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سرلشکر باقری :

ایران مقابل آمریکا و متحدانش 
سر تسلیم فرود نمی آورد

دولت اولویت  شرب  آب  تأمین 
97  در سال 

  

به گزارش زمان ، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به راهکارهای موجود 
برای تحریک بخش تقاضای مسکن گفت: روشی که پیگیری کردیم این بود 
که به سراغ پس انداز برویم. در این روش هرکه پس انداز کرد بر مبنای آن 

7تسهیالت دریافت می کند.

 راهکار دولت برای تامین مسکن 

طبقات متوسط
به گزارش زمان، وزیر نفت ، بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران درباره 
این که آیا مقدار صادرات نفت ایران کاهش یافته است، افزود: این کاهش 
مربوط به یک ماه بود و پس از آن افزایش یافت،  هم اکنون مشکلی در این 

زمینه وجود ندارد.

به گزارش زمان، پلیس راهنمایی و رانندگی اعالم کرد :  راه ندادن و 
یا حرکت و تعقیب خودروهای امدادی به ویژه آمبوالنس که حین انجام 
ماموریت است ،  تخلف محسوب  می شود  و مبلغ 30هزار تومان جریمه 

برای رانندگان تعقیب کننده در نظر گرفته می شود . 6

صادراِت 2/5 میلیون بشکه

 نفت خام  ایران در روز

جریمه 30 هزارتومانی برای

 تعقیب کنندگان خودروهای امدادی

3

3

5

مرگ ۵۵ درصد ایرانی ها قبل از ۷۰ سالگی؛

لزوم معرفی عوامل خطر مرگ های زودهنگام

سرمقاله
حمایت مردم

 در گرو تمامیت خدمت

نگاه روز

احداث »مدارس سبز« برای 
اولین بار در۳ استان

سامانه ارزی نیما 
رونمایی شد

نامگذاری سال 97 از سوی مقام معظم رهبری 
به عنوان حمایت از کاالی داخلی، این انگیزه را 
در بسیاری کارآفرینان و سرمایه گذاران ایجاد 
کرد که با سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار 
ای  آینده  تا  برخوردار شوند  از حمایت  جدید 
روشن تر را برای کشور ترسیم کنند و همچنین 
واحدهای تولیدی را متوقع کرد تا به پشتوانه 
با عزم جدی تری  حمایت مسئوالن و مردم، 
فعالیت خود  را ادامه دهند. تولیدکننده ای که 
با انگیزه دو چندان در ابتدای سال فعالیت خود 
از  اخباری  امید دارد که دیگر  را شروع کرده، 
واردات کاالی مشابه داخلی نشنود. همانطور که 
می دانیم حمایت مردم زمانی بروز می کند که 
در هنگام خرید، کاالی ایرانی را انتخاب کنند اما 
این را باید در نظر داشت که سوق و تشویق به 
خرید کاالی ایرانی باید افزایش کیفیت کاال را نیز 

همراه داشته باشد.
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7  مهناز همتی

5

3 انتخاب ایران در صورت
 خروج آمریکا از برجام

به گزارش زمان، وزیر بهداشت: باید همه در پیشگیری کمک و عوامل خطر مرگ های زودهنگام را به مردم معرفی کنیم . سید حسن قاضی زاده هاشمی افزود: فشار خون و قد خون باال، مصرف دخانیات و 
نمک باال همه عواملی است که دست خود مردم است و می توان آن ها را کنترل کرد. وی با بیان اینکه افزایش مهاجرت و خشکسالی ها باعث شده است جمعیت روستایی ها به شدت کاهش پیدا کند، گفت: در 

منطقه ما ساالنه هفت میلیون نفر به خاطر هزینه های کمرشکن سالمت به زیرخط فقر می روند و ما وظیفه داریم در جهت مراقبت از پول مردم در حوزه سالمت تالش کنیم.

هشدار ظریف به رهبران اروپا

 مناقصه شماره :96-14
فراخوان جهت برگزاری تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای آزاد سازی بستر 

و حریم رودخانه های واقع در ساوجبالغ و نظر آباد

شرکت سهامی آب منطقه ای البرز در نظر دارد  فراخوان جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی »آزاد سازی 
بستر و حریم رودخانه های واقع در ساوجبالغ و نظر آباد« از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید.
تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  مناقصه  اسناد  تحویل  و  دریافت  شامل  فراخوان  برگزاری  مراحل  کلیه 
گران در صورت  مناقصه  است  انجام خواهد شد.الزم   www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت 
عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 97/2/4می باشد.اطالعات و اسناد مناقصه از 

طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت 19مورخ 97/2/7

مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19 مورخ 97/2/17
زمان بازگشایی پاکات:ساعت 14 مورخ 97/2/18

مصلی-خیابان  خمینی)ره(-روبروی  امام  مهرشهر-بلوار  کرج-  گذار:  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
بوستان- شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 3186717598-تلفن310-320- 02633332300

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس 27313131، 021 
دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 -021

 نوبت اول

 شرکت سهامی
 آب منطقه ای البرز
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ســخنگوی دولت ، محمد باقر نوبخت  گفت: ســه هزار 
میلیارد تومان یارانه به ســه وزارتخانه جهاد کشاورزی، 
بهداشت و صنعت، معدن و تجارت برای واردات کاالهای 

اساسی اختصاص می یابد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، محمدباقر نوبخت 
افزود: قبل از اینکه نرخ دالر در بازار 4200 تومان تعیین 
شــود یک ســری کاالها با ارز مبادله ای وارد می شــد 
مثال کاالهای اساسی چون خوراکی ها،  داروها که با ارز 
3800 تومان وارد  می شــد.وی ادامه داد: در حال حاضر 
 این کاالها که اقالم مشخص هم هست با قیمت 4200 
تومان وارد می شــود ما فاصله بیــن 3800 تومانی که 
قبال پرداخت می شــد و دالر 4200 تومانی که در حال 
حاضر پرداخت می شود را بصورت یارانه به سه وزارتخانه 
پرداخــت می کنیم.نوبخت گفت: برای این کار دولت به 
همه دستگاههایی که ثبت سفارش این کاالهای اساسی 
را انجام می دهند یعنی وزارتخانه های  جهاد کشاورزی، 
صنعت، معدن و تجارت و بهداشــت نامــه ای داده و 3 
هزار میلیارد تومان یارانه به افرادی که از طریق این سه 
وزارتخانه این کاالها را وارد می کنند پرداخت می شود.

سخنگوی دولت افزود: برخی از این اقالم در وزارت جهاد 
کشاورزی اقالمی مانند ذرت، دانه های روغنی،کنجاله، 
انواع کود، داروهای دامی، گوشت گوسفند و سموم است 

که در مجموع 1980 میلیارد تومان یارانه به وزارت جهاد 
کشاورزی پرداخت می شود.وی ادامه داد: این رقم برای 
وزارت صنعــت، معدن و تجــارت 220 میلیارد تومان و 
برای وزارت بهداشت که برای واردات اقالمی مانند دارو، 
شیرخشک و مواد اولیه دارویی است حدود 800 میلیارد 
تومان است که در مجموع سه هزار میلیارد تومان به این 
سه وزارتخانه پرداخت می شــود. نوبخت افزود: قیمت 
ارز 4200 تومان اســت و هر قیمتی غیر از این باشــد 
قاچاق محســوب می شود.وی با اشاره به اینکه بین 90 
تا 100 میلیارد دالر ورودی به بازار ارز اســت گفت: کل 
مصارف 51 میلیارد دالر بــرای واردات و برای خدمات 
20 میلیارد دالر است و ما به این ترتیب فزونی و عرضه 
به تقاضا را داریم.ســخنگوی دولت اظهار داشت: اگر هر 

کسی که ریال دارد و احساس ناامنی کند و بخواهد آن 
را بــه یک ارز خارجی تبدیل کند بــا توجه به اینکه ما 
فزونی منابع داریم ولی منابع از دســت می رود.نوبخت 
گفت: 15 میلیارد دالر مازاد تراز بازرگانی مثبت ما است 
ولی اگر قرار باشــد افرادی پول به کشــورهای همسایه 
ببرند و آپارتمان یا ماشــین خریــداری کنند این منابع 
ارزی از دســت می رود.وی با اشاره به اینکه سکه هایی 
که خریداری شــده توســط مردم، به اندازه ملت نیست 
گفــت: ما باید بــازار را در این شــرایط مدیریت کنیم.

سخنگوی دولت گفت : بجز بحث هسته ای که در برجام 
آمــده ، آمادگی مذاکره در هیچ عرصه دیگری را نداریم.

باقر نوبخت در پاسخ به ســوال خبرنگاری در خصوص 
فشــارهای آمریکا به ایران برای جبران شکست هایش 
در منطقه و اینکه دیدگاه شــما درباره رویکرد آمریکا به 
برجام و مســائل دفاعی ایران چیســت گفت: آنها کامال 
آمــاده نقض عهد در برجام هســتند.وی ادامه داد: ما تا 
زمانی که ســایر طرف ها به برجام پایبند باشــند به آن 
پایبند هستیم زیرا از دیدگاه ما برجام یک پیمان عمومی 
با شش کشور مقابل است.سخنگوی دولت افزود: آمریکا 
می خواهد از این مســئله به عنوان یک اهرم استفاده و 

آن را به مباحث دفاعی ما مرتبط کند. 
  ادامه در صفحه 2 

سامانه ارزی نیما رونمایی شدتاکید دولت بر لزوم انسجام ملی مقابل دشمنان
)نیما(  ارزی  معامالت  یکپارچه  نظام  سامانه 
دیروزبا هدف تجمیع منابع و مصارف ارزی کشور 
حضور  با  متقاضیان  به  ارز  موقع  به  تخصیص  و 
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و 
مدیران عامل بانکها در بانک مرکزی رونمایی شد.

با  سامانه  این  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
برای  امن  فضای  ایجاد  ارز،  تامین  تسهیل  هدف 
خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای 
 28 از  متقاضیان  ارز  تامین  برای  صرافان  رقابت 
بهمن ماه 96 فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد و 
از امروز فعالیت آن به طور رسمی ادامه می یابد.

بانک مرکزی،  اله سیف رئیس کل  به گفته ولی 
با  سامانه نیما یک نظام یکپارچه معامالت ارزی 

قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری است؛ 
در نیما همه منابع و مصارف ارزی کشور در یک 
محل جمع می شود و براساس ترجیحات متقاضی 
و اولویت های سیاستگذار، عرضه و تقاضای ارز با 
هم تالقی می کنند.در سامانه نیما، چهار بازیگر 
اصلی شامل واردکنندگان کاال و خدمات به عنوان 
به  خدمات  و  کاال  صادرکنندگان  ارز،  متقاضیان 
شامل  گران  واسطه  ارز،  کننده  عرضه  عنوان 
بانک ها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه 
در  و  کنند  می  هدایت  متقاضیان  به  کنندگان 
نهایت سیاستگذار ارزی حضور دارند که براساس 
آزادی  دامنه  نرخ،   مصارف،  و  منابع  بینی  پیش 
طریق  از  را  مصارف  سقف  و  ها  اولویت  ها،  نرخ 

اندازی  دهد.راه  می  قرار  کنترل  تحت  سامانه 
سامانه یادشده، این امکان را به بانک مرکزی می 
دهد که به صورت لحظه ای بازار ارز را رصد کند، 
در نتیجه امکان سیاستگذاری فوری و مداخالت 
شود.یکپارچه  می  فراهم  حاکمیت  برای  موثر 
شدن نظام تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش 
سامانه  استقرار  دستاوردهای  از  کاال،  ترخیص  تا 
نیما در نظام ارزی کشور است زیرا این امکان را 
فراهم می کند که اطالعات کافی و واقعی از تقاضا 
و عرضه ارز در اختیار تصمیم گیران قرار گیرد و 
به این ترتیب همه نیازمندی های کشور در حوزه 
به  تقاضاهای خرد مردم  تجاری در کنار پوشش 

ارز مسافرتی قابل پوشش و پاسخگویی است.
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عدم صدورمجوز برای افزایش قیمت 
خودروهای داخلی

رییس شــورا و مرکز ملی رقابت با بیان اینکه فقط خودروهای زیر 
45میلیون تومان، مشمول قیمت گذاری این شورا هستند، گفت: 
مجوزی برای افزایش قیمت خودرو نداده ایم.به گزارش زمان به نقل 
ازصدا و سیما، رضا شیوا گفت: تصمیم نمایندگان مجلس در خصوص 
مکلف کردن این شورا به تاسیس و تدوین اساسنامه نهادهای تنظیم 
گر در خصوص کاالهای انحصاری نقطه عطفی در مصوبات اقتصادی 
مجلس است که با تفویض اختیارات شورای رقابت به تنظیم گرها 
عالوه بر تخصصی شــدن اخذ تصمیمات تخصصی گامی بزرگ در 
جهت کوچک سازی دولت محسوب خواهد شد.رییس شورا و مرکز 
ملی رقابت  با اشاره به بررسی دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو تا 
خرداد ماه گفت: هنوز مجــوزی درباره افزایش قیمت خودرو صادر 
نشده است.رضا شیوا گفت: تنها خودروهای داخلی زیر 45 میلیون 
تومان مشمول قیمت گذاری این شورا است و بر اساس دستورالعمل 
تنظیم قیمت، خودروسازان موظف به رعایت آن هستند.وی ادامه 
داد: ساالنه با بررسی 3 شاخص کیفیت، بهره وری و تورم بخشی که 
اواخر اردیبهشــت از بانک مرکزی دریافت می کنیم، در خرداد ماه، 
مجوز افزایش یا ثابت ماندن قیمت خودرو را اعالم می کنیم.وی در 
پاسخ به موضوع گرانی برخی خودروهای داخلی در حاشیه بازار گفت: 
جزو توافقات ما با خودرو سازان است که حاشیه بازار نباید افزایشی 
داشته باشد و در صورت مشاهد جریمه خواهند شد.وی با تاکید بر 
باز بودن سایت ثبت نام و پاسخ خودرو سازان به تقاضای بازار تاکید 
کرد: بازار را رصد می کنیم تا در صورت تخلف پیگیری کنیم اما در 
حال حاضر شکایتی به دست شورا نرسیده است اما به محض دریافت 

شکایت رسیدگی می کنیم.

نخست وزیر ارمنستان استعفا داد
با ادامه راهپیمائی های اعتراض آمیز در ارمنستان، سرژ سرکیسیان 
نخست وزیر این کشور استعفا داد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، با 
ادامه اعتراضات گسترده ضد دولتی، سرژ سرکیسیان نخست وزیر 
ارمنستان استعفا داد.مرکز رسانه ای نخست وزیری ارمنستان در بیانیه 
ای اعالم کرد: نخســت وزیر از سمت خود استعفا داده است.وی در 
بیانیه ای در اشاره به استعفای خود اعالم کرد: »نیکول پاشینیان« 
)رهبر مخالفان( درست می گفت. من اشتباه کردم. در چنین اوضاعی 
چندین راه حل وجود دارد؛ اما نمی خواهم از آن ها استفاده کنم. به 

همین دلیل از ریاست دولت استعفا می دهم.

افزایش قربانیان جنایت ائتالف سعودی در یمن 

 شمار قربانیان جنایت اخیر جنگنده های ائتالف متجاوز سعودی و 
حمله به یک مراسم در استان حجه یمن به حدود 90 کشته و زخمی 
افزایش یافت. به گزارش زمان به نقل از مهر، یک منبع بیمارستانی 
یمن اعالم کرد که شمار قربانیان جنایت روزیکشنبه جنگنده های 
ائتالف متجاوز سعودی به یک مراسم عروسی در استان حجه یمن 
به 33 کشــته و 55 مجروح افزایش یافته است. شبکه المسیره روز 
یکشنبه در خبری فوری گزارش داد که جنگنده های سعودی مانع 
از رسیدن تیم های امدادی به روستای الراقه در بنی قیس واقع در 
استان حجه جهت امدادرسانی می شوند.همچنین در حمله جنگنده 
های سعودی به منطقه »الطینه« از توابع میدی در استان حجه واقع 

در غرب یمن 5 عضو یک خانواده به شهادت رسیده بودند.

حمله ائتالف سه گانه به سوریه 
مفتضحانه و پوشالی بود

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: حمله 
موشکی ائتالف سه گانه آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه 

مفتضحانه و پوشالی بود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سردار سرلشکرپاسدار محمد 
علی جعفری در حاشیه نشست مشترک فرماندهان ارتش 
و سپاه اظهار داشت: دوست و دشمن و همه دنیا فهمیده اند 
که هر زمانی قدرت های پوشالی شکست های پی در پی 
می خورند دست به این گونه اقدامات می زنند.وی خاطر 
نشان کرد: یکی از مهمترین اهداف این گونه حرکت های 
این قدرت ها سرپوش گذاشتن بر شکست های خویش 
است تا به دنیا ثابت کنند که شکست نخورده و پیروز شده 
اند.فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی همچنین 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر خط قرمز سپاه در مقابله با 
هرگونه تهدید داخلی و خارجی چیست و کجاست، گفت: 
پیروز نشدن دشمنان خط قرمز ما است.سرلشکرجعفری 
تاکید کرد: برای حفظ نظام، سپاه از خود و خون خود 
جمهوری  و  بخورد  شکست  دشمن  تا  گذشت  خواهد 

اسالمی ایران پیروز شود، این خطر قرمز ما است.

پوتین و مکرون بر پایبندی به 
برجام تاکید کردند

روسای جمهوری روسیه و فرانسه در گفت وگوی تلفنی 
بر پایبندی این کشورها به توافق هسته ای با ایران تاکید 
کردند. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، والدیمیر پوتین و 
امانوئل مکرون در این تماس تلفنی، برجام را عاملی مهم 
دو  نامیدند.روسای جمهوری  امنیت جهانی  تضمین  در 
کشور در ادامه، اوضاع سوریه پس از حمله موشکی آمریکا، 
انگلیس و فرانسه به این کشور را بررسی کردند.پوتین تاکید 
کرد: حمله موشکی آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه 
نقض حقوق بین الملل به بدترین شیوه ممکن بود که 
به پیچیده تر شدن فرایند سیاسی حل بحران در سوریه 
منجر شد.وی بر لزوم ادامه تحقیقات کارشناسان سازمان 
منع سالح های شیمیایی که هم اکنون در سوریه حضور 
دارند، تاکید کرد و فرانسه را به ادامه تالش های مشترک به 
منظور از سرگیری مذاکرات صلح سوریه براساس قطعنامه 
2254 شورای امنیت سازمان ملل با در نظر گرفتن نتایج 
کنگره ملی سوریه در سوچی فراخواند.رئیس جمهوری 
انجام شده توسط  اقدامات  را در جریان  روسیه، مکرون 
روسیه، ایران و ترکیه در قالب مذاکرات صلح سوریه در 
چارچوب فرایند آستانه و همچنین بهبود اوضاع انسانی در 

سوریه قرار داد.

اخبار

خبر

هرگاه از کاري واهمه داري خود را به ميان 
آن درانداز، زيرا سختي پرهيز از آن، سخت 

تر از خود کاري است که از آن بيم داري

کالمامیر

.ادامه از صفحه 1 
نوبخت تاکید کرد: ما صریح و شفاف گفته ایم که 
به هیچ وجه در عرصه های دیگر جز بحث هسته 
ای که در برجام مشــخص شده، آمادگی رایزنی و 
مذاکره با هیچ کشوری را نداریم.وی با بیان اینکه 
موضع ما در این زمینه بسیار روشن و شفاف است 
اظهار داشت: تا زمانی به برجام متعهد هستیم که 
دیگران نیز به آن متعهد باشند.ســخنگوی دولت 
گفت: طبق گفته رئیس جمهور در این شرایط که 
ما دشــمن مشترک داریم و به اختالف ما دلبسته 
اند باید منســجم باشــیم و در کنار هم بایستیم.

محمدباقر نوبخت در نشســت هفتگــی خود در 
جمع خبرنگاران افزود: در شــرایطی که ما دشمن 
مشترک داریم  باید در کنار هم بایستیم و منسجم 
باشــیم و در این شــرایط نباید از شرایط داخلی 
کشورمان ســیاه نمایی عرضه کنیم.وی ادامه داد: 
در شــرایط کنونی کشور، وقتی که رئیس جمهور 
از یک نهادی قدردانــی  می کند به معنای نادیده 
گرفتن دیگری نیست و قدردانی از یکی به معنای 
نفی شایستگی های دیگری نیست.سخنگوی دولت 
ادامه داد: همانطور که رئیس جمهور در روز ارتش 
از ارتش قدردانی  کرد در شــرایط مقتضی از سپاه 
نیز قدردانی  می کردند چون کشــور ما وابســته به 
جانفشــانی و شجاعت سپاهیان عزیز ما است و ما 

چطور می توانیم قدر دان آنها نباشیم.

ســخنگوی دولت گفت: دولت سیاســت ساخت 
مسکن را در ســال جاری از دو طریق ساخت 50 
هزار واحد مســکونی شهری به صورت حمایتی و 
ساخت و ساز برای نوسازی بافتهای فرسوده انجام 
می دهد. محمد باقر نوبخت در نشست هفتگی خود 
در جمع خبرنگاران افزود: سیاست دولت این است 
که بازار مسکن طبق سنوات گذشته توسط بخش 
خصوص اداره شود مگر اینکه در شرایط الزم دولت 

ورود پیدا کند.
وی ادامه داد : یک میلیون مسکن جدید نیاز داریم 

که می توانیــم آن را در جاده های خارج از تهران 
بسازیم ولی ساخت مســکن در خارج از تهران با 
مشکالتی همراه است که ما ترجیح می دهیم برای 
بازسازی بافت های فرسوده اقدام کنیم . وی ادامه 
داد: به ازای هر یک واحد قدیمی چند واحد ایجاد 
می شود و دولت تســهیالت کم بهره به افراد می 

دهد تا این واحدها را بخرند.
وی ادامه داد: با اضافه شــدن واحدهای مسکونی، 
عرضه باال مــی رود و به این ترتیــب قیمت بازار 

مسکن افزایش پیدا نمی کند.

سخنگوی دولت گفت: کشور ما در شرایط خاصی 
است و دولت از صرافان مجازی که در این شرایط با 

ما همکاری داشته اند ممنون است.
محمــد باقر نوبخت در نشســت هفتگی خود در 
جمع خبرنگاران افزود: تمام واردات از طریق ثبت 
ســفارش و با دالر 4 هزار و 200 تومانی انجام می 
شــود و ما بصورت روزانه جلســه ای مرتبط با ارز 
برگزار می کنیم تا تمام مسایلی که جدید پیش می 

آید را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: قطعا اگر نیاز به گشایشی در شرایط 
باشد حتما انجام می دهیم و راه اندازی سامانه نیما 

نیز به همین منظور صورت گرفته است.
نوبخت افــزود: با اطمینان عــرض می کنم تمام 
مشــکالتی که برای صادرات و واردات وجود دارد 
برطرف می شود و در این شرایط اگر حتی یک نفر 
برای تهیه ارز با مشکل روبرو شود، حتما پیگیری 
مــی کنیم چون ما همه مردم را دوســت داریم و 
امیدواریم کــه مردم نیز در این شــرایط ما را 
درک کنند.سخنگوی دولت گفت: تمام دشمنان 
خارجی امیدشان به نابسامانی داخلی ماست و ما 
باید حواسمان را جمع کنیم تا کشور دچار مشکل 
نشــود.وی ادامه داد : همه ما باید بصورت فعال به 
دنبال امور مردم باشیم و تمام هفته را کار کرده و 
آخر هفته نیز به اســتان ها برویم و در آنجا به امور 

مردم رسیدگی کنیم.

سخنگوی دولت خبر داد: اختصاص ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای کاال های اساسی

تاکید دولت بر لزوم انسجام ملی مقابل دشمنان

برگ اجراییه 
 مشخصات محکوم له علیرضا ابراهیم تبار با وکالت مریم جانباز به نشانی فریدونکنار خیابان شهدا 
روبروی مسجد جامع دفتر وکالت مشخصات  محکوم علیه محمد علیزاده فرزند گل محمد مجهول 

المکان 
اول شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار  تاریخ 96/8/30شعبه  بموجب رای شماره 720 
محکوم علیه محکوم   است به پرداخت مبلغ 42/750/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
و  الوکاله  حق  بابت  مبلغ 1/900/000ریال  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  مبلغ 1/422/650ریال  
محاسبه تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/2/30لغایت زمان اجرای حکم ضمناً هزینه دیوانه  
2/137/500ریال می باشد به استناد ماده 19 آیین نامه اجرائی ماده 189 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 شد
 مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف فریدونکنار

شماره :14993 تاریخ: 1396/12/13 
آگهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره 139660301022006453مورخ 96/11/16 هیئت رسیدگی 
به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسنا د و امالک شهرستان رباط کریم بر حسب ماده3 قانون تعیین 
تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی برتاکید انتقال عادی و تصرفات 
مالکانه متقاضی ناهید حسنلو فرزند اسالم به شماره شناسنامه 906 صادر از زنجان نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 57/25 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  
فرعی مفروز از قطعه 5 تفکیکی از 153 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت 
رسمی امیر علی  اصغری محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ 
گهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نماید تا به دادگاه صالحه ا حاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است 
در صورت انقضای مد ت مذ کور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود  م الف 2547

تاریخ انتشار اولین  آگهی :97/01/20 تاریخ انتشار دومین آ گهی :97/02/04                
 رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی 

شماره:۵48    تاریخ: 9۷/2/1
آ گهی ماده 3 قانون

 تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فا قد سند رسمی نظر به اینکه به استناد مفاد 
رای شماره 139660301032006447 مورخ 96/11/16 هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم بر حسب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی 
و تصرفات مالکانه متقاضی علی محمد گلستانی فرد فرزند علی اصغر  به شماره شناسنامه 1513 صادر 
از ری   نسبت به اعیانی شش  دانگ  یک قطعه زمین با بنااحداثی به مسا حت3696/26 متر مربع 
مفروزومجزی شده ثبتی از پالک  40فرعی مفروز از قطعه تفکیکی از 110     اصلی واقع در حوزه 
ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی خیر اله قره گزلو محرز  گردیده ،لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی میشود ، در صورتیکه شخص یا شخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو 
ماه عتراض خود را به این اداره تسنیم و رسید اخذا نماید تا به دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکول 
به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراضی 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه 

متضور به دادگاه نخواهد بود  م الف 159
تاریخ انتشار نوبت اول:97/02/04  تاریخ انتشار نوبت:97/02/19 

رئیس داره ثبت اسناد رباط کریم  منوچهرکاظم اصالنی 

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای رضا قاسمی فرزند نعمت اهلل به شرح درخواستی که به شماره 97/75این شعبه ثبت گردیده 
درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده اعالم داشته که شادروان نعمت اهلل قاسمی فرزند یونس 
به شماره شناسنامه 294 صادره از نور در تاریخ 97/1/17در اقامت های دائمی خود شهرستان نور 

فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
1- رضا قاسمی فرزند نعمت اهلل به شماره شناسنامه 51 صادره از نور پسر متوفی 

2- مرتضی قاسمی فرزند نعمت اهلل به شماره شناسنامه 161 صادره از نور پسر متوفی 
3- خانم امینه قاسمی فرزند نعمت اهلل به شماره شناسنامه 38 صادره از نور دختر متوفی

4-  خانم شهربانو قاسمی فرزند نعمت اهلل به شماره شناسنامه 18 صادره از نور دختر متوفی 
5- فرزانه قاسمی فرزند نعمت اهلل به شماره شناسنامه 10 صادره از نور دختر متوفی

6-  زبیده قلی پور فرزند قاسم به شماره شناسنامه 713 صادره از چمستان همسر متوفی ژ
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدم. الف 97/151
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نور

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای اسماعیل شکری فومشی به شناسنامه شماره 13 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی4/1385/96 تقدیم به این دادگاه نموده چنین اشعار داشته 
است که شادروان قدرت شکری فومنی به شناسنامه 942 در تاریخ 90/9/27در اقامتگاه دائمی 

خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
1-  حرمت اهلل شکری فومشی فرزند قدرت و حدیقه به شماره شناسنامه 1503 متولد 1343 

صادره از بابل پسر متوفی 
2- محمد شاکری فرزند فومشی فرزند قدرت و حدیقه به شماره شناسنامه 84 متولد 1350 

صادره از بابل فرزند متوفی
3-  اسماعیل شکری فومشی فرزند قدرت و حدیقه به شناسنامه 13 متولد  1353 صادره از 

بابل فرزند متوفی
4-  منیژه شکری فومشی  فرزند قدرت و حدیقه به شماره شناسنامه 1475 متولد 1341 

فرزند متوفی 
5- خدیجه شکری فومشی فرزند قدرت و حدیقه به شماره شناسنامه 24 متولد 1345 صادره 

از  بابل فرزند متوفی 
بابا و زینب به شناسنامه 1003متولد 1321 همسر  6- حدیقه رحیمی فومشی فرزند خان 

متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل

ابالغ وقت
 دادرسی ناصر  مجلسی نظر به اینکه خواهان آقای مهران کالگر  درونکال فرزند برارجان دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت ناصر مجلسی فرزند علی آقا در این شعبه تسلیم نموده که پس از 
انجام مقدمات قانونی به کالس 12/1248/95 ثبت و برای مورخه 97/3/19 ساعت 10 صبح تعیین 
وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده 
ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه دوازدهم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه 12 مراجعه نمایند در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم 

ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی مزایده
در پرونده های کالسه 950391اجرای احکام مدنی حل اختالف محکوم علیه آقای حسن مسلمی 
فرزند شکراهلل محکوم است به پرداخت به مبلغ 40000000ریال بابت اصل خواسته به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل و مبلغ 170000ریال هزینه دادرسی در حق آقای قاسم 
امیدی فرزند قربان با وکالت خانم هاجر رضی و همچنین مبلغ 2000000ریال نیم عشر دولتی 
محکوم گردیده است لذا آقای مجتبی سورچی به عنوان ثالث شش دانگ عرصه اعیان به انضمام 
سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 14 متر مربع به نشانی جویبار بازار روز معرفی نموده است که این 
اجرا بنا به درخواست محکوم له مال معرفی شده را جهت تامین آن توقیف واز طریق مزایده با حضور 
نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری جویبار تحت شرایط زیر به 
فروش می رساند.الزم بذکر است که مغازه تعرفه شده بدوا توسط مامور اجرائیات در توقیف می باشد.

