد تخم گذار کشــور در 
۹ استان احداث شــده، این تراکم بحث مبارزه با 
بیماری آنفلوانزای طیور را با مشــکل روبرو کرده 
اســت.وی گفت: موانع مقابل سازمان دامپزشکی 
کشــور برای کنترل بیماری آنفلوانزای پرندگان 
رفتار پرخطر در کشور، از جمله توزیع دو میلیون 
کود مرغی است که موجب پراکندگی بیماری می 
شود.مشاور معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان 
دامپزشکی کشور، ادامه داد: در سال ۹۵ بیماری 
آنفلوانزا در ۲۰ استان منتشر شده بود؛ اما امسال 
این بیماری در ۱۶ اســتان وجود دارد.وی با بیان 
اینکه بیش از ۱۷ میلیون مرغ تخم گذاری به دلیل 
بیماری آنفلوانزا معدوم شــده اند که ۱۰ میلیون 
مرغ جایگزین شــده اســت، تصریح کرد: امکان 
مواجهه مرغ گوشتی با بیماری آنفلوانزای پرندگان 
بسیار کم اســت؛ در حالیکه در مقابل حدود ۶۵ 
تــا ۱۰۰ واحد پرورش مــرغ تخم گذار، فقط یک 
واحد مرغ گوشتی آلوده به این بیماری می شود.

صفر ماکنعلی افزود: همه واحدهایی که مرغ های 
آلوده آنها معدوم شــده اند، برای جوجه ریزی دو 
باره آماده هســتند و در ۱۵ استان نیز، موردی از 
بیماری آنفلوانزای پرندگان مشــاهده نشده است.

وی گفت: از ابتدای شــهریور امسال ۲۱ میلیون 
و ۶4۰ هــزار مرغ معدوم شــده که ۱۷ میلیون و 
۷۰۰ هزار قطعه آن مربوط به مرغ تخم گذار بوده 
اســت.این مقام مسئول در ســازمان دامپزشکی 
کشــور گفت: پیش بینی می کنیم تا اردیبهشت 

سال آینده ۲۰ میلیون مرغ تخمگذار کشور معدوم 
شود و غرامتی که ســازمان دامپزشکی کشور به 
مرغداران در این زمینه تا پایان سال پرداخت می 

کند ۹۰ تا یکصد میلیارد تومان باشد.
از بین رفتن 40 درصد مرغ های تخم گذار به 

دلیل آنفلوانزا
همچنیــن در ادامه گفتگوی ویــژه خبری، کاوه 
زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
گفت: در سال ۹۵ بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون و در سال 
۹۶ بیســت میلیون مرغ به دلیل بیماری آنفلوانزا 
معدوم شدند.وی با بیان اینکه می توانیم در کنترل 
بیماری آنفلوانزا بهتر عمل کنیم، افزود: 4۰ درصد 
مرغ تخم گذار کشــور به دلیل این بیماری کاهش 
یافته و اســتان های اصلی مــرغ تخم گذار دچار 
بیماری آنفلوانزای پرندگان هستند.زرگران گفت: 
البته این فقط مشــکل ما نیست و از سال ۲۰۱۶ 
بیست و هفت کشور اروپایی نیز درگیر این بیماری 
بوده اند. اصلی ترین مشــکل مقابله با آنفلوانزای 
پرندگان نبود بودجه مناســب بــرای کنترل این 
بیماری در سازمان دامپزشکی کشور است.زرگران 
گفت: نامه ای را بــرای کنترل بیماری آنفلوانزای 
پرندگان بــه دفتر معاون اول ارســال کردیم؛ اما 
پیگیــری ها مؤثر نبــود و نتوانســتند آنفلوانزا را 
کنترل کنند. ضمن اینکه مجلس شورای اسالمی 
باید بودجه ای را برای جبران خســارت مرغداران 

اختصاص دهد.رئیس کمیســیون کشاورزی اتاق 
بازرگانی با بیان اینکه در پنج ـ شش سال گذشته 
همه مرغ مورد نیاز کشــور در داخل تولید شــده 
اســت و وارداتی نداشتیم ادامه داد: درباره واردات 
نهاده های طیور نیز هر کسی می تواند این نهاده 
ها را وارد کند.وی افزود: نرخ تولید مرغ در کشــور 
باال و وزن مرغ نیز مناسب بازارهای جهانی نیست 
از این رو توانایی رقابت برای صادرات این محصول 
را به دیگر کشــورها نداریــم. در بحث تولید مرغ 

گوشتی نیز باید بهره وری افزایش یابد.
کسری 700 تا 800 تن تخم مرغ در بازار

حمیــد ورناصری، مدیرعامل شــرکت ســهامی 
پشتیبانی امور دام کشور نیز در این برنامه گفت: 
با توجه به اینکه آنفلوانزای پرندگان مختص ایران 
نیست بنابراین همه عوامل کنترل آن را در اختیار 
نداریم. گاهی شــیب حرکتی ویروس این بیماری 
طوری اســت که برنامه های کنترلی پاسخ نمی 
دهد.ورناصری گفت: این بیماری در سال های ۹4 
و ۹۵ نیز خسارت های زیادی داشت اما توانستیم 
با کنترل آن از ایجاد تنش در بازار جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه بر مبنای کمبودهای احتمالی در 
زمینه نهاده ها و محصول، برنامه های تنظیم بازار 
را انجام می دهیم گفت: اکنون بخش اصلی تنظیم 
بازار از محل تولید و ذخیره داخلی است.مدیرعامل 
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور افزود: بر 

اساس بررسی های شرکت سهامی پشتیبانی امور 
دام کشور در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن کسری تخم 
مــرغ در بازار وجود دارد که همه این کســری از 
واردات تأمین نمی شــود بلکــه از محل ذخیره 
داخلی نیز اســتفاده مــی کنیم.ورناصری گفت: 
میزان تولید تخم مرغ کشــور ۹ میلیون تن است 
که مازاد مصرف داخلی است و با ذخیره سازی این 
مازاد، نوسانات بازار را کنترل می کنیم.وی با بیان 
اینکه انحصاری در نهاده های خوراک دام و طیور 
وجود ندارد افزود: شرکت سهامی پشتیبانی امور 
دام کشور قیمت های نهاده ها را کنترل می کند.

