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امیر حاتمی: تحریم ها برای صنعت دفاعی کشور یک فرصت بود 

کارشکنی آمریکا با توسل به تروریسم 
اقتصادی علیه ملت ایران   

توان افزایی اقتصادی راهکار بهبود معیشت خانوار؛

نقدی  یع  توز ین  جایگز راهکارهای 
حمایتی  سبد  در 
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سرمقاله
۱۵ اکتبر )۲۳مهرماه(روزجهانی 

عصای سفید
جامعه روشندل!!

نگاه روز

پروسه ای به نام ترمیم کابینه

اســت،  من  روز  امروز 
باز  را  عصای ســفیدم 
میکنم ،صدای خفیف) 
تــق تق( باز شــدنش 
احســاس  بهتریــن 
آرامــش من اســت ، 

نباشد گویی جزئی از وجودم را گم  کرده ام 
، دســتپاچه به دنبالش میگردم، برعکس 
شــما که صبح از خواب بر می خیزید و در 
چشــم برهم زدنی صبحانه خورده و روانه 
کار میشوید من باید تمام گامهایم با نظم 
و قانون باشــد هر محاسبه اشتباهی برایم 
دردسر است، هر جابه جایی کوچک وسایل، 
پیاده رو ، خیابان و .... مرا سر درگم می کند، 
و خالصه نعمتی دارید که از آن بی خبرید.از 
کودکی آموختم دنیا و عزیزانم را با احساس 
انگشــتانم به قلبم مخابره کنم و) ببینم(

گوشهایم چشم دیگرم بودند و عصای سفید 
کوچکم، همراهم و همرازم باشد.

2  بهادری 

روحانی تاکید کرد: ناتوانی آمریکا در ادامه سیاست ضدایرانی

به آینده بهتر، بسیار امیدوارم

سخنگوی وزارت امور خارجه  تاکید کرد:

حضور آمریکا در منطقه
 به ناامنی دامن می زند

پایان مهر؛آخرین مهلت 

ثبت شبای بانکی مشموالن 

در سامانه سهام عدالت 

به گزارش زمان ، سازمان خصوصی سازی پایان مهرماه را آخرین مهلت ثبت 
شماره شبای بانکی مشموالن در سامانه سهام عدالت اعالم کرد.دریافت شماره 
شبای بانکی مشموالن برای واریز سود سال مالی 1395 شرکت های سرمایه 
پذیر به حساب مشموالن از سی ام فروردین ماه سال 1396 تاکنون از طریق 
سامانه سهام عدالت اجرا و در چند نوبت تمدید شده است. بر اساس مصوبه 
آخرین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، 
این مهلت حداکثر تا پایان مهرماه امسال برای مشموالن تمدید شده است و 

این زمان تمدید نمی شود. 
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آذر منصوری 

دولت برای حفظ قدرت خرید مردم در شرایط سخت اقتصادی 5 بسته حمایتی را در نظر 
گرفته است و برخی از کارشناسان معتقدند دولت به جای هر گونه توزیع پول در چارچوب 

این بسته ها،  توان اقتصادی مردم را از طریق ایجاد اشتغال و افزایش دستمزدها باال ببرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، با کاهش ارزش پول ملی کشورمان در برابر دالر و افزایش 
ناگهانی قیمت ها، قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد به شدت تضعیف شد. 
آمارهای رسمی می گویند که نرخ تورم شهریور ماه به 6.5 درصد رسیده که این رشد نرخ 
تورم ماهانه در اقتصاد ایران کم نظیر بوده است. اولین اثر سوء سیل نقدینگی در بازارها این 
بود که کاالهای مصرفی به سرعت به کاالهای سرمایه ای تبدیل شدند و زمزمه احتکار در 
بازار پیچید که مجموعه این عوامل به گرانی غیر منطقی اقالم مصرفی دامن زد. هر چند که 
دولت در مهار این نقدینگی برنامه موفقی را به اجرا نرساند اما از همان ابتدا طرح حمایت 
از اقشار مختلف برای حفظ قدرت خرید در این شرایط را مطرح کرد. از تیر ماه بحث بسته 
های حمایتی برای اقشار مختلف از کم درآمدها،  کارمندان و پیمانکاران به میان آمد تا اینکه 
چند روز گذشته بخشی از جزییات نهایی شده آن از سوی دولت و مجلس اعالم شد. در 
ابتدا بحث کارت خرید کاال مطرح شد و برنامه ریزی ها بر این اساس بود که 9 میلیون نفر 
از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، به ازای هر نفر 35 هزار تومان کارت خرید 
کاال دریافت کنند. طبق آخرین سیاست گذاری های دولت بسته  های حمایتی شامل یک 
بسته برای همه اقشار جامعه، یک بسته مختص اقشار ضعیف و کم درآمد، یک بسته برای 
اقشار تحت پوشش سازمان های حمایتی کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی، 
یک بسته خاص اقشار حقوق بگیر، کارمندان و کارگران و یک بسته شامل افزایش توزیع 
کاالی غیرنقدی از دو به چهار بار در سال است و در عین حال، بسته  های حمایتی از تولید 