1- مال معرفی شده براساس تصویر قباله فروش تنظیم شده در تاریخ 94/1/12از طرف آقای قاسم 
سورچی به عنوان فروشنده در تملک خریدار آقای مجتبی سورچی قرار گرفته است .

2- مغازه مذکور به مساحت حدود 14 متر مربع دارای دوبر با پوشش سطح دیوارها از کاشی و 
پوشش زیر سقف با کاذب کمپارس و پوشش کف از سرامیک و همچنین درب جلوی آن از حلب 
کرکره و پوشش نهایی از ایرانیت و سربندی آن از فلز و فاقد هر گونه فعالیت شغلی در زمان اجرای 

قرار کارشناسی می باشد.
3- مطالق بررسی های صورت گرفته ارزش شش دانگ عرصه و اعیان به انضمام سرقفلی مبلغ 

400000000ریال ارزیابی شده است .
4- مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع و کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برندهدمزایده 

محسوب می شوند.
5- موعد و زمان مزایده روز شنبه مورخ 22/ 2 / 97ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی حل 

اختالف  دادگستری جویبار می باشد.
د: زمان بازدید از مال مورد مزایده در یکی ازروزهای اداری پس ازانتشار می باشد.آدرس : جویبار - 

خیابان شهرداری بازار روز 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری جویبار محمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای سید علی موحدی اندمی دارای شناسنامه شماره به شرح دادخواست به کالسه  1/113/97از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید عبدالرزاق 
موحدی ایمنی و شناسنامه شماره یک در تاریخ 96/12/19اقامت های دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه  حین الفوت آن مرحوم عبارتند از 1-  سید علی موحدی اندمی فرزند سید عبدالرضا و گلین و 

شماره شناسنامه 1149 متولد 1349 پسر متوفی 
2- معصومه موحدی اندمی فرزند سید عبدالرزاق و گلین به شماره شناسنامه 1150 متولد 1352 

دختر متوفی
3-  سید مرتضی موحدی اندمی فرزند عبدالرزاق و گلین به شماره شناسنامه 1391 متولد 1359 

پسر متوفی
4-  سید رضا موحدی اندمی فرزند عبدالرضا و گلین و شماره شناسنامه 1363  متولد 1357 پسر 

متوفی 
5- گلین  معتمدی اندمی فرزند قربان و سید بیگم  شماره شناسنامه 15 متولد 1337 همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل

مفقودی 
برگ سبز ماشین سواری پراید مدل 1388 با شماره شهربانی 879ج42 ایران 82 با شماره موتور 
2939307و شماره شاسی S1412288266857بنام ام کلثوم کامیاب نژاد ادمالئی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

 آگهی حصر وراثت 
آقای غالمعلی رجبی ساسی دارای شناسنامه شماره 476 به شرح در دادخواست به کالسه 476ا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه ماریمی به شناسنامه 
1339 در تاریخ 91/10/16اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته و رثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است 
1- عسکری رجبی ساسی  فرزند علی اکبر و معصومه به شماره شناسنامه 172 متولد 1328 محل 

تولد بابل پسر متوفی
2-  محمدرضا رجبی ساسی فرزند  علی اکبر و معصومه به شماره شناسنامه 973 متولد 1332 محل 

تولد بابل فرزند متوفی 
3- مهدی رجبی ساسی  فرزند علی اکبر و معصومه به شماره شناسنامه 287 متولد 1336 محل 

تولد بابل فرزند متوفی
4-  غالمعلی رجبی ساسی  فرزند علی اکبر و معصومه به شماره شناسنامه 476 متولد 1342 محل 

تولد بابل فرزند متوفی
5-  مریم رجبیساسی فرزند علی اکبر و معصومه به شماره شناسنامه 393 متولد 1351 محل تولد 

بابل فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
 قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
در پرونده کالسهای 4/497/96 مطروحه در شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری شهرستان 
جویبار بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت آقای 1_فاطمه یحیوی 2_رضا یحیوی فرزند رضا، 
قربانعلی ،مجهول به خواسته مطالبه به مبلغ34/500/000  تقدیم شورای نموده، با عنایت به مجهول 
المکان بودن خوانده و در اجرای مقررات ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به نامبرده ابالغ می گردد 
در روز شنبه مورخ 97/3/12 ساعت 9:30 در این شعبه حضور یابد بدهی در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد
 شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری شهرستان جویبار

اجراییه 
مشخصات محکوم له موسسه مالی و اعتباری مهر به نشانی جویبار خ امام موسسه مالی مهر بسیجیان 

مشخصات محکوم علیه 
محمود حقانی به نشانی جویبار کوچه مسجد اعظم منزل شخصی 

محکوم به
 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه8809971293200022 
محکوم علیها متضامناً محکوم هستند به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
1/950/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1387/07/15الی یوم 

الوصول و پرداخت نیم عشر دولتی 
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- ترتیبي براي 
پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از آن میسر باشد. 
چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از 
طرح دعواي اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له 
بازداشت مي شود)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(.4- خودداري محکوم علیه 
از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در پي دارد. 
)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 
1394( 5- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که باقیمانده اموال براي 
پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده 21 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394(. 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1ماده 3 قانون نحوه اجراي 

محکومیت مالي 1394(
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار علی شیر اوژن 

مفقودی نوبت دوم 
مفقودی مجوز حمل سالح شکاری دو لول  کنار هم ته پر کوسه ساخت کشورترکیه به کالیبر 12 
به شماره اسلحه 517به نام عزیز اهلل چمنی پیشه به شماره ملی 2062013302مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز ماشین سواری mvmمدل 93با شماره شهربانی 557ج28 ایران 72 با شماره موتور 
MVM477FJAE023839و شماره شاسی NATFBAMDVE1018799بنام فاطمه رفیعی 

بابل کشتلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده : 1264/1/96 وقت رسیدگی :  در روز 97/3/9    ساعت 10    حوزه اول
خواهان: ابراهیم مرادی نژاد خوانده : مهدی حیدری نصیرآباد خواسته:  مطالبه وجه چک

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 73 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 منتشر و مدت آن جهت تبادل لوایح در شعبه حضور یابد خواهد بود.م.الف :31990
دبیرحوزه 1 شورای حل اختالف شهرستان شهریار

مفقودی 
موتور  به شماره  مدل 1388  متالیک  خاکستری  رنگ  سبز خودرو سمند  وبرگ  سند 
12488175803 وشماره شاسی NAAC91CC2AF819262 وشماره پالک 68-
261 ل 19 بنام عبدالرحیم ادریس خلف مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

 : گفت  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
جمهوری اسالمی ایران هیچ گاه سر تسلیم 
نیاورده  فرود  متحدانش  و  آمریکا  مقابل  در 
و نخواهد آورد و با اتکا به توان خود، دست 

برادری به سوی همسایگان دراز کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سردار سرلشکر 
پاسدار محمد باقری دیروز در آیین افتتاحیه 
ششمین اجالس فرماندهان نیروهای دریایی 
کشورهای حاشیه اقیانوس هند که به میزبانی 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در تهران آغاز شد، این مطلب را عنوان کرد.

وی گفت : بدون تردید نظام سنتی دو قطبی 
در جهان فرو پاشیده و قدرت های جدیدی 
در غرب و شرق سر بر آورده اند.رئیس ستاد 
کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
منطقه  بازیگران  و  قدرتها  برخی  داد:  ادامه 
و  تابند  نمی  بر  را  جهان  نوین  واقعیات  ای 
آسیب  از  جهان  از  ای  نقطه  هیچ  متاسفانه 

آنها در امان نیست.وی گفت: آمریکا و برخی 
قدرت ها با اعزام واحدهای نظامی به مناطق 
مختلف و بکارگیری ادبیات زور، بی نظمی را 
گسترش می دهند.سرلشکر باقری اضافه کرد: 
امریکا با حمایت از داعش، بخش بزرگی از 
غرب آسیا را دچار بحران کرده و زمینه آواره 

و کشته شدن را فراهم آورده است.وی توضیح 
داد: حمله اخیر هوایی امریکا و متحدانش به 
است،  غیرقانونی  رفتار  بارز  مصداق  سوریه، 
آنان با صدور گسترده تسلیحات به کشورهای 
مختلف منطقه از جمله عربستان، زمینه ایجاد 
جنگ را فراهم می کنند.وی گفت: آمریکا با 

صدور گسترده تسلیحات مخرب به برخی از 
کشورهای منطقه غرب آسیا، مانند عربستان، 
جنگ  تسلیحاتی،  مسابقه  تشدید  زمینه 
با  باالخره  و  اند  آورده  وجود  به  را  بحران  و 
تعقیب طرح های تجزیه و فروپاشی، تضعیف 
کشورها  برخی  مستقل  و  قانونی  حاکمیت 
را زمینه سازی می کنند که نمونه بارز آن 
است.وی  مشاهده  قابل  سوریه  و  عراق  در 
افزود: همچنین حمله به فرهنگ، سنت ها 
و آداب و رسوم کشورها و ملت ها، وحدت، 
ثبات و امنیت جوامع را مورد آسیب قرار می 
دهند.سرلشکر باقری گفت: حضور پیشتازانه 
جمهوری اسالمی ایران در میادین مبارزه با 
تروریسم و افراطی گری در سوریه و عراق و 
کمک به دولت قانونی و نیروهای مسلح این 
مانند  کشورها، در کنار دیگر متحدان خود 
روسیه، کمک بزرگی به صلح و امنیت جهانی 

و ثبات در آسیای غربی کرده است.

ایران مقابل آمریکا و متحدانش سر تسلیم فرود نمی آورد
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گشایش ۹۲۱۰ فقره ال سی
 با دالر ۴۲۰۰ تومانی

رئیس کل بانک مرکزی از گشایش 9 هزار و 210 فقره ال سی به 
ارزش 2 میلیــارد و 361 میلیون دالر خبر داد و گفت: در مورد ارز 
مسافرتی، دانشجویی و بیماران تصمیماتی به فراخور اتخاذ خواهد 

شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ولی اهلل سیف با بیان اینکه با عملیاتی 
شدن سامانه نیما رویکرد واکنشی سیاستگذار به رویکردی کنشی 
تبدیل می شود، گفت: با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع 
نوسانات مقطعی و هیجانی از سوی سیاستگذار کنترل خواهد شد. 
این در حالی است که این سامانه با سامانه وزارت صنعت و پورتال 
جامع ارزی ارتباط دارد و نقش صرافی ها در آن به عنوان واســطه 
ارزی در نظر گرفته می شــود.وی تصریح کرد: نقش صرافی ها به 
عنوان مکمل بانکها در سامانه نیما در نظر گرفته شده این یک امر 
ضروری و اساسی است که بر اساس نیازهای وارد کنندگان، امکان 
تخصیص اولویت بندی و یا عدم تخصیص ارز از سوی سیاستگذار 
صــورت می گیرد. در واقع این ابزاری برای حاکمیت اســت که با 
تخمین پیش از موعد نیازمندیهای ارزی، کنترل مصارف ارزی را به 
صورت سیستماتیک در اختیار داشته باشد.رئیس کل بانک مرکزی 
افزود: هیچ واردات رســمی و قانونی بدون رصد بانک مرکزی برای 
تامین منابع ارزی قابل انجام نیســت البته کار سامانه نیما از اوایل 
بهمن ماه آغاز شــده بــود و قرار بر این بود که تــا آخر خردادماه 
ســال جاری رونمایی صورت گیرد اما به دلیل شرایط کنونی این 
سامانه امروز رونمایی شده است.به گفته سیف، حجم گشایش های 
اعتباری انجام شــده و تخصیص ها بــر مبنای دالر 4200 تومانی 
حکایت از گشایش 9 هزار و 210 فقره به ارزش 2 میلیارد و 362 
میلیون دالر بوده است که از 22 فروردین ماه تا 2 اردیبهشت انجام 
شده است ضمن اینکه 6 هزار و 85 فقره ال سی با ارزهای مختلف 
تامین اعتبار شده است در عین حال 5 هزار و 250 فقره به ارزش 
یک میلیارد و 550 میلیون یورو با ارز یورو تامین اعتبار شده است.

وی اظهار داشت: هیچ وقفه ای در تامین ارز صورت نگرفته و بانک 
مرکزی کار را به خوبی پیش برده اســت ضمن اینکه منعی وجود 
ندارد که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سوی تمامی صرافی ها 
پذیرفته شود ضمن اینکه صرافی های بانکها عموما اعالم آمادگی 
کرده اند کــه ارز را بدون هیچ محدودیتی خریــداری کرده و در 

اختیار وارد کنندگان و ثبت سفارش کنندگان قرار دهند.

لزوم تدوین طرحی در تامین 
امنیت اقتصادی

رئیس قوه قضائیه بــا تأکید بر ضرورت تعامل قوا در تأمین 
امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور، معاون اول خود 

را مأمور تهیه طرحی برای پیشبرد این امر کرد.
به گزارش زمان به نقل ازاداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، 
آیت اهلل آملی الریجانی تصریح کرد: یکی از مهمترین مسائلی 
که هم مسئوالن و هم مردم عزیز باید در این شرایط به آن 
توجه کنند، وضعیت خاص کشور از نظر تهاجم سلطه جهانی 
و دشمنان انقالب بخصوص آمریکا و اذناب منطقه ای آن به 
جمهوری اســالمی است. این میزان از صراحت در دشمن و 
مقابله با جمهوری اسالمی و به کاربردن همه ابزار ها علیه نظام 
در طول سال های گذشته بی سابقه بوده است.وی ادامه داد: 
امروز دشمن گزینه حمله نظامی را از ذهن خود خارج کرده، 
اما تقابلی چند جانبه با نظام جمهوری اسالمی را آغاز کرده 
است که این تقابل چند ضلع دارد. از طرفی تالش می کنند 
که با نفوذ در ســاختار های نظام و ایجاد تغییر و انحراف در 
محاســبات و پیش بینی های مسئوالن جمهوری اسالمی، 
کشور را ضربه پذیر کنند و همچنین با جنگ نرم در باور های 
مردم اثر بگذارند. از طرف دیگر اخالل در فضای اقتصادی و 
محیط کسب و کار را در دستور کار قرار داده اند که نمونه ای 
از آن را در تالطم های اخیر بازار ارز مشاهده کردیم. همچنین 
از ظرفیت همه دشمنان انقالب نظیر منافقین و گروه های 
تروریستی ضد انقالب برای ایجاد ناامنی در کشور استفاده 
می کنند.وی با بیان اینکه همه این تالش های دشمن را به 
دقت رصد می کنیم، افزود: حضور همیشگی مردم در صحنه 
و به هوش بودن نیرو های امنیتی، نظامی و انتظامی همواره 
توانســته امنیت کشور را حفظ کند؛ چنانکه در اغتشاشات 
اخیر با حضور و هوشیاری مردم بساط اغتشاشگران جمع شد.

جریمه 3۰ هزارتومانی برای تعقیب 
کنندگان خودروهای امدادی

پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت از جریمه 30 هزارتومانی 
برای تعقیب کنندگان خودروهای امدادی خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، مرکز اطالع رسانی پلیس 
راهور تهــران در این باره اعالم کرد: یکــی از تخلفاتی که 
عالوه بر زیر پا گذاشــتن مقررات، جنبه غیراخالقی نیز در 
آن مستتر است، راه ندادن و یا حرکت و تعقیب خودروهای 
امدادی به ویژه آمبوالنس حین انجام ماموریت است. بر این 
اساس قانونگذار برای پیشگیری از چنین حوادثی این رفتار 
در رانندگی را تخلف محســوب کرده و مبلغ 30هزار تومان 
جریمه برای رانندگان تعقیب کننده خودروهای امدادی در 

نظر گرفته است.

خبرخبر

وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد که اگر آمریکا قصد 
دارد از توافق هسته ای خارج شود باید با پیامدهای آن 
نیز روبرو شود.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با نشریه 
نیویورکر در پاسخ به سوالی درباره هشدار رئیس جمهور 
آمریکا برای خروج از برجام در صورت اصالح نشدن این 
توافق تا روز 12 مه گفت که اگر آن ها می خواهند توافق 
را نابود کنند و گزینه هایی آماده دارند، باید با پیامدهای 
آن نیز مواجه شوند.ظریف ادامه داد: مغرور بودن بسیار 
خطرناک است. ترامپ در طول 15 ماه گذشته تالش 
کرد تا با مانع تراشی در مسیر عادی سازی روابط تجاری 
با ایران این توافق را از بین ببرد. برای ایران بسیار مهم 
است که از منافع اقتصادی این توافق بهره ببرد.وی 
همچنین گفت: اگر ترامپ از توافق خارج شود، ایران سه 
انتخاب دارد، اول اینکه می تواند توافق را کنار بگذارد، از 
پایبندی دست بکشد و غنی سازی اورانیوم خود را از سر 
بگیرد و یا حتی آن را افزایش دهد، گزینه دوم ایران این 
است که از ساز و کار موجود در توافق استفاده کند که 
به هر یک از طرف ها اجازه می دهد که تا یک شکایت 
رسمی در کمیسیونی که برای رسیدگی به نقض توافق 
ایجاد شده است، مطرح کند.وزیر امور خارجه کشورمان 
افزود: ایران تاکنون یازده شکایت را نزد فدریکا موگرینی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ریاست این 
کمیسیون را بر عهده دارد، مطرح کرده است. هدف 

از این رویه این است که آمریکا به توافق پایبند باشد.
به گفته ظریف، انتخاب سوم ایران این است که این 
کشور می تواند تصمیم به خروج از معاهده منع گسترش 
تسلیحات هسته ای بگیرد، اما تهران هنوز تصمیمی 
درباره اینکه باید کدام یک از گزینه ها را انتخاب کند 

را نگرفته است.وی در ادامه با تاکید بر اینکه ایران یک 
کشور تک صدایی نیست، تصریح کرد: افکار عمومی در 
یک سال گذشته تغییر کرده و بی اعتمادی )نسبت به 
آمریکا( عمیق تر است. آمریکا نه تنها به سهم خود در 
توافق عمل نکرده بلکه مطالبات بیشتری را هم مطرح 

کرده است.ظریف گفت: این پیامی بسیار بد است که به 
مردم ایران و همچنین مردم جهان می فرستند با اینکه 
شما نباید هیچ وقت با ایاالت متحده توافق کنید چرا که 
در نهایت اصل آمریکا این است؛ آنچه از آن من است، 
از آن من است و آنچه از آن شماست، قابل مذاکره 
است.رییس دستگاه دیپلماسی کشورمان در پاسخ به 
این سوال که در صورت مرگ توافق هسته ای آیا ایران 
ممکن است تا بار دیگر با آمریکا مذاکره کند، اظهار 
داشت: دیپلماسی هرگز نمی میرد اما این بدان معنی 
نیست که تنها یک مسیر برای دیپلماسی وجود دارد 
و آن هم آمریکا است.ظریف افزود: تصمیم نهایی ایران 
هر چه باشد برای آمریکایی ها چندان خوشایند نخواهند 
اتفاق نظر وجود دارد.وی همچنین  باره  این  بود. در 
درباره تالش های اروپا برای توافق با آمریکا برای اعمال 
محدودیت های بیشتر برای ایران به منظور ماندن آمریکا 
در توافق هسته ای،  بیان کرد: هر سازشی که منجر به 
شروط جدید شود، به آن پایبند نخواهیم بود و باور 
نداریم که برای اجرای بهتر برجام مفید، ثمربخش یا 

سازنده است.
 آنها موضع ما را می دانند. تنها سناریویی که ما می توانیم 
با آن کنار بیاییم این است که اروپایی ها با دولت ترامپ 
گفت وگو کنند تا آنها یک بار و برای همیشه، شروع به 

پایبندی به توافق کنند.

ظریف: دولت ترامپ »هرگز« به برجام پایبند نبوده است

3 انتخاب ایران در صورت خروج آمریکا از برجام

دادنامه
فردیس  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   104 9609983034700187شعبه  کالسه  پرونده 
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علی به نشانی میدان مشاهیر – ابتدای خ فردوسی پالک 1واحد 1 
متهم : آقای  حسن ساسانی فرزند بهرام  به نشانی:  کرج بلوار موذن خ فردوسی خ ستاری سنبل 

1منزل سمت راست پ 14واحد 1
اتهام ها 1.توهین به اشخاص عادی 2.ضرب وجرح عمدی 3.تهدید  

گردشکار 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبا استعانت از خداوند متعال به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 
شماره  ملی  باکد  اله  نعمت  فرزند  الهوئی  امید  آقای  شکایت  درخصوص  دادگاه   رای 
4890172165با وکالت خانم آزاده اعظمی علیه آقای حسن ساسانی فر فرزند بهرام 42ساله 
با کد ملی شماره 1502186128اهل کرج  فاقد سابقه کیفری آزاد به لحاظ معرفی  کفیل 
دایر بر درضرب جرح عمدی واهانت وتهدید باتوجه به محتویات پرونده وبا مالحظه مستندات 
پرونده در خصوص تهدید واهانت توجها به عدم حضور متهم عدم تقدیم الیحه دفاعیه که از 
این حبث شکایت مطروحه مصون از هرگونه تعرض واقع شده وبا توجه به گزارشات مرجع 
انتظامی وگزارش پلیس 110وسایر قرائن اتهام انتسابی بنظر محرز ومسلم بوده ومستندا بوده 
ماده 134قانون  رعایت  وبا  تعزیرات  درباب  اسالمی  مجازات  بمواد 608و669قانون  ومستندا 
مجازات اسالمی در که مجازات اشد قابل اجراست  متهم موضوف رااز اتهام اهانت به تحمل 
74ضربه شالق تعریزی ازاتهام  تهدید به تحمل دوسال حبس تعزیری ومحکوم می نماید ودر 
خصوص اتهام ضرب وجرح عمدی صرف نظر از عدم حضور متهم در این مرجع به لحالظ عدم 
ارائه گواهی پزشکی از ناحیه شاکی وبه جهت فقدان ادله کافی مستندا بماده 265قانون آئین 
دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر می نماید رای صادره غیابی وپس از ابالغ ظرف بیست 
روز قابل واخواهی در این مرجع وپس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض درمحاکم تجدید نظر 
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  برابررأی شماره139660331010008176 هیات 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نرگس ریحانیان فرزند حسن به شماره شناسنامه 
1297  کد ملی 0045142939 صادره از تهران در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 164/93 مترمربع پالک 562 فرعی از 163 اصلی واقع در 
کرج - فردیس- خ سرحدی - خ سعدی غربی - پالک 36 - طبقه دوم خریداری از مالک رسمی 
سیروس کلیمی شمسیان محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  
فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 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.م/الف 2981
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/19 

محمد سلیمانی  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

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

ثبتی
برابر رای شماره 2549-1396هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان اسالم ابادغرب 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم آمنه فرخی  فرزند عزیز بشماره شناسنامه 6صادره 
از اسالم آبادغرب در  یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 152.37متر مربع پالک29فرعی 
از 18 اصلی واقع در اسالم آبادغرب بلوار شهید منتظری بن بست نجفی پالک 119 برابر نامه 
شماره41/54از موقوفات حاج حسینعلی خان زنگنه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15روز 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 
2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:19فروردین ماه1396 تاریخ انتشار نوبت دوم:4اردیبهشت ماه 1397

.محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره139660331010007968  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پری صالحی فرزند حسین به شماره 
شناسنامه 2266 صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 112 مترمربع 
پالک 10141 فرعی از 163 اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای سید مهدی 
جباری مطلق محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
15 روز آگهی می شود. درصورتی 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.م/الف 2798
تاریخ انتشار نوبت اول:97/1/20 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/4

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

دادنامه
پرونده کالسه 9609982640401101 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان شهریارتصمیم نهایی 

شماره 9709972640400077
خواهان: خانم بتول خالوند   فرزند: علی محمد  به نشانی: تهران،شهریار،وحیدیه،خ آیت اله 
خامنه ای،ک 8 غربی،پ 16 خوانده:اقای فرهاد چراغی   فرزند امامعلی  به نشنانی مجهول 

المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه
رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان خانم بتول خالوند فرزند علی محمد به طرفیت خوانده 
آقای فرهاد چراغی فرزند امامعلی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای 
صیغه طالق با این توضیح که خواهان با ارائه سند نکاحیه مضبوط در پرونده اظهار داشته همسر 
شرعی و قانونی خوانده هستم و فرزند مشترک نداریم چون خوانده مدت 7 است مرا بالتکلیف 
رها کرده واطالعی از حیات و ممات او ندارم و در عسر و حرج به سر می برم و کلیه حق و 
حقوق خود را بذل می نمایم و آدرسی از خوانده ندارم و خوانده دعوی از طریق نشر آگهی 
در روزنامه دعوت لیکن پاسخی به دعوی خواهان نداده است و خوانده آدرسی از خود اعالم 
ننموده است دادگاه با جری تشریفات رسیدگی و بعداز کسب نظریه داوران که انصراف زوجه 
از درخواستش ممکن نگردید و خبری از همسر او در دسترس نیست.دادگاه دعوی خواهان را 
وارد و ثابت  و قانونی تشخیص و مستندا به بند 8 عقدنامه و ماده 1130 قانون مدنی گواهی 
عدم امکان سازش صادر و مقرر می داردکه خواهان با مراجعه به یکی از دفاتر مخصوص ثبت 
طالق با داشتن اختیار وکالت با حق توکیل به غیر با بذل کلیه حق و حقوق خود به طالق خلع 
نوبت اول خود را مطلقه نماید و از جانب زوج قبول بذل نماید و زوجین فرزند مشترکی ندارند 
و زوجه حسب نظریه پزشکی قانونی به شماره 20759/96/م/1/17-96/12/13 حامله نیست.

رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز 
دیگر پس از انقضاء مهلت یاد شده قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

تهران می باشد. م.الف:31987
رئیس شعبه چهارم دادگاه اختصاص شهریار- سفیدبر

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی :حوزه پنجم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

خواهان: آقای رضا ساکی  فرزند پیرمراد
خوانده: آقای علی ناصری اردالنی

خواسته: مطالبه خسارت به میزان پنج میلیون ریال بابت خسارت وارده ناشی از تصادف رانندگی 
به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی گردشکار:پس از وصول پرونده وبا توجه به محتویات 
پرونده و جری تشریفات قانونی،قاضی شورا بررسی را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی، 

به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای رضا ساکی به طرفیت آقای علی ناصری اردالنی  به 
خواسته مطالبه الباقی خسارت وارده به یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 
136د55 ایران 31 به مبلغ پنج میلیون ریال انضمام خسارت وارده به عرضحال تسلیمی و 
به عمل  واقدامات  اختالف  اعضای شورای حل  نظریه مشورتی  و مالحظه  پرونده  مستندات 
آمده از سوی آن شورا،نظر به احراز مالکیت خواهان و نظریه کارشناس تصادفات که حکایت از 
تقصیر خوانده سانحه تصادف دارد و با توجه به اینکه میزان خسارت وارده به خودروی موصوف 
چهار میلیون ریال برآورد گردیده و توجها به اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه شورا حاضر 
نگردیده و الیحه ای ارسال نداشته و اصوال مستندات خواهان از هرگونه ایراد و تعرض مصون 
مانده،لهذا قاضی شورا دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی و با اختیار حاصله از ماده 9 
قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و به استناد مواد 331 و 333 قانون مدنی و با 
رعایت مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
چهارمیلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ دو 
میلیون و پانصد ونود هزار ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی درهمین حوزه وسپس ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم محترم دادگستری شهرستان شهریارمی باشد.م.الف: 31978
بیرامی- قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

فقدان سند
خانم نرگس حیدری بختیاری باستناد دو برگ استشهادیه مصدق شده که امضا شهود آن ذیل شماره 
تصدیق 15229 و شناسه یکتا 139602154518001637 مورخ 96/12/20 دفترخانه 29 شهریار 
به تایید رسیده است به علت سوختگی و غیرقابل استفاده بودن سند مالکیت تقاضای صدور سند 
المثنی نسبت به ششدانگ ساختمان به مساحت 120 مترمربع پالک ثبتی 2809 فرعی از 53 اصلی 
مفروز از 1242 فرعی از اصلی مذکور ذیل ثبت 133656 صفحه 440 دفتر 824 بنام نرگس حیدری 
بختیاری ثبت و سند به شماره چاپی 323614-ب/94 صادر و تسلیم شده است.لذا مراتب به استناد 
تبصره یک ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
دریافت نماید درغیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی، نسبت به صدورسند 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار-سیدمرتضی موسویالمثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.م.الف: 31977

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده : 1145/5/96
وقت رسیدگی :  در روز یکشنبه   تاریخ  97/3/13    ساعت 9 صبح    حوزه 5

خواهان: سهراب اسفندی ذوالبین   خوانده : فرامرز صالحی
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 73 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 منتشر و مدت آن خواهد بود.م.الف :31992
دبیرحوزه ۵ شورای حل اختالف شهرستان شهریار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  برابررأی شماره139660331010007980 هیات 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن اردهی فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه 
238 کد ملی 4910379959 صادره از کرج درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 103/80 مترمربع پالک از 164 اصلی واقع در کرج- مشکین دشت- خیابان صبری- 
خیابان وصال- بن بست دوم - پالک 14 خریداری از مالک رسمی زین العابدین احمد آبادی 
محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می 
شود. درصورتی 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.م/الف 2801
تاریخ انتشار نوبت اول:97/1/20 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/4

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی انحصار وراثت
آقای حمیدرضا زنگنه پور دارای شناسنامه شماره  به شرح دادخواست به کالسه 238 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان 
منور شاکر به شناسنامه 1032 در تاریخ 97/1/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

اند. ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- ایمان زنگنه پور    ش.ش: 0017594766         س.ت : 1373        پسر  

2- اشکان زنگنه پور  س.ت : 1376          پسر
3- حمیدرضا زنگنه پور           ش.ش: 540      س.ت: 1338         همسر

تا  نماید  آگهی می  نوبت  رادریک  مزبور  مقدماتی در خواست  تشریفات  انجام  با  اینکه 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف: 31981
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

)آب یعني زندگي(

فراخوان مناقصه عمومي  یک  مرحله اي 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
موضوع مناقصه: عملیات تکمیلی خط انتقال ابشیرینکن مپنا به رمکان از توابع شهرستان قشم

مبلغ برآورد اولیه کارفرما: 7/906/659/393ریال  )بر اساس فهرست بهای واحد وابنیه  انتقال و توزیع آب روستایی راه باند فرودگاه و زیر سازی راه 
آهن و خط انتقال . سال 97 (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 395/332/970 ریال
نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:ارائه ضمانت نامه های مقرر در ماده 4آئین نامه تضمین معامالت دولتی سال94 بشرح مندرج در اسناد مناقصه 
قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واریز مبلغ500/000 ریال به حساب سپهر شماره 2195215491005 بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس 

بابت فروش اوراق مناقصه ، تا تاریخ )1397/02/11( از طریق سامانه ستاد 
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : 1397/02/04 لغایت 1397/02/11

مهلت زمان ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19 مورخ 1397/02/22 
تاریخ بازگشائي پیشنهادات مالی:97/02/23ساعت 8صبح می باشد

محل بازگشائي پیشنهادات: سالن کنفرانس شرکت آب وفاضالب روستائي استان هرمزگان
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد 

مناقصه مدارک الزم را شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf  در سامانه فوق درج نمایند . 
دارا بودن حداقل رتبه 5 د ررشته آب از سوی مناقصه گران الزامی میباشد.

حداقل تعداد مناقصه گران جهت بازگشائي پیشنهادات تحویل دو پیشنهاد در سامانه ستاد ایران میباشد.
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت  الف: آدرس:  بندرعباس- بلوار امام حسین )ع( 
جنب اداره استاندارد - شرکت آب وفاضالب روستائي استان هرمزگان - تلفن 076-33338002-3
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس تهران 021-41934

شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان شناسه آگهی 165266

شرکت آب و فاضالب روستایی 
استان هرمزگان

معاون اول رییس جمهوری، الزمه حل مسائل کلیدی کشور را 
›اتحاد، انسجام و یکپارچگی قوای سه گانه‹ دانست و گفت: مسائل 
کنونی کشور به مرحله ای رسیده که باید برای آن راهکاری 
سیاسی اندیشیده شود.به گزارش زمان، اسحاق جهانگیری با 
بیان اینکه مسائل مهمی پیش روی کشور است که باید با کمک 
ملت و دستگاه های مختلف حل و فصل شود، گفت: در بین این 
مسائل برخی از لحاظ تکنیکال هیچ راهی برای رفع آن وجود 
ندارد، همانند مسائل آب و مسائل زیست محیطی، بین المللی 
و اقتصادی، همچون ارز که راهکارهای فنی برای رفع آن وجود 
دارد، اما مسائل کشور در حال حاضر به یک مرحله ای رسیده 
که راهکار سیاسی نقش اساسی و کلیدی در آن دارد. وی افزود: 
راهکار سیاسی به معنای این است که برای حل مسائل اصلی باید 
انسجام و یکپارچگی داشته باشیم.جهانگیری گفت: مهمترین پایه 
انسجامی که تعریف می شود ارکان نظام تصمیم گیری کشور 
است که شامل قوای سه گانه می شود، یعنی اگر قوای سه گانه 
با یکدیگر در یک راستا حرکت کنند و در حل مسائل کلیدی 

متحد باشند، می توان با اطمینان به مردم گفت که این مشکالت 
رفع می شود و آینده خوبی پیش روی کشور است.وی ادامه 
داد: می توان با اطمینان گفت که با انسجام سه قوه مسئله آب، 
بیکاری، مسائل اقتصادی و معیشت مردم رفع می شود.جهانگیری 
در جلسه شورای عالی آب نیز با اشاره به گزارش های ارائه شده 
از وضعیت منابع آب کشور گفت: در شرایطی قرار گرفته ایم که 
خشکسالی تقریباً تمام استان های کشور را در بر گرفته و حل 
مشکل محدودیت منابع آب شرب باید بعنوان یکی از مهم ترین 
اولویت ها در دستور کار باشد.وی افزود: امروز کمبود آب مسئله 
نخست کشور است به همین دلیل با توجه به اینکه به فصل 
گرما نزدیک می شویم باید تامین آب شرب برای مردم را بعنوان 
یک اولویت جدی دنبال کنیم.جهانگیری ادامه داد: کشور از نظر 
منابع آب در شرایط سختی قرار دارد و میزان بارش ها در کل 
کشور نسبت به سال گذشته تا 40 درصد کاهش داشته که این 
کاهش در برخی استان ها به 70 درصد می رسد و الزم است تا 
این شرایط را به مردم توضیح دهیم تا در جریان وضعیت منابع 

آب کشور در سال جاری قرار گیرند.معاون اول رییس جمهور با 
تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف منابع آب به ویژه در مناطق 
دارای بحران تصریح کرد: در شرایطی که کشور با خشکسالی 
مواجه است اهمیت مدیریت مصرف بهینه منابع آب در تمامی 
بخش های شرب، صنعت و کشاورزی اهمیت دو چندان دارد و 
از مردم انتظار داریم با مدیریت مصرف بهینه آب و صرفه جویی 

دولت را در تأمین آب و مقابله با چالش کم آبی یاری کنند.

جهانگیری: الزمه حل مسائل کلیدی کشور اتحاد قوای سه گانه است

تأمین آب شرب اولویت دولت در سال 9۷

هشدار ظریف به رهبران اروپا
ظریف در پیامی توئیتری تاکید کرد که رهبران اروپایی نه تنها باید ترامپ را به ماندن 
در برجام بلکه باید او را به آغاز اجرای همراه با حسن نیت آن بخش از برجام که به 

وی مربوط می شود نیز تشویق کند.
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حمایت از برنامه های آبفا اهواز 
برای مهار فاضالب کارون

توسعه اصفهان با اعتماد
 به مشارکت مردمی  در رفع مشکالت

وحیدی فر-اهواز: طی نشست مدیرعامل ابفاي 
اهواز با دکتر اردکانیان  وزیر محترم نیرو،  برنامه 
هاي کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت شرکت آبفا 
اهواز و همچنین مرتفع ساختن مشکالت چندین 
ساله و از دیرباز  حوزه آب و فاضالب این کالنشهر 

مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
توسط  شده  ارائه  هاي  برنامه  اردکانیان  دکتر 
از  و  دانست  ارزنده  بسیار  را  اهواز  آبفا  مدیرعامل 
حمایت همه جانبه خود در راستای تحقق طرح 
ها به ویژه برنامه های جمع آوری و مهار فاضالب 
ورودی به رودخانه کارون خبر داد و بر اجرای هرچه 
سریع تر برنامه ها تاکید نمود.  فردوس کریمی در 
این نشست، مطالعات انجام شده،طراحي  و برنامه 
هاي اجرایي  مجموعه آبفا اهواز را از جمله  ساخت 
کلکتورهای سواحل شرق و غرب کارون و ایستگاه 
هاي پمپاژ فاضالب، تکمیل تصفیه خانه فاضالب 
شرق اهواز،  توسعه و ساخت تصفیه خانه فاضالب 
غرب و اجراي طرح هاي اصالح و بازسازي شبکه 
هاي آب و فاضالب  ارائه نمود.  کریمی از اجرای 
کلیه برنامه های مهار و جمع آوری فاضالب ورودی 
به کارون در محدوده اهواز به زودی خبر داد.  وی 
از حمایت  استاندار خوزستان، مدیرعامل و معاونین 

محترم شرکت مهندسی آبفا کشور  و نمایندگان 
مردم شریف اهواز در مجلس شوراي اسالمي  و 
همکاران مجموعه آبفا اهواز در مسیر پیشبرد اهداف 
و برنامه های یاد شده در مدت یکسال اخیر تشکر 
روزها  این  که  کریمي  فردوس  نمود.  قدرداني  و 
زیربنایي  هاي  پروژه  اندازي  راه  در  خودرا  تمرکز 
اب و فاضالب قرارداده است، مهار پسابی که سال 
هاست کیفیت آب کارون را تحت تاثیر گذاشته و 
موجبات نگرانی مردم را فراهم ساخته، از اولویتهاي 
برنامه هاي اجرایي خود قرار داده و اذعان میدارد  
این موضوع یکي از ماموریتها و رسالت ماست  که 
بزودي  مردم شاهد تحرک و تحول اساسي در بهبود 
ابتدای  از  بود. گفتنی است،  امرمهم خواهند  این 
سال گذشته تا کنون، بسیاری از پروژه های متوقف 
شده سال های گذشته آب و فاضالب در اهواز به 
صورت فعال درآمده و ساماندهی وضعیت فاضالب 
ورودی به کارون در محدوده اهواز از طریق اجرای 
طرح های موثر شامل ساخت خطوط جمع کننده 
)کلکتورها(، ایستگاه های پمپاژ فاضالب و هدایت 
فاضالب های ورودی به سمت تصفیه خانه های 
شرق و غرب در اولویت اصلی برنامه های اصلی و 

اجرایی مدیرعامل آبفا اهواز قرار گرفته است.

گفت:  اصفهان  شهردار  اصفهان:  بهادری- 
مشکالت شهر زیاد است اما اصفهان در مسیر 
نادیده  به معناي  این  و  قرار گرفته است  امید 
گرفتن مشکالت نیست بلکه به معناي اعتماد 
به مشارکت مردم و ظرفیت هاي اصفهان براي 
حل مشکالت است.  قدرت ا... نوروزی در آیین 
افتتاحیه هفته فرهنگی اصفهان ضمن تبریک 
این  در  امیدوارم  کرد:  اظهار  شعبانیه  اعیاد 
که  اصفهان  فرهنگي  هفته  و  زیبا  اردیبهشت 
تالقي زیبایي با اعیاد شعبانیه دارد، بتوانیم هفته 
ای توأم با شادي و نشاط را برای مردم اصفهان 
رقم بزنیم.  وی با بیان اینکه اصفهان، شهری 
اسطوره ای است که تمام جنبه های آن قابل 
ستایش و احترام است، تصریح کرد: دکتر بهمن 
نامور مطلق به زیبایي در کتاب اسطوره-شهر 
اصفهان در رابطه با اهمیت اصفهان مي نویسد: 
اصفهان را هیچ کس از جمله شاه عباس و شیخ 
بهایي نساخت بلکه این اصفهان است که این 

افراد را به جهانیان معرفي کرده است. 
فرهنگی  هفته  در  داد:  ادامه  اصفهان  شهردار 
اصفهان قصد داریم شور و نشاط را در جامعه 

ایجاد کنیم و در روز نکوداشت اصفهان که در 
آذر ماه برگزار می شود نیز از سفرا و مهمانان 
خارجی دعوت می کنیم تا در اصفهان حضور 

یابند. 
وی بیان داشت: اگرچه مشکالت شهر اصفهان 
زیاد و مشکلي ماننده زاینده رود بسیار سخت 
و  شهر  این  هاي  ظرفیت  به  ما  نگاه  اما  است 
مشارکت مردم است و در این راه نا امید نخواهیم 
بود. هنر و فرهنگ این شهر آن قدر سترگ و 
ناچیز  آن  مقابل  در  است که مشکالت  عظیم 
هستند و ما باور داریم که با فرهنگ و هنر مي 
توان بسیاري از مشکالت را برطرف کرد. شهردار 
اصفهان ادامه داد: پیام هفته فرهنگی اصفهان 
این است که این شهر زنده است و به توسعه 
خود با خالقیت های شهروند محور ادامه می 
معنوی،  های  سرمایه  اینکه  بیان  با  وی  دهد. 
سرمایه اجتماعی و سرمایه هاي انسانی زیادي 
روح  هنر،  کرد:  تأکید  دارد،  وجود  اصفهان  در 
اصفهان است و فرهنگ در این شهر ریشه دارد. 
هنر آزاد، هنر برای هنر و هنر برای مردم، راه 

های التیام دردهای این شهر هستند. 

کاهش 5۰ درصدی آورد سدهای 
کرمانشاه 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه آورد 
را 183 میلیون  آبی جاری  استان در سال  سدهای 
مترمکعب اعالم کرد که 56 درصد  نسبت به شرایط 

نرمال کاهش داشته است.
به نقل از  ایسنا، کیاست امیریان در کارگروه سازگاری 
با کم آبی استان، از بحرانی منابع آب در کشور و استان 
کرمانشاه یاد کرد و گفت: بر اساس استانداردها هر 
کشوری که بیش از 40 درصد از منابع آبی تجدید پذیر 
خود را در سال مصرف کند در تنش آبی قرار دارد که ما 
در ایران حدود 85 درصد این منابع را مصرف می کنیم.

وی یکی از مهمترین عوامل باال بودن مصرف آب در 
و  برشمرد  پایین بخش کشاورزی  راندمان  را  کشور 
تاکید کرد: در دنیا به ازای مصرف یک مترمکعب آب 
حدود سه کیلوگرم ماده خشک تولید می شود که این 
عدد در کشور ما یک کیلوگرم است. مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای استان کرمانشاه از وضعیت مصرف آب 
در کرمانشاه هم یاد کرد و گفت: پتانسیل برداشت 
آب منابع زیرزمینی در استان کرمانشاه 1.3 میلیارد 
دست  در  آب  میزان  که  است  سال  در  مترمکعب 
هم  سال  در  مترمکعب  میلیارد  به 1.4  بهره برداری 
می رسد. امیریان خاطرنشان کرد: در استان ما حدود 
946 هزار هکتار اراضی قابل کشت کشاورزی وجود 
دارد که بخش عمده مصرف آب نیز مربوط به همین 
بخش است. وی درباره میزان ذخیره سدهای استان نیز 
یادآوری کرد: اکنون 94 درصد حجم سدهای استان 
پر از آب است، اما بخش زیادی از این میزان ذخیره 
مربوط به سال های گذشته است و در سال آبی جاری 
آورد چندان زیادی پشت سدهای استان نداشتیم. به 
گفته این مسئول، آورد سال آبی جاری برای سدهای 
کرمانشاه 183 میلیون مترمکعب است که این عدد 
باید در شرایط نرمال 390 میلیون مترمکعب باشد و 
حدود 56 درصد کاهش داشتیم. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای استان کرمانشاه میانگین بارش های استان تا 
ساعت هشت صبح روز گذشته ) دوم اردیبهشت( را نیز 
399 میلی متر اعالم کرد که نسبت به سال گذشته 8.6 
درصد و نسبت به میانگین بلندمدت 8.5 درصد کاهش 
داشته است. وی ادامه داد: بیشترین بارش از پاوه به 
میزان 716 میلی متر و کمترین بارش از قصرشیرین 
خاطرنشان  امیریان  است.  بوده  میلی متر   249 و 
کرمانشاه،   از  نیز  را  بارندگی  کاهش  بیشترین  کرد: 
قصرشیرین و جوانرود داشتیم. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای استان کرمانشاه  در ادامه به عملکرد انسداد 
چاه های استان در سال قبل هم اشاره کرد و گفت: سال 

گذشته 429 حلقه چاه را در استان مسدود کردیم.

خبر

سرپرست شهرداری کرج تاکید کرد:

تحقق اهداف عالیه سازمانی 
 در گرو رعایت اصل صداقت

سرپرست شهرداری کرج، تحقق اهداف عالیه سازمانی را در گرو رعایت 
و  کرد  عنوان  بکارگیری صداقت  یعنی  مردم،  با  ارتباط  اصل  مهمترین 

اجرای این مهم را در مدیریت شهری بسیار ضروری دانست. 
به گزارش زمان؛ محمدرضا احمدی نژاد با اشاره به اینکه یکی از اساسی 
ترین تاکیدات دین مبین اسالم رعایت اصل صداقت میان مسئوالن و 
مردم است، اجرای آن را مبین موفقیت و دستیابی به اعتماد شهروندان 

به عنوان یک معیار زیربنایی در عرصه کار و خدمت ارزیابی کرد.
ویژگی  و  مبنا  مهمترین  شهروندان،  اعتماد  جلب  همچنین  افزود:  وی 
به منظور جلب مشارکت اجتماعی و تحقق اهداف مدیریت شهری در 

سطح کالن است.
احمدی نژاد، تحقق اهداف مدیریت شهری بدون مشارکت شهروندان را 
ناممکن دانست و خاطرنشان کرد: یک شهر خوب با شهروندانش معنا 
پیدا می کند و هیچ طرحی در جامعه ای مدنی به نام شهر محقق نمی 

شود مگر در سایه مشارکت و همکاری ساکنان آن.
وی تصریح کرد: در دوره کوتاه مدیریتی که به عهده اینجانب گذاشته 
شده است اولویت خود در اجرای امور را منوط به رعایت اصل صداقت 
در  صداقت  و  شفافیت  جایگاه  تحکیم  و  استوارسازی  برای  و  دانسته 

مجموعه مدیریت شهری تالش خواهم کرد.

رفع 63۱ مورد اتفاقات آب  در مینودشت

فاضالب  و  آب  امور  در  ما  همکاران  گفت:  مقدم  تختی  حسن 
منطقه مینودشت تمامی تالش خود را می کنند که این اتفاقات 
تا  شود  رفع  آب  قطعی  حداقل  با  و  ممکن  زمان  کمترین  در 

شهروندان با مشکالت کمتری مواجه شوند.
وی  خاطرنشان کرد: در سال گذشته 997 کنتور خراب مشترکین 

با هدف کاهش هدررفت آب تعویض شد.
کنتورهای  از  بازدید  مورد   135 اینکه  بیان  با  مقدم  تختی 
انجام شده است، تصریح کرد: 34 مورد  مشترکین در سال 96 
مورد   164 شبکه،  شستشوی  کیلومتر   163 کنتور،  جابجایی 
اصالح  متر   464 و  هزار  یک  فرسوده،  انشعاب  استانداردسازی 
آب  توزیع  شبکه  توسعه  متر   382 و  هزار  یک  و  توزیع  شبکه 
بخشی از اقدامات انجام شده در امور منطقه مینودشت می باشد. 
آب  تامین  با هدف  کلرسنجی  مورد  و 772  هزار  دو  افزود:  وی 

آشامیدنی سالم و بهداشتی برای شهروندان انجام شده است.
دیگر  به  اشاره  با  مینودشت  منطقه  فاضالب  و  آب  مدیرامور 
چهار  کنتور،  یابی  نشت  مورد   190 گفت:  شده،  انجام  اقدامات 
هزار و 865  مورد بازرسی چشمی و دیداری، نصب 10 دستگاه 
کردن شیرآالت شبکه، 325  مرئی  مورد  آنالین، 79  فشارسنج 
مورد تعویض و تغییر قطر کنتور از دیگر اقدامات انجام شده می 
باشد. گفتنی است؛ تعداد 11 هزار و 494 مشترک تحت پوشش 

امور آب و فاضالب منطقه مینودشت می باشند.

خبر

محله  سالمت  کانون  اولین  رشت:  منکویی- 
وزارت  اجتماعی  معاون  حضور  با  گیالن،  استان 
محله  در  پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
ایازی  هادی  دکتر  شد.  افتتاح  رشت  حمیدیان 
معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، در سفر خود به استان گیالن با حضور 
در مراسم افتتاح این کانون، با اشاره به ضرورت 
بهداشت  وزارت  در  اجتماعی  معاونت  تشکیل 
گفت: با تشکیل معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، 
زمینه مشارکت های بین بخشی سایر وزارتخانه ها 
و دستگاه های اجرایی برای تامین و حفظ سالمت 
مردم فراهم شد. در این راستا، ارتقای مشارکت 
مردم در عرصه های سالمت، تقویت سازمان های 
مردم نهاد سالمت، کمک خیرین به نظام سالمت 
بر  موثر  اجتماعی  مولفه های  از  دیگر  بسیاری  و 

سالمت، از اهداف تشکیل معاونت اجتماعی بود.
از  این که قریب 75 درصد  بیان  با  ایازی،  دکتر 
حیطه  از  خارج  سالمت،  به  مربوط  موضوعات 

مسوولیتی مدیریت نظام سالمت است، خاطرنشان 
کرد: بدون همکاری بین بخشی و همراهی سایر 
سازمان های که عملکرد آنها به نوعی با سالمت 
مردم مرتبط است، نمی توان به سالمت مطلوب 

در جامعه دست یافت.
در ادامه دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک- رییس 

دانشگاه علوم پزشکی گیالن، با بیان این که مقوله 
اجتماعی شدن سالمت به عنوان یکی از مهمترین 
پزشکی  علوم  دانشگاه  کار  دستور  در  ها  اولویت 
سالمت  کانون  اولین  گفت:  دارد،  قرار  گیالن 
محله به منظور ارتقای سالمت همه جانبه مردم 
به  مقوله سالمت،  اجتماعی شدن  راستای  در  و 

همت دانشگاه عوم پزشکی گیالن و با همکاری 
ورزشی شهرداری  و  اجتماعی  فرهنگی،  سازمان 
رشت، افتتاح شد. وی افزود: با توجه به این که 
سالمت  ارتقای  طرح،  این  مهم  اهداف  از  یکی 
کانون سالمت  استقرار  با  است،  مردم در گیالن 
به ویژه در محالت محروم و  محالت در استان، 
ارتقای سالمت  برای  مردم  پرجمعیت، مشارکت 
جامعه افزایش می یابد. وی افزود: یکی دیگر از 
ایجاد  محالت،  در  سالمت  کانون  ایجاد  مزایای 
نشاط و شور اجتماعی و فرهنگ سازی در بین 
مردم به ویژه جوانان جهت برطرف کردن آسیب 
بنیان  تحکیم  و  اجتماعی  و  روانی  روحی،  های 
تصریح  چابک  زاده  یوسف  دکتر  است.  خانواده 
کرد: در زمان بروز بحران های طبیعی و اجتماعی 
نیز بهره گیری از افراد ساکن در محالت، بهترین 
فرصت را برای پیشگیری و رفع معضالت فراهم 
می کند. در این زمینه استفاده صحیح از فضای 
مجازی و تکنولوژی برای تبادل اطالعات می تواند 

تاثیر گذار باشد.