برنامه ملی مقابله با انفلوانزا وجود ندارد
ســیدفرزاد طالکش دبیرکل کانون مرغ تخم گذار 
کشــور نیز در این برنامه گفت: برنامه ملی مقابله 
با آنفلوانزا با اعتبار مشــخص و تقســیم کار میان 
دســتگاه های مختلف وجــود نــدارد.وی افزود: 
ویروس آنفلوانزا همان ویروس ســال ۹۵ است و با 
سویه جدیدی از آن برخورد نکرده ایم اما اینکه در 
سال ۹۵ چهل درصد واحدهای مرغداری آلوده به 
این بیماری شدند و امسال ۹۰ درصد این واحدها 
آلوده اند به دلیل سهل انگاری در تأمین اعتبارات 
سازمان دامپزشکی، بیمه مرغداری های تخم گذار 
و ورادات بوده اســت.طالکش گفت: در حالی که 
در ســال ۹۵ ده میلیون مرغ بــه دلیل آنفلوانزای 
پرندگان معدوم شــد از ابتدای مهر امســال ۱۸ 
میلیون مرغ تخم گذار معدوم شده است.وی افزود: 
ســازمان دامپزشکی در حد امکانات خود کار قابل 
قبولی انجام داده اســت اما سازمان های دیگر نیز 
باید در کنار سازمان دامپزشکی برای مقابله با این 
بیماری فعال باشند.طالکش با بیان اینکه مسئوالن 
باید به عنوان بحران به مسئله آنفلوانزای پرندگان 
نگاه کنند گفت: مقدار خســارتی که به واحدهای 
مرغداری پرداخت می شود ۷۵ درصد ارزش واقعی 
خســارت است و امســال بیش از دو هزار میلیارد 
تومان به این صنعت خســارت وارد شده است که 
بخشــی از آن قابل جبران نیســت.وی ادامه داد: 
تعــداد قابل توجهی از مرغداران، دیگر نمی توانند 
کمر راست کنند و به بدهکاران بزرگ بانکی تبدیل 

می شوند که دولت باید به آنان کمک کند.

عدم وجود برنامه ملی مقابله با انفلوانزا:

خسارت 2هزار ميلياردی آنفلوانزا به صنعت طيور

اجرائيه 
در   ۹۶۱۰۰۹۶۶۱۰۷۰۲۰۶۹ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
پرونده کالسه ۹۵۰۸۷۳ و شماره دادنامه مربوطه ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۷۰۰۷۸۸ مورخه 
۹۶/۸/۱۵ صادره از این دادگاه محکوم علیه محکوم است به ۱-انتقال سند رسمی 
یک قطعه زمین از پالک ثبتی ۳۷ اصلی واقع در بخش دو خرم آباد واقع در روستای 
ده محسن )به صورت مشاعی ( میزان دقیق ملک به صورت سهم یا دانگ یا من در 
مرحله اجرا توسط کارشناس تعیین می گردد ۲-پرداخت مبلغ ۸۷۸/۰۰۰ ریال به 
عنوان هزینه دادرسی ۳-مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی همگی در 
حق محکوم له در ضمن به لحاظ غیابی بودن رای صادره جهت اجرای حکم مستند 
به تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم له باید ضامن معتبر یا 
تامین متناسب بسپارد و طبق ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجرا 
به عهده محکوم علیه می باشد هم چنین مستند به ماده ۳4 قانون اجرای احکام 
مدنی چنانچه محکوم علیه ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع اجرا نگذارد باید 
یک بیستم )یا پنج درصد ( محکوم به را بابت نیم عشر دولتی به حساب صندوق 

دولت جمهوری اسالمی ایران واریز نماید . 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد - محمد علی مومنی

دادنامه
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه ۹4۰۹۹۸۱۹4۸۶۰۰۰۰۷ شعبه ۱۰۱ 

بهشهر )۱۰۱ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۱۹4۶۸۰۲۰۵۱ 
شاکی: آقای محمدقاسم رضائی فرزند نصرت به نشانی شهرستان بهشهر – گلشهر 

کوچه شهید افتخاری 
متهم: اقای ابوالقاسم نیرومند فرزند رضا به نشانی مجهول المکان  

اتهام : کالهبرداری با مانور متقلبانه امور واهی 
گردشکار : در تاریخ ۹۶/۱۰/۲۸ در وفت فوق العاده جلسه شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری 
دو بهشهر بتصدی امضاء کننده تشکیل پرونده کالسه فوق تحت نظر دارد با توجه 
به مجموعه اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند 

متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه

 در خصوص اتهام  اقای ابوالقاسم نیرومند فرزند رضا بلحاظ مجهول المکان بودن 
فاقد سایر مشخصات بیشتر و فاقد تامین کیفری دایر بر کالهبرداری به مبلغ ۱۵ 
میلیون تومان مانور متقلبانه امور واهی از اقایی رضایی با عنایت به محتویات پرونده 
از جمله کیفر خواست صادره از ناحیه دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب 
بهشهر گزارش مرجع انتظامی شکایت شاکی اقای محمد قاسم رضایای فرزند نصرت 
از طریق نشر اگهی در  ابالغ احضاریه  نامبرده علی رغم  اینکه متهم  با توجه به  و 
مرحله دادسرا و در جلسه حاضر نشده است و الیحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است و 
نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده فلذا وقوع بزه انتسابی به متهم نامبرده 
محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و 
اختالس و کالهبرداری مصوب سال ۱۳۶4 مجلس شورای اسالمی تایید و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام دادگاه متهم نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و 
رد اصل مال وجوه دریافتی به صاحب آن شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مال 
ماخوذ در حق صندوق دولت محکوم و اعالم مینماید رای صادره غیابی محسوب و 
ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در همین شعبه و پس 
از انقضای مهلت واخواهی بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 

استان مازنداران می باشد . م الف ۹۶/۲۰/۶۳۱4
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو بهشهر – سید محمد حسینی 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
 آقای مجیدمدانلو فرزندمحمدتقی به شرح درخواستی که به شماره ۷/۵۰۹/۹۶این 
که   داشته  واعالم  نموده  انحصاروراثت  صدورگواهی  درخواس  گردیده  شوراثبت 
ازجویبار  ۱۵۷۵صادره  شناسنامه  شماره  به  فرزندرضا  مدانلوجویباری  محمدتقی 
نموده وورثه وراث  درتاریخ ۸۲/۲/4دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان جویبارفوت 

حین الفوت وی عبارتنداز
ملی  شماره  فرزندعبدالحسین  باغلویی  امیدی  خواتون  ۱_عمه 

۵۸۲۹۵۹۶۰۷۵همسرمتوفی 
۲_محمدرضامدانلوجویباری ش ملی ۵۸۲۹۷۱۶۷۹۸

4_حمیدرضامدانلوجویباری    ۵۸۲۹۱۱۶۵۶۱ ملی  ۳_مجیدمدانلوجویباری ش    
ملی  ش  مدانلوجویباری  ۵_ربابه  ذکورمتوفی   فرزندان   ۵۸۲۹۱4۷۳۹4 ملی  ش 