و پیمانکاران به اجرا می رسد.
ادامه در صفحه 3

توان افزایی اقتصادی راهکار بهبود معیشت خانوار؛

راهکارهای جایگزین توزیع نقدی در سبد حمایتی  

روحانی در جلسه با اقتصاددانان کشور: به آینده بهتر، بسیار امیدوارم

هیچ مشکلی در تامین کاالهای اساسی نخواهیم داشت
 رئیس جمهور با قدردانی از حمایت ها و ارائه دیدگاه ها و طرح های دلسوزانه 
اقتصاددانان کشور برای کاستن از مشکالت اقتصادی، ضرورت تقویت امید در 
جامعه جهت شکست دشمنان در جنگ روانی و اقتصادی را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی 
دیروز دوشنبه در جلسه اقتصادی با  حضور جمعی از اساتید دانشگاه های کشور، 
اظهار کرد: این دوران به رغم دشواری های آن، سپری خواهد شد و با برنامه 
ریزی های دقیقی که انجام شده، آمریکا در بلند مدت قادر نیست به سیاستهای 
ضدایرانی خود ادامه دهد.وی باتاکید بر اینکه »به آینده بهتر ، بسیار امیدوارم«، 
ضمن  ابراز خرسندی و خشنودی از برگزاری این نشست و قدردانی از حضور 
کنندگان  تمامی شرکت  تردید  بی  ، گفت:  دانشگاه های کشور  اقتصاددانان 
دلسوزانه برای نظام ، کشور و دولت نظرات کارشناسانه خود را بیان کردند و 
این جلسات باید تداوم یابد. از مسووالن دولت نیز می خواهم این جلسات را در 
محورهای مختلف اقتصادی ، پی بگیرند.وی اظهار کرد: در تمام دوره فعالیت ۵ 
ساله دولت، پیوسته هفته ای دو جلسه اقتصادی با مسئولین، مدیران و مشاوران 
اقتصادی داشته ام و در این دولت ، هیچ تصمیمی بدون مشورت با کارشناسان 
اتخاذ نشده است. رئیس جمهور با بیان این که »باید امید در جامعه و سرمایه 
اجتماعی را بیش از پیش تقویت کنیم«، به جنگ روانی و اقتصادی دشمنان علیه 
ملت ایران اشاره و تصریح کرد: ما در شرایط بحرانی نیستیم اما شرایط، عادی 
نیز نیست و در تصمیم گیری ها و اعالم مواضع و دیدگاهها ،  باید این شرایط 
مورد توجه باشد و در کنار ابراز نگرانی های بحق ، برای رفع این نگرانی ها  نیز 
راه حل و پیشنهادات عملیاتی ارائه شود. وی با  تاکید بر این که »مردم و بویژه 
صاحبان درآمدهای ثابت در شرایط کنونی با مشکل معیشت مواجه اند«، گفت: 
دولت طرح های گسترده ای برای مقابله با جنگ روانی و اقتصادی دشمنان و رفع 
مشکالت دارد اما در عین حال اقتصاد کشور از گذشته با بیمارهای مزمنی مواجه 
بوده که بروز برخی مشکالت و مسایل، باعث می شود تا عوارض آن بیمارهای 

مزمن، تشدید و اثارش بیشتر در جامعه لمس شود. وی با اشاره به دستاوردهای 
دولت در عرصه کاستن از نرخ تورم ، ایجاد رشد اقتصادی و  برچیدن موسسات 
اعتباری غیرمجاز، گفت: طی فعالیت دولت یازدهم علت کاهش تورم ، انضباط 
مالی دولت بود و  ما در هیچ شرایطی و به رغم تحمل سختی ها، خلق پول 
و یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم. روحانی تاکید کرد: دولت هم اکنون نیز 
به گونه ای برنامه ریزی کرده است که حتی در شرایط سخت تر هیچ مشکلی 
در تامین کاالهای اساسی نخواهد داشت. وی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به سخنان یکی از اقتصاددانان حاضر در جلسه گفت:کلیت این حرف 
درست است که اقتصاد با بگیر و ببند درست نمی شود اما ما گاهی با مواردی 
مواجه می شویم که تاسف آور است و باعث می شود که نتوانیم صرفا مقررات 
و معیارهای اقتصادی را در این موارد حاکم کنیم. گاهی شاهدیم فردی تولید را 
به این بهانه که مواد اولیه و قطعه ندارد، متوقف کرده و حال آنکه در بازرسی از 
انبارهای آن متوجه می شویم برای ماهها مواد اولیه و قطعه دارد  و صرفا به دنبال 

سود بیشتر در اینده ، فعالیت تولیدی را متوقف کرده است.
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۱۵ اکتبر )۲۳مهرماه(روزجهانی عصای سفید
جامعه روشندل!!

* بهادری
امروز روز من است، عصای سفیدم را باز میکنم 
،صدای خفیف) تق تق( باز شــدنش بهترین 
احساس آرامش من است ، نباشد گویی جزئی 
از وجودم را گم  کرده ام ، دستپاچه به دنبالش 

میگردم، برعکس شما که صبح از خواب بر می خیزید و در چشم برهم زدنی 
صبحانه خورده و روانه کار میشوید من باید تمام گامهایم با نظم و قانون 
باشد هر محاسبه اشــتباهی برایم دردسر است، هر جابه جایی کوچک 
وسایل، پیاده رو ، خیابان و .... مرا سر درگم می کند، و خالصه نعمتی دارید 
که از آن بی خبرید.از کودکی آموختم دنیا و عزیزانم را با احساس انگشتانم 
به قلبم مخابره کنم و) ببینم(گوشهایم چشم دیگرم بودند و عصای سفید 
کوچکم، همراهم و همرازم باشد.آنقدر حرف گفته و ناگفته دارم که هیچ 
سنگ صبوری را یاری شنیدنش نیست، آنقدر آنانکه )می بینند برای دیدن 
من و امثال من خود را به ندیدن زده اند که ترجیح میدهم امروز هم مرا 
نبینند(هــر کاری هم انجام دهیم و با هر مدرک تحصیلی باز هم با یک 
برچسب معلولیت بر پیشانیم خود را راحت می کنند )کار برای شما نداریم!(