افتتاح اولین کانون سالمت محله گیالن، در رشت

نظریه کارشناسی
با توجه به وصول نظریه کارشناسی در پرونده کالسه 950425 و مجهول المکان بودن 
خوانده حق وردی شمس بدینوسیله به استناد ماده 73 آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار درج می گردد تا خواندگان موصوف ظرف مهلت هفت روز جهت مالحظه 
نظریه کارشناسی به دفتر شعبه 8 حقوقی شهریار مراجعه نمایند درغیراین صورت این 

متن به عنوان ابالغ قانونی محسوب و دادگاه تصمیم مقتضی خواهد کرد.م.الف:31989
منشی شعبه 8 دادگاه حقوقی شهریار-کشاوری

آگهی انحصار وراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  شناسنامه شماره  2464  دارای  نظیری  غالمرضا  آقای 
235/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
شادروان علی نظیری به شناسنامه 16 در تاریخ 97/1/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته اند. ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- داود نظیری     ش.ش: 1958     س.ت : 1352         پسر  

2- غالمرضا نظیری      ش.ش: 2464    س.ت : 1359         پسر
3- حمیدرضا نظیری       ش.ش:  2133   س.ت: 1362        پسر

4- زهرا نظیری    ش.ش: 34        س.ت: 1347        دختر
5- اکرم نظیری   ش.ش: 4880      س.ت: 1348         دختر

6- سمانه نظیری         ش.ش: 044418   س.ت: 1367           دختر
7- فریده نظیری         ش.ش: 1944      س.ت: 1356           دختر

8- فاطمه علیجانی      ش.ش: 201         س.ت: 1328           همسر
تا  نماید  آگهی می  نوبت  رادریک  مزبور  مقدماتی در خواست  تشریفات  انجام  با  اینکه 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف: 31999
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی انحصار وراثت
آقای مسعود حسینی ثابت دارای شناسنامه شماره  0014107929 به شرح دادخواست 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   4384 کالسه  به 
تاریخ  در   31 شناسنامه  به  کالئی  بین  ثابت  حسینی  ابراهیم  شادروان  که  شده  داده 
الفوت آن مرحوم  ورثه حین  اند.  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  1338/9/30اقامتگاه 

منحصر است به : 
1- سجاد حسینی ثابت بین کالئی       ش.ش: 15           س.ت : 1364         پسر  

2- مسعود حسینی ثابت بین کالئی     ش.ش:0014107929           س.ت : 1370         
پسر

3- سکینه مقدسی پهدانی           ش.ش: 1661   س.ت: 1340         همسر
تا  نماید  آگهی می  نوبت  رادریک  مزبور  مقدماتی در خواست  تشریفات  انجام  با  اینکه 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف: 31984
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی انحصار وراثت
خانم زهرا واحد دارای شناسنامه شماره  4860 به شرح دادخواست به کالسه 245 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان 
مجیدموالیی زراسوند به شناسنامه 462 در تاریخ 96/11/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته اند. ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- محمدموالئی زراسوند       ش.ش: 0026573288           س.ت : 1390         پسر  
2- محدثه موالئی زراسوند     ش.ش:0150253389             س.ت : 1381          دختر

3- زهرا واحد           ش.ش: 4860       س.ت: 1358         همسر
تا  نماید  آگهی می  نوبت  رادریک  مزبور  مقدماتی در خواست  تشریفات  انجام  با  اینکه 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف: 31980
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

اجرائیه 
نشانی: شهریار-کهنز-خ  بهادری   نام خانوادگی:  نام: خسرو   له 1-  مشخصات محکوم 

انقالب-ک مسجد-بن بست آرزو-پ33
مشخصات محکوم علیه

1- نام:مریم   نام خانوادگی: زاد جانعلی چوبری   نشانی: مجهول المکان
محکوم به: بموجب دادنامه شماره 885 مورخ 96/8/27 شورای حل اختالف شهریار حوزه 
یک که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه حکم به محکومیت محکوم علیه به مبلغ یکصد و 
دوازده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و بیست هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدورچک لغایت وصول آن درحق محکوم له 

صادرو اعالم گردد.به انضمام نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفاد آنرا 
بموقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کند که اجراء 
حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت)ده روز صورت جامع دارایی خود را به قسمت تسلیم کند اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادربه 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4- عالوه بر 
موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون 
اجرای احکام وقانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده 

است توجه نموده و به آن عمل نماید..م.الف:31979
شعبه یک شورای حل اختالف شهریار

اجرائیه 
مشخصات محکوم له 1- نام: زهرا  نام خانوادگی: زمانی  نشانی: اندیشه فاز دو-گلستان 

2-بلوک 16-واحد 5
مشخصات محکوم علیه 1- نام:محمد کاظم   نام خانوادگی: محبی   نشانی: مجهول المکان

محکوم به: بموجب دادنامه شماره 3234 مورخ 96/8/20 شورای حل اختالف شهریار 
حوزه دوم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه حکم به محکومیت محکوم خوانده به مبلغ 
پنجاه و پنج میلیون ویکصدوهشتاد هزار ریال بابت اجور معوقه تا تاریخ 96/4/27 و مبلغ 
نهصد وهشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرو اعالم می دارد.ضمنا 

نیم عشر دولتی هزینه اجرایی طبق تعرفه دریافت گردد.
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع 
اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کند که اجراء حکم واستیفاء 
محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت)ده روز 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف 
سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادربه اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید 
لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 
محکوم خواهید شد.4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می 
باشد به مواردی از قانون اجرای احکام وقانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید..م.الف:31995
شعبه دو شورای حل اختالف شهریار

اجرائیه 
مشخصات محکوم له  1- نام: مسلم  نام خانوادگی: مختاری  نشانی: شهریار-فردوسیه-خ 

شهید فهمیده-بن بست چهارم-انتهای کوچه- پالک 203
مشخصات محکوم علیه

1- نام:بهرام   نام خانوادگی: لطیفی   نشانی: مجهول المکان
محکوم به: بموجب دادنامه شماره 4385 مورخ 96/11/16 شورای حل اختالف شهریار 
حوزه دوم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه حکم به الزام خوانده ردیف دوم به انتقال 
سند رسمی خودروی مارالذکر به انضمام مبلغ چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

درحق خواهان صادرو اعالم می دارد و همچنین نیم عشر دولتی.
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفاد آنرا 
بموقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کند که اجراء 
حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت)ده روز صورت جامع دارایی خود را به قسمت تسلیم کند اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادربه 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4- عالوه بر 
موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون 
اجرای احکام وقانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده 

است توجه نموده و به آن عمل نمایید..م.الف:31985
شعبه دو شورای حل اختالف شهریار

اجرائیه 
مشخصات محکوم له 1- نام: عباس  نام خانوادگی: دباغی حکم آبادی  نشانی: شهریار-

مهدیه-آزادگان 11-آزادگان 4-پالک 5-طبقه 2
مشخصات محکوم علیه

1- نام:شاهزاده   نام خانوادگی: بیگم ذکائی   نشانی: مجهول المکان
محکوم به: بموجب دادنامه شماره 1599 مورخ 96/11/28 شورای حل اختالف شهریار 
شعبه دهم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
8/655/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 130/000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق 

محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی درحق دولت.
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفاد آنرا 
بموقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3-مالی معرفی کند که اجراء 
حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد چنانچه خود راقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت)ده روز صورت جامع دارایی خود را به قسمت تسلیم کند اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادربه 
اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد 
اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4- عالوه بر 
موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون 
اجرای احکام وقانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده 

است توجه نموده و به آن عمل نماید..م.الف:31997
شعبه 1۰ شورای حل اختالف شهریار

آگهی مزایده مال غیرمنقول در مرحله اول
پرونده کالسه 962476 صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریار آقای سید مرتضی سید 
سلیمی فرزند سید مختار و علیه آقای وحید محرمی فرزند علی اصغر بخواسته مطالبه 
وجه به مبلغ 2/842/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 1/050/000 ریال نیم عشر 
دولتی که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزش شش 
دانگ ملک توقیفی به مبلغ 4/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید 
در روز چهارشنبه تاریخ 97/2/26 از ساعت 10الی 11 در محل شعبه اول اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهریار ط همکف از طریق مزایده عمومی به فروش برسد و آدرس ملک 
مورد نظر واقع در اندیشه فاز یک-بلوار دنیامالی-خ 12 غربی-نبش بن دوم-پ 27 می 
باشد.لذا طالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع  و هماهنگی این اجرا از 
اموال بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت  نمایند.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع وهرکسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان 
برنده مزایده شناخته شده و10درصد از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و 
باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و ملک به وی 

منتقل خواهد شد.مشخصات ملک توقیفی به شرح زیر می باشد.
شش دانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت سی و سه متر و نود و پنج سانتی 
مترمربع با یک برگ سند به شماره ورقه مالکیت 173887 شماره ملک ثبتی 47/29162 
مورد ثبت 228634 صفحه 38 به مالکیت آقای سید مرتضی سید سلیمی واقع در سمت 
شرقی طبقه همکف قطعه دوم تفکیکی به نشانی اعالمی صدراالشاره که حسب اظهارات 
بازدید  باشد.مشخصات فنی و ملکی در حین  آقای وحید محرمی می  اجاره  مالک در 
کارشناسی )96/10/26( مغازه مورد در زمان بازدید در شغل مبل و تشک و سرویس 
خواب فروشی دایر و در اجاره غیر قرار داشت.ساختمان مغازه اسکلت بتنی تیرچه دیوار 
به  باشد.مغازه مذکور  آلومینیومی می  برقی  دارای کرکره  مغازه گچ کف سنگ شیشه 
مساحت 12/5 مترمربع دارای بالکن احداثی می باشد که در سند قید نشده و دارای 
انشعاب آب و برق اختصاصی می باشد که باتوجه به جمیع معامالت روز منطقه کشش 
فعلی بازار و محدوده مغازه که در بورس مبل و کاالی خواب واقع شده ارزش شش دانگ 
مغازه به صورت نقد بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی در صورت نداشتن منع نقل و 
انتقال جمعا به ارزش 4/500/000/000 ریال می باشد و چنانچه روز مزایده مصادف با 

روز تعطیل گردید مزایده در فردای همان روز و ساعت انجام خواهد شد.م.الف:32000
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهریار

آگهی مزایده مال غیرمنقول در مرحله اول
پرونده کالسه 960363 صادره از شعبه 38 دادگاه حقوقی تهران)مجتمع صدر( آقای 
تایماز پورعباس نویدی فرزند اکبر و علیه آقای احمد یوسفی فرزند حاجی  بخواسته 
مطالبه وجه به مبلغ 997/100/690 ریال اصل خواسته و مبلغ 49/855/035 ریال نیم 
عشر دولتی که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزش 
شش دانگ ملک توقیفی به مبلغ 13/392/000/000 ریال ارزیابی گردیده که سپس 
مقرر گردید درتاریخ 97/2/25 روز سه شنبه از ساعت 10الی 11 در محل شعبه اول 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار طبقه همکف اتاق 83-82 از طریق مزایده عمومی 
به فروش برسد و آدرس ملک مورد نظر واقع در شهریار-بعد سعید آباد-نرسیده به پمپ 
بنزین سمت شرق جاده-خ آزادگان می باشد.لذا طالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ 
مزایده با اطالع  و هماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ 
یاد شده در مراسم مزایده شرکت  نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع وهرکسی 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و10 درصد  از کل 
مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول 
هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و ملک به وی منتقل خواهد شد.مشخصات ملک توقیفی 

به شرح زیر می باشد.
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 12/828 به مساحت 4464 
مترمربع تحت مالکیت آقای احمد یوسفی با مختصات جهاتی 3946134،516185 فاقد 
کاربری به نشانی صدراالشاره که با توجه موقعیت مکانی و درنظر گرفتن موقعیت ملک 
اولیه قبل از تفکیک و تقسیم پالک فوق الذکر و درنظر گرفتن جمیع جهات و تمامی 
ریالی کل شش  ارزش  بدهی  و  دیون  نظرگرفتن  در  با  و  حاکم  شرایط  و  موثر  عوامل 
دانگ آن برابر با 26/784/000/000 ریال و ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ برابر با 
13/392/000/000 ریال تعیین شده.توضیح اینکه پرداخت هزینه انتقال سند و تحویل 
ملک به عهده این اجرا نمی باشد و حسب اظهارات شفاهی محکوم علیه ملک در تصرف 
وی می باشد.قیمت پایه کارشناسی سه دانگ جهت مزایده 13/392/000/000 ریال می 
باشد و چنانچه روز مزایده مصادف با روز تعطیل گردید مزایده در فردای همان روز و 

ساعت انجام خواهد شد.م.الف:31988
شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهریار

آگهی مزایده مال غیرمنقول در مرحله اول
پرونده کالسه 963203 صادره از شعبه 201 دادگاه حقوقی شهید مفتح تهران آقای/خانم 
فرحناز صدرعاملی و علیه آقای/خانم منصور طغیانی به مبلغ 3/500/000/000 ریال اصل 
خواسته و مبلغ ریال نیم عشر دولتی که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس 
رسمی دادگستری ارزش حق نسق توقیفی به شرح ذیل ارزیابی گردیده که سپس مقرر 
گردید در تاریخ 97/03/02 از ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهریارواقع درشهریارشهرک اداری واحد اجرای احکام مدنی از طریق مزایده عمومی به 
فروش برسد و آدرس ملک مورد نظر واقع در میدان جهاد-بلوار شورا-میدان اول-قطعه 
تفکیکی 297 می باشد.لذا طالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع  و 
هماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم 
مزایده شرکت  نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع وهرکسی باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و10 درصد از کل مبلغ فروش فی 
المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی 
از خریدار اخذ و ملک به وی تحویل خواهد شد.مشخصات ملک توقیفی به شرح زیر می 

باشد.
یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1500 مترمربع قطعه 297 
تفکیکی پالک 1775 فرعی از 46 اصلی مفروز از پالک ثبتی مذکور فارغ از وجود هرگونه 
دیون احتمالی و موارد بازداشتی و حتی رهنی دیگر به مبلغ 3/000/000/000 ریال و 
نهایتا یک دانگ مشاع از پالک مذکور جهت اجرای مزایده به مبلغ 500/000/000 ریال 

معادل پنجاه میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد.م.الف:31994
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهریار

آگهی مزایده مال غیرمنقول 
در نوبت اول در پرونده کالسه فوق الذکر به موجب اجرائیه نیابت واصله از شعبه 264 
ناصر میرحسینی والدین متوفی آمنه  امینی و  خانواده درخصوص مطالبات خانم زهرا 
میرحسنی از آقای ابوالفضل شیخی  بابت مهریه به میزان 750 عدد سکه تمام بهار آزادی 
و هزینه های دیگر از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق محکوم لها و مبلغ 
453/342/500 ریال بابت هزینه اجرایی در حق دولت که پس از توقیف مال طی مراحل 
قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزش شش دانگ ملک توقیفی به شماره 
ریال  میزان 1402200000  به  مشاع  دانگ  از شش  دانگ  دو  ثبتی 12/2075  پالک 
ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید در روز چهارشنبه تاریخ 97/2/26 از ساعت 9 الی 
10 در محل اجرای احکام مدنی)خانواده( دادگستری شهریار از طریق مزایده به فروش 
برسد.لذا طالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع  و هماهنگی این اجرا از 
اموال بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت  نمایند.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع وهرکسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان 
برنده مزایده شناخته شده و10 درصد از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و 
باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و ملک به وی 

تحویل خواهد شد.اموال توقیفی به شرح زیر می باشد.
ملک توقیفی عبارت است به پالک ثبتی 2075 فرعی از 12 اصلی به مساحت 882/32 
مترمربع ملک مورد مزایده یک قطعه زمین محصور کارخانه تولید بتن درحال حاضر فعال 
می باشد.ضمنا فقط معادل طلب ملک فوق الذکر قابل فروش می باشد.نشانی: باغستان-

سعید آباد- وحید 2 کارخانه بتن
ضمنا مبلغ کارشناسی پالک ثبتی به مبلغ  1402200000 ریال می باشد و چنانچه روز 
مزایده مصادف با روز تعطیل گردید مزایده در فردای همان روز و ساعت انجام خواهد 

شد.م.الف:31982
مدیر دفتر اجرای احکام خانواده دادگستری شهرستان شهریار-بابایی
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سونامي سرطان در ایران وجود ندارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان این که وجود سونامی سرطان در ایران، 
صحت ندارد، گفت: میانگین سرطان در کشور پایین تر از متوسط جهانی است.

 ابوالفضل ایرانی خواه همزمان با هفته سالمت با حضور در دفتر آیت اهلل نوری 
همدانی با این مرجع تقلید دیدار و گفت وگو کرد.

وی در این دیدار به طرح تحول نظام سالمت اشاره کرد و گفت: عدالت محوری 
در عرصه سالمت یکی از موضوعات اساسی و مهم است که همواره وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی به این موضوع تأکید دارد و شعار امسال نیز 

که با عنوان سالمت برای همه بوده، عدالت محوری را مدنظر قرار داده است.
ایرانی خواه با بیان این که همه دستگاه ها و نهادها در امر سالمت مردم نقش 
دارند، گفت: وزارت بهداشت تنها در 30 درصد از تأمین سالمت و بهداشت 

جامعه نقش دارد و مابقی آن بر عهده دستگاه ها و خود مردم است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: استانداران، مسئوالن مجمع سالمت 
استان ها هستند و از این  رو می توانند تمام دستگاه ها را فعال کنند تا به موضوع 
مهم سالمت بپردازند. وی با تأکید بر لزوم خودمراقبتی در جامعه عنوان کرد: 
موضوع امید به زندگی در نظام جمهوری اسالمی ایران گسترده شده و باید با 

خودمراقبتی اجازه مبتال شدن به برخی بیماری ها در سنین باال را نداد.
باالی 35 سال دچار فشار  از مردم  ایرانی خواه تصریح کرد: 30 درصد 
خون هستند که خودشان خبر ندارند و از این رو باید توجه به  سالمت 
توسط خود مردم مدنظر باشد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم به برخی 
گفته ها در خصوص سونامی سرطان در کشور اشاره و اظهار کرد: این 
ندارد،  در کشور وجود  و هیچ سونامی سرطانی  نیست  موضوع صحیح 
دیگر  از سوی  و  ثبت سرطان گسترده تر شده  سامانه  این سال ها  طی 
نیز شاهد هستیم و تصور می شود که سونامی سرطان  را  افزایش عمر 
صورت گرفته، در حالی که میانگین سرطان در کشور کمتر از متوسط 

جهانی است.

انتظار بازنشستگان از مجلس در مورد معیشت و درمان

از  درمانی  هزینه های  گفت:  بازنشستگی کشوری  مدیرعامل صندوق 
زمان تولد تا 60 سالگی تنها یک چهارم هزینه های درمانی پس از 60 
سالگی است و این به آن معنا است، که در این دوران با هزینه ها و 

مشکالت متعدد مواجه هستیم.
تقی زاده در نشست مشترک با معاون فنی، مدیران کل فنی و درآمد و 
هزینه صندوق بازنشستگی کشوری که با حضور سید مهدی فرشادان 
نماینده مردم سنندج و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و 
عباس گودرزی نماینده مردم ممسنی و عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی برگزار شد، اظهار داشت: باید در کنار اجرای طرح 
به  نیز  ساختاری  و  سیستمی  پارامتریک،  اصالحات  پلکانی،  افزایش 
سرعت و با جدیت دنبال شود و بررسی دقیق و علمی کنیم که چگونه 
و با چه ابزاری می توان اتکای صندوق ها به دولت را کاهش داد. تقی 
زاده تاکید کرد: هزینه های درمانی از زمان تولد تا 60 سالگی تنها 
یک چهارم هزینه های درمانی پس از 60 سالگی است و این به آن 
معنا است، که در این دوران با هزینه ها و مشکالت متعدد در حوزه 
اندیشی  چاره  باید  که  هستیم  مواجه  عزیزان  این  سالمت  و  درمان 
بازنشستگی در این زمینه ها کاهش یابد.  شود و هزینه های دوران 
وی از همه نمایندگان مجلس خواست تا نسبت به تشکیل و فعالیت 
کارگروه بازنشستگی در مجلس اقدام کنند و افزود: من معتقدم که 
یک  بلکه  نیستند  کشور  برای  بحران  یک  بازنشستگی  های  صندوق 

مساله هستند و مساله قابل حل است. 
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خشونت، حسی مخرب و ویرانگر
 * سرهنگ سید جمال موسوی 
 رئیس اداره آموزش و مشارکت عمومی معاونت اجتماعی فاتب

به نظر میرسد » خشم«، »خشونت« و »پرخاشگری« واژه 
هایی هستند که با نزاع و درگیری در ارتباط بوده و به 
نوعی میتوان گفت که درهم تنیده شده اند. خشم، یک 
هیجان کامالًَ طبیعی است و مانند سایر احساسات نشانه 
سالمت و تندرستی و عواطف انسانی میباشد، اما هنگامی 
که از کنترل خارج شده و تبدیل به خشونت میگردد، 

میتواند به یک حس مخرب و ویرانگر تبدیل شود.
 زمینه بسیاری از آسیب پذیری های فردی مربوط به 
رفتارها و واکنش هایی است که فرد ممکن است در 
شرایط گوناگون از خود بروز دهد. پرخاشگری یکی از 
اختالالت رفتاری است که با هدف دفاع از خود و صدمه 
رساندن به طرف مقابل صورت میگیرد. اما گاهی فرد 
پرخاشگر برای دفاع از خود، به خود نیز صدمه میرساند! 
پرخاشگری میتواند از تندخویی و عصبانیت کنترل نشده 
و گستاخی، تا خودزنی، دیگر آزاری و حتی رفتارهای 
تخریب گرایانه علیه اموال و اماکن خصوصی و عمومی 

بروز داده شود.
پرخاشگری ممکن است معلول هر موقعیت ناخوشایندی 
از قبیل درد، بیماری، دلتنگی، استرس، ناکامی و ... باشد. 
گاهی ممکن است فرد به دلیل فقط چند ثانیه توقف 
اتوبوس، تاکسی،  به  یا دیررسیدن  پشت چراغ قرمز و 
سرویس و... پرخاشگری نماید. اما مهمترین عامل در 
بروز پرخاشگری ناکامی ها هستند. به عبارت دیگر وقتی 
فرد به هر دلیل نتواند با استفاده از شیوه های منطقی و 
معقول به هدف خود دست یابد و یا از خود دفاع کند، 
ممکن است رفتاری پرخاشگرانه متناسب با سطح ناکامی 
از خود بروز دهد. البته این بدان معنا نیست که ناکامی 
همواره منجر به پرخاشگری می شود یا این که تنها علت 
پرخاشگری است، اما می توان ناکامی و درد را از علل مهم 

پرخاشگری به شمار آورد. .
از نظر افراد عصبی و پرخاشگر بروز رفتار پرخاشگرانه ، 
باعث رسیدن به نوعی آرامش میشود، اما متخصصین 
امر بر این عقیده اند که پرخاشگری نه تنها از شدت 
بلکه خود مولد خشونت خواهد  عصبانیت نمی کاهد 
تا  رفتارهای پرخطر  بروز  به  بود و ممکن است منجر 
حد خودکشی و دیگرکشی شود. ضمن این که توجیه 
رفتارهای پرخاشگرانه توسط افراد همیشه عصبانی به این 
معنا نیست که این افراد از اعمال خشونت لذت میبرند، 
چرا که آثار و عالئم پرخاشگری تنها به مظاهر بیرونی و 
هیجانی خالصه نشده و واکنشهای غدد درون ریز و تغییر 
در میزان ترشح هورمونها را به دنبال خواهد داشت که این 
تغییرات منشاء بروز بسیاری از بیمارهای جسمی و روان 

تنی خواهند بود.
توصیه های الزم برای کنترل خشم و کاهش خشونت :

1( به اعضاء خانواده و یا زیردستان خود آموزش دهیم که 
مسائل و مشکالت خود را سریعاً با ما در میان گذاشته و 
از انباشته نمودن آنها خودداری نمایند. این نکته را هر 
شخصی بایستی در ارتباطات طولی خود اعمال نماید و 
نباید تصور شود که به عنوان مثال یک مدیر میانی و به 

طور کلی یک فرد تحصیلکرده از آن بی نیاز است.
2( باور داشته باشیم که ممکن است همه خواستنی ها 
دست یافتنی نباشند و واقعیت های حاکم بر خویش و 

محیط زندگی را بپذیریم.
3( شرایط اجتماعی ممکن است همیشه بر وفق مراد ما 
نباشد و آمادگی الزم برای مواجهه با چنین شرایطی را 

داشته باشیم.
4( داشته های خود را دوست داشته باشیم و تنها به 

خواسته هایمان فکر نکنیم.
برای تالش و  ای  پله  بلکه  راه،  پایان  نه  را  ناکامی   )5

شکیبایی بیشتر برای نیل به هدف خود بدانیم.
6( عامل ناکامی خود را به درستی شناسایی نموده و برای 

رفع آن چاره اندیشی کنیم.
7( باور داشته باشیم که رسیدن به راه حل منطقی و 
معقول مشکالت ، تنها با آرامش و تأمل ممکن است و 
مطمئن باشیم در هنگام عصبانیت و پرخاشگری فعالیت 

عادی مغز نیز مختل میشود.
8( سریعاً موقعیتی را که در آن عصبانی شده ایم ترک 

کنیم و هرگز تصور نکنیم که همیشه حق با ما است.
9( همیشه تجربیات و پیامدهای رفتارهای پرخاشگرانه 

خود را به یاد داشته باشیم و نتایج آن را ارزیابی کنیم.
10( اعتماد به نفس خود را از دست نداده و همیشه 

امیدوار باشیم.
11( از خودمان دفاع نکنیم ، وقتی با فردی روبرو شدیم 
که به شدت خشمگین است، توهین میکند، اشیاء را پرت 
میکند، فریاد میکشد و قصد حمله به ما را دارد، بهترین 

راه ، ترک موقعیت است.
12( مرز را مشخص کنیم ، وقتی با فردی روبرو می شویم 
که تا حد زیادی خشمگین است، اما خطرناک به نظر 
نمیرسد، در این صورت می توانیم در موقعیت حضور 
داشته باشیم و به کمک تکنیک » مرز گذاشتن«  با او 

مقابله  کنیم. 
13( او را متوجه پیامد رفتارش کنیم، وقتی مرز بین 
برایش روشن  را روشن ساختیم،  خشم و پرخاشگری 
و  نتایج  چه  با  پرخاشگری  ادامه  در صورت  که  کنیم 

پیامدهایی روبرو خواهد بود.
14( اگر با به کارگیری فنون باال فرد پرخاشگر کمی آرام 
شد و رفتارهای پرخاشگرانه اش را کنار گذاشت، بهتر 
است با احساس با او همدلی کنیم یعنی اینکه خود را به 
جای طرف مقابل بگذاریم و سعی کنیم از دریچه نگاه او 
به مسائل نگاه کنیم. برای این کار بهتر است از جمالتی 
مانند: میفهمم، متوجه ام، و حق با توست، استفاده کنیم. 
پس از همدلی کردن با فرد خشمگین و پس از اطمینان 
به این که به اندازه کافی آرام شده است، به کمک فن 
پرس و جو دالیل خشمگین شدنش را جویا شویم، بدون 

تردید پاسخ مناسبی خواهد داد.
15( تشریک مساعی کنیم، در نهایت باید به فرد پرخاشگر 
نشان دهیم که با او همراه هستیم و تمایل داریم تا جایی 
که در توان داریم به او کمک کنیم. ممکن است نتوانیم 
به اندازه کافی مفید باشیم، اما بیان تشریک مساعی برای 
حل مشکلی که طرف مقابل را تا این حد خشمگین کرده  

، شیوه ای بسیار مفید و مؤثر است.
 16( یکی از راههای کنترل پرخاشگری، آموزش صحیح 
نحوه کنترل آن به کودکان و نوجوانان می باشد. باید به 
کودکان آموزش دهیم که به زندگی امیدوار بوده و برای 
بهبود آن تالش کنند، یأس و ناامیدی را در خود راه ندهند 
و در شکست های خود به جای برخورد انفعالی و یا تصمیم 
و اقدام به هر گونه کار خالف، مقتضای عقل و اندیشه به 
علل شکست بیندیشند و درصدد اصالح رفتار خود و از 
بین بردن عوامل شکست برآیند، هیچ وقت هنگام خشم و 

عصبانیت تصمیم نگیرند و اقدام به کاری نکنند.
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 رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به اهمیت حفظ 
از  باید  محیط زیست، گفت: فرهنگ سازی حفظ محیط زیست 

مدارس آغاز شود.
مهراله رخشانی مهر  با بیان اینکه  اکنون موضوع مدارس سبز به طور 
جدی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است، به 
ایسنا گفت: مسئولیت و مدیریت مدارس سبز در وزارت آموزش و 

پرورش به نوسازی مدارس واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون به سه استان در کشور ماموریت داده 
شده که در این خصوص مطالعه کنند، اظهار کرد: اولین مدارس سبز 
کشور در سه استان تهران، زنجان و سیستان و بلوچستان احداث 
می شود. معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس با اعالم اینکه 
خود این استان ها داوطلب مدارس سبز بودند و پذیرفتند از محل 
منابع مالی استانی سه مدرسه سبز را ایجاد کنند، گفت: باید به جد 

در راستای حفظ محیط زیست و ایجاد مدارس سبز تالش کرد.
رخشانی مهر  با اشاره به اینکه در سطح کشور 105 هزار مدرسه 
داریم، اظهار کرد: اکنون جمعیت دانش آموزی 50درصد مدارس 
کشور زیر 45 نفر است وبدون شک در مدیریت این تعداد مدارس با 

مشکل مواجه می شویم.