 ۵۸۲۹۷۱4۰۷۸
۶_زهرامدانلوجویباری ش ملی ۵۸۲۹۱۱۰۶۱۱ 

 ۷_مریم مدانلوجویباری ش ملی ۵۸۲۹۱۲۰۸۲۸ 
 ۸_میترامدانلوجویباری ش ملی ۵۸۲۹۱۳۰۵4۸فرزندان اناث متوفی والغیراینک 
می  آگهی  نوبت  مزبوررایک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  ازانجام  شوراپس 
باشدازتاریخ  نزداومی  ازمتوفی  ای  نامه  داردویاوصیت  اعتراضی  نمایدتاهرکسی 
انتشارآگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد
 قاضی شعبه هفتم شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای علی باقری فرزند ایمان

به حکایت این پرونده آقای قاسم نوری شکایتی برعلیه خانم نجات محمدی فرزند 
علیمراد وآقای علی باقری فرزند ایمان مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
 ۱۰۱( جوانرود  دوشهر  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ شعبه   ۹4۰۹۹۸۸4۶۵4۰۰۳۰۳ کالسه 
جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ ساعت ۹:۰۰ تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۱4۷قانون آئین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان 
بودن متهمین و درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا متهمین ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه  مراجعه  
و ضمن  اعالم نشانی کامل خود، و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد در غیر این صورت دادگاه به صورت غیابی اقدام به صدور رای غیابی میکند.
شهرستان جوانرود – میدان انقالب – ابتدای خیایان شورا

منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر جوانرود )101 جزایی سابق(-مهدی رمضانی

دادنامه 
پرونده  کالسه  نام  به  ضمائم  و  دادخواست  و  دادرسی  وقت  ابالغ  آگهی  موضوع 
۹۶/4۷۱و رسیدگی روزه ۹۶/۱۲/۱۲ ساعت ۹:۳۰خواهان  یعقوب  یوسف نژاد با 
موضوعیت  به  آشناور  اهلل  نبی  جانباز خوانده  مریم  و  تبار  ابراهیم  علیرضا  وکالت 
مطالبه وجه خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف فریدونکنار نموده در 
جریان رسیدگی قرار گرفته و وقت رسیدگی تعیین شده به جهت عدم شناسایی 
حل  شورای  دستور  به  و  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان  مجهول  و 
در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۷۳ ماده  استناد  به  را  اختالف 
آگهی  نشر آخرین  تاریخ  از  تا خوانده  آگهی می شود  از جراید کثیراالنتشار  یکی 
ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم آدرس کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور 

به هم رساند 
قاضی شورای حل اختالف واحد دوم شهری فریدونکنار محمد علی محمدی

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
 آقای سیدابراهیم مظلومی  فرزندسیداسماعیل به شرح درخواستی که به شماره 
۷/4۹۶/۹۶این شوراثبت گردیده درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم 
داشته که  سیداسماعیل مظلومی فرزندسیدهاشم به شماره شناسنامه ۲4۳۸صادره 
نموده  جویبارفوت  خوددرشهرستان  دائمی  ۹۶/۲/۹دراقامتگاه  درتاریخ  ازجویبار 

وورثه /وراث حین الفوت وی عبارتنداز
۱_سیده فاطمه مظلومی جویباری ش ملی ۵۸۲۹۶۷۲۹۶۰

 ۲_سیده خدیجه مظلومی جویباری ش ملی ۵۸۲۹۹۱۱۸۲۵
 ۳_سیده زینب مظلومی جویباری ش ملی ۵۸۲۹4۹۶۷۵۵

  4_سیده زهرامظلومی جویباری ش ملی ۵۸۲۹۷۳۷۰۲۷ فرزندان اناث متوفی
همسرمتوفی   ۵۸۲۹۱۱۰۳۵۰ ملی  ش  فرزندمسلم  حیدرآبادی  خرمنی  ۵_ثریا   

۶_سیدعلی مظلومی ش ملی ۵۸۲۹۱444۱۷ 
 ۷_ سیدابراهیم مظلومی ش ملی ۵۸۲۹۱444۲۵ 

 ۸_سیدرضا مظلومی جویباری ش ملی ۲۱۵۰۰۱۲۰۳۰
  ۹_سیدمحسن مظلومی جویباری ش ملی ۵۸۲۹۲۳4۳۷۸ 

 ۱۰_سیدخلیل مظلومی ش ملی ۵۸۲۹۷۲۹۹۲۱ 
والغیراینک شوراپس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی 
باشدازتاریخ  نزداومی  ازمتوفی  ای  نامه  داردویاوصیت  اعتراضی  نمایدتاهرکسی  می 
انتشارآگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد
 قاضی شعبه هفتم شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار

 اجرایيه
 مشخصات محکوم له آقای بهزاد موثقی فرزند منوچهرشغل  آزاد به نشانی نور خیابان 
امام مرکز تجاری طبقه چهارم اتاق 4۰4 دفتر وکالت فاطمیا رنجبر فالح مشخصات 
المکان  مجهول  آزاد  محمود شغل  فرزند  عبداللهی  دالل   رضا  حامد  علیه  محکوم 
اختالف  تاریخ۹۶/۷/۳۰ شعبه سوم شورای حل  به  رای شماره ۹۶/۵۹۲  به موجب 
شهرستان نور که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی جهت انتقال خودروی سواری زانتیا به شماره انتظامی ۲۲۵ل۳۷ایران 
بابت حق  و مبلغ ۱/۱۱۶/۰۰۰ریال  بابت هزینه دادرسی  44و مبلغ ۲۲۸/۰۰۰ریال 
دولت جمهوری اسالمی ایران به استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرائی ماده ۱۸۹ قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصاد اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ 
این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدیعی در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام 
قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا داگستری محل تحویل خواهد شدم. الف۹۶/۶۷۲

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور مرتضی فتح تبار

آگهی احضار متهم
استادی  اکبر  علی  آقای  شکایت  به  نظر  فرزند  ضرابی  زاده  حسین  ساناز  خانم   
کالسه  پرونده  در  فرزند  ضرابی  زاده  حسین  ساناز  خانم  علیه  اصغر  علی  فرزند 
۹۶۰۱۰۶مطروحه در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور 
مبنی بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه سونی xperiat۲نظر به اینکه به 
لحاظ مجهول المکان بودن متهم فوق امکان ابالغ احضاریه به وی وجود نداشته لذا 
به استناد ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه های 
کثیراالنتشار درج میگردد تا متهم فوق ظرف یک ماه از تاریخ انتشار چنانچه مدارک 
منتسبه  اتهام  به  رسیدگی  برای  داشته  خود  بیگناهی  اثبات  جهت  گواهانی  یا  و 
اتخاذ  غیابا   این شعبه  در صورت عدم حضور  و  نماید  ارائه  این شعبه  به  خویش 