هزاران میلیارد بودجه هزینه می کنند، میلیاردها بودجه صرف برنامه های 
فرهنگی و رفاهی می کنند، هزاران میلیارد برای عمران و مبلمان شهری در 
جوی بی کفایتی به آب میدهند، اما سهم من و امثال من در این بودجه ها و 
رفاهیات کجا تعریف شده.وارد پیاده رو می شوم، )خط راهی برایم کاشته اند 
با رنگی متفاوت( اما به چهار راه که میرسم خط عبورم با زندگی اجتماعی 
به ناگاه قطع میشود، باز بر سر چهار راه زندگی سر گردان می مانم!فردی از 
کنارم با عجله رد میشود شانه اش محکم با شانه ام برخورد می کند، عصایم 
از دستم بر زمین می افتد، خیلی عجله دارد !! مادری خم می شود و عصایم 
را به دستم می دهد ، صدای کودکی مرا به دنیای واقعی بر می گرداند)مامان 
کورِ؟؟(لبخند تلخی بر لبم نقش می بنند) کاری که سالها کرده ام  ( و بغضی 
آشنا دوباره میهمان گلویم می شود.با خود میگویم سهم من از زندگی در 
این جامعه چقدر است؟؟روزی به نام من و به کام مسولین؟روزی که در 
یک سال بر پوستر و بنر شهر چهار میخ شوم و جذب  بودجه ای شوم برای 
آنچه که هیچ گوشه اش شامل حال من نیست؟؟بر کاغذ سپید کارهای 
بســیار شده  و با نام من پرونده های قطوری آماده گردیده که ترفیع های 
بسیاری را شامل حال بعضی مدیران نموده، اما برای فهمیدن کارها کمی 
به خود زحمت بدهید به خانه ام بیایید و حال و احوالم را )شــما ی دنیا 
دیده از من نادیده( بپرسید و کاله را قاضی کنید.من هم یک جوانم مانند 
میلیونها جوان دیگر. آرزو دارم و برای رسیدن به آرزوهایم زحمت میکشم 
اما وقتی افتان و خیزان خود را تا مسیری میبرم برای رسیدن به خط شروع 
بعدی به پرتگاهی میرسم که برای پریدنش نیاز به بال حمایتی دارم. اما.....

گر چه تقدیرم ندیدن است،گر چه تقدیرم گریستن بدون اشک است، گرچه 
گرمای محبت مادر و پدر و طلوع خورشید را مجبورم با دیگر حواس خود 
تجربه کنم اما ناراحت نیستم ) چرا ندیدنم هزاران بار ارجحیت به نابینایان ، 
بینای اطرافم دارد(امروز روز من است خودم را نمی بینم اما می دانم تصویرم 
در سرتاسر جهان بر در و دیوار شهرها آویخته شده اما می خواهم با صدای 
بلند فریاد بزنم )من نیاز به ترحم ندارم نیاز من توجه در عمل اســت نه 
کالم(روزم را  پاس ندارید بلکه توانمندی و حقوقم را در جامعه ای که من 

نیز سهمی از آن را دارم باور کنید.

تقویت صادرات، بازگشت ارز و 
مقابله با قاچاق سه اصل اساسی

 وزیر کشــور گفت: در این شــرایط کشور تقویت 
صادرات، مبارزه با قاچاق و بازگشــت ارز ناشــی از 

صادرات سه اصل مهم است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور دیروز در حاشیه نشست مشترک 
اســتانداران مرزی و مسئولین دستگاه های اجرایی 
با دســتور کار بررسی تسهیل روند مبادالت تجاری 
اظهار داشت: جلسه کارگروه مرز با دستورکار قاچاق 
کاالهای اساســی و ارز برگزار شد که ۱٦ استاندار و 
نماینده دســتگاه های مختلف حضور داشتند و در 
خصوص موانع صادرات قانونی و مقابله با قاچاق در 
حوزه امکانات، تجهیزات و مقررات بررســی شد.وی 
افزود: سه اصل تقویت صادرات، جلوگیری از قاچاق 
کاال و ارز و برگشت ارز حاصل از صادرات مورد تاکید 
قرار گرفت. بر روی این سه اصل توافقات خوبی بین 
دستگاه ها صورت گرفت و بنا شد همه امکانات برای 
عملیاتی شدن این سه اصل مهیا شود.رحمانی فضلی 
ادامه داد: منطقــه آزاد بعنوان یکی از  مناطقی که 
موضوع صادرات در آن مهم است به ویژه در جنوب 
کشور اما نگرانی هایی در خصوص صادرات کاالهای 
اساسی در این مناطق وجود داشت که تصمیم گرفته 
شد در مناطق مرزی فروشگاه ایجاد شود که کاالها 
با قیمت داخلی عرضه شود.وزیر کشور با بیان اینکه 
مقرر شد امکانات و شرایط گمرکی در قبل از مرزها 
فراهم شــود، تصریح کرد: این اقدام برای آن است تا 
کســانی که برای صادرات مراجعه می کنند در مرز 
با مشکل مواجه نشــوند. مقرر شد کاالهایی که بر 
اساس مقررات دفعی مانع از صادرات آنها شده است، 
مستثنی شوند.رحمانی فضلی عنوان کرد: نتیجه این 
جلسه تقویت صادرات، بازگشت ارز حاصل از آن و به 
صورت جدی مبارزه با قاچاق کاال در مناطق مرزی 
خواهد بود.وی با اشاره به دیگر مصوبات این جلسه 
خاطرنشان کرد: کمیته ای متشکل از وزارتخانه های 
امور خارجه، اقتصاد و دارایی، اطالعات و دستگاه هایی 
مانند گمرک و ناجا تشکیل شد تا همکاری استان 