رییس مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی 
تهران گفت: مردم مناطق جنوبی تهران نسبت به مناطق شمالی 
این منطقه بیشتر در معرض سکته قلبی و مغزی قرار دارند و بر 
اثر آن فوت می کنند. فرشاد فرزادفر  در نخستین مجمع سالمت 
استان تهران این مطلب را به استناد نتایج پیمایش ملی عوامل خطر 
بیماری های غیر واگیر در استان تهران بیان کرد. فرزادفر بدون اشاره 
به زمان انجام پیمایش انجام شده افزود: مرگ بر اثر فشار خون باال، 
مشکالت ریوی و حتی سرطان هم در جنوب تهران بیشتر از شمال 
تهران است. وی درباره چاقی و اضافه وزن، وضعیت تهران را تقریبا 
به اندازه سطح ملی بیان کرد و گفت: چاقی در تهران 22درصد و 
اضافه وزن 60درصداست.  این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در ادامه خاطر نشان کرد که برخی مناطق تهران از میزان 
شیوع چاقی باالتری برخوردار است. فرزادفر در این سخنرانی نامی 
از مناطق یاد شده به تفکیک نبرد و در عین حال به این نکته اشاره 
کرد که تهرانیان مستعدتر برای ابتال به دیابت نسبت به کل کشور 
هستند. وی اضافه کرد: دیابت در کشور 10 درصد و در تهران 13 
درصد است که تفاوت زیادی در ابتال به این بیماری را با توجه به 

تمرکز جمعیت در تهران نشان می دهد. 

وزیر بهداشت: باید همه در پیشگیری کمک و عوامل خطر مرگ های 
زودهنگام را به مردم معرفی کنیم.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، سید حسن قاضی زاده هاشمی 
افزود: فشار خون و قد خون باال، مصرف دخانیات و نمک باال همه 
عواملی است که دست خود مردم است و می توان آن ها را کنترل 

کرد.
وی با بیان اینکه افزایش مهاجرت و خشکسالی ها باعث شده است 
جمعیت روستایی ها به شدت کاهش پیدا کند، گفت: در منطقه ما 
ساالنه هفت میلیون نفر به خاطر هزینه های کمرشکن سالمت به 
زیرخط فقر می روند و ما وظیفه داریم در جهت مراقبت از پول مردم 

در حوزه سالمت تالش کنیم.
تهران  در  باید  افزود:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
برنامه های مشخصی در حوزه سالمت داشته باشیم، فقط در سال 

94 حدود 90 هزار ایرانی زیر 55 سال فوت کردند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، سید حسن قاضی زاده 
هاشمی گفت: 55 درصد مردم ایران در سن زیر 70 سالگی می میرند 

که 35 درصد از این رقم مربوط به سکته های قلبی و مغزی است.

بهزیستی کشور  مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد 
اینکه طالق 6.6 درصد رشد مثبت و  ضمن بیان 
گفت:  است  داشته  منفی  رشد  درصد  ازدواج 11 
درصد تغییرات طالق در سال 96 نسبت به سال 95 
، 11 درصد رشد منفی داشته است؛ به عبارت دیگر 
تعداد ازدواج ثبت شده در سال 96 نسبت به سال 

95، 11 درصد کاهش یافته است.
دکتر سید حسن موسوی چلک در مراسم تجلیل از 
مددکاران و روانشناسان بهزیستی استان یزد، گفت: 
به ازای هر سه نفر یک نفر مبتال به اختالل روانی 
به  مورد  کشور، هشت  باالی  جرم  از 10  و  داریم 

»خشونت« بر می گردد.
وی با بیان این که شاخص های سرمایه اجتماعی، 
نشانه خوبی برای جامعه را نشان نمی دهد، اظهار 
به  که  داریم  کشور  در  قانون  از 600  بیش  کرد: 
آسیب های اجتماعی در آنها اشاره شده اما علی رغم 
همه این قوانین و دغدغه هایی که در کشور وجود 
دارد، بخشی از آسیب های اجتماعی را با زور قانون و 

بخشنامه نمی توان حل کرد.
مدیریت  باید  که  این  بر  تاکید  با  چلک  موسوی 
هوشمندانه نسبت به حوزه اجتماعی کشور بیشتر 
صورت گیرد، صداقت را حلقه مفقوده جامعه امروز 
دانست و گفت: جای ارزش و ضدارزش وقتی تغییر 
می کند، احیای مجدد این ارزش ها سخت و دشوار 

است.وی با اشاره به بی تفاوتی اجتماعی در جامعه، 
گفت: این موضوع در حوزه اخالق مورد توجه قرار 

می گیرد که شاخص آن در جامعه باال نیست.
عملکرد  مدیریت  دفتر  مدیرکل  و  رییس  مشاور 
بهزیستی کشور، پایه مشارکت و مسئولیت پذیری را 
اعتماد دانست و گفت: در حوزه اخالق کار نکرده ایم 
و از باال به پایین می خواهیم تزریق کنیم و این شدنی 
نیست. وی افزود: فراموش کرده ایم که شادی حق 
به  را  شادی  می توانیم  کردن  محبت  با  و  ماست 

یکدیگر هدیه دهیم.
موسوی چلک با ابراز نگرانی از وضعیت آسیب های 

حال  در  که  مسیری  گفت:  کشور،  در  اجتماعی 
پیمودن هستیم به درماندگی اجتماعی ختم می شود.

وی مدیریت حوزه اجتماعی را جدی دانست و افزود: 
باید با کار تیمی و بهره گیری از تخصص های مرتبط با 
حوزه اجتماعی برای آسیب های اجتماعی اقدام کرد.

مشاور رییس سازمان بهزیستی کشور تضعیف اخالق 
فردی و اجتماعی را منجر به ناآرامی اجتماعی دانست 
و گفت: جامعه ای که در آن مدارای اجتماعی ضعیف 

می شود، حوزه اخالق نیز در آن ضعیف خواهد شد.
موسوی چلک با اشاره به نادیده گرفتن ظرفیت های 
دینی در حوزه نشاط و شادابی، گفت: جامعه ای که 

در آن نشاط نباشد جایگزین آن خشونت، مشروبات، 
اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی می شود.

وی افزود: شادی و نشاط حق ماست و دین ما نیز 
این را می خواهد.

عملکرد  مدیریت  دفتر  کل  مدیر  و  رییس  مشاور 
بهزیستی کشور با اشاره به 60 سال مددکاری در 
ایران، گفت: متاسفانه به اندازه این 60 سال در ایران 
رشد علمی در حوزه مددکاری و ارتباط هدفمند با 

جامعه جهانی نداشته ایم.
وی از مددکار خواست به دنبال دانش بومی در حوزه 
مددکاری باشند و در تولید دانش جهانی نیز سهم 
داشته باشند. مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد سازمان 
بهزیستی کشور، حوزه اجتماعی در ایران را غیرفعال 
دلیل  به  اجتماعی  مددکاران  داد:  ادامه  و  دانست 
ماموریت هایی که دارند باید روی تعیین کننده های 
تعیین  به 60  اشاره  با  وی  کنند.  توجه  اجتماعی 
کننده اجتماعی، گفت: خودمان باید باور کنیم، دانش 
و مهارتمان را افزایش دهیم و سهم مان در توسعه 

نشاط اجتماعی را نشان دهیم.
موسوی چلک با بیان این که همه اقدامات باید به رفاه 
اجتماعی جامعه منجر شود، اظهار کرد: اگر جامعه به 
زیستن اجتماعی را تجربه نکند، بدان معناست که 
همه اقدامات انجام شده نتوانسته اثربخشی الزم را 

داشته باشد.

کاهش 11 درصدي ازدواج در کشور

 سکته های قلبی و مغزی
 در کمین پایتخت نشینان 

وم معرفی عوامل خطر  لز
ودهنگام مرگ های ز

احداث »مدارس سبز« برای 
اولین بار در۳ استان

آگهی مفقودی 
 147 H 0248902 شناسنامه خودرو سواری سیستم دنا رنگ مشکی متالیک به شماره موتور
ایران 152 ج  انتظامی 31  اHE5HE 01 452453 به شماره   NAAW به شماره    شاسی
11 بنام علی رضائی فرزند حسینعلی به کدملی 4189042528 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است . 
لرستان – خرم آباد 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری هاچ بک ساندرو استپ وی به شماره پالک ایران 82-212ه13 و شماره 
موتورK4MA690 -W188736 و شماره شاسی NAPBSRBYKG1082326 مفقود و 

فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی حصروراثت
آقای مهدی الف باغی نام پدرجعفربشناسنامه8915صادره ازدزفول درخواستی بخواسته صدورگواهی 
حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که970065/1/97مرحوم جعفرالف باغی  بشناسنامه 465صادره 
دزفول درتاریخ97/1/3دردزفول اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتندازمتقاضی ازباال2-محمد امجد 
بشناسنامه15118دزفول3-محسن الف باغی بشناسنامه815دزفول )پسران متوفی(4-فرزانه الف 
باغی بشناسنامه608دزفول5-عظیمه الف باغی بشناسنامه15119دزفول)دختران متوفی(6-صدیقه 
ثبت  درشورا  کالسه970065/1/97ح  متوفی(والغیر.پرونده  بشناسنامه270دزفول)زوجه  ناجی 
گردید. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 

صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف دزفول-محمدرضا عبدی دزفولی

 آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رامین بهاری و محمد رضا فصیحی 

محمدرضا  و  بهاری  رامین  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  معتمدی  محمد  آقای  خواهان 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  اجرائیه  ابطال  خواسته  به  فصیحی 
9709986610600055   شعبه ششم  دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری شهرستان  خرم آباد 
ثبت  و وقت رسیدگی مورخ 1397/3/19 ساعت10:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 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 
رئیس شعبه ششم حقوقی دادگستری خرم آباد – قوام آذر همایون   

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم

خواهان آقای مجید خلوئی فرزند فرج دادخواستی به طرفیت آقای محمدرضا زرگانی فرزندشاکربه 
خواسته مطالبه مبلغ 13/500/000ریال وجه یک فقره چک به شماره 806054به انضمام کلیه 
حل  شوراهای  مجتمع  به  چک  اجرای  88/10/5لغایت  ازتاریخ  وتاخیردرتادیه  دادرسی  خسارات 
اختالف ارجاع و به کالسه 15/97/ش3ثبت و برای روز 97/3/2ساعت 9:30تعیین وقت گردیده 
وچون خوانده مذکورمجهول المکان اعالم شده لذا برحسب تقاضای خواهان ودستورشورا و مستندا 
به ماده73ازقانون آیین درامورمدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراال نتشاردرج و ازخوانده 
فوق الذکردعوت می شود ازتاریخ نشرآگهی به شعبه سوم شورای حل اختالف مراجعه وبا دریافت 
نسخه ثانی دادخواستی و ضمائم آدرس محل اقامت خودرا اعالم درغیراینصورت مفادخواسیت ووقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی وشورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهدنمود. شماره م الف )9/68(
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی مزایده نوبت اول
باتوجه به اینکه درپرونده اجرائی کالسه:960668محکوم له:عارف ارحمیان فرزند:نعیم دادخواستی بطرفیت 
محکوم علیه:شرکت نهادین فلورین مبنی برفروش:اموال واقع دربندرماهشهر-شهرک صنعتی شرکت نهادین 
فلورین رانموده،که این مرجع موضوع رابه کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که نظریه کارشناس وارزش 
کل اموال فوق به شرح ذیل میباشد:1-سه عدددینام)الکتروموتور( به مبلغ16/000/000ریال2-دستگاه 
تولیدموادشوینده)تغلیظ(به مبلغ28/000/000ریال دمونتاژشده و دارای کسری است3-یک عددمخزن فلزی 
به مبلغ30/000/000ریال.4-یک عددتانکربه مبلغ 25/000/000ریال می باشدوتاریخ مزایده روز:دوشنبه 
دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  اول  دفترشعبه  مزایده  ومحل  مورخ:97/2/24ساعت:11الی:12تعیین 
بندرماهشهرمیباشد.ازخریداران دعوت به عمل می آیدپنج روزقبل ازانجام مزایده ازاموال بازدیدنمایند،برنده 
مزایده کسی است که باالترین قیمت را اعالم نموده وده درصدازقیمت پیشنهادی رافی المجلس به حساب 
سپرده دادگستری بندرماهشهربه شماره:2171292303009واریزومابقی راظرف یک ماه پرداخت نمایدوپس 
ازتاییدمزایده توسط دادگاه صادرکننده رای،تقاضای انتقال مالکیت اموال رانماید،درصورت عدم تاییدمزایده 
خریدارمستردخواهدشدودرصورت  به  واریزی  درصدپیشنهادی  ده  رای،مبلغ  صادرکننده  دادگاه  توسط 
واریزننمایدویااعالم  دادگستری  مقرربه حساب سپرده  رادرزمان  مزایده  تایید،چنانکه خریدارمابقی وجه 
نفع دولت ضبط خواهدگردیدوخریدارحق هیچ گونه  واریزی،به  انصراف کند،مبلغ ده درصدپیشنهادی 
اعتراضی رانخواهدداشت.تشریفات مزایده بارعایت مواد113الی129قانون اجرای احکام مدنی اجراخواهدشدو 
به استنادماده131قانون اجرای احکام مدنی،درصورت عدم حضورخریدار،محکوم له می توانددرقبال طلب 
خوداموال موردمزایده راقبول نماید.)جهت بازدیدازباشماره:09169547684به نام عارف ارحمیان)محکوم له(

تماس حاصل نمایید.(     شماره م.الف)16/61(
منشی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهر-فاطمه صالحی

آگهی حصروراثت
بخواسته صدور  ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه323صادره  پدرفاضل  نام  پوزه  فریدنصاری  آقای 
گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرم مرحوم فاضل نصاری پوزه بشناسنامه1792صادره 
با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش  خرمشهردرتاریخ96/12/2درخرمشهراقامتگاه 
الذکر2-حمیدبشناسنامه900خرمشهر3-سعیدبشناسنامه2376خرمشهر4- فوق  مشخصات 

بشناسنامه823خرمشهر6-غیده  متوفی(5-فریده  2788خرمشهر)پسران  مجیدبشناسنامه 
بشناسنامه2789خرمشهر7-حمیده بشناسنامه901خرمشهر)دختران متوفی(8-شمسه نصاری پوزه 
بشناسنامه18313خرمشهر) همسرمتوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی می نمایدتا هرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.      شماره م الف)9/70(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی تحدید اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک 54-اصلی قریه سرخیدر واقع در بخش 13 کرمانشاه 
به عمل نیامده است و طبق رای شماره 13960316007001929 مورخ 16 / 12 / 96  هیات 
حل اختالف مستقر درثبت جوانرود حکم به نفع آقای محمداحمدی سرخیدر ازششدانگ یک باب 
گاراژ به مساحت  679/30 مترمربع صادر شده است لذا حسب درخواست نامبرده تحدید حدود 
اختصاصی مورد درخواست درتاریخ 97/2/25 ساعت 10 صبح طبق ماده 15 قانون ثبت درمحل 
وقوع ملک موصوف به عمل خواهد آمد؛ لذا متقاضی ومجاورین دعوت میشود در روز مقرر ودرمحل 
مربوطه حاضر که عملیات تحدید حدود حدود بامعرفی آنا انجام پذیرد وکسانیکه به حدود مورد 
تقاضای نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف مدت 30 روز اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک جوانرود تسلیم نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است 
پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت بنام آنان صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:  4/ 2 / 97 
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

آگهی دعوت مالک مشاعی 
)موضوع ماده3آیین نامه قانون افرازوفروش امالک مشاعی(

می  المکان  مجهول  آدرس  به  براتعلی  فرزند  ارانی  شاهپوری  احمد  آقای  اطالع  به  وسیله  بدین 
رساند آقای عدنان بیگ ساکی مالک مشاعی دیگر درپالک 5فرعی از2اصلی واقع درناحیه 14بخش 
3خرمشهرتقاضای افرازسهم خود از ششدانگ پالک یادشده رانموده که مستفاد ازمرره قانونی صدر 
االشعار به موجب این آگهی به شما ابالغ می گردد جهت افراز پالک مرقوم درساعت 8:30روزدوشنبه 
مورخ 7خرداد97درمحل وقوع ملک حضور بهم رسانید درغیراینصورت برابر مقررات اقدام وجزاعالم 

نظردرخصوص مواد5و6آیین نامه قانون افرازآگهی دیگری منتشر نخواهدشد.شماره م الف )9/71(
احمدی زاده-رئیس ثبت اسنادو امالک خرمشهر

آگهی تحدید اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک 54-اصلی قریه سرخیدر واقع در بخش 13 کرمانشاه 
به عمل نیامده است و طبق رای شماره 139660316007001927 مورخ 16 / 12 / 96  هیات 
حل اختالف مستقر درثبت جوانرود حکم به نفع آقای محمداحمدی سرخیدر ازششدانگ یک دهنه 
دکان به مساحت  22/30 مترمربع صادر شده است لذا حسب درخواست نامبرده تحدید حدود 
اختصاصی مورد درخواست درتاریخ 97/2/25 ساعت 10 صبح طبق ماده 15 قانون ثبت درمحل 
وقوع ملک موصوف به عمل خواهد آمد؛ لذا متقاضی ومجاورین دعوت میشود در روز مقرر ودرمحل 
مربوطه حاضر که عملیات تحدید حدود حدود بامعرفی آنا انجام پذیرد وکسانیکه به حدود مورد 
تقاضای نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف مدت 30 روز اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک جوانرود تسلیم نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است 
پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت بنام آنان صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:  4/ 2 / 97 

رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقای حمید سلطانی فرزند اصغر

خواهان آقای عبداله خسرونژاد  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حمید سلطانی فرزند اصغر 
فرزند محسن به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک به پالک ثبتی 4588 فرعی از 46 اصلی 
قطعه 2890 حوزه ثبتی شهریارو الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت 
پرونده کالسه  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  که  ریال مطرح  به 31/000/000  مقوم  دادرسی 
9609982640200958 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/04/24 ساعت 11/30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 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 حمید سلطانی فرزند اصغر ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه 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.م.الف:31983
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار- مرضیه نوری

آگهی حصر وراثت
بهیهمحمدی دارای شناسنامه شماره 1996 به شرح دادخواست به کالسه 2/38/97 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدتوفیق بهرام میرزائی 
به شناسنامه 1614 در تاریخ1396/12/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته  ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به :
1. بهیه محمدی زایچه1996-1326 همسر متوفی

2. نرگس بهرام میرزائی زایچه 50-1354 دختر متوفی
3. نسترن بهرام میرزائی زایچه 24-1356دختر متوفی

4. نشمین بهرام میرزائی زایچه 105-1359 دختر متوفی
5. سحر بهرام میرزائی زایچه  295-1362  دختر متوفی
6. تریفه بهرام میرزائی زایچه  403-1363دختر متوفی

7. مهدی بهرام میرزائی  زایچه 3032-1335برادرزاده متوفی
8. سعدی بهرام میرزائی  زایچه  3034-1340برادرزاده متوفی
9. فاروق بهرام میرزائی  زایچه  3746-1342  برادرزاده متوفی

10. سیامک بهرام میرزائی  زایچه 187-1359  برادرزاده متوفی
11. صباح میرزائی  زایچه  3184-1340  برادرزاده متوفی

12. صالح بهرام میرزائی  زایچه  3688-1344  برادرزاده متوفی
13. علیمردان بهرام میرزائی  زایچه 3757-1344  برادرزاده متوفی

14. فالح بهرام میرزائی  زایچه  22429-1348  برادرزاده متوفی
15. علیرضا بهرام میرزائی  زایچه  223-1351  برادرزاده متوفی
16. احترام بهرام میرزائی زایچه 3033-1335  برادرزاده متوفی
17. ناهید بهرام میرزائی  زایچه 5101-1349  برادرزاده متوفی

18. سرگل بهرام میرزائی  زایچه  4077-1345  برادرزاده متوفی
19. بهشت میرزائی  زایچه  3720568202-1354  برادرزاده متوفی

20. مدینه بهرام میرزائی  زایچه  27-1356  برادرزاده متوفی
تا هر کسی  نوبت آگهی می نماید  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  اینک 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم 

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان پاوهدارد واال گواهی صادر خواهد شد.

آگهی تحدید اختصاصی
کرمانشاه  بخش 13  در  قریه سرخیدرواقع  تحدید حدود ششدانگ پالک54-اصلی  اینکه  نظربه 
به عمل نیامده است وطبق رای شماره 139660316007001925 مورخ 16 / 12 / 96 هیات 
حل اختالف مستقر درثبت جوانرود حکم به نفع آقای محمداحمدی سرخیدرازششدانگ یک باب 
انباریبه مساحت  48 مترمربع صادر شده است لذا حسب درخواست نامبرده تحدید حدود اختصاصی 
مورد درخواست درتاریخ97/2/24 ساعت 10 صبح طبق ماده 15 قانون ثبت درمحل وقوع ملک 
موصوف به عمل خواهد آمد؛ لذا متقاضی ومجاورین دعوت میشود در روز مقرر ودرمحل مربوطه 
حاضر که عملیات تحدید حدود حدود بامعرفی آنا انجام پذیرد وکسانیکه به حدود مورد تقاضای 
نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف مدت 30 روز اعتراض خود 
را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک جوانرود تسلیم نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از 

انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت بنام آنان صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:4/ 2 / 97
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی
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قیمت نفت به ۷۴ دالر رسید 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 4 سنت افزایش به 74 دالر و 
10 سنت رسید.

بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 4 سنت 
افزایش به 74 دالر و 10 سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز با 
3 سنت کاهش به 68 دالر و 37 سنت رسید. دیگر عامل تقویت بازار 
نفت، کاهش تولید های اوپک و روسیه بوده که موجب حذف مازاد 
عرضه از بازار شده است. کری کریگ، استراتژیست موسسه مدیریت 
دارایی جی پی مورگان گفت: »تحریم های آمریکا علیه کشورهای 
مهم صادر کننده نفت یعنی ونزوئال، روسیه و ایران به افزایش بیشتر 
قیمت نفت کمک کرده است.« دولت آمریکا قرار است 12 ماه می، 
در خصوص خروج یا عدم خروج از توافق هسته ای با ایران و وضع 

مجدد تحریم ها علیه تهران تصمیم گیری نماید.

کاهش ۱۰۰ هزار بشکه ای تولید روزانه نفت لیبی

شرکت ملی نفت لیبی خبر داد: در پی حمله تروریستی به خط لوله 
صادرات نفت این کشور و وقوع انفجار و آتش سوزی در آن، تولید 
نفت لیبی 70 هزار تا 100 هزار بشکه در روز کاهش یافت و نفت این 
خط لوله برای انتقال به بازارهای بین المللی به بندر السدره منتقل 
می شود. برداشت نفت در این کشور عضو اوپک، در پی انقالب سال 
2011 میالدی و رسیدن تولید نفت آن به 300 هزار بشکه در روز، 
سرانجام در سال 2017 میالدی به یک میلیون بشکه در روز افزایش 

یافته بود.

مصر در تکاپوی جذب ۱۰ میلیارد دالر سرمایه 
گذاری خارجی در حوزه نفت و گاز 

»طارق المولی« وزیر نفت مصر اعالم کرد که کشورش قصد دارد در 
سال مالی 2018 - 2019 میالدی که از ماه ژوئیه آغاز می شود، در 
پروژه های نفت و گاز خود به 10 میلیارد دالر سرمایه گذاری بین 
المللی دست یابد. المولی انتظار دارد که حجم سرمایه گذاری های 
مالی  این کشور در سال  پروژه های عظیم نفت و گاز  خارجی در 
جاری 25 درصد افزایش ساالنه تجربه کند و بیشتر آن مربوط به 

پروژه های عظیم گازی در دریای مدیترانه این کشور باشد.

بلژیک بهره گیری از انرژی باد را ۲ برابر می کند

دولت بلژیک اعالم کرد که قصد دارد به عنوان بخشی از برنامه این 
کشور برای خروج از انرژی هسته ای، فضای کنونی پارک های بادی 
واقع در سواحل دریای شمال را پس از سال 2020 میالدی 2 برابر 
کند. این کشور، اکنون دارای چهار پارک بادی فراساحلی با ظرفیت 
تولید 871 مگاوات برق است و می خواهد این میزان را تا مقطع یاد 
به چهار گیگاوات  تا سال 2030 میالدی  و  به 2.2 گیگاوات  شده 
برساند. دو نیروگاه هسته ای بلژیک با مجموع ظرفیت 6 گیگاوات 
در پی بروز مشکالت فنی قرار است در چند سال آینده تعطیل شود.

نفت در جهان

 جداسازی آب شرب و بهداشتی
 از شهریور

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان تهران 
از جداسازی آب بهداشتی و شرب از شهریور ماه امسال 
خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری برنامه تخصیص 
کامل 10 میلیون مترمکعب آب از سد ماملو برای 

روستاهای استان تهران اجرایی می شود.
از  رجب  رضاپور  فارس،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  بار  اولین  برای  بهداشتی  و  جداسازی آب شرب 
کشور خبر داد و گفت: برای باال بردن کیفیت آب 
نانوفیلتراسیون  از روش  در روستاهای استان تهران 
استفاده شده است و از شهریور ماه سال 97 این اقدام 
در روستای گلحصار شهرری با روش فیلتراسیون برنامه 

دو شبکه ای شدن آب اجرا خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه در شبکه ای شدن  آب شرب و 
بهداشتی یک شبکه مجزا ایجاد نمی شود، افزود: در این 
روش از لوله های آب برای آب بهداشتی و استفاده آب 
شرب به روش تصفیه خانه فیلتراسیون آب شرب توزیع 
خواهد شد. وی تأکید کرد: قطعاً با اجرای دو شبکه ای 
توجهی  قابل  به شکل  شدن آب شرب مصرف آب 
کاهش می یابد و کیفیت آب شرب نیز باالتر خواهد 
رفت. وی در خصوص مصوبه شورای امنیت ملی برای 
مقابله با آلودگی آب شرب، گفت: طرح مقابله با  آلودگی 
آب شرب تهران 23 روستای باالدست سد ماملو و 43 
روستای باالدست سد لتیان مطالعات خوبی انجام شده 
است و طرح جمع آوری و تصفیه فاضالب روستاهای 
آهار و امباج شمیران به مدار بهره برداری وارد شده و 
کلنگ این اقدام در روستای زردبند شمیران در شهریور 

ماه به زمین زده خواهد شد.
پورجب در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر میزان 
پرت آب در شبکه آب روستایی تهران چند درصد 
است، گفت: در اواخر سال 93 میزان آب به حساب 
نیامده حدود 43 درصد بود که این 43 درصد شامل 

آب بدون درآمد واقعی و ظاهری بود.
وی با اشاره به اینکه آب بدون درآمد واقعی شامل 
پرت آب و نشت آب از لوله ها و سر ریزمخازن می شود، 
اظهار داشت: با هماهنگی دهیاری ها اقدام به اصالح و 
بازسازی شبکه آبرسانی روستاها و ایستگاه های پمپاژ 
کردیم و تعداد حوادث شبکه آب را 45 درصد کاهش 
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  دادیم. 
استان تهران ادامه داد: با این اقدامات توانستیم میزان 
درصد  به 38  و   دهیم  کاهش  را  درآمد  بدون  آب 
برسانیم که البته در برنامه ششم توسعه این عدد باید 
به 20 درصد برسد. به گفته وی، برای کاهش پرت آب 
چه واقعی و چه ظاهری باید عالوه بر فرهنگ سازی 
به اصالح و بازسازی کنتورهای فرسوده و خراب اقدام 

کنیم.