تصمیم خواهد نمود م. الف ۹۶/۶۷۱
دادیاری شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور جواد نجاتی

آگهی مزایده اموال توقيفی
 به موجب دادنامه شماره ۱۸۵ صادره از شعبه دوم حل اختالف دادگاه فریدونکنار 
و پرونده کالسه ۹۶۰۵۱4احکام مدنی شورا آقای مهدی رمضانی فرزند موسی  به 
نشانی فریدونکنار روستای کاردگرمحله محکوم است به پرداخت مبلغ 4۰ میلیون 
تادیه و  بابت تاخیر  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۲/۱4۶/۳4۱به ریال  ریال 
پرداخت  و  عنبری   حمید  آقای   حق  در  دادرسی  هزینه  ریال  مبلغ۱/۰۶۵/۰۰۰ 
اینکه محکوم  به  توجه  با  دیوانی در حق دولت  بابت هزینه  ریال  میلیون  مبلغ ۲ 
و یک  کولر ۲4۰۰۰ آی کن  و یک دستگاه  دوو  کولر ۳۰۰۰۰  علیه یک دستگاه 
نیکسان  درب  دو  فریزر  یخچال  دستگاه  یک  و  سامسونگ   ۳۰۰۰۰ کولر  دستگاه 
و یک دستگاه یخچال فریزر دو درب بوژان  را معرفی و توسط کارشناس منتخب 
تاریخ  در  که  گردیده  قیمت گذاری  ریال  هزار  و ۹۰۰  میلیون  مبلغ ۳۹  به  دادگاه 
دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳ساعت ۹:4۵تا ساعت ۱۰:۱۵ صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه 
فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید 
احکام مراجعه  اجرای  به  مزایده  از  قبل  باید ۵ روز  دارند  را  مزایده  اموال مورد  از 
و  بود  خواهند  مزایده  برنده  نمایند  ارائه  را  قیمت  باالترین  که  کسانی  و  نمایند 
همچنین برنده مزایده در روز مزایده ۱۰ درصد را به حساب دادگاه  واریز و مابقی 

طبق مقررات پرداخت خواهد شد
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهر فریدونکنار قنات

مفقودی
شماره  ۸۶با  مدل  آی  ایکس  ال  جی  پراید  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
شاسی  شماره  ۲۱۵۵۷۱۱و  موتور  شماره  ۷۲با  ایران  ۷۹۶ی۱۷  شهربانی 
s۱4۱۲۲۶44۱۷۷۷۷بنام اکبر تولی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 جویبار 

 رویکرد دولت توسعه تولید
 و صادرات درمناطق آزاد 

معاون امــور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصــادی و دارایی گفت: 
رویکــرد دولت توســعه و تقویت تولیــد در مناطــق آزاد تجاری و 
تاثیرگــذاری آنها در صادرات اســت.به گزارش زمان بــه نقل ازایرنا، 

اســماعیل جلیلی افزود: از فلســفه وجودی مناطق آزاد نباید فاصله 
بگیریم ولی با این وجود در برخی از سال ها روند این مناطق به جای 
صادرات محوری، واردات محور شده است که با چنین شرایطی منابع 
ارزی کشــور براحتی از دســت می رود.وی اضافه کرد: با این رویکرد 
باعث ایجاد شغل برای کسانی می شویم که در آن طرف مرزها با تولید 
کاالهای غیراضطرار برای کشور باعث صرف منابع شده و روند بیکاری 
را افزایش می دهند.جلیلی افزود: با سیاســت مناسب دولت رویکرد 
مناطق آزاد تجاری به ســمت صادرات معطوف شده که این مهم می 

تواند به توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور کمک کند.وی تاکید 
کرد: مناطق آزاد تجاری یک فرصت ویژه برای استان هایی است که از 
امکان دسترسی به بازارهای بین المللی و منطقه ای برخوردار هستند. 
جلیلی افزود: تصویب مناطق آزاد تجاری جدید در مجلس نیازمند آرا 
دو سوم نمایندگان است.الیحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری از جمله 
بوشــهر و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیش از ایــن ۲ بار در دوره قبل 
مجلس شورای اسالمی مطرح و رد شد و در دوره جدید مجلس مقرر 

شده تا پایان سال جاری پیرامون آن تصمیم گیری شود.



تفکر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، 
خوبی و بدی، تفکر درباره ی پرسش هایی است 
که بنياد هستی ما را دگرگون می کند. )ادگارمون(

سخن حکیمانه

من درد تو را ز دست آسان ندهم
دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم

از دوست به یادگار دردی دارم
کآن درد به صد هزار درمان ندهم

امروز با موالنا

بازاریابی حلقه مفقوده سینمای ایران

اســاتید و کارشناســان حوزه ســینما، مترجم و 
دانشــگاهیان حاضــر در نشســت معرفــی کتاب 
»بازاریابی فیلم« نوشــته »فینوال کریگان« ترجمه 
دکتر محمد ســروی زرگر با بیــان اینکه بازاریابی 
حلقه مفقوده ســینمای ایران است بر لزوم افزایش 
منابع علمی و دانشگاهی در این زمینه تاکید کردند.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی 
فارابی، نشست معرفی کتاب »بازاریابی فیلم« نوشته 
»فینوال کریگان« ترجمه دکتر محمد سروی زرگر 
از سری نشست های »گفت وگو درباره یک کتاب« 
که به همت بنیاد ســینمایی فارابی برگزار می شود 
عصر سه شــنبه با حضور رامتین شــهبازی، منتقد 
و کارشــناس امور ســینمایی، دکتــر محمد علی 
حســین نژاد از کارشناسان حوزه فرهنگ و اقتصاد، 
شیوا مقانلو مدرس دانشگاه و مترجم و دکتر محمد 
ســروی زرگر مترجم این اثر در ســالن اصلی این 
بنیاد برگزار شــد.رامتین شــهبازی در ابتدای این 
جلســه با تقدیر از معاونت فرهنگی بنیاد سینمایی 
برای برگزاری سلسله نشست های »گفت وگو درباره 
یــک کتاب« به تحلیــل کتــاب »بازاریابی فیلم« 
پرداخــت و اظهار کرد: با مطالعــه این اثر متوجه 
شــدم کتاب بازاریابی فیلم به موضوع جالبی اشاره 
دارد که جای آن در ســینمای ایران خالی است و 
در مســئله بازاریابی فیلم مباحثی همچون سامان 
مندی تاکنون صورت نگرفته اســت.وی یادآور شد: 
در سینمای ایران بیشتر به مباحث زیبایی شناسی 
فیلم پرداخته شــده و خیلی به موضوع مطرح شده 

در کتاب »بازاریابی فیلم« ورود نکرده ایم.