های مرزی با ۱۵ کشور همسایه تقویت شود.

اخبار

سرمقاله

هیچ مالی پر فایده تر
 از عقل نیست.

کالمامیر

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص خروج آمریکا از پیمان مودت 
و آخرین وضعیت پس از حکم موقت دادگاه الهه علیه آمریکا، گفت: 

یادداشت کتبی آمریکا برای خروج از پیمان مودت را دریافت کرده ایم.
به گزارش خبرنگار زمان- بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه 
دیروز در نشست خبری هفتگی خود با اصحاب رسانه در خصوص خروج 
آمریکا از پیمان مودت و آخرین وضعیت پس از حکم موقت دادگاه الهه 
علیه آمریکا، گفت: یادداشت کتبی آمریکا برای خروج از پیمان مودت را 
دریافت کرده ایم.وی در خصوص خروج آمریکا از پیمان مودت و آخرین 
وضعیت پس از حکم موقت دادگاه الهه علیه آمریکا، گفت: یادداشت 
کتبی آمریکا برای خروج از پیمان مودت را دریافت کرده ایم. ما با تالشی 
که از سوی بخش حقوقی وزارت خارجه صورت گرفت به نقطه ای مثبت 
در این دعوا رسیدیم.قاسمی افزود: خروج آمریکا از پیمان مودت حداقل 
یکسال زمان می برد و ما تمهیداتی را در داخل اندیشیدیم که متعاقب 
این، اقدامات حقوقی انجام خواهیم داد.وی گفت: ما اقدامات الزم را انجام 
خواهیم داد و در زمان مناسب خودش مطرح خواهیم کرد. فکر می کنم 
بیان جزئیات کار در این مقطع به صالح نیست.قاسمی در خصوص روابط 
میان ایران و عربستان نیز گفت: سیاست جمهوری اسالمی ایران نسبت 
به کشورهای همسایه حاشیه خلیج فارس، روشن است و در صورت 
فراهم شدن شرایط الزم، این سیاست های اصولی ایران شکل عملیاتی 
به خود می گیرد. وی تاکید کرد: همکاری کشورهای منطقه می تواند 
در صلح ثبات و امنیت منطقه کمک کند.سخنگوی وزارت خارجه در 
خصوص مساله حضور ایران در FATF با بیان این نکته که قطعا پیوستن 

به این سازمان مزایایی زیادی را برای ایران به دنبال خواهد داشت افزود: 
ما هم با در نظر داشتن قوانین داخلی خود، در این مسیر حرکت خواهیم 

کرد.
قاسمی در ادامه با بیان این مهم که آمریکا به هدف خود برای »صفر 
شدن صادرات نفت ایران« نخواهد رسید در خصوص تالش آمریکا برای 

به صفر رساندن صادرات نفت ایران تصریح کرد: آمریکا اصرار کرد و تالش 
وافری را هم انجام داد که به اتفاقی که امکان تحقق ندارد دست پیدا 
کند که آن صفر کردن صادرات نفت ایران به جهان است که قطعا به 
این نخواهد رسید و از مدت ها قبل ما مکانیسم های الزم را داشتیم 
و فکر می کنم صادرات ما همچنان ادامه خواهد داشت و این موضوع 
توسط وزارت نفت و دیگر نهادهای مربوط پیگیری می شود و دولت ترامپ 
نمی تواند به خواست خود نزدیک شود.سخنگوی وزارت امور خارجه 
افزود: در خصوص مقاصد و چگونگی صادرات نفت ایران به دلیل امکان 
سواستفاده دشمنان نمی توانیم صحبتی کنیم.وی در خصوص تداوم و 
نتیجه مذاکرات میان ایران و اروپا افزود: دورنمای مثبتی در خصوص نوع 
و چگونگی همکاری ها میان ایران و اروپا وجود دارد و امیدوارم به نتیجه 
الزم و مد نظر ایران دست پیدا کنیم و شاهد یک مکانیسم قابل اجرا که 
بتواند خروج آمریکا از برجام را جبران کند، برسیم.سخنگوی وزارت امور 
خارجه در خصوص نقش ایران در روند صلح افغانستان و تالش های 
آمریکا در این خصوص افزود: هدف آمریکا در مناسباتش با افغانستان و 
دیگر کشورها روشن است، حضور آنها به بی ثباتی، ناآرامی و افزایش تنش 
در آن کشورها دامن م یزند.وی بیان داشت: تاکنون ما شاهد بوده ایم که 
به دلیل دخالت های نابجای آمریکا و برخی کشورهای منطقه، منطقه از 
شرایط مطلوب برخوردار نبوده است. امریکا هم می داند اگر بخواهد در 
راستای صلح در افغانستان گام بردارد باید روش دیگری داشته باشد، 
چرا که اقدامات آن کشور نشان می دهد به دنبال ایجاد برخی موانع و 

مشکالتی در افغانستان هست تا کمک به آن کشور.