کوتاه از انرژی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره139660331010008049 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباداله خلیلی دیمان فرزند صدر  به شماره 
شناسنامه 709کد  ملی 603871005صادره از اردبیل  در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 150/50 مترمربع پالک 1111 فرعی از 163 اصلی واقع درشهرستان  
فردیس خیابان امام حسن – کوچه مزروعی – پالک 104خریداری از مالک رسمی آقای 
، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به   حسن مزروعی محرز گردیده است 
فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 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.م/الف 2977
تاریخ انتشار نوبت اول:1397/2/4 تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/2/19

 محمد سلیمانی  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139660331010008174  برابررأی 
ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در  اراضی و ساختمان های  ثبتی  وضعیت 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهین عباسی فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 222  کد ملی 3369467003 صادره از سرپل ذهاب در دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 164/93 مترمربع پالک 
562 فرعی از 163 اصلی واقع در کرج - فردیس- خ سرحدی - خ سعدی غربی - پالک 
36 - طبقه همکف خریداری از مالک رسمی سیروس کلیمی شمسیان  محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. 
درصورتی 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.م/الف 2-2981 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/19 

 محمد سلیمانی  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139660331010008173  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نرگس وکیلی الهام  فرزند حبیب 
اله  به شماره شناسنامه 104  کد ملی 4051410821 صادره از بهار در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 164/93 مترمربع پالک 562 فرعی 
از 163 اصلی واقع در کرج -فردیس- خ سرحدی - خ سعدی غربی - پالک 36 - طبقه 
اول خریداری از مالک رسمی سیروس کلیمی شمسیان  محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 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.م/الف 3-2981
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/19 

 محمد سلیمانی  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

 آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و استماع گواهی گواهان خواهان و دادخواست و ضمائم به آقای عربعلی 

قایح جو فرزند احمد 
جو  قایح  عربعلی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  ویسی  آذر  خانم  خواهان 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  نفقه   مطالبه  خواسته  به 
9609986656400193 شعبه14 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان  خرم 
آباد واقع در خ انقالب شیرخوارگاه خ معرفت نبش کوچه شهید گل میرزایی ثبت  و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/03/08  ساعت09:00تعیین شده است و مفاد دادخواست بدین 
شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای مطالبه نفقه ایام گذشته از تاریخ 1396/02/03 
لغایت صدور حکم قطعی تا جلب نظر کارشناس نفقه و با احتساب هزینه ی کارشناسی و 
دادرسی فعال مقوم به 10/000/000 ریال را نموده که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفترشعبه 14 شورای حل اختالف خرم آباد  مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی و استماع گواهی گواهان خواهان در شعبه 14 شورای حل اختالف 

حاضر گردد در صورت عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد-معصومه حسینی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره139660331010006044 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی بیراک  فرزند غالمرضا  به 
شماره شناسنامه 136  صادره از همدان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
139/72 مترمربع پالک  1279 فرعی از 163 اصلی واقع در فردیس خریداری از مالک 
رسمی آقای حسین فیروز زارع محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 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.م/الف 2806
تاریخ انتشار نوبت اول:97/1/20 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/4

 محمد سلیمانی  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

متن آگهی 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  پرونده کالسه 9609986610100175 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9609976610101415 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای حسن حاتمی فرزند محمد به طرفیت آقای امیر 
مسعودی فرزند حیدر به خواسته مطالبه مبلغ 1/000/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به شماره های 341927 عهده بانک شهر به انضمام کلیه خسارات دادرسی و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت اجرای کامل حکم بدین شرح که خواهان در 
بیان خواسته در دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی اظهار داشته که بابت فروش ابزار 
آالت ساختمانی و همچنین ایداع مبلغ 35 میلیون پول نقد از خوانده دعوی طلبکار است 
و محکومیت ایشان حسب ستون خواسته مورد استدعا است خوانده دعوی ابالغ قانونی 
به عمل آمده )از طریق نشر آگهی (در جلسه حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده 
است دادگاه پس از وارسی تمامی اوراق پیوستی با عنایت به اینکه ادعای خواهان مستند 
به سند تجاری و گواهی نامه عدم پرداخت است که تصویر مصدق آنها پیوست شده است 
و وجود اصول اسناد در ید خواهان داللت بر ایجاد و استمرار اشتغال ذمه خوانده به عنوان 
صادر کننده دارد و در مقابل با فرض آگاهی خوانده از دعوی مطروحه و جلسه رسیدگی 
دفاعی که صحت و اعتبار اسناد را مخدوش سازد و یا ایفاء تعهد را اثبات نماید ارائه نشده 
و در راستای کشف حقیقت )در محدوده استنادی هریک از طرفین ( موضوع ماده 199 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 نیز دلیل یا 
قرینه ای مخالف با صحت ادعای مطروحه یافت نگردیده در نتیجه دادگاه دعوی خواهان 
را وارد دانسته و به استناد مواد 313-310-314 قانون تجارت مصوب 1311 مواد 2-11 
و 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات بعدی ماده واحده استفساریه تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1377مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 
198-502-515-519-522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب 1379 خوانده را به پرداخت 1/000/000/000 ریال وجه یک فقره چک 
به عنوان هزینه دادرسی و  ریال  به عنوان اصل خواسته مبلغ 1/493/200  صدرالذکر 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک مربوطه تا زمان اجرای حکم که بر اساس شاخص 
بانک مرکزی که توسط  از سوی  اعالمی   ) تورم  بهاء کاال و خدمات مصرفی )شاخص 
واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد محکوم مینماید کسری هزینه دادرسی 
در زمان اجرای حکم و از محل محکوم به اخذ خواهد شد رای صادره غیابی محسوب و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض واخواهی نزد این مرجع و با انقضاء مهلت 
واخواهی ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی نزد دادگاههای محترم تجدید نظر 

استان لرستان است .
 دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی خرم آباد – مهدی مرادی . 

اگهی مزایده اموال توقیفی 
بموجب دادنامه شماره 9509971982602154-صادره از شعبه اول دادگاه فریدونکنار و 
پرونده کالسه 960548 کالسه احکام مدنی آقای سید علی حسین زاده فرزند سید احمد 
به نشانی فریدونکنار روستای سوته محکوم است به پرداخت 210/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 13/008/840 ریال بابت تاخیر تادیه و مبلغ 6/400/000 
ریال حق الوکاله و مبلغ 5/555/000 ریال هزینه دادرسی در حق آقای اسماعیل علی نژاد 
با وکالت باغبانی و پرداخت مبلغ 10/500/000 ریال بابت هزینه دیوانی در حق دولت  با 
توجه به اینکه محکوم شخص ثالث آقای سید احمد حسین زاده پالک ثبتی 440 فرعی 
از 12 اصلی بخش 11 جالل ازرک واقع در روستای سوته جنب حمام کوچه امام رضا 17 
ششدانگ عرصه و اعیان قطعه زمین بمساحت 650/38 متر مربع با حدود و اربعه شمال 
اول بطول 30/400 متر دیوااست به قطعه 232 فرعی دوم بصورت شرقی بطول 2/15 
متر و 4/35 متر دیواست به کوچه شرق بطول 3/50و0/8و18/40 متر و جنوب بطول 
32/40 متر به قطعه 230 فرعی و غرب بطول 14/70 متر به قطعه دویست و بیست و 
هشت ملک موصوف دارای یک بنای مسکونی شامل دو اتاق خواب هال و پذیرایی و حمام 
و سرویس و دارای امتیاز آب و برق و گاز را معرفی و توسط کارشناس منتخب دادگاه به 
مبلغ 1/625/000/000 ریال قیمت گذاری گردیده که در تاریخ دوشنبه 97/2/24 ساعت 
9:45 تا ساعت 10:15 صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی 
شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید 
5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه 
نمایند برنده مزایده خواهند بود و همچنین برنده مزایده در روز مزایده ده درصد را به 

حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد.
مدیر اجرای احکام کیفری دادگستری فریدونکنار 

 آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم و استماع شهادت شهود خواهان به آقای محمد 

حسین نظری فرزند علی جان 
خواهان خانم الهام حقی زهابی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد حسین نظری 
فرزند علی جان مجهول المکان به خواسته اعسار و تقسیط محکوم به مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609986656700369    شعبه17 شورای حل 
اختالف مجتمع خانواده شهرستان  خرم آباد واقع در خ انقالب شیرخوارگاه خ معرفت نبش 
کوچه شهید گل میرزایی ثبت  و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/05  ساعت10:00تعیین 
و مفاد دادخواست بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای اعسارو تقسیط محکوم 
به دادنامه شماره 9609976656700210 صادره از شعبه 17 را نموده که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفترشعبه  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 در غیر این صورت غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 1۷ شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – هنگامه صادقی 

متن آگهی 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  پرونده کالسه 9609986610100881 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9709976610100054 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای فرهاد کوهزادی فرزند ابراهیم به طرفیت آقای میثم 
بارانی پور فرزند صید رحیم به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی با 
خواسته ای به موضوع مطالبه مبلغ 300/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه با عنایت به شهادتنامه تقدیمی که حسب مفاد آن گواهان با بیان 
برخی مشخصات الزم همچون شغل و نحوه امرار معاش عدم تمکن مالی خواهان در 
پرداخت هزینه دادرسی را صراحتا تایید نموده و با توجه به عدم پرداخت کافی به جزئیات 
استشهادیه  در  مندرج  گواهان  حضور  لزوم  بر  مبنی  دادگاه  تشخیص  با  خواهان  مالی 
در  خواهان  مالی  ناتوانی  بر  الزم  جزئیات  بیان  با  دادگاه  نزد  ازحضور  پس  مشارالیهما 
پرداخت هزینه موصوف اداء گواهی نموده اند که اظهارات ایشان موید ادعای خواهان است 
و در مقابل خوانده دعوی در جلسه حضورنیافته و دفاعی که موجبات تزلزل مستندات 
خواهان را فراهم نماید مطرح و ارائه نداده است النهایه دادگاه با وارد دانستن دعوی و 
مستند به مواد 198-504-506-507 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی مصوب 1379 حکم بر اعسار و معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه 
دادرسی تا هنگامه دارا شدن ایشان در این پرونده صادر و اعالم می نماید رای صادره 
حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی نزد دادگاههای 

محترم تجدید نظر استان لرستان است .
دادرس شعبه اول محاکم حقوقی شهرستان خرم آباد –مهدی مرادی . 

ابالغ 
مالحظه نظریه کارشناسی به امیر حسین دریکوند فرزند عزت اله مجهول المکان 

بدین وسیله در خصوص دعوی خواهان معصومه هاشمی فرد به طرفیت امیر حسین 
دریکوند فرزند عزت اله مجهول المکان مبنی بر نفقه با توجه به وصول نظریه کارشناسی 
در راستای ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی به امیر حسین دریکوند فرزند عزت اله 
مجهول المکان ابالغ می گردد ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ )نشر آگهی (به دفتر شعبه 
17 شورای حل اختالف واقع در استان لرستان –خرم آباد خ انقالب شیر خوارگاه خ 
معرفت نبش کوچه شهید گل میرزایی مراجعه و با کالحظه نظریه کارشناسی چنانچه 
مطلبی داشته باشد نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نماید الزم به یاد آوری است پس از 
انقضاء مدت یاد شده در صورت آماده بودن پرونده قاضی مربوطه مبادرت به انشاء رای 

خواهد نمود. 
دبیر شعبه 1۷ شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – هنگامه صادقی . 

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی محمدرضا موسوی امامجانی فرزند محرم

خواهان خانم حبیبه آزاد منجیری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمدرضا موسوی 
امامجانی به خواسته الزام به تسلیم مورد معامله مطرح که این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9509982640801319 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/03/20 ساعت 11/00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 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 دفتردادگاه 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.م.الف:31998
منشی دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار- کشاوری

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده : 47/9/97
وقت رسیدگی :  در روز دوشنبه   تاریخ  97/4/25    ساعت 15/00    حوزه 9

خواهان: مهدی پرویزی  خوانده : مسعود گنجی  خواسته:  مطالبه وجه
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 73 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 منتشر و مدت آن خواهد بود.م.الف :31976
دبیرحوزه 9 شورای حل اختالف شهرستان شهریار

مفقودی نوبت دوم 
مفقودی مدرک  فارغ التحصیلی اینجانب بابک بابازاده توری فرزند رضا به شماره شناسنامه 6980 
صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی صادره  از واحد دانشگاه آزاد بابل 
با شماره 0664652مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل به نشانی جاده قائمشهر گرجی آباد دانشگاه آزاد اسالمی بابل ارسال 

نمایند
بابل 

آگهی
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ناصر نوروزی به وکالت در پست بانک ایران به طرفیت آقای 
حسین ارویی  فرزند مهدی نسبت به دادنامه 9609971964201373به علت مجهول المکان بودن 
تجدید نظرخوانده جهت مالحظه دادنامه به شماره مذکور و تبادل لوایح در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار کشوری درج چنانچه پاسخی دارند ظرف مدت 10 روز به دفتر دادگاه ارسال نمایندم. 

الف 97/148
 هادی صادقی مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 

و  مدت  کوتاه  را  نفت  صادرات  کاهش  نفت،  وزیر 
اکنون  ایران هم  و گفت:  دانست  ماه  مختص یک 
روزانه بیش از 2 میلیون و 500 هزار بشکه نفت خام 

و میعانات گازی صادر می کند.
به گزارش زمان به نقل از وزرات نفت، بیژن زنگنه 
دیروز پس از امضای قرارداد خط لوله گاز ایرانشهر 
- چابهار در جمع خبرنگاران درباره این که آیا مقدار 
این  افزود:  است،  یافته  ایران کاهش  نفت  صادرات 
کاهش مربوط به یک ماه بود و پس از آن افزایش 

یافت،  هم اکنون مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 
وی درباره آخرین رقم فروش نفت هم اظهار کرد: 
اکنون  مجموع صادرات نفت و میعانات گازی هم 

بیش از 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز است. 
وزیر نفت درباره این که آیا تکلیف الیه نفتی پارس 
جنوبی مشخص شده است، یادآور شد: مذاکرات برای 
توسعه الیه نفتی پارس جنوبی با شرکت دانمارکی 
شرکت  سوی  از  مرسک  که  دلیل  این  به  مرسک 
فرانسوی توتال خریداری شد، متوقف شده و  برای 
سپردن توسعه این میدان به توتال هم برنامه ای نداریم. 
زنگنه درباره این که آیا با شرکت های دیگر برای توسعه 
الیه نفتی پارس جنوبی مذاکره ای شده است، پاسخ داد: 

هنوز پیشنهادی جدی در این زمینه دریافت نکرده ایم. 
وی درباره صادرات گاز ایران به عمان هم با بیان این 
که پیشرفت مذاکرات در این زمینه بسیار مطلوب 
است، اظهار کرد: هم اکنون در مرحله اعالم برگزاری 
مناقصه برای احداث خط لوله دریایی  یا امضای قرارداد 
سرمایه ای با یک شرکت خارجی که این خط را احداث 
کند، قرار داریم. وزیر نفت درباره این که آیا قراردادهای 

بعدی برای توسعه میدان های نفتی با شرکت های روس 
به امضا می رسد، اظهار کرد: مذاکرات با چند شرکت در 
مراحل نهایی است که در میان آنها شرکت های روسی 

هم حضور دارند.
هر کاری برای مقابله با ترامپ انجام می دهیم

زنگنه درباره این موضوع که »شنیده می شود ایران 
برای صادرات نفت به هند تخفیف می دهد« پاسخ داد: 

ما تخفیف ویژه ای به هند ندادیم، البته برای فروش 
ممکن است در هر زمانی که الزم باشد سیاست های 
قیمتی را اعمال کنیم که بتوانیم در بازار حضور داشته 
باشیم. وزیر نفت در مورد این که گفته می شود ایران 
برای جذب مشتری در مقابل سیاست های ترامپ به 
هند تخفیف می دهد، اظهار کرد: ما هر کاری را که 
الزم باشد برای این که با ترامپ مقابله کنیم، انجام 
می دهیم. وی درباره تصمیم ترامپ برای ماندن در 
برجام در 12 مه )22 اردیبهشت ماه( هم پاسخ داد: 
باید صبر کنیم ببینیم ترامپ چه می کند. ما به عنوان 
جمهوری اسالمی ایران همه تجارب و ظرفیت ها را 
برای این که ترامپ نتواند به ایران ضرر برساند به کار 

می بریم و هیچ گزینه ای را کنار نمی گذاریم. 
زنگنه درباره توسعه میدان گازی فرزاد بی و مذاکره با 
هند هم اظهار کرد: قرار شد هندی ها گاز ترش میدان 
را به ما تحویل بدهند و ایران جابه جایی و سوآپ آن 
را انجام دهد. قرارداد خط لوله گاز ایرانشهر- چابهار با 
حضور وزیران نفت و دفاع به امضای حسن منتظر 
تربتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز و 
نیکزاد قاسم پور، مدیرعامل شرکت خط لوله انتقال 

گاز مکران رسید.

وزیر نفت خبر داد:

صادراِت 2/5 میلیون بشکه نفت خام در روز

گفت:  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
پروژه احداث خط انتقال گاز ایرانشهر به چابهار به 
طول 290 کیلومتر و با هزینه 245 میلیون یورو تا 
پایان سال 98 به بهره برداری می رسد. حسن منتظر 
تربتی درباره پروژه خط انتقال گاز ایرانشهر به چابهار 
گفت: طول این پروژه 290 کیلومتر است که شامل 
اینچ  و 16  اینچ  اینچ، 20  اینچ، 42  قطرهای 56 
می شود. وی با بیان این که احداث خط انتقال گاز 
ایرانشهر به چابهار سبب توسعه گازرسانی در استان 
سیستان و بلوچستان می شود، افزود: محدوده این 
پروژه به چهار قسمت ایرانشهر، مکران و سپس از 
مکران تا نیروگاه چابهار و همچنین از مکران تا نیروگاه 

کنارک تقسیم بندی شده است. به گفته تربتی،  201 
کیلومتر از ابتدای این خط با قطر 56 اینچ تعریف 
شده که هزینه آن از سوی شرکت ملی گاز تامین 
می شود. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
داد: 5  توضیح  طرح  این  اجرای  هزینه های  درباره 
هزار و 140 میلیارد ریال برای اجرای خط انتقال 
گاز ایرانشهر به چابهار در نظر گرفته شده، همچنین 

یک هزار و 810 میلیارد ریال برای تامین کاال، 110 
میلیارد ریال برای تحصیل اراضی و 90 میلیارد ریال 
برای انجام دیگر امور مربوط در نظر گرفته شده که 
مجموع این هزینه ها معادل 245 میلیون یورو برآورد 
می شود. تربتی تاریخ امضای موافقتنامه را آبان ماه 
سال 95 اعالم کرد و گفت: در بهمن ماه 96 این 
قرارداد تنفیذ شده و بر اساس آن با گذشت 2 سال 

در بهمن ماه 98 به پایان خواهد رسید. به گفته وی، 
هدف از احداث خط انتقال گاز ایرانشهر به چابهار، 
تامین  کنارک،  و  چابهار  نیروگاه های  به  گازرسانی 
منطقه  صنایع  و  پتروشیمی  طبیعی  گاز  سوخت 
مکران و همچنین صادرات گاز به پاکستان است. 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز اظهار کرد: 
هم اکنون مصارف فعلی نیروگاه های چابهار و کنارک، 
ساالنه حدود 700 میلیون لیتر سوخت مایع است که 
با هدف حفاظت از محیط زیست و کاهش مصرف 
سوخت مایع پس از پایان خط انتقال گاز ایرانشهر به 
چابهار و تعویض مشعل این نیروگاه ها از سوی وزارت 

نیرو، سوخت آنها به گاز طبیعی تغییر خواهد کرد.

احداث  خط انتقال گاز ایرانشهر - چابهار 
با هزینه ۲۴۵ میلیون یورو 

مدیرعامل شرکت انتقال گاز گفت: در افق 1404، 
ظرفیت انتقال روزانه گاز به بیش از یک میلیارد 
مترمکعب  میلیارد   400 به  ساالنه  ظرفیت  و 

می رسد.

نفت، سعید  وزارت  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
توکلی، درباره حجم انتقال گاز در سال 96گفت: 
میلیارد   226 ماه،  بهمن  پایان  تا  پارسال، 
مترمکعب گاز در شبکه خطوط لوله سراسری 
کشور منتقل شد.  بر اساس برنامه ریزی انجام 
شده تا سال 1404 باید به رقم انتقال یک میلیارد 
و 160 میلیون مترمکعب گاز در روز دست یابیم.

وی، افزایش ظرفیت انتقال را از دیگر اهداف این 
شرکت عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس چشم انداز، 

ظرفیت انتقال گاز نیز در موعد یاد شده، به ساالنه 
400 میلیارد مترمکعب افزایش می یابد، گرچه 
این رقم بسته به نوع بهره برداری و آرایش شبکه 
انتقال می تواند کمتر یا بیشتر باشد. توکلی با بیان 
این که صادرات گاز به بغداد همچنان ادامه دارد، 
اظهار کرد: حجم گاز صادراتی به بغداد در برخی 
به طور  اما  بوده،  مترمکعب  میلیون  روزها 14 
میانگین روزانه حدود 8 تا 9 میلیون مترمکعب 
گاز به بغداد صادر می شود و اخیرا در برخی روزها 

به رقم 10 میلیون مترمکعب نیز رسیده است.
به گفته وی، از آنجا که دریافت کننده گاز ایران، 
نیروگاه بغداد است، هرچه دمای هوا در این کشور 
افزایش یابد، میزان تقاضای بغداد و صادرات گاز 
ایران نیز افزایش می یابد. از طرفی همانطور که 
پیش از این نیز اعالم شده بود، شرکت ملی گاز، 
در ایستگاه شلمچه گاز مورد نیاز نیروگاه بصره را 
آماده کرده و به محض اعالم طرف عراقی این گاز 

به خاک عراق وارد می شود.

صادرات ۱۰ میلیون 
مترمکعب گاز به بغداد



اقتصادیسه شنبه 4 اردیبهشت 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3741  7

حمایت ملت در گرو تمامیت خدمت
* مهناز همتی

به  رهبری  معظم  مقام  سوی  از   97 سال  نامگذاری 
عنوان حمایت از کاالی داخلی، این انگیزه را در بسیاری 
با سرمایه  ایجاد کرد که  و سرمایه گذاران  کارآفرینان 
گذاری و ایجاد کسب و کار جدید از حمایت برخوردار 

شوند تا آینده ای روشن تر را برای کشور ترسیم کنند و همچنین واحدهای 
تولیدی را متوقع کرد تا به پشتوانه حمایت مسئوالن و مردم، با عزم جدی تری 
فعالیت خود  را ادامه دهند. تولیدکننده ای که با انگیزه دو چندان در ابتدای سال 
فعالیت خود را شروع کرده، امید دارد که دیگر اخباری از واردات کاالی مشابه 
داخلی نشنود. همانطور که می دانیم حمایت مردم زمانی بروز می کند که در 
هنگام خرید، کاالی ایرانی را انتخاب کنند اما این را باید در نظر داشت که سوق 
و تشویق به خرید کاالی ایرانی باید افزایش کیفیت کاال را نیز همراه داشته باشد.

یکی از عوامل مهمی که  در دنیای امروزه بسیار تاثیرگذار است نحوه تبلیغ و 
نقش پر رنگ رسانه هاست که نیاز استفاده حداکثری از رسانه ها، بسیار احساس 
می شود. البته باید این مسئله را در نظر داشت که فقط تبلیغات محصوالت 
داخلی کافی نیست بلکه در نهایت انتخاب با خود مردم است که کاالیی با 
کیفیت تر را انتخاب کنند و این تبلیغات فقط جنبه آشنایی و معرفی محصول 
را دارد. نباید تولیدکنندگان این طور تصور کنند که فقط به امید شعار امسال هر 
نوع کاالیی را وارد بازار کنند چرا که مردم به دلیل شرایط درآمدی پایین و هزینه 
های باالی روزمره، هنگام خرید کاالی مصرفی حساس تر می شوند و کاالیی را 
انتخاب می کنند که از هر لحاظ بهینه باشد. البته گاهی قضیه برعکس می شود 
یعنی زمانی که ما به دنبال بهترین کاالی ایرانی و اصیل هستیم به دلیل مواد 
اولیه مرغوب، متعاقبا باید هزینه بیشتری بدهیم در نتیجه چون هر کسی قدرت 
خرید چنین کاالیی را ندارد، فقط قشر خاصی جذب این محصوالت می شوند 
و طیف وسیعی از متقاضی به دلیل قدرت خرید کم، به سمت کاالهای وارداتی 
که قیمت پایین تری دارند سوق داده می شوند. استفاده از یک شیوه و استراتژی 
برای جذب این دسته از متقاضیان بسیار حائز اهمیت است شاید یکی از راه ها، 
کاهش هزینه های وارده بر تولید کنندگان است به عنوان مثال، مسئولین می 
توانند با در نظر گرفتن مالیات کمتر یا دادن وام های بانکی با سود کم به کمک و 
یاری تولیدکننده بشتابند. بنابراین در این شرایط که همه به سمت یک هدف و 
آن هم پیشرفت و سربلندی کشور قدم بر می دارند، امید می رود که با استفاه از 
روشهای اصولی و منطقی، همه اقشار توانایی خرید کاالی ایرانی را داشته باشند 
تا بدین وسیله با افزایش متقاضی، تولید اقتصادی کشور نیز رونق بیشتری یابد.
mahnazhemmati66 ا @  yahoo.com

مرغ دوباره پرید
 با وجود برخی وعده ها مبنی بر کاهش قیمت گوشت مرغ و تعدیل قیمت ها، بررسی ها 
از بازار نشان می دهد قیمت این نوع گوشت کاهش پیدا نکرده و به طور متوسط 
کیلویی 8700 تومان فروخته می شود. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، قیمت گوشت 
مرغ از اواخر سال گذشته با افزایش قیمت همراه شد و قیمت هر کیلوگرم آن به بیش 
از 8000 تومان رسید و در روزهای پایانی سال به مرز 9000 تومان هم نزدیک شد. 
با وجود اینکه رئیس اتاق اصناف در تعطیالت نوروز خبر از کاهش و تعدیل قیمت 
گوشت مرغ داشت اما همچنان تغییری در بازار ایجاد نشده است و با قیمتی باالتر 
از نرخ منطقی در سطح شهر عرضه می شود.یکی از دالیل افزایش قیمت گوشت 
مرغ افزایش نرخ ارز عنوان می شود؛ عاملی که منطقی به نظر نمی رسد اما مدیرعامل 

اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی این موضوع را تایید می کند. 

سرمقاله

»ساماندهی فرآیند ثبت سفارش« کلید خورد

سازمان توسعه تجارت بخشنامه »ساماندهی فرآیند ثبت 
سفارش« را برای یکپارچه سازی فرآیند ثبت سفارش 

ابالغ کرد.
توسط  بخشنامه  این  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
»مجتبی خسروتاج« معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ابالغ شده است.

بر اساس این بخشنامه، همه ردیف تعرفه های باقیمانده 
انتقال  تجارت  سازمان جامع  به  »ثبتارش«  سامانه  در 
یافته و متقاضیان دریافت مجوز ثبت سفارش )افتتاح یا 
تمدید( فقط از درگاه سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت 
درخواست خود اقدام کنند.در این بخشنامه، در ارتباط با 
فرایند ویرایش در ثبت سفارش های بانکی آمده است: 
در دوره اعتبار ثبت سفارش بانکی، ویراش همانند آنچه 
که تاکنون در ثبت سفارش بانکی عمل می شده است، 
مبنا خواهد بود.همچنین در صورت انقضای مهلت اعتبار 
ثبت سفارش بانکی، حداکثر یکبار تمدید مجاز خواهد 
بود و اعتبار آن تا سقف 180 روز پس از تاریخ صدور 
ثبت سفارش اولیه است.سازمان توسعه تجارت در این 
بخشنامه در مورد فرایند ویرایش در ثبت سفارش های 
غیربانکی نیز تاکید کرده، در دوره اعتبار ثبت سفارش، 
اصالحات و ویراش همانند ثبت سفارش بانکی بالمانع 
است؛ در دوره اتمام اعتبار ثبت سفارش، هرگونه ویرایش 
و یا تمدیدی نیازمند اخذ مجوز کمیته ماده 14 تصویب 
نامه 22 فروردین 97 هیات وزیران است و یا درخواست 

ثبت سفارش جدید بانکی باید انجام شود.