در دنیای کتاب

حمکت؛»جاده قدیم «در مورد زنان بسیار قوي است

دومین نشســت ویژه برنامه »دو قدم تا ســیمرغ« با حضور عوامل و بازیگران فیلم 
ســینمایی »جاده قدیم«  عصر چهارشنبه 4 بهمن ماه با اجرای منصور ضابطیان در 
پردیس سینمایی ملت برگزار شــد و منیژه حکمت تهیه کننده و کارگردان، طهورا 
ابوالقاســمی مجری طرح، سحر مصیبی دســتیار کارگردان، مهتاب کرامتی، ترالن 
پروانه و محمدرضا غفاری بازیگران این فیلم در این نشست حضور داشتند.در ابتدای 
این نشســت حکمت درباره فیلم خود که موضوع آن را هنوز رسانه ای نکرده است، 
توضیح داد: »این فیلم از ناکجاآبادی می آید و مرحله تحقیق آن ۷ سال طول کشیده 
اســت. وقتی کار تحقیق میدانی و گسترده اســت نیاز به صرف چنین زمانی وجود 
دارد.«او افزود: »درام این فیلم به شــدت قابل باور اســت و به زنانی برمی گردد که 
علیرغم شرایط جامعه بسیار قوی عمل می کنند. به نظرم نسبت به موضوع این فیلم 
می توان فرهنگســازی کرد و مردم، مسئولین و اعضای آکادمیک جامعه همگی در 
این زمینه نقش دارند. ما نیز در »جاده قدیم« تالش کردیم در مسیر رفع مشکالت 
قدم برداریم و به دغدغه های جامعه و معضالت اجتماعی بپردازیم.«حکمت با اشاره 
به همکاری مطلوب بازیگران و عوامل این اثر ســینمایی عنوان کرد: »همه بازیگران 
انرژی زیادی صرف کار کردند. درباره مهتاب کرامتی بگویم با این که می دانســتم با 
نقش مینو چقدر از نظر عاطفی درگیر می شود، با متانت و آرامش باالی خود، انرژی 
بســیاری را برای نقش صرف و به بهترین شــکل اجرایش کرد.«او در پاسخ به این 
پرسش منصور ضابطیان مجری برنامه که اگر یک سیمرغ در اختیار داشته باشد، به 

کدام فرد می دهد، گفت: »سیمرغ را به کل بچه های تیم می دهم.«
مهتاب کرامتی: مینو زنی است که به کرات در خیابان و اطراف خود می بینیم

مهتاب کرامتی بازیگر نقش »مینو« درباره نقش متفاوت خود در »جاده قدیم« گفت: 
»من در جریان تحقیقات فیلم و پرونده های آن قرار گرفتم و یک دوره نیز از نزدیک 
در جریــان این اتفاق بودم. با آدم های مربوط به قصه صحبت می کردیم و تحقیقات 
مفصلی برای این فیلم انجام شــد.«او درباره کیفیــت حضورش در این پروژه گفت: 
»تجربه همکاری های قبلی با خانم حکمت و برخی از عوامل فیلم کمک مان کرد تا 
در یک مسیر حرکت کنیم و هماهنگی بهتری داشته باشیم.«این بازیگر درباره تفاوت 
نقش خود با نقش زنان رنج کشیده ای که تاکنون در سینما ایفا کرده است، بیان کرد: 
»مینو بی نهایت متفاوت از آن هاســت. شــاید آن نقش ها زنانی بودند که به صورت 
مزمن تحت تاثیر معضالت اجتماعی قرار می گرفتند، اما در اینجا مینو با یک شوک 
مواجه می شود. مینو زنی است که به کرات در خیابان و اطراف خود او را می بینیم و 
من همیشه از نقش ها و داستان های متفاوت استقبال می کنم و این نقش را تاکنون 
بازی نکرده ام.«طهورا ابوالقاسمی مجری طرح این فیلم نیز درباره علت سکوت خبری 
در ســاخت »جاده قدیم« عنوان کرد: »خانم حکمت می خواســتند کار با آرامش و 
تمرکز زیادی ســاخته شود. اگرچه انتشار اخبار آرامش ما را از بین نمی برد، اما کار 

باید جوری پیش می رفت که همه تمرکز داشته باشند.«
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اوقات شرعی

رویا سلیمی*
مســائل زنان، عدم حضور اجتماعی و استقالل 
هویت آنها، عموما در دل نظریاتی جای می گیرد 
کــه در آن ظلم بر زنــان را به صورت تاریخی را 
نقد می کنند. این نظریات مشهور به فمینیستی، 
خواستار تغییر شرایط زنان در راستای حقوق برابر 
و در شکل رادیکال آن حقوق بیشتر برای است. 
راوی نمایش »من یه زنم صدامو میشــنوین؟« 
سعی دارد نگاهی به سیر تحول نگاه ها و دردهایی 
داشته باشد که جامعه مردساالر همواره بر زنان 
روا داشــته است و حاال او پس از گذشت سالیان 
دراز، می خواهد از رنجی سخن بگوید که تکراری 
است؛ شعر بخواند، داستان سرایی کند، داد بزند، 

خودویرانگر باشد، فرار کند. ابراز عشق کند و... 
به نظر می رســد نمایش قصد دارد تنها به گفتن 
و عقده گشــایی از مصائبی بپردازد که در طول 
ســالیان همواره به کلیشــه ای از تصویر زن در 
جامعه مبدل شــده است. کلیشــه هایی چون 
شــی انگاری، جنس دوم، شــوم بودن، دخترزا 
بودن، در پســتوی خانه ماندن، در سکوت بالغ 
شدن، خشونت پذیری خانگی و اجتماعی، ضعیف 
بودن و در انتهــا خودویرانگر بودن. به قول یکی 
از شــخصیت های نمایش، پدر که نماد آشکاری 
از جامعه مرد ســاالر اســت، اصال صــدای او را 
نمی شــنود که در ادامه فهم و درکی در پی آن 
را امید بندد. فهم و درکی متقابل که در فضایی 

آرام به گفتگو بیانجامد.
نمایش با خبر به دنیا آمدن دختری آغاز می شود. 
دختــری که به مانند مــادر و مادربزرگ و دیگر 
مادران قرار است همان رنج ها و مسائل همه زنان 
ســتم دیده جهان را تجربه کنــد و در نهایت در 
سی ســالگی از رنج و درد روزافزون موی سفید 
شده اش، نشــان از عمری تباه شده و سرنوشت 
محتومش باشد. سرنوشتی که در آن هیچ نقطه 
روشــنی برایش متصور نیست و قرار است تاریخ 
همواره برای او تکرار شــود. تکــراری که در آن 