مفقودی
 برگ سبز سواری چری مدل 1395 با شماره موتور м7м E4G15BAG003581و 
اعتبار  درجه  از  و  گردید  NATFGANH3G1003380مفقود  شاسی  شماره  

بابل ساقط می باشد 

مفقودی
موتور  با شماره   7۲  49 پالک  ۲5۲ ب  با شماره    1387 مدل  نیسان  سبز  برگ 

4394۲0 شاسی к150470 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
موتور  شماره  با    8۲ ایران  ۲95م77  پالک  شماره  با   88 مدل  پراید  سبز  برگ   
مفقود  کامی  پور  اصغر رضا  ۲794566و شماره شاسی S148۲۲88۲83839علی 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

اگهي ابالغ 
حکم دادگاه به علي اصغرعلي پور

نظربه اینکه به موجب دادنامه شماره 970997197۲۲008۲8مورخه 97/7/۲1شعبه دوم 
دادگاه عمومي نوشهردرپرونده کالسه 97001۲حکم به اعسارخواهان نذري خزائي پول 
گردیده وخوانده مذکوردرجلسه دادگاه حضورنداشته بنابراین راي صادره ظرف مدت 
۲0 روزقابل تجدیدنظرخواهي دردادگاه تجدیدنظراستان مي باشدلذامراتب یک نوبت 
نماینددرصورت قطعیت  قانوني خوداستفاده  اگهي مي شودتاخوانده مذکورازحقوق 

دادنامه وصدور اجرائیه یک نوبت درروزنامه اعالم وده روزپس ازان اجراخواهدشد.
منشي شعبه دوم دادگاه حقوقي نوشهر-خلج

مفقودی 
برگ سبز سواری هاچ بک سایپا 111 مدل 95 با شماره پالک 6۲۲ی76 ایران 99با 
NAS431100G5884118بنام  شاسی  شماره  m13/569848۲و  موتور  شماره 

سامره امینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی
آقای مهرعلی  بهرامی  نیا فرزند قربانعلی به شرح درخواستی که به شماره 970538 
اعالم  و  نموده  انحصار وراثت  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی  این شورا 
داشته که قربانعلی بهرامی نیا فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه ۲ صادره از نور 
در تاریخ 97/6/۲8 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده وراث حین 
الفوت وی عبارتند از  1- شمس علی بهرامی نیا فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 

155 صادره نور فرزند متوفی 
فرزند  نور  صادره   156 شناسنامه  شماره  قربانعلی  فرزند  نیا  بهرامی  علی  ۲-مهر 

متوفی
3-  مرضیه بهرامی نیا فرزند قربانعلی شماره شناسنامه یک صادره نور فرزند متوفی 
4-نادعلی بهرامی نیا فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 461 صادره چالوس فرزند 

متوفی
نیا فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 189 صادره نور فرزند  5-  عباسعلی بهرامی 

متوفی
6- قدم خیر کاویان پور فرزند اصغر شماره شناسنامه 464 صادره نور 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 

م. الف 97/505
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف نور یوسف رضایی

 آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم مریم علی پور  فرزند خواهان 
آقای جعفر پسندیده پوی همدانی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم به خواسته 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609981۲10700179شعبه 
مورخ97/10/1  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آمل  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7
آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  که حسب   تعیین   8:30 ساعت 
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 انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
مقرر فوق جهت رسیدگی در  دریافت و در وقت  را  دادخواست و ضمائم  ثانی 

دادگاه حاضر گردد 
استان مازندران شهرستان آمل خیابان امام رضا جنب خیابان غدیر ۲ دادگستری آمل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای رامین یزدانی فرزند محمدرضا موضوع شکایت آقای پویا فقیه و 
خانم طاهره انتظاری دائر بر کالهبرداری از طریق معرفی خود به عنوان مامور راهنمایی 
و رانندگی و اخذ 30 میلیون تومان از شکایت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9709981966۲00093 شعبه 10۲ دادگاه کیفری دو شهرستان نور 10۲ 
جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی 97/8/۲6 ساعت 8 تعیین  که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 115 و 180 ق. آ. د. ک مصوب 1378 به علت مجهول المکان بودن 

متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو نور  خسرو نوائیان میم الف ۲۷۰

رونوشت حصر وراثت 
آقای جعفر اعظمی به شناسنامه شماره 789 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 977 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان غضنفر اعظمی به شناسنامه شماره 9 در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر 

1397 در گذشته ورثه به هنگام درگذشت عبارتند از
1- احترام محمودی فرزند محمود شماره شناسنامه 4۲6 نسبت با متوفی زوجه 

۲-جعفر اعظمی فرزند غضنفر شماره شناسنامه 789 نسبت بامتوفی  فرزند
3- حمیرا اعظمی فرزند غضنفر شماره شناسنامه 884 نسبت به متوفی فرزند
4- کبری اعظمی  فرزند غضنفر شماره شناسنامه 991 نسبت با متوفی فرزند 