پرداخت یک میلیون و 5۰ هزار وام ازدواج

دبیر کل شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی 
از پرداخت یک میلیون و 50 هزار تسهیالت ازدواج از 
ابتدای سال 96 تا پایان فروردین ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما،علیرضا قیطاسی 
افزود: 12 بانک عضو شورای هماهنگی  از ابتدای سال 
1396 تا پایان فروردین ماه 1397 بیش از یک میلیون 
و 50 هزار تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده 
اند.وی افزود: با این اقدام در حال حاضر حدود 173 هزار 
نفر در صف دریافت تسهیالت ازدواج هستند و با ادامه 
این روند بزودی شاهد از بین رفتن صف متقاضیان ازدواج 
خواهیم بود. وی اظهارداشت: به موجب بند الف تبصره 
16 قانون بودجه سال 1397 کل کشور مبلغ تسهیالت 
به میزان  از زوجین  برای هریک  ازدواج  الحسنه  قرض 
150 میلیون ریال تعیین شده که به دستورالعمل اجرایی 
توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابالغ شده و 
بانک ها نیز براساس بخشنامه جدید سقف تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج را 150 میلیون ریال برای هریک 

از زوجین تعیین کرده اند.

خبر

وزیر راه و شهرسازی از احتمال انتقال یک میلیارد دالر 
از صندوق توسعه ملی به صندوق پس انداز مسکن 

یکم برای جبران کسری منابع این صندوق خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت راه و شهرسازی، عباس 
آخوندی در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس 
به بحث درباره تامین مسکن برای طبقات متوسط و 
زیر متوسط پرداخت و ادامه داد: بحث عمده ای که 
در وزارت خانه دنبال می شود، افزایش قدرت خرید 
متقاضی مسکن است. اگر جنبه مالی بخش مسکن 
خوب طراحی نشود، باقی اقدامات ابتر باقی می ماند. 
موتور محرکه این بخش طراحی مالی است.وی به 
اهمیت تامین مالی برای خرید مسکن اشاره کرد و 
گفت: فرض محال اگر جایی پیدا شود که صدها هزار 
واحد مسکونی بسازد، اگر قدرت خرید نباشد اتفاقی 
رخ نمی دهد و واحدی فروش نمی رود. بنابراین ما به 
سراغ جانب تقاضا رفتیم.آخوندی افزود: وقتی من به 
وزارتخانه آمدم میزان وام بانکی نسبت به ارزش ملک 
)Loan To Value( در تهران به حدود 7 درصد 
کاهش پیدا کرده بود و در شهرستان ها 17 تا 20 
درصد بود. میزان تسهیالت20 میلیون تومان و قیمت 
یک واحد متوسط مسکن 300 میلیون تومان بود.وی 
به سابقه حمایت از جانب تقاضای مسکن در دوره های 
پیشین اشاره کرد و گفت: برای آنکه قدرت خرید باال 
رود، چند مدل در ایران تجربه شده است. یک مدل 
که هنوز هم رواج دارد، یارانه بر سود است. بزرگترین 
مشکل یارانه بر سودـ  که مثال برای بخش روستایی در 
ـ، زیاد بودن بار مالی آن برای  حدود 10 درصد است 
دولت است.آخوندی افزود: ادعای بانک مرکزی تا سال 
گذشته 22 هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت برای 
یارانه بر سود است. مشخص است که دولت همچین 
پولی ندارد. در بودجه 97 بودجه ای برای پرداخت 
این بدهی در نظر گرفته شده است. این ارقام صرفا 
وارد حساب شده، حسابداری می شود و بدهی دولت 

و طلب بانک مرکزی و بانک ها از دولت افزایش پیدا 
می کند. نتیجه این است که بانک ها ترجیح می دهند 
اصال تسهیالت ندهد. در عمل بی اعتمادی گسترده 
گفته  شود.به  می  ایجاد  دولت  به  نسبت  ها  بانک 
آخوندی دولت به دنبال آن است که با توجه به توانایی 
هایی که دارد، راهکارهایی را اتخاذ کند که متکی به 
یارانه نباشد. چراکه تاکنون همه روش های متکی به 
یارانه شکست خورده و بی اعتمادی گسترده ایجاد 
کرده اند. وی درباره تجربه این قبیل راهکارها در کشور 
گفت: با اجرای راهکارهای متکی به یارانه سهم بخش 
مسکن از کل تسهیالت بانکی به زیر 13 درصد کاهش 
پیدا کرد و به 7 درصد رسید. این رقم معموال بین 22 
درصد تا 26 درصد بود. بانک ها از بخش مسکن خارج 
شدند. از سوی دیگر اگر بخواهیم مثل تجربه مسکن 
مهر پول چاپ کنیم، مشکالت دیگری پدید می آید. 
حتی مجلس گذشته نیز پیش از دولت یازدهم این 
اقدام را در بودجه سال 92 متوقف کرد.وی با اشاره به 
راهکارهای موجود برای تحریک بخش تقاضای مسکن 
گفت: روشی که من پیگیری کردم این بود که به سراغ 
پس انداز برویم. در این روش هرکه پس انداز کرد 

بر مبنای آن تسهیالت دریافت می کند. پیشتر که در 
وزارت مسکن و شهرسازی فعال بودم نیز این اقدام 
صورت گرفت.هنگامی که در سال 72 این اقدام آغاز 
شد، تعداد پس اندازکنندگان تقریبا 2000 نفر بودند.
این رقم در سال 84 رسید به 3 میلیون نفر رسید.

آخوندی افزود: در این روش تالش بر این است که 
قیمت تمام شده پول را برای بانک کاهش دهیم. فردی 
که با استفاده از این روش پس انداز می کند، به ازای 
خواب پول سود دریافت نمی کند، بلکه امتیاز تسهیالت 
می گیرد. به این ترتیب قیمت تمام شده پول برای 
بانک کاهش می یابد و تنها به اندازه عملیات جاری 
آن می شود.وی ادامه داد: اگر عملیات در حوزه مسکن 
دقیق طراحی نشود، در حد شعار باقی مانده و سریع 
متوقف می شود. در ایران مداخله ای بزرگتر از مسکن 
مهر سراغ نداریم، اما در همان دولت قبل متوقف شد. 
چون این مداخله ها امکان تداوم ندارند.وی سپس به 
تشریح ارقام مشارکت و سپرده گذاری مردم پرداخت 
و گفت: در این سه ساله تعداد پس اندازکننده ها بیش 
از 400 هزار نفر و میزان سپرده بیش از 7 هزار میلیارد 
تومان شده است. دولت به سمت تجهیز منابع خاص 

بخش مسکن حرکت کرد. این تجهیز منابع چند 
ویژگی دارد. به بخش دیگری داده نمی شود چراکه 
هر کسی که پس انداز کرده است، در برابر آن به دنبال 
وام مسکن است. قیمت تمام شده پول نیز صرفا معادل 
هزینه عملیات نگهداری در بانک است، بنابراین قیمت 
پول برای بانک بیش از 3 یا 4 درصد نیست. این پول 
ارزان قیمت است.عباس آخوندی با اشاره به این نکته 
که تنظیم بخش اقتصاد خرد یا اقتصاد خانوار یکی 
دیگر از ویژگی های این اقدام است، افزود: نکته دیگر 
این است که دولت می تواند یک برآورد دقیق از میزان 
تقاضا داشته باشد. اکنون می دانیم که این 400 هزار 
نفر به دنبال خرید مسکن هستند، چراکه به همین 
منظور پس انداز کرده اند.آخوندی بزرگترین مشکل این 
مدل را امکان پیشی گرفتن میزان تعهدات دولت از 
میزان پس انداز دانست و افزود: این مساله می تواند 
پاشنه آشیل این مدل باشد. برای رفع این مشکل، به 
رییس جمهور پیشنهاد داده شد که دولت از محل 
صندوق توسعه ملی یک میلیارد دالر در بانک عامل 
بخش مسکن سپرده گذاری کند.وی ادامه داد: البته 
قانون سه روش برای حل این مساله پیش بینی کرده 
افزایش  ملی،  توسعه  است. سپرده گذاری صندوق 
سرمایه بانک عامل بخش مسکن، و یا انتشار اوراق 
مشارکت با نرخ 2 درصد این سه راه حل هستند. این 
اوراق به منظور استفاده توسط بانک ها و ارائه به بانک 
مرکزی به جای سپرده قانونی پیش بینی شده است. 
البته بانک مرکزی با اجرای این قانون موافق نیست.

آخوندی با اعالم اینکه  سیاست گذاری بر سود و بر 
مدت توقف سپرده در بانک دو ابزار دولت برای کنترل 
بخش تقاضای مسکن هستند، گفت: این راهکار دولت 
برای کنترل بخش تقاضا است. تصور من این است 
که با این روش بخش مسکن دارای برنامه می شود. 
برنامه ای که هم خانوار و هم دولت روی آن حساب 

کنند و هزینه ای را متوجه بودجه نکند.

آخوندی خبر داد:  انتقال 1 میلیارد دالر از صندوق توسعه برای مسکن یکم

  راهکار دولت برای تامین مسکن طبقات متوسط

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم محبوبه میری دارای شناسنامه شماره 3280 به  شرح دادخواست به کالسه 116/3/97 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صالحه دنیائی  بشناسنامه  
شماره 17 در تاریخ 1397/1/3 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1. علی ذرغال  فرزند اکبر - ش ش 9435- ت ت  1342 ص از تهران- پسرمتوفی 

2. بهرام ذرغال  فرزند اکبر -ش ش 841- ت ت 1346 ص از تهران - پسرمتوفی
3. خدیجه ذرغال فرزند اکبر- ش ش 260 - ت ت  1350 ص از تهران - دخترمتوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف 2989
رئیس شعبه 3  شورای حل اختالف شهرستان فردیس

آگهی مزایده
 در پرونده های کالسه 960870_960868_960869اجرای احکام مدنی حل اختالف محکوم علیه 
آقای آرمین عظیمی فرزند منوچهر محکوم به پرداخت جمعا به مبلغ476000000 ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام مبلغ91100000 ریال هزینه دادرسی در حق آقای حسین وطن خواه و همچنین 
مبلغ18800000 ریال نیم عشر دولتی محکوم گردیده است لذا آقای منوچهر عظیمی به عنوان ثالث 
یک قطعه زمین معرفی نموده است که این اجرا بنا به درخواست محکوم له مال معرفی شده را جهت 
تامین و توقیف و از طریق  مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف 
دادگستری  جویبار تحت شرایط زیر به فروش میرساند ضمن مال مورد مزایده فاقد سند مالکیت 
و فاقد امتیاز آب و برق و گاز می باشد  الف.ملک  متعلق به آقای منوچهر عظیمی از اراضی زراعی 
و تحت کشت گلزا می باشد که بدون ابعاد آن در طبیعت به عرضه 65/30  متر و به طول 44/50 
متر و به مساحت 2500 متر مربع با حدود اربعه زیر می باشد  1_ شماال به باغ مرکبات عینعلی 
متولیان 2_جنوبا به زمین زراعی بر جعلی عظیمی  3_ غرباوصل به جاده خاکی روستای آستانه سر 

و به طرف جاده اصلی کوهی خیل  4 _شرقا وصل به زمین زراعی آقای نادعلی عظیمی
 ب.آدرس ملک واقع در آیش معروف به جعفر آباد و در ضلع شمالی روستای سید زین العابدین و در 

حوزه شهرستان جویبار و خارج از بافت روستای قرار دارد
ج. قیمت کل کارشناسی شده با توجه به شرایط اعالم شده روز هر متر مربع 390000  ریال وبرای 
2500 متر مربع 975000000  ریال برآورد گردیده  ح.مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع و 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می شوند  ج.موعد زمان مزایده 
روز چهارشنبه مورخ 97/2/19ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری 
جویبار میباشد  د. زمین بازدید از مال مورد مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد 
آدرس جویبار روستای آستانه سر قسمت شمالی روستای سید زین العابدین ایش معروف به جعفر آباد
 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری جویبار محمدی

آگهی مزایده 
پرونده کالسه 960484 اجرای مدنی متمرکز محکوم علیها مرضیه طاهری محکوم به پرداخت مبلغ 
420/000/000 ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر تادیه و ...) قابل محاسبه 
در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم (در حق آقای داوود نجف زادگان محکوم گردیده است. لذا 
این اجرا بنا به درخواست محکوم له اموال  محکوم علیه جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با 
حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش 
می رساند مال مورد مزایده یکدستگاه ساختمان مسکونی همکف به زیربنای تقریبی نود  مترمربع 
دارای اتاق نشیمن،دو اتاق خواب، آشپزخانه ،سرویس بهداشتی در محوطه و انشعابات آب و برق و گاز 

آدرس ملک: جویبار خیابان شاهد جنب منزل محمد آزادی 
حدود اربعه: غربا دیواریست به کوچه آسفالته بن بست شماال دیواریست  به زمین خالی دبیر برمکی 
شرقا دیواریست  به زمین محمد آزادی و زمین فوتبال و جنوبا دیواریست به زمین عنایت توکلی 1_ 

قیمت کارشناسی شده 950/000/000)نهصد و پنجاه  میلیون( ریال 
2_مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع. کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برای برنده 

مزایده محسوب خواهند شد
3_ موعدو  زمان فروش، روز یکشنبه 97/2/30ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 

جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد 
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار افتاده

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و نسخه ثانی اخطاریه و دادخواست و ضمائم 

بدینوسیله به 1-شرکت منحله عاصم با مسئولیت محدود 2-مدرسه عالی شهید مطهری 
3-بهزاد نادری 4- مسلم نیازی 5- محمد زارعی اریاد فعال مجهول المکان ابالغ می گردد 
راحله عباد نژاد فرزند حیدر دادخواستی به خواسته ی ابطال اسناد انتقالی به طرفیت نام 
بردگان تسلیم دادگاه طالقان نموده که پس از ثبت به کالسه961156 حقوقی برای روز 

97/3/23 ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است.
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  اجرای  در  مراتب  لذا 
کثیراالنتشار درج تا نامبردگان جهت دریافت نسخه ثانی اخطاریه و ضمائم به دفتر دادگاه 
عمومی طالقان مراجعه درجلسه رسیدگی دادگاه حاضر شود.  در صورت عدم حضور 

دادگاه غیابا رسیدگی خواهد نمود. م الف : 4614      تاریخ انتشار 97/2/4
یوسف اسحاقی - مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان طالقان

آگهی  مزایده  اموال  غیر منقول
در پرونده  کالسه 920962 این  اجرا در خصوص  دعوی  محکوم  
لهم  پوران  و محمد و ... جملگی  خسروی  علیه  رحمت  و علیرضا  
خسروی  دایر بر  فروش  ماترک  مرحوم  حسین  خسروی  پس 
از  ارزیابی  توسط  کارشناس  رسمی  دادگستری  و انجام  سایر 
تشریفات  اداری  و درخواست  خواهان  دایر بر مزایده  ملک  با 

حضور  نماینده  قضایی  به شرح  ذیل  به فروش  می رسد:
 نشانی  ملک : کدوسرا – خ  شهید  نابغی  و سده- خ آزادگان

مال مورد مزایده:1-  قطعه زمین شماره 1:  شامل شالیزار  به 
مساحت  تقریبی  14370  متر مربع  واقع در  قریه  کدوسرا  با 
حدود  اربعه  شماال  مرز  مشترک  باشالیزار اسماعیل  عظیمی  
و نادر بشارتی شرقا  مرز  مشترک  به شالیزار حاج قربان  باقری  
و ابراهیم  خسروی  جنوبا  به شالیزار  غالمحسین  بشارتی  و 
غربا  اول نهر آب به  زمین  صنوبر کاری  محمد خسروی  و 
زمین  شالیزاری  نادر  بشارتی  دوم  به خانه  و محوطه  رحمت  
خسروی  سوم  به جاده  خاکی  شهید نابغی متصل  می باشد  
زمین  موصوف  در تصرف  خواندگان  بوده  و بصورت  زمین  
مزروعی  کشت  و  بهره  برداری  می گردد یک رشته نهر آب از 
ضلع غربی  و قسمتی  از داخل  زمین  موصوف  عبور می نماید  
ضمنا  خانه و محوطه  در اختیار  آقای  رحمت  خسروی  متصل  
به  قطعه  زمین  شالیزار مذکور بوده و متعلق به آقای  رحمت  

خسروی  بوده  و بعنوان  زمین  ارثی  تلقی  نمی  شود.
 نظر به اینکه  زمین  موصوف  به  مساحت  تقریبی  14370  متر 
مربع  بصورت  زمین  زراعی  آبی )  شالیزاری(  کشت  و بهره 
برداری  می گردد  و طرح  تجهیز  و نوسازی  در آن  اجرا نشده  
است  بنابراین  با توجه  به کمیت  و کیفیت  آن  و مقایسه  با اراضی  
نزدیک  در آن  محدوده  و وضعیت  و موقعیت مکانی  و جغرافیایی  
و نحوه  استقرار  ملک  و توجه  به اوضاع  و احوال  مسلم قضیه 
ارزش  معامالتی  زمین موصوف  بر اساس  قیمت  پایه  به ازای  
هر متر مربع  یکصد هزار ) 100/000( ریال  و در مجموع  یک  
میلیارد  و چهارصد و سی  و هفت میلیون ) 1/437/000/000(  

ریال  بر آورد  می گردد.
2- قطعه  زمین  شماره 2: شامل زمین  محوطه خانه  به مساحت 
تقریبی 1300  متر مربع  واقع در قریه  کدوسرا  کوچه  شهید  
نابغی  که در ضلع  غربی  قطعه شماره  یک قرار  دارد  حدود 
اربعه  آن شماال  انبار  برنج  و دیوار  احداثی  که متصل  است 
به  زمین  وراث  مرحوم عباس  نیازی  شرقا  به  حریم  جاده  
خاکی  شهید  نابغی  جنوبا  به کوچه ماشین  رو  منتهی  به خانه 
و محوطه  آقای  ابراهیم  خسروی  و غربا  به قطعه  زمین  صیفی  
کاری  ودرختکاری  شماره سه  محدود  و متصل  می باشد زمین 
موصوف  در ضلع  شرقی  دارای  دروازه  آهنی  ماشین  رو  می 
باشد  ضمنا  راه دسترسی  قطعه  زمین  درخت  کاری  شماره 3  
از داخل  این  زمین  عبور  می کند اعیانهای  داخل  زمین  موصوف  
شامل  خانه  قدیمی  پدری  با زیربنای تقریبی  123  متر مربع  
وانباری  با زیربنای  تقریبی 20  متر مربع  و انبار  برنج و النه مرغ  
و ساختمان  نیمه  کاره  با زیربنای تقریبی  65  متر مربع  و چاه  
آب  می باشد  ساختمان  نیمه کاره  در حریم  و تعریض  خ شهید 
نابغی  قرار گرفته  است خانه مذکور  دارای  امتیاز  آب  آشامیدنی  
روستایی و امتیاز  برق  خانگی  و تلفن ثابت  می باشد. دیوار  خانه  

مذکور  با مصالح  سنگ  و بلوک  و قسمتی  نیز  با مصالح  گل  
و تخته  و چوب  می باشد خانه  مذکور  فاقد  شناژ  عمودی و 
افقی  است با  کف  ایوان  تخته ای  و زیر  خالی  و پنجره  اتاقها 
آلومینیومی  و چوبی  می باشند.  اتاقهای  خواب  با  گل و چوب  
ساخته شده  است  دارای  یک سالن  پذیرایی  می باشد  سقف  
ساختمان  شیروانی  پوشش  سقف  از چوب  و حلب  می باشد  

آقای  علیرضا خسروی  آن  را در تصرف  دارد.
 ارزش  عرصه  و اعیان  خانه  و محوطه  پدر  با  جمیع  منضمات  
و متعقات  و امتیازات آن  در مجموع  به مبلغ  چهارصد  و شصت  
میلیون  ) 460/000/000(  ریال  و بشرح  ذیل بر آورد  و محاسبه  

می گردد.
ارزش  عرصه  محوطه  خانه: نظر به  اینکه  زمین محوطه  خانه  
بمساحت  تقریبی 1300  متر مربع  در بر اصلی خیابان  شهید  
نابغی  ودر بافت  مسکونی  قریه  کدوسرا قرار گرفته  است فلذا  
با التفات  به کمیت و کیفیت  زمین  توصیفی  و مقایسه  زمین 
مورد  نظر با  اراضی  نزدیک  در آن  محدود  و با لحاظ  وضعیت  
و موقعیت  مکانی و  در مجموع  به مبلغ سیصد و نود  میلیون ) 

390/000/000( ریال تقویم  و بر آورد  می گردد.
 ارزش  اعیان  خانه پدری:  با عنایت به  توضیحات  فوق االشاره  
ارزش  اعیان  خانه  پدری  با زیر بنای 123  متر مربع  و با امتیازات 
نصب  شده اعم  از برق  و آب  و تلفن  لوازمات  خانگی  موجود آن  
در مجموع  به مبلغ  پنجاه میلیون ) 50/000/000(  ریال تقویم  

و بر آورد  می گردد.
 ارزش  اعیان  انباری   در ضلع  جنوبی  و ارزش  اعیان  انبار  برنج  
در ضلع شمالی  و ارزش  ساختمان  نیمه کاره  و النه  مرغ  در 
ضلع  شرقی  در مجموع  به مبلغ  بیست  میلیون ) 20/000/000(  

ریال تقویم  و بر آورد می گردد.
3- شامل  یک قطعه  زمین صیفی  کاری  وو درختکاری  بمساحت  
تقریبی 1250 متر مربع  واقع در قریه کدوسرا بشرح کروکی 
پیوست میباشد. حدود اربعه  آن شماال چپری است به  زمین  
وراث عباس نیازی . شرقا به قطعه  زمین محوطه خانه شماره  دو 
.  جنوبا  بصورت شکسته چپری است به خانه و محوطه  ابراهیم 
خسروی . غربا چپری است به شالیزار اکبر هوشیار محدود و متصل 
می باشد. راه دسترسی  زمین موصوف از داخل قطعه زمین شماره 
دو می باشد. زمین  موصوف در تصرف خوانده  ردیف  دوم  آقای  

علیرضا خسروی  می باشد.
به  موصوف  ملک  اعیان   و  عرصه  ارزش  موصوف:  ملک  ارزش 
مساحت  تقریبی  1250 متر مربع با توجه به وضعیت و موقعیت  
آن  و بررسی  کلیه  عوامل  موثر در  قضیه به ازای  هر متر 
مربع  دویست  هزار ) 200/000(  ریال  و در مجموع  به مبلغ  
دویست  و پنجاه  میلیون  ) 250/000/000(  ریال تقویم  و بر 

آورد  می گردد.
4-  قطعه  زمین  شماره  چهار شامل  یک قطعه  زمین  مشجر) 
باغی دیم(  بمساحت  تقریبی  850 متر مربع  واقع در  قریه  سده  
خیابان  آزادگان  می باشدکه حدود  اربعه آن  شماال  چپری  است  
به راه  عبوری  و ماورء  آن به خانه  و محوطه  مهدی  ساعدی  
شرقا  اول چپری  است به نهر  آب و ماوراء  آن به خیابان  آزادگان  
دوم چپری  زمین  موصوف  در ضلع  شرقی  و غربی  در حریم  
نهر  آبرسانی  قرار دارد. مرحوم  حسین  خسروی  زمین  موصوف  

را بموجب  سند عادی  مورخ 1381/3/28 و 1382/1/5 از 
محمود نیکوئی  احد از ورثه مرحوم  نصرت اله  نیکوئی  خریداری  

نموده اس.
ارزش  زمین  شماره  چهار: نظر به  اینکه  برای  زمین  موصوف  
بمساحت  تقریبی  850  متر مربع  سند مالکیت  رسمی  ارائه 
نشده  و با  فروشنامه عادی  خریداری  شده  است  فلذا  با در  نظر 
گرفتن  شکل  هندسی  زمین  موصوف و قرار گرفتن  بین  حریم  
دو رشته نهر  آبرسانی  و لحاظ  کمیت  و کیفیت  زمین  توصیفی  
و درنظر  گرفتن  سایر  عوامل  موثر  در قضیه  بر اساس  قیمت  
پایه  به ازای  هر متر مربع  هشتاد  هزار ) 80/000(  ریال  و در 
مجموع  به مبلغ شصت  و هشت  میلیون ) 68/000/000(  ریال 

تقویم  و بر آورد می گردد.
5-  قطعه  زمین  شماره  5 شامل  یک قطعه  زمین  شالیزار  
بمساحت  تقریبی  5100  متر مربع  واقع در  قریه سده  خیابان  
آزادگان که  حدود  اربعه آن :  شماال  اول نهری  است به  خانه  
و محوطه  آقای  مهدی  ساعدی  دوم  مرز  مشترک  به  زمین  
شالیزار  وراث نصرت  نیکوئی  شرقا  نهر آب  که متصل  است  به  
زمین  مشجر  قطعه  شماره 4. جنوبا  مرز  مشترک  که متصل  
است  به  زمین  شالیزار  اسماعیل  نیکوئی  غربا  به  نهر آب و 
ماوراء  آن  به  زمین  شالیزار  وراث باقر  ساعدی  محدود  و متصل  
میباشد  مرحوم  حسین  خسروی  زمین  موصوف  رابموجب  
سند عادی  مورخ  1378/12/23  از محمود  نیکوئی  احد  از ورثه  

مرحوم  نصرت اله  نیکوئی  خریداری  نموده است.
ارزش  زمین  شماره پنج  :  نظر با اینکه  برای  زمین  موصوف  به 
مساحت تقریبی  5100  متر  مربع  سند مالکیت  رسمی  ارائه  
نشده  و با فروشنامه  عادی  خریداری  شده  است . فلذا  با درنظر  
گرفتن  نوعیت  کاربری  زمین  که بصورت  شالیزار  می باشد  و 
با لحاظ  کمیت  و کیفیت زمین  توصیفی  و درنظر گرفتن سایر  
عوامل موثر  در قضیه  بر اساس  قیمت  پایه  به ازای  هر متر مربع  
هشتاد  هزار ) 80/000( ریال  و در مجموع به مبلغ  چهارصد  و 
هشت میلیون ) 408/000/000( ریال تقویم  و بر آورد  می گردد.

بنابراین  ارزش  کل اموال  مورد مزایده  به مبلغ  دو میلیارد  و 
ششصد  و بیست  و سه میلیون ) 2/623/000/000( ریال  بر 

آورد گردیده است.
 قیمت  فوق  به عنوان  ارزش  پایه  از سوی  کارشناس  دادگستری 
بر آورد  گردیده  مع الوصف  مزایده  از مبلغ  ارزیابی شروع  و 
کسی که باالترین  مبلغ  را پیشنهاد  نماید برنده مزایده  محسوب  

خواهد شد.
 برنده  مزایده  می بایست  ده درصد  مبلغ خریداری  شده  را  در 
روز  و ساعت مزایده  به حساب سپرده  این  دادگستری  نزد بانک  
ملی  به شماره  2171294472003 واریز  و سند پرداخت  آن  را 
در روز  و ساعت  مزایده  به این اجرا  تحویل  نموده  و ما بقی  را 
ظرف  یک ماه  به همان  حساب  واریز  و سند  پرداخت  را تحویل  
این اجرا  نماید  در صورت  عدم  تادیه  ما بقی  مبلغ  ده ددرصد 

واریزی  به نفع  صندوق  دادگستری  ضبط خواهد شد.
محل  مزایده: دادگاه  عمومی  حقوقی  بخش کوچصفهان – شعبه  

اجرای  احکام مدنی 
زمان  مزایده :  ساعت 10 الی 12  مورخه 97/2/25

رالف: 1۵۷- مدیر اجرای  احکام مدنی  دادگاه  بخش کوچصفهان  

دادنامه
پرونده کالسه 9609981964200474 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 

تصمیم نهایی شماره 9609971964201372 
با  طیبی  کامران  نمایندگی  و  فرحی  عاملی خسرو  مدیر  با  ایران  بانک  پست  خواهان: 
وکالت آقای ناصر نوروزی فرزند محمدرضا به نشانی قائمشهر خ بابل مجتمع پاستور ط 

4 وحد 401 
خوانده: آقای حسین ارونی فرزند مهدی به نشانی تهران – خ کرمخان – خ نجات الهی- خ 

سپند غربی – پ64 – ط 6- واحد غربی 
خواسته ها: 1- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 2- خلع ید

عاملی  مدیر  با  ایران  بانک  پست  از  وکالت  به  نوروزی  ناصر  آقای  دعوی  دادگاه-  رای 
آقای خسرو فرخی با نمایندگی آقای کامران طیبی بطرفیت آقای حسین ارونی فرزند 
میلیون  و یک  بیست  به  مقوم  ثبتی 1935  از پالک  ید خوانده  بخواسته خلع  مهدی 
ریال و اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه از تاریخ 92/7/15 تا روز اجرای حکم با جلب 
نظر کارشناسی علی الحساب مقوم به یک میلیون ریال با التفات به اینکه وکیل خواهان 
علیرغم ابالغ اخطاریه در تاریخ 96/12/14 نسبت به تودیع دستمزد کارشناسی در مهلت 
مقرر اقدام نکرده است دادگاه بدون جلب نظر کارشناسی قادر به اظهار نظر در ماهیت 
دعوی نمیباشد دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم مینماید 
رای دادگاه حضوری مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر 

استان مازندران می باشد.
م الف: 9۷/1۵۰ رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نور

 آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای یاسین دلفان آذری  

خواهان آقای عزیز پوالدوند دادخواستی به طرفیت خوانده آقای یاسین دلفان آذری به خواسته 
مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986656500010  
شعبه15شورای حل اختالف مجتمع خانواده  شهرستان  خرم آباد ثبت  و وقت رسیدگی مورخ 
1397/03/5 ساعت09:00تعیین که حسب دستور شورا طبق موضوع ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفترشورا  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 1۵ مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد –سیده ثریا شاهرخی . 