زن همواره کلیشــه ای است که مرد از آن برایش 
ساخته  و او را تکثیر می کند. نمایش این ازدیاد 
را جرمی مردانــه می داند که آواری از ناامیدی و 

فناپذیری را بر سرش سرازیر می کند.
هفت زن به همراه اســبی کــه در طول نمایش 
همــواره می تــازد و بــه جلو حرکــت می کند، 
شخصیت های نمایش هستند. هفت زن هر کدام 
ایفاگر کلیشه ای از باور مرسوم در جهان اجتماعی 
زنان را بر عهده دارند. زنی دخترزا، عروسی که به 
اجبار ازدواج کرده و خود را می سوزاند، دختری 
که به مقصدی نامعلوم فرار می کند. دختری که 
از خشــونت پدر و برادر خود از خانه می گریزد و 

در نهایت روسپی می شود. 
زنی که علی رغم داشــتن صدای زیبا، از کودکی 
آرزوی آواز خوانــدن را در دل مخفی می کند و... 
تنها بازتولید همان کلیشــه ای را انجام می دهند 
که در ســالیان گذشته تصویر مسلط از آنها ارایه 
شده است. تصویری که چندان در شرایط فعلی 
قابلیــت تطبیــق و همذات پنــداری را نخواهد 
داشــت. اگر به باور نویســنده، این ظلم و دردی 
که بر آنها روا داشته شده، اشاره ای تاریخی را به 
همراه نداشــت و تعمیم پذیری آن از سوی تمام 

شــخصیت ها صورت نمی گرفت، شاید مخاطب 
راحت تر می توانست پای اشک و درد آنها بنشیند 
و ســیر تحولی او را در دهه های گذشــته دنبال 
کند، اما تمام شــخصیت ها اصرار دارند که آنها 
همان مادران و مادربزرگانی هستند که دردشان 
با تولد آغاز می شود و تا مرگ ادامه پیدا می کند. 
پس از گذر ســالها زنان معاصر نیز زخم خورده 
همان نگاه جنســیت زده و شی انگاری اند که به 
طور مثال صد سال پیش از آنها در اذهان شکل 
گرفته بود. هیچ کدام از شــخصیت های نمایش 
پردازش دراماتیک نمی شوند و به نوعی هر کدام 
دنباله همــان درد و رنج شــخصیت دیگری را 
می گیرد و همان تکثیر درد را به دیگری منتقل 
می کند. تصویری کامال تعمدی و نادرست از زنان 
معاصر جامعه ایرانی که هر ساله حضور اجتماعی 
و فعالنه خود را نســبت به سال قبل افزوده و از 
پیله ای که این تفکر برایشان ساخته خود را رها 

کرده اند. 
در بخشــی از نمایش یکی از شخصیت های زن 
عنوان می کند زنان باید به دنبال ســیاره دیگری 
بــرای زندگی باشــند. این پیشــنهاد و راهکار 
نویسنده برای ظلم و نامالیماتی است که به زعم 

او بــر زنان می رود. جمله ای برگرفته از  تفکرات 
فمینیست های لیبرال است. تفکری که در بطن 
خود همان انفعال و پاک کردن صورت مســأله 
محســوب می شــود. دعوت به فرار و زندگی در 
خیال ســیاره ای که آنها هیچــگاه نمی توانند به 
آن ســفر کننــُد عمال گریزناپذیــری و پذیرش 
شرایط موجود اســت. شرایطی که در آن ماندن 
و جنگیدن راه چاره نیســت چرا که به زعم این 
تفکر »این زمین برای زنان ساخته نشده است.«

نکته دیگر نگاه دوقطبی و باز هم کلیشــه ای به 
مردان اســت. تنها شــخصیت مرد نمایش، یک 
اســب اســت. اســبی که در برخی از پرده های 
نمایش افسار خود را بر گردن زنان می کشد و آنها 
را به راهی می برد کــه خود می خواهد. در طول 
نمایش او بدون بیان کوچکترین واژه ای، تنها به 
یورتمه رفتــن و تاختن می پردازد. انفعال زنان و 
در مقابل ویژگــی پراگماتیک تنها مرد نمایش، 
نقض غرضی است که نویسنده گفتمان خود را به 
وسیله آن زیر سوال می برد. او مردان را وحشی، 
خشن، قوی و عملگرا و زنان را ضعیف و زار نشان 
می دهد. زنانی که یا مشغول بیان درد و الم خود 
هستند یا گریه می کنند و بر موهای سفیدی که 
در سی سالگی آنها را پیر نشان می دهد، افسوس 
می خورند. نگاهی کلیشه ای و عقب مانده که از 
مناســبات حال حاضر روابط میان زنان و مردان 
در ایران فاصلــه دارد که درواقع، دعوای عوامانه 

جنسیتی را تکرار می کند.
نمایش »من یــه زنم صدامو میشــنوین؟« در 
طراحی صحنه و لباس و میزانســن بندی و نوع 
بیان و دیالوگ نویسی، در تئاترهای بی چیز این 
روزها می تواند استثنا باشد. در فضایی که کمتر 
به شیوه روایت تئاتری همراه با حرکت و استفاده 
از لباس و میزانســن برای بیــان و القای حرف 
اصلی نمایش اســتفاده می شود، این نمایش در 
اجرای کمی  از آنچه این روزها دیده می شــود، 

متفاوت تر است.

نگاهی به نمایش »من یه زنم صدامو می شنوین؟«

کوله باری از کليشه های مرسوم، در سياره ای که نيست!

آگهي مناقصه عمومي )یک مرحله اي(  
شماره 40- 96/154

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق غرب مازندران 
موضوع مناقصه: مرمت و بهسازی شبکه های برق شهری و روستایی مربوط به شهرستان های تنکابن، 

رامسر،عباس آباد،چالوس،کالردشت،نور و نوشهر در سطح شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران   
  مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه:

داوطلبان مي توانند از روز شنبه مورخ 96/11/07 لغایت روز شنبه مورخ 96/11/14 به منظور دریافت اسناد مناقصه  به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

مبلغ خرید اسناد مناقصه: مبـلغ 500/000 ریال  بابت خرید اسناد به حساب سپهر)شماره 0101853765005( بانک صادرات )کد2008(
تضمین شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار( مبلغ 247/950/000  ریال به شرح زیر مي باشد:

ضمانت نامه بانکي به مدت سه ماه و  قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر
ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند 

 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب16720405/50 نزد بانک ملت شعبه مرکزي چالوس 
ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران

اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سر رسید،وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش 
کارشناس رسمی آن

 ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
تاریخ تحویل اسناد مناقصه : پایان وقت اداري )ساعت 14/15( روز  چهارشنبه مورخ 96/11/25

 محل تحویل پاکت تضمین شرکت در مناقصه:دفتر حراست و امور محرمانه این شرکـت واقع درنوشهر-بلوار شهید خیریان-میدان ولیعصر-
نبش کوچه نیرو-طبقه چهارم )کلیه اسناد و مدارک مربوط به پاکات الف،ب و ج می بایست توسط مناقصه گر در سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت به آدرس www.setadiran.ir  به صورت الکترونیکی بار گذاری گردد (
تاریخ گشایش پاکات مناقصه: زمان بازگشایي ساعت 10 صبح روز شنبه  مورخ 96/11/28 در محل ستاد شرکت دفتر معاون مالي و پشتیباني

- مبلغ پایه مناقصه 4/959/000/000 ریال مي باشد. 
- هزینه آگهي هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار)کارفرما( مي باشد.