5-زهرا اعظمی فرزند غضنفر شماره شناسنامه 1064 نسبت با متوفی فرزند
6- سمیه اعظمی فرزند غضنفر شماره شناسنامه 49 نسبت به متوفی فرزند

7- پروانه اعظمی فرزند غضنفر شماره شناسنامه 140 نسبت با متوفی فرزند 
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 م. الف 97/504
قاضی شورای حل اختالف شعبه حکمی چمستان سید احمد اصغری

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به آقای رامین یزدانی فرزند محمدرضا موضوع شکایت آقای پویا 
فقیه و خانم طاهره انتظار دائر بر کالهبرداری از طریق معرفی خود به عنوان مامور 
این شعبه  به  از شکایت مطرح که  میلیون تومان  راهنمایی و رانندگی و اخذ 30 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970 شعبه 10۲ دادگاه کیفری دو شهرستان نور 
10۲ جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی مبلغ ۲68 97 ساعت 8 تا این که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 115 و 180 که مصوب 1378 به علت مجهول 
المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو نوع خسرو نوایان میم الف ۲۷۰

اجراییه 
مشخصات محکوم له 1- علیرضا غفوری فرزند عباس به نشانی تهران کرج مرکزی 

کرج کیلومتر 10 خ 30 چهار راه پالک 13898
مشخصات محکوم علیه : علی ابش فرزند احمد به نشانی شهرستان بابل خ کاظم 

بیگی نبش اندیشه 4 کاظم بیگی دوم چهار راه دوم دست چپ 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه 

وکیل   1۲ انقالب  امام  بلوار  گز  بندر  نشانی  به  قاسم  فرزند  دماوندی  اله  نصرت 
علیرضا غفوری 

محکوم به : بموجب در خواست اجرای حکم مربوظه به شماره دادنامه مربوطه 
دویست  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  94099711107009۲9محکوم 
دادرسی  هزینه  مبلغ6/900/000بعنوان  طلب  اصل  عنوان  به  ریال  میلیون  سی  و 
رسید  سر  از  مدنی  دادرسی  ایین  ماده5۲۲قانون  با  مطابق  پرداختتاخیرتادیه 
چک94/۲/8لغایت وصول محکوم به و حق الوکاله وکیل به مبلغ6/7۲0/000حق 

محکوم له و همچین پرداخت نیم عشر در حق دولت رای صادره غیابی 
مدیر دفتر شعبه ۷دادگاه عمومی شهرستان بابل حسن گلچوب فیروزجایی

. آگهی
اجرای احکام مدنی دادگاه سرخرود در نظر دارد جهت وصول محکوم  به و هزینه 
اجرایی در پرونده کالسه 970161ملک مورد نظر واقع در سرخرود روستای افرا 
سرا کارخانه شالیکوبی رمضانی اسالمی با توجه به کارشناسی بعمل امده ارزش 
عادله هرکیلوگرم برنج   با توجه به رقم ان طارم محلی کیفیت تبدیل و بازار خرید 
معادل  مبلغ۲47000000ریال  کل۲600کیلوگرم  ارزش  مبلغ95000ریال  فروش  و 
بیست و چهار میلیون و هفتصد هزار تومان براورد وتعیین میگردد لذا مزایده در 
مورخ 1397/08/07ساعت9الی10 در دفتر اجرای احکام دادگاه سرخرود از طریق 
مزایده بفروش برساند مزایده از قیمت پایه اعالم شده کارشناسی شروع به باالترین 
مبلغ پیشنهادی فروخته خواه شد برنده مزایده10درصد مبلغ را فی المجلس و باقی 
ماندن بابت ظرف یکماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت و 

یا انصراف از مزایده10 درصد اخذ شده در حق دولت ظبط خواهد شد  
دادور اجرای احکام  دادگاه سرخرود توپال

آگهی
موضوع ابالغ وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان اقای محمد نجف زاده فرزند ناصر 
دادخواستی به خواسته مطاله وجه  به ظرفیت محمود طالبی فرزند منصور در این 
شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه1۲/687/97ثبت و برای 
مورخه97/7/18سعت11:30صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول بودن 
خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده73قانون ایین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد  که در وقت 
رسیدگی در شعبه دوازده حاضر قبل از ان جهت دریافت نسخه ثانب دادخواست و 
ضمایم ان به دفتر شعبه دوازده مراجعه نماید در غیر این صورت مفاد دادخواست و 

ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد امد
مدیر دفتر شعبه ۱۲ شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی
به و هزینه  اجرای احکام مدنی دادگاه سرخرود در نظر دارد جهت وصول محکوم 
اجرایی در برونده کالسه970187ملک مورد نظر واقع در سرخرود خ امام رضا روبروی 
شهرک مهندسین بر جاده اصلی ب446 که مورد ارزیابی عبارت است از ششدانگ 
محموداباد  ثبتی  حوضه  دو  بخش  از36اصل  ثبتی 13۲3فرعی  بالک  اعیان  و  عرصه 
بمساحت 533 مترمربع سند مالکیت اصلی با شماره چابی070۲373متعلق به اقای اصغر 
رضایی فرزند علی اکبرمیباشد ارزش کل عرصه بمبلغ7۲50000000ریال بوده را در 
مورخ1397/08/06ساعت9الی10در دفتر اجرای احکام دادگاه سرخرود از طریق مزایده 
بفروش برساند مزایده از قیمت پایه اعالم شده کارشناسی شروع و ب باالترین مبلغ 
پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده10درصد مبلغ را فی المجلس و باقی ماندن 
بابت ظرف یک ماه پس از مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت ویا انصراف 