آگهی انحصار وراثت
آقای میالد باقری دارای شناسنامه شماره  4900003247 به شرح دادخواست به کالسه 
256/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
شادروان احمد باقری به شناسنامه 902 در تاریخ 96/11/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته اند. ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- میالد باقری         ش.ش: 4900003247          س.ت : 1368         پسر  

2- محمدعلی باقری    ش.ش: 6196   س.ت : 1365          پسر
3- مجتبی باقری       ش.ش:  4900383511         س.ت: 1373         پسر
4- فریبا باقری         ش.ش: 4900100242          س.ت: 1369        دختر

5- فاطمه نقیب وحید   ش.ش: 57       س.ت: 1350         همسر
تا  نماید  آگهی می  نوبت  رادریک  مزبور  مقدماتی در خواست  تشریفات  انجام  با  اینکه 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف: 31991
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی انحصار وراثت
خانم مریم صفری دارای شناسنامه شماره 2053 به شرح دادخواست به کالسه 188/2/97 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان سلطنت زمانی 
به شناسنامه 533 در تاریخ 93/11/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته اند. ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به :  1- بختیار صفری    ش.ش: 336982040         س.ت : 1356 پسر  

2- اسفندیار صفری   ش.ش: 20740  س.ت : 1360          پسر
3- آرزو صفری      ش.ش: 583     س.ت: 1357            دختر

4- مریم صفری      ش.ش: 2053   س.ت: 1364             دختر
اینکه با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م.الف: 31986
دبیر شعبه 2شورای حل اختالف شهرستان شهریار

اگهی ابالغ
خواهان محمد باقر هادی  با وکالت سید علی بهشتی روی دادخواستی به طرفیت رضا قاسمی طاری فرزند 
حسین به خواسته بدوا ابطال معامله موضوع عقد بیع مبایعه نامه مورخ 1380/02/25 و مطالبه غرامت 
ناشی از مستحق الغیر درآمدن مبیع – و الزام خوانده به عنوان بیع به پرداخت مبلغ صد و چهل میلیون 
ریال بابت اصل خواسته... و مطالبه خسارت ... تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان نور نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور اقع در استان مازندران – شهرستان نور ارجاع و 
به  کالسه 9609981964200841 ثبت گردیده که برای رسیدگی  به آن وقت رسیدگی آن 1397/03/6 
ساعت 11:300 صبج تعیین به علت مجهول المکان بودن خوانده رضا قاسمی طاری و به درخواست وکیل 
خواهان  که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه 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.
م الف:9۷/149 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور

متن آگهی 
شاکی به نام مرتضی میر فرزند شجاع شکایتی علیه متهم علی خاص دریکوند فرزند عزیز ایراد 
جرح عمدی با چاقو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101 جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان 
ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 970998661600923 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/3/12 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد 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 1۰1 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – بیرانوند. 

 بازار سهام در این روزها به کمبود نقدینگی دچار 
انتظارات  به  مستقیم  ارتباط  موضوع  این  است، 
بازیگران بازار سهام از آینده اقتصاد و تصمیمات 

سیاسی در سطح بین الملل دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بورس تهران در 
این روزها بیش از هر روز دیگری نیاز به نقدینگی 
دارد. دالر 4200 تومانی و به طور کلی غیر شفاف 

بودن آینده بازار ارز یکی از مهمترین موضوعاتی 
است که باعث شده شرکت های بورسی با ابهاماتی 
روبه رو باشند و تحلیل گران نتوانند موضع دقیقی 
درباره وضعیت سوددهی شرکت ها داشته باشند.

این موضوعات سبب شده شاخص کل بازار سهام 
که در طی ماه ها و هفته های گذشته بارها حول 
کانال  96 هزار نوسان می کرد با ترک کانال 96 و 

95 هزار واحدی به تراز 94 واحدی وارد شود.دیروز 
شاخص بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران 194 واحد افت کرد و به رقم 94  هزار و 
75 واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با 
26 واحد مواجه شد و تا رقم 16 هزار و 730 پایین 
آمد.شاخص آزاد شناور نیز 180 واحد افت کرد و 
به عدد 100 هزار و 354 را تجربه کرد. شاخص 

بازار اول و بازار دوم نیز هر یک 80 و 717 افت 
کردند.ارزش معامالت بورس تهران به رقم حدود 
145 میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از 
دست به دست شدن 486 میلیون سهم و اوراق 

مالی طی 36 هزار و 957 نوبت دادوستد بود.
آیفکس نیز با افت 4.1 واحدی همراه شد و به 
رقم 1055 رسید. ارزش معامالت فرابورس ایران 
رقم 176 میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم 
اوراق  و  سهم  میلیون   174 عدد  به  معامالت 

رسید. مالی 

بورس دست به گریبان نقدینیگ



آگاهی تنها راه رسیدن به آزادی ست.
 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

همه شب در اين اميدم که نسيم صبحگاهی 
به     پيام     آشنايان   بنوازد   آشنا   را

چه قيامت است جانا که به عاشقان نمودی 
دل  و  جان  فدای  رويت  بنما عذاْر  ما  ر

امروز با حافظ 

»خونه خالی« در سی ویکمین نمایشگاه 
کتاب تهران

نمایشگاه  برگزاری  آستانه  در 
کتاب، مجموعه داستانی از رضا 
استادی روزنامه نگار و نویسنده 
منتشر  خالی«  »خونه  نام  با 

می شود.
به گزارش مهر، خونه خالی مجموعه داستانی متشکل 
از 14 داستان کوتاه است که با نگاهی طنز و انتقادی 
مهم ترین چالش های زندگی اجتماعی ایران در اواخر دهه 

هشتاد و اوایل دهه نود را روایت می کند.
این مقطع زمانی از این حیث برای نویسنده حائز اهمیت 
بوده که به دلیل تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
و نیز گسترش تسلط شبکه های مجازی بر زندگی مردم 
ایران، اتفاق های پیچیده ای در سطح جامعه رخ داده که 
از نظر نویسنده قابلیت داستانی فراوانی داشته اند. بازتابی از 
این شرایط با زبانی طنز در این مجموعه به تصویر کشیده 
مخاطب  و  دارد  ساده  نثری  داستان ها  این  است.  شده 
آن ها نیز عامه مردم و عالقه مندان به داستان های فارسی 
هستند. بر همین اساس زاویه دید روایت داستان ها نیز 
اول شخص و سوم شخص بوده و از پیچیدگی های تکنیکی 

در این آثار خبری نیست.
طراحی جلد این اثر توسط سینا روح انجام شده است.

در  با شرکت  از سال 1375  را  داستان نویسی  استادی 
کالس های حوزه هنری آغاز کرده و  تاکنون دو رمان 
»هیچ وقت نامزد نبودیم« و »بدون تو غیرممکن بود« 

نوشته وی از سوی نشر البرز به بازار عرضه شده است.
»خونه خالی« اولین مجموعه داستان او محسوب می شود 
که در 135 صفحه با قیمت دوازده هزار تومان از سوی 

انتشارات برکه خورشید به بازار نشر عرضه می شود.

در دنیای کتاب
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اذان ظهر ١3/02  اذان مغرب 20/04
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اوقات شرعی

علیرضا افتخاری چهره ماندگار موسیقی 

علیرضا افتخاری مهیاری )زاده10 فروردین 1337؛اصفهان( از خوانندگان بنام موسیقی 
سنتی ایرانی است. افتخاری طی چندین سال فعالیت در عرصه موسیقی سنتی ایرانی، 
خوانندگی بیش از شصت آلبوم موسیقی را بر عهده داشته است. وی در سال 1389 موفق 

به اخذ نشان چهره های ماندگار شد.
علیرضا افتخاری در سال 1337 در اصفهان دیده به جهان گشود. در کودکی نزد طباطبایی 
نوازندویولن تعلیم دید. از 12 سالگی نزد استاد تاج اصفهانی به یادگیری ردیف های آوازی 
پرداخت. پس از مدتی نیز همزمان به بهره گیری از محضر جلیل شهناز و حسن کسایی 
در زمینه ردیف های موسیقی سنتی مشغول شد. در سال 1355 در آزمون باربد و در 
محضر اساتیدی چون علی اکبر خان شهنازی، داریوش صفوت، علی تجویدی و … موفق 
به کسب رتبه نخست گشت. از سال 1360 پس از درگذشت استاد تاج اصفهانی نزد دادبه 
به ادامه تعلیم موسیقی پرداخت. در سال 1362، اولین آلبوم خود را به توصیه فرامرز پایور 
با نام »آتش دل« و به یاد استاد فقیدش تاج اصفهانی منتشر کرد. پس از آن، آثار او از صدا 
و سیمای ایران به صورت مرتب پخش شده و کنسرت های مختلفی]1[ را در کشورهایی 
چون ژاپن، آلمان، کانادا و انگلستان برگزار نموده است. وی در طول چهار دهه فعالیت 
حرفه ای خود، تا کنون موفق به انتشار بیش از 60 آلبوم موسیقی در سبک های سنتی، 

ارکسترال و تلفیقی با همکاری اساتید مختلف شده است.

چهره های ماندگار در زمان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کتابخانه ها را مبدا تمدن سازی و مسجد 
را مطلع جامعه سازی عنوان کرد و گفت : در بخش برنامه ای، اینکه 
چگونه به توسعه کمی و کیفی کتابخوانی از طریق نهاد کتابخانه های 

عمومی کشور دست یابیم باید دغدغه اصلی باشد.
 سیدعباس صالحی در نشست مدیران کل کتابخانه های عمومی 
کشور با بیان اینکه نهاد کتابخانه های عمومی به عنوان پیشران در این 
زمینه باید به تدوین برنامه برای ارتقای کمی و کیفی این مهم بپردازد، 
افزود: این نهاد فرصت کم نظیری برای کشور و مجموعه سازمانی 
محسوب می شود.وی تصریح کرد: کتاب و کتابخوانی یکی از فرصت 
هایی است که در نهاد کتابخانه های عمومی وجود دارد و یک فرصت 
ارزشمند و با قداست قلمداد می شود.صالحی گفت: یکی از ویژگی 
های خاص تمدن اسالمی این است که تمدن سازی از کتابخانه و 
جامعه سازی از مسجد آغاز می شود. انقالب بزرگی که با بعثت پیامبر 
)ص( از مکه آغاز شد، جامعه سازی آن از مدینه و در مسجد شروع شد 
و وقتی خواست به تمدن اسالمی تبدیل شود از کتابخانه ها شروع شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: تعداد و وسعت کتابخانه های 
سراسر کشور فرصت دیگر نهاد کتابخانه های عمومی کشور است که 
از این طریق شبکه وسیعی از گروه های مختلف اجتماعی را در شهرها 
و روستاها در برمی گیرد.صالحی منابع انسانی و کتابداران را از دیگر 
فرصت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور برشمرد و افزود: ترکیب 
این فرصت ها نهاد کتابخانه های عمومی کشور را به نهاد تحول آفرین 

در کشور تبدیل کرده است.
وی با اشاره به برخی اقدامات نهاد کتابخانه های عمومی کشور در این 
دوره ادامه داد: ایجاد منابع، فضای منابع مالی، اقدامات عمرانی، افتتاح 
107 کتابخانه، توجه به حوزه معیشتی کتابداران و ... از جمله اقدامات 

خوبی است که در این دوره به آن توجه شده است.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه با برشمردن برخی نکات 
که توجه به آن ها در نهاد کتابخانه های عمومی کشور ضروری است، 

تصریح کرد: در بخش برنامه ای، مدیریتی و منابع توجه به برخی نکات 
در این نهاد الزم است.وی گفت: در بخش برنامه ای، اینکه چگونه به 
توسعه کمی و کیفی کتابخوانی از طریق نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور دست یابیم باید از دغدغه های اصلی باشد و نهاد به عنوان 
پیشران در این زمینه گام بردارد. بنابراین نهاد برای 4 سال آینده باید 

به تدوین برنامه برای ارتقای کمی و کیفی خود بپردازد.
تبدیل  چگونگی  ای  برنامه  بخش  در  نکته  دومین  افزود:  صالحی 
کتابخانه ها به باشگاه فرهنگی چند رسانه ای است. برای رسیدن 
به این هدف باید از همه فضاهای فرهنگی، هنری و عبادی و امکانات 
موجود استفاده حداکثری کرد. در این زمینه باید به شرایط متنوع 
کتابخانه ها از لحاظ اقلیمی و مدیریتی و مساحت آن ها نیز توجه 

داشت. وی تصریح کرد: کتابخانه ها نباید صرفا محل قرائت خانه باشد 
بنابراین باید طوری عمل کنیم که مبنای اتفاقات فرهنگی، اجتماعی 

و هنری شود.
صالحی اظهار داشت: توجه به دغدغه های رهبر معظم انقالب در 
حوزه آسیب های اجتماعی که بخش قابل توجهی از آن به حوزه 
فرهنگ برمی گردد، ضروری است. باید نقش خود در رفع آسیب های 

اجتماعی و تکامل اجتماعی را ایفا کنیم و به کمال اجتماعی برسیم.
وی توجه به حوزه کودک و نوجوان در بخش برنامه ای را سومین 
نکته ضروری در نهاد کتابخانه های عمومی کشور دانست و گفت: اگر 
کودک سالم داشته باشیم آینده سالمی خواهیم داشت و به دنبال آن 

اگر کودک کتابخوان داشته باشیم جامعه کتابخوان خواهیم داشت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: کودکان و نوجوانان 
یکی از مخاطبان اصلی کتابخانه ها هستند بنابراین کتابخانه ها باید به 
حضور کودکان و نوجوانان توجه ویژه داشته باشند و شاخص کارکردی 
آن ها رفت و آمد کودکان باشد و سهم کودکان و نوجوانان به عنوان 

یک شاخص ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.
صالحی گفت: کودک امروز اوقات فراغت بیشتری نسبت به کودک 
گذشته دارد. اینکه چگونه محیط کتابخانه را برای رفت و آمد آن ها 

جذاب کنیم نکته قابل توجهی است.
وی ادامه داد: توجه نهاد کتابخانه های عمومی کشور به ظرفیت های 
فضای مجازی چهارمین نکته در بخش برنامه ای است. استفاده از این 

فضا نیاز به مطالعه و مدل سازی دارد.
صالحی در ادامه بر توجه به برخی مالحظات در بخش مدیریتی نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور اشاره کرد و گفت: استفاده حداکثری از 
طرح ها و ابتکارات درون و برون سازمانی در بخش مدیریتی باید مورد 
توجه قرار گیرد. بانک ایده ها را باید به صورت کمی و کیفی افزایش 
دهیم و در این زمینه باید به طور پیوسته حس کنیم ایده ای نیست 

که دیده و ارزیابی نشده باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

 تمدن سازی از کتابخانه و جامعه سازی از مسجد آغاز می شود

کاریکاتور

مینا  پکن،  جشنواره  اختتامیه  در 
بهترین  جایزه  توانست  ساداتی 
برای  را  زن  مکمل  نقش  بازیگر 
»تابستان  سینمایی  فیلم  در  بازی 
از  گزارش   به  آورد.  دست  به  داغ« 
روابط عمومی پروژه، »تابستان داغ« 
نخستین ساخته ابراهیم ایرج زاد به 
تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی که در 

بخش مسابقه اصلی جشنواره پکن )بیجینگ( به نمایش در آمده بود، 
توانست در روز اختتامیه جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را با بازی 

مینا ساداتی از آن خود کند.
در مراسم اختتامیه ابراهیم ایرج زاد، مینا ساداتی و یسنا میرطهماسب 
حضور داشتند. »تابستان داغ« پیش از این در جشنواره های استکهلم 
و داکا شرکت داشته است که تندیس و لوح تقدیر بهترین بازیگر زن 
بخش مسابقه شانزدهمین فستیوال بین المللی داکا به طور مشترک به 

پریناز ایزدیار و مینا ساداتی اهدا شد.

پیش تولید دومین فیلم سینمایی 
به  روزها  این  فردقادری  مهدی 
شایسته  مرتضی  کنندگی  تهیه 
در هدایت فیلم ادامه دارد و اوایل 

خردادماه جلوی دوربین می رود.
بازیگری  جدیدترین  اوتادی  لیال 
به  با پروژه »بی وزنی«  است که 
این  از  توافق رسیده است. پیش 

حضور آنا نعمتی نیز در این فیلم قطعی شده بود. »بی وزنی« قصه 
ای زنانه دارد که از نظر ُفرمی در فضایی متفاوت از »جاودانگی« 
فیلم قبلی کارگردان ساخته خواهد شد. »بی وزنی« دومین فیلم 
بلند مهدی فردقادری بعد از »جاودانگی« خواهد بود که تاکنون 
ضمن حضور در بیش از بیست جشنواره بین المللی موفق به 
دریافت جایزه بهترین فیلم جشنواره های ایسچیا ایتالیا و رویاها 
نیویورک و اخیرا کاندید دریافت یازده جایزه از جشنواره »عشق« 

لُس آنجلس شده است.

خانگی«  »آدم  کوتاه  انیمیشن 
سه  به  ابرارپایدار  مرضیه  ساخته 
جشنواره جهانی می رود. انیمیشن 
ساخته  خانگی«  »آدم  کوتاه 
در  حضور  برای  ابرارپایدار  مرضیه 
»کارتونز  جشنواره  چهاردهمین 
انتخاب شده است  گاندیا« اسپانیا 
 9 تا   6( آوریل   29 تا   26 از  که 

اردیبهشت ماه( برگزار می شود. همچنین »آدم خانگی« به نهمین 
جشنواره انیمیشن »انیفست روزافا« می رود. این جشنواره از 17 تا 
20 می ) 27 تا 30 اردیبهشت ماه( در آلبانی برگزار می شود. این 
انیمیشن برای حضور در یازدهمین جشنواره »اکوزین« اسپانیا نیز 
دعوت شده است که از 8 تا 12 می ) 18 تا 22 اردیبهشت ماه( 
برگزار خواهد شد. انیمیشن »آدم خانگی« داستان یک مرد فروشنده 
حیوانات است که در مغازه اش به خواب رفته و خود را گرفتار در 
قفس حیوانات و کابوسی ترسناک می بیند. او در پی نجات از حیوانات 

می گریزد، ولی هربار به مانعی برخورد می کند. 

جایزه هبرتین ابزیگر نقش مکمل 
زن جشنواره پکن به مینا سادایت 

رسید

حضور»آدم خانیگ« در سه 
جشنواره جهاین

لیال اواتدی به »یب وزین« 
رسید

باز هم رکورد زدیم!

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری پرند باستناد بودجه مصوب سال جاری این شهرداری و ابالغیه شماره 22650 مورخ 97/1/27 شورای 
اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه مطابق جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه 
پیمانکاران دارای صالحیت و رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دعوت به عمل می آید در صورت 
تمایل به شرکت در مناقصه مذکور ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی نوبت دوم ) روز انتشار محاسبه می شود( جهت دریافت و عودت و 

تحویل اسناد مناقصه به آدرس: کیلومتر 30 اتوبان تهران- ساوه، شهر جدید پرند، میدان بصیرت ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.

ردیف

1

عنوان پروژه

اصالح هندسی و رفع 
آبگرفتگی

محل تامین اعتبار

بودجه داخلی 
شهرداری

مدت قرار داد

سه ماه

اعتبار

دو میلیارد ریال

توضیحات

دارا بودن حداقل رتبه پنج راه و 
باند از سازمان مدیریت وبرنامه 

ریزی کشور الزامی است.

سایر شرایط: 1-مهلت توزیع و عودت اسناد به مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم می باشد. ) روز انتشار آگهی محاسبه می شود(
2- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 100/000/000 ) یکصد میلیون( ریال 

3- محل و تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت: بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ 1397/2/22 می باشد.
4- شهرداری در قبول یا  رد یك یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
6- هزینه دریافت اسناد مناقصه 1/000/000 ریال می باشد.

7- ارائه معرفی نامه و تصویر گواهینامه صالحیت پیمانکاران و تصویر آخرین تغییرات شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است.
8- در صورت عدم تمایل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرار داد سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.
سید کاظم میری آشتیانی - شهردار پرند

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
)64/9704(

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل در نظر دارد، مناقصه 
خرید، نصب و راه اندازی یك دستگاه DLS particle size analyzer )اندازه گیری 
ذره با روش پراکندگی نور پویا( را برگزار نماید، لذا شرکتهای دارای صالحیت برای اطالع 

رسانی از شرایط مناقصه می توانند به شرح ذیل اقدام نمایند.
خرید اسناد: از روز یکشنبه مورخه 1397/02/09 لغایت ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 

1397/2/16
تسلیم اسناد به دبیرخانه: از روز دوشنبه مورخ 1397/2/17 لغایت ساعت 13:00 روز پنج 

شنبه مورخ 1397/02/27.
تاریخ و محل گشایش اسناد: روز شنبه مورخه 1397/02/29 راس ساعت 10:00 قبل از ظهر 

در ستاد مرکزی دانشگاه واقع در انتهای خیابان دانشگاه – جنب شهرک دادگستری
محل تهیه و خرید اسناد: اردبیل- خیابان دانشگاه- دانشکده داروسازی- واحد امور اداری
خیابان  انتهای  در  واقع  دانشگاه  مرکزی  ستاد  دبیرخانه  اردبیل-  اسناد:  تسلیم  محل 

دانشگاه – جنب شهرک دادگستری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 350/000/000 ریال )سیصد و پنجاه میلیون ریال(

حساب  شماره  به  واریز  ریال(  هزار  )پانصد  ریال   500/000 اسناد:  تهیه  هزینه 
IR 350170000002178580804009 نزد بانك ملی شعبه مرکزی اردبیل به نام دانشگاه 

علوم پزشکی اردبیل
مدارک مورد نیاز: مدارک معتبر مربوط به نمایندگی کاالی پیشنهادی در داخل کشور

مدت اعتبار پیشنهادات: 20 روز کاری می باشد.
داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33522432-045 واحد 
امور اداری دانشکده داروسازی تماس حاصل نمایند و یا به سایت اینترنتی دانشگاه به 

نشانی http://poshtibani.ac.ir/fa/vc-poshtibani مراجعه نمایند.
هزینه درج آگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهد اشتی و درمانی استان اردبیل

 نوبت اول

 نوبت اول

توقف اطالع رسانی سازمان فرهنگی 
هنری در تلگرام

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای حمایت 
از پیام رسان های داخلی، ضمن توقف فعالیت  در تلگرام 
به پیام رسان های داخلی پیوست. به گزارش پیام زمان از 
رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 
در  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  رییس 
بخش نامه ای دستور توقف فعالیت های این سازمان در 

تلگرام را صادر کرد.
ضرورت  به  عنایت  »با  است:  آمده  بخشنامه  این  در 
بهره گیری حداکثری سازمان و مراکز تابعه از ظرفیت های 
اطالع رسانی و آموزشی فضای مجازی در جهت اهداف 
عالی سازمانی و نیز در راستای تحقق شعار حکیمانه 
سال با عنوان »حمایت از کاالی ایرانی« و ارج نهادن به 
تالش  های ارزشمند نخبگان ایرانی و هم چنین در راستای 
صیانت از حریم فرهنگی و مقابله با نفوذ بیگانگان از 
طریق فضای مجازی، با استناد به بند 7مصوبه  شورای 
اقدامات  و  موضوع »سیاست ها  با  مجازی  فضای  عالي 
سامان دهی پیام رسان های اجتماعی«، از تاریخ صدور این 
ابالغیه، الزم است تمامی مراکز و موسسات زیرمجموعه  
سازمان ضمن متوقف ساختن فعالیت  ها در »پیام رسان 
تلگرام«، تمامی فعالیت های اطالع رسانی و تبلیغات خود را 

در »پیام رسان های ایرانی« متمرکز و انجام دهند«.

خبر

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور سینمایی و سمعی 
بصری، با اشاره به تالش های سازمان سینمایی از لغو دریافت 

عوارض بلیت سینماها از سوی شهرداری ها خبر داد.
به گزارش پیام زمان، به نقل از روابط عمومی سازمان امور 
سینمایی و سمعی بصری، رمضانعلی حیدری خلیلی اعالم 
کرد که دریافت عوارض بلیت سینماها از سوی شهرداری ها 
لغو شد. وی در این باره توضیح داد: در پی پیگیری های مکرر 
انجمن سینماداران از سازمان سینمایی در خصوص لغو قانون 
دریافت عوارض 5 درصدی بلیت سینما توسط شهرداری ها، 
در  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزارت  با  مذاکرات  زمینه  این  در 
سال 96 آغاز شد که خوشبختانه با مصوبه این وزارتخانه در 

خصوص لغو دریافت این مبلغ همراه شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور سینمایی و سمعی 
و بصری افزود: طبق نامه اخیر سازمان امور مالیاتی به معاونت 
توسعه مدیریت و منابع ابالغ شد که به استناد ماده 52 قانون 
مالیات بر ارزش افزوده از این پس قانون دریافت 5 درصد 
عوارض بلیت سینماها موسوم به تجمیع عوارض و سایر قوانین 
و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات 
غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائه خدمات 
لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم 
و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و ارائه 

دهندگان خدمات ممنوع شده است.
حیدری خلیلی تصریح کرد: از آنجائیکه در این قانون برای 

ارائه خدمات سینمایی)نمایش فیلم( معافیتی در ماده )12( 
قانون مذکور پیش بینی نشده است و مابه ازاء ارائه خدمات 
نمایش فیلم)بهای بلیت( ماخذ محاسبه مالیات و عوارض 
است، بنابراین با عنایت به تعیین تکلیف مالیات و عوارض 
بر بهای بلیت سینما در قالب قانون مذکور، وضع و مطالبه 
عوارض از فروش بلیت سینما توسط شهرداری ها مغایر با 
قانون است. با توجه به صراحت نامه سازمان امور مالیاتی 
کشور که در آن مطالبه عوارض 5 درصد از بلیت سینماها 
از سوی شهرداری ها را غیرقانونی اعالم کرده است، معاونت 
توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی با اعالم این موضوع 
به اداره کل سینمای حرفه ای، درخواست کرد تا ضمن اطالع 
کلیه سینماهای سراسر کشور از ابالغیه اخیر، در صورت تکرار 
چنین موضوعی از سوی شهرداری ها که مغایر با ماده 52 
مالیات بر ارزش افزوده است، مراتب همراه با مستندات به 

اطالع سازمان امور سینمایی برسد.

سینماها از پرداخت عوارض بلیت به شهرداری ها معاف شدند