-این آگهی به شماره 200965349000002 در سامانه ستاد ثبت گردیده است.
- ارائه کد معامالتی)بورس( الزامی می باشد.

- اسناد مناقصه با هر تعداد شرکت کننده مورد بازگشایي قرار خواهد گرفت .
-  به پیشنهادهاي فاقد سپرده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از مدت مقرر ارایه شود مطلقا ترتیب اثر داده نمي شود. 

- فهرست بهاي سال 1396  شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران مالک عمل میباشد.
- حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفي نامه کتبي در جلسه گشایش پاکات آزاد مي باشد.

محل تامین منابع: اعتبار پروژه فوق از منابع استانی تامین شده است.
- مناقصه گر باید داراي ظرفیت آزاد در سامانه ساجار باشد.

- ارائه تصویر مصدق گواهي رتبه بندي از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور الزامي مي باشد.
- فهرست سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات شبکه هاي توزیع برق جزء الینفک اسناد مناقصه بوده مي بایستي همراه با اسناد مناقصه  

مهر و امضاء گردد.
روابط عمومي شرکت توزیع نيروي برق غرب استان مازندران

 شرکت توزیع برق 
غرب مازندران 

 نوبت اول

مهندس مهدی عیسی زاده از سوی شورای اسالمی 
شهر گتاب با کسب بیشترین آرا از بین کاندیداها به 
عنوان شهردار این شهر انتخاب شد. وی که ۷ سال 
متوالی ریاست کارشناسان رسمی دادگستری استان 
 را عهده دار بود و اقدامات شایته ای را در طول این

بار سکان  این  به جا گذاشته است  از خود  سال ها 
مدیریت شهری گتاب را در دست گرفته است تا با 
توجه به سوابق قابل قبولش در عرصه های مدیریتی 
و همچنین تخصص، تعهد و انگیزه باالیی  که دارد، 
روزهای خوشی را برای شهر گتاب رقم بزند که این امر 

دور از دسترس نخواهد بود..
آیین معارفه مهندس عیسی زاده شهردار  گتاب با 
حضور نتاج معاون فرماندار، حجت االسالم تقی پور 
امام جمعه بخش گتاب، فالح رئیس واعضای شورای 
شهرگتاب، مهندس دعا گویان شهردار سابق این شهر 
و تعدادی از مسئولین شهرستانی و شهرداران برخی 
شهرهای مازندران  برگزار شد. شهردار جدید گتاب در 
این مراسم گفت: خدا را شاکرم که فرصت خدمتگزاری 
در سنگری دیگر را نصیب بنده نمود تا در شهری که 
از جایگاه ویژه ای در شهرستان برخوردار است و مهد 
افرادی توانمند، متخصص و متعهد است، بتوانم خدماتم 
را ارائه کنم. مهندس مهدی عیسی زاده افزود: بنده سعی 
خواهم کرد علیرغم همه محدودیت های موجود منابع، 
با به کارگیری تمامی اندوخته های گذشته و تجربیات 
چندین ساله ام در عرصه های مدیریتی و خدمتی در 
جهت توسعه و آبادانی و ارتقاء امور شهری تالش نمایم.

وی یادآور شد: اعتقادم این است که باید روش های 
و  محلی  اقتصاد  توسعه  برای  تری  غنی  و  پایدارتر 
با  روش  این  در  و  کرد  پیدا  گتاب  شهری  مدیریت 
شناسایی استراتژیک محوری برای رسیدن به اهداف، 
چشم اندازهای رشد را با رویکرد دقیق یافت و گروه 

های فعال و رقابتی شهر را تقویت کرد.
از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  سپس  گتاب  شهردار 
رشد  خاصی  ریزی  برنامه  هیچ  بدون  ما  شهرهای 
کردند، اظهار داشت: نتیجه این  عدم برنامه ریزی در 
بهترین حالت ایجاد هرج و مرج و بی نظمی است که 
این وضعیت اغلب مانع رشد و توسعه بیشتر می شود 
و این نوع توسعه کیفیت پایین زندگی شهری و محیط 
زیست را به دنبال خواهد داشت. وی ادامه داد: باید به 
شهر گتاب نگاه منطقه ای داشت و به رشد منطقه ای 

آن فکر کرد.
عیسی زاده فقدان درآمد کافی شهرداری ها و کمبود 
ها  شهرداری  مواجهه  علل  را  پایدار  درآمدی  منابع 

 با مشکل دانست و گفت: وابستگی شهرداری ها به
کمک های بالعوض دولتی در شرایط کنونی کمتر از 
۵ درصد است  در حالی که در کشورهای توسعه یافته، 
اعانات دولتی به شهرداری ها از 4۰ درصد هم تجاوز 
کرده است. وی نظام درآمدی و ناپایداری منابع درآمدی 
شهرداری ها را یکی از مهمترین چالش های پیش روی 

مدیران شهری ذکر کرد.
مبلمان  توسعه  شد:  یادآور  زاده  عیسی  مهندس 
گسترش  نقل،  و  حمل  نظام  سبز،   فضای  شهری، 
فضاهای ورزشی و فرهنگی، برنامه ریزی بلند مدت و 
میان مدت جهت توسعه شهر و تقویت و توسعه طرح 
های زیرساختی نظیر پسماند و فاصالب شهری  جز 
با راهبردهای اساسی و افزایش منابع درآمدی پایدار 
میسر نمی باشد. شهردار گتاب عنوان کرد: شهرداری 
به عنوان یک نهاد عمومی و مسئول مدیریت شهربرای 
تامین منابع مالی سعی خواهد نمود که اتکای خود را 
به درآمدهای ناپایدار کمتر و از طریق افزایش سهم 
درآمدهای پایدار خدمات بیشتری را به شهروندان ارائه 
دهد. وی سپس با تاکید بر شناسایی نقاط قوت و ضعف 
شهر گتاب، اتخاذ  راهکار و استراتژی مناسب و ایجاد 
طرح های درآمدزا و تخصیص اعتبارات برابر برای تمام 
فصول بودجه ای، افزود: باید با توسعه فضاهای ورزشی و 
تفریحی در فضاهای خالی و بالاستفاده شهر، فرصت ها 

را افزایش و تهدیدات را کاهش دهیم.
عیسی زاده تاکید کرد: در جایگاه های خدمتی گذشته 
همیشه تالش کردم تا در تحقق برنامه و پیشرفت 
امور مجموعه های تحت مدیریتم نهایت توانم را به 
اراده ی  با همت و  کار بندم، لذا سعی خواهم کرد 
قوی و به پشتوانه حمایت اعضای شورا، امام جمعه، 
رئیس حوزه قضایی و مسئولین شهری و شهرستانی و 
همکاری مردم  زمینه رشد و توسعه در زمینه مختلف 
فرهنگی، عمرانی، اجتماعی  و ورزشی شهر گتاب را 

بیش از گذشته مهیا نمایم. رئیس شورای شهر گتاب 
هم در ادامه مراسم افزود: یکی از اصلی ترین وظایف 
شورا، تعیین شهردار شایسته و متخصص است لذا در 
انتخاب شهردار، جلسات متعددی را برگزار کردیم که 
از بین کاندیداها با بررسی برنامه های مهندس عیسی 
زاده، به وی رای موافق دادیم و با توجه به تجربیات 
و تعهد و تخصصش، وی را به عنوان شهردار گتاب 
انتخاب نمودیم. فالح با اشاره به اینکه شهردار جدید 
در ۷ سال متوالی به عنوان رئیس کارشناسان رسمی 
دادگستری استان، منشاء اقدام شایسته ای در دوران 
مدیریتش بوده است، بیان داشت: خواسته شهروندان 
ما انتخاب شهردار بومی بود لذا کسی را انتخاب کردیم 
که از نخبگان این بخش می باشد.   این عضو شورا 
گفت: اساس کار ما بر پایه شهروندمداری است  و قطعا 
برای توسعه شهر از همه منابع استانی و شهرستانی 

بهره خواهیم برد.
فالح در خصوص اقدامات شورای دوره پنجم متذکر 
مترزیرسازی و ۲۰  امروز حدود ۲۵ کیلو  به  تا  شد: 
کیلومتر آسفالت در این شهر انجام گرفت ضمن اینکه 
بیش از ۸ هزار تن آسفالت و پیاده سازی اجرا شده 
است. وی تعریض خیابان به مساحت ۵ هزارمتر، ایجاد 
۵۰۰ متر کانال و کانیو را از دیگر اقدامات شورای دوره 
پنجم ذکر کرد و گفت: جا دارد از همکاری شهروندان 
سپاسگزاری کنم و از مردم تقاضا نمایم که مانند گذشته 

ما را در تعریض خیابان ها یاری نمایند.
امام جمعه گتاب هم در آیین معارفه شهردار گتاب، 
گفت: شهردار جدید با یک فاکتور قوی کار را شروع کرد 
و امیدواریم با توجه به تجربه و تخصصی که دارد منشاء 

خدمات ارزنده در این شهر باشد.
حجت االسالم تقی پور با بیان اینکه انشااله شهردار 
جدید شهری در طراز جامعه اسالمی، بسازد، اظهار کرد: 
در جامعه اسالمی، شهرها باید متناسب با جامعه ساخته 
شوند و امیدواریم در شهر گتاب هم ابن موارد لحاظ 
گردد. شهردار سابق گتاب هم در ادامه مراسم گفت: 
شش سند راهبردی در شهرداری گتاب تدوین شده که 

امیدوارم این امر ادامه داشته باشد.
مهندس دعاگویان پروژه ورودی و خروجی شهر را از 
پروژه های شاخص گتاب ذکر کرد و گفت: احداث ۵ 
هزار متر کانال، ۱۳ هزار عقب نشینی و ارتقای سرانه 
فضای سبز از ۱ به 4 و نیم متر با منابع مالی اندک 

شهرداری انجام گرفت.
در پایان مراسم حکم شهردار جدید قرائت و به مهندس 

عیسی زاده اهداء شد.

شهردار جدید»گتاب« انتخاب شد

»شهرزاد« دوشنبه  می آید
سومین فصل از سریال »شــهرزاد« از دوشنبه نهم 

بهمن ماه در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.  
فصل سوم این ســریال به کارگردانی حسن 
روایت  تاریخی  و  عاشقانه  بستری  در  فتحی 
می شود که از نهم بهمن  ماه در قالب نمایش 
خانگی منتشر می شــود. همچنین موزیک 

با عنوان  ویدئوی فصل جدید این ســریال 
»جمعه« با صدای محســن چاوشــی از 
دیروز جمعه )ششــم بهمن ماه( منتشر 
سریال  سوم  فصل  تصویربرداری  شد.  
»شــهرزاد« که در سکوت خبری آغاز 
شــده بود، همچنان نیز ادامه دارد. 
هنوز مشــخص نیست که فصل 
سوم در چند قسمت تولید شده 
است. اما آنچه که مشخص است 
این است که پیش از این زمزمه 

هایی از تولیــد فصل چهار این مجموعه به گوش می 
رسید که به دلیل اینکه شــهاب حسینی تمایلی به 
حضور در فصل جدید این کار ندارد، احتماال ساخت 
فصل چهارم هم منتفی اســت. فصل دوم ســریال 
»شهرزاد« در 15 قســمت تولید و در تاریخ 17 مهر 
ماه ســال جاری آخرین قسمت آن توزیع شد. ادامه 
داستان این مجموعه در قالب فصل سوم از نهم بهمن 
روانه بازار می شود. همچنین قرار است جمعه )6 بهمن 
ماه( نیز اولین قطعه و موزیک ویدئوی فصل ســوم با 

صدای محسن چاوشی منتشر شود.

رسول اف به جای مانی حقیقی نشست
احسان رسول اف به عنوان تهیه کننده فیلم »بمب« به کارگردانی پیمان معادی، به جای مانی حقیقی نشست. در حالی 
که تا تاریخ ۲۰ دی ماه که مراسم قرعه کشی نمایش فیلم های سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در پردیس ملت 
برگزار شد، نام تهیه کننده فیلم »بمب« ساخته پیمان معادی، مانی حقیقی اعالم شده بود و وی نیز به عنوان تهیه کننده 
روی ســن حاضر شده و قرعه فیلم را کشــید ولی امروز در خبری که از سوی روابط عمومی فیلم ارسال شد نام احسان 
رسول اف به عنوان تهیه کننده فیلم اعالم شد.همچنین جشنواره ملی فیلم فجر هم امروز در خبری که روی کانال خود 

منتشر کرد نام تهیه کننده را احسان رسول اف اعالم کرد.