مزایده 10درصد اخذ شده در حق دولت ظبط خواهد شد  
  مدیر اجرای احکام سرخرود توپال

آگهی مزایده
در پرونده کالسه 970349اجرای مدنی متمرکز، محکوم علیه خانم سکینه حقانی و علی اصغر 
گلدوست به فروش ملک مشاع از طریق مزایده در حق آقایان علیجان ابراهیمی محکوم گردیده است. 
لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه، اموال وی جهت را جهت تامین آن توقیف و از طریق 
مزایده با حضوز نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط 
زیر بفروش میرساند .مال مورد مزایده ، ملک مشاعی در پالک ثبتی 75 فرعی از 8 اصلی بخش 7 
بمساحت 10۲0 متر مربع و اعیانی دو واحد شامل واحد اول: باقدمت ساخت حدود40 ساله ، همکف 
با اسکلت بلوکی زیر بنای 98 متر واحد دوم : با قدمت حدود ۲0 ساله سقف شیروانی با زیر بنای 
67 متر مربع بنام مرحوم آقای علیجان ابراهیمی  ارزش کل دو واحد: 165 متر مربع، عرصه بمساحت 

10۲0 متر مربع به آدرس: جویبار- سراجکال - خ شهید ابراهیمی 
از شمال- به ملک مرحوم اکبر ابراهیمی از جنوب: به ملک مسکونی جمال فقیهان 

از شرق: به منزل مسکونی آقایان فرحی و قادری از غرب: متصل به کوچه عام
قیمت کارشناسی شده: بمبلغ 4.477.000.000 ) چهار میلیاردو چهارصدو هفتادو هفت میلیون ریال( 
میباشد. ۲- موعد وزمان فروش ، روز 97/8/7 ساعت 10 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.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار معصومی

رای شورا
*شماره پرونده : 97/305/ش5  *شماره دادنامه :477مورخه 97/7/16

در خصوص دادخواست  رضا رضوانی گیل کالیی  بطرفیت  خیرالنساء بهتاپور، بخواسته 
مطالبه 1۲6/000/000   ، شورا  با توجه به مستندات  و دالیل  منضم دادخواست تقدیمی 
از سوی خواهان  و اینکه خوانده پرونده   دلیلی بر رد خواسته خواهان  اقامه ننموده اند. 
لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص   و مستندا  به   ماده 198  و 519 
و5۲۲ و515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت  ملبغ  
1۲6/000/000ریال بابت اصل خواسته  و 1/675/000ریال هزینه دادرسی    و خسارت 
تأخیر  و تأدیه از تقدیم دادخواست   لغایت اجرای حکم  بر اساس شاخص بانک مرکزی  
در حق خواهان صادر می نماید  .این رای غیابی  و قابل واخواهی در همین شور ا  و 

سپس۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری  تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه پنجم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی مزایده
در پرونده کالسه 9607۲1 اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری جویبار محکوم 
علیه آقای ایرج بخشیان فرزند علی محکوم به پرداخت 140000000 ریال بابت اصل 
خواسته بدون محاسبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق خانم اعظم سلملنزاده 
فرزند محمد علی و همچنین مبلغ 7000000 ریال هزینه اجرایی محکوم گردیده است.لذا 
این اجرا بنا به درخواست وکیل محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف 
و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان 

جویبار تحت شرایط زیر بفروش می رساند.
الف( مال مورد مزایده یک دستگاه ساعت مچی سیکو سه موتوره با بند چرمی به شماره 

49546۲814713 و با مارک باشگاه بارسلونا می باشد.
ب. با توجه به مراتب فوق و بررسی های بعمل آمده مال مورد مزایده به مبلغ 180000000 

ریال برآوردگردیده است.
ج. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 
مزایده محسوب می شوند.موعد و زمان مزایده روز دوشنبه مورخ 97/8/7 ساعت 9صبح 

در دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری جویبار می باشد.
زمان بازدیداز مال مورد مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار آگهی می باشد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف جویبار- مجتبی محمدی

آگهی
شناسنامه  اهلل  رحمت  فرزند  نسب  حسینی  اهلل  روح  1-اقای  به  وسیله  بدین 
شماره1588صادره از بابل ساکن  بابل موزیرج خیابان امام خمینی کوچه هشت متری 
ازشاد6   ۲-اقای داریوش نقی زاده فرزند تقی شناسنامه شماره544صادره از بابل ساکن 
بابل جنب ازمایشگاه راضی فروشگاه ورزشی المپیاد 3-اقای محمدرضا شهاب انداز 
بابل  بابل میدان قاضی کتی  فرزند احمد شناسنامه شماره57۲ صادره از بابل ساکن 
شیرینی نبش بهران 19 ابالغ میشود که بانک سپه شعبه مرکزی بابل به استناد قرارداد 
تا  مبلغ381/03/94ریال  وصول  شماره178518733مورخ1386/03/۲1جهت  بانکی 
تاریخ 1۲/0۲/1397به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه 
کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 
9700348در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش ماموره محل اقامت  شما به شرح 
متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده18ایین نامه اجرا مفاد اجراییه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی اکهی میشود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب میگرد نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت

»آگهی مفقودی«

 97 م   742 انتظامی  شماره  به   88 مدل  سفید   L90 خودرو  سبز  کارت 
شاسی  شماره  و   K4MA690W013388 موتور  شماره  و   13 ایران 
ملی  کد  به  مرادی  سعید  نام  به   NAPLSRALD91038354

1287239013 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصفهان

»آگهی مفقودی«
م   74۲ انتظامی  شماره  به   88 مدل  سفید   L90 خودرو  کمپانی  برگه 
شاسی  شماره  و   K4MA٦90W0۱۳۳88 موتور  شماره  و   ۱۳ ایران   97
NAPLSRALD9۱0۳8۳۵4 به نام سعید مرادی به کد ملی ۱۲87۲۳90۱۳ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصفهان

قاسمی در پاسخ به ادعای خریداری سویا از آمریکا  
مطرح کرد:

از وزارت صمت بپرسید
سایت خبری انتخاب مدعی شد در حالی که چین با افزایش 
تعرفه، واردات سویا از آمریکا را به صفر نزدیک کرده، ایران 
با افزایش قابل توجه واردات، به بزرگترین واردکننده این 
محصول از آمریکا تبدیل شده؛ اقدامی که این شائبه را به 
دنبال دارد که بخشی از تالش چین علیه آمریکا در جنگ 
تجاری با این کشور را خنثی می کند. سخنگوی وزارت 
خارجه در این خصوص در پاسخ به خبرنگار زمان مبنی 
براین که چنین شائبه ای مطرح شده  موضع وزرات خارجه 
چیست جواب این سوال را به پاسخگویی وزارت صمت 

ارجاع داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه  تاکید کرد:

حضور آمریکا در 
منطقه به ناامنی

 دامن می زند

توئیتری  پیامی  آمریکا در  رئیس جمهوری 
ملک سلمان  با  گفتگوی خود  به محورهای 
درباره موضوع »خاشقجی« اشاره کرد و گفت: 

»پمپئو« عازم ریاض است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دونالد ترامپ 
در  دوشنبه  دیروز  آمریکا  جمهوری  رئیس 
پیامی توئیتری درباره رایزنی تلفنی خود با 
پادشاه سعودی با محوریت موضوع قتل روزنامه  
نگار منتقد عربستان اعالم کرد که ملک سلمان 

از وضعیت »خاشقجی« ابراز بی  ا طالعی کرد 
و گفت که در حال همکاری با ترکیه برای 
مشخص شدن وضعیت این روزنامه  نگار است. 
رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص ادامه 
داد: فوراً در حال اعزام وزیر خارجه خود )مایک 
پمپئو( برای دیدار با پادشاه عربستان هستم. 
جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد محمد 
بن سلمان و ستون نویس روزنامه واشنگتن 
پست آمریکا چندی پیش )دوم اکتبر سال 

جاری میالدی( به همراه نامزد ترکیه  ای خود 
»خدیجه چنگیز« برای انجام کارهای ازدواج 

استانبول  در  عربستان  کنسولگری  به  خود 
مراجعه کرد و پس از آن ناپدید شد.

محورهای گفتگوی ترامپ با ملک  سلمان   

»پمپئو« عازم ریاض است
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پروسه ای به نام ترمیم کابینه
*آذر منصوری 

بعد از نشست اصالح طلبان با حسن روحانی برداشت عمومی این است که 
اصالح طلبان در این زمینه با دولت گفت و گویی داشته و پیشنهادهایی ارائه 

کرده اند.
وقتی انتقادات اوج می گیرد در کنار آن بحث ترمیم کابینه هم مطرح می شود. 
با توجه به نقدهایی که به عملکرد دولت در زمینه اقتصاد، اشتغال و هر آنچه 
در این دایره می گنجد می شود انتظار محتمل به ویژه از سوی بدنه اجتماعی 
دولت این است که ترمیم کابینه به سمتی برود تا پاسخی درست به نقدها باشد. 
فارغ از آن که به هر ترتیب اشخاصی که به عنوان وزیر معرفی می شوند چه به 
لحاظ شخصیتی و چه به لحاظ حضور می توانند تاثیر به سزایی داشته باشد اما 
آن چه بیش از هر مسئله دیگری دارای اهمیت است موضوع رویکرد و برنامه 
است. با نگاهی به استیضاح هایی که پیش از این رقم خورد باید گفت متاسفانه 
مسائلی که در جریان استیضاح ها مطرح می شود چندان کارشناسی نیست و 
اساسا استیضاح اگر از آن شکل منطقی و واقعی خودش خارج شود هم به 
شان مجلس لطمه می زند و هم نگاه مردم را به مجلس و دولت بی اعتماد 
می کند. نکته دیگری که در پروسه ترمیم کابینه باید به آن اشاره کرد این است 
که بعد از نشست اصالح طلبان با حسن روحانی برداشت عمومی این است 
که اصالح طلبان در این زمینه با دولت گفت و گویی داشته و پیشنهادهایی ارائه 
کرده اند، البته مشخصاً آن بخشی که باید در این مشاوره شرکت می کردند 
اصالح طلبان داخل مجلس هستند. به عنوان یک نگاه کلی و در یک بیان 
کلی دولت باید هم به رویکرد وزرای جدید و هم به برنامه های آنها و میزان 
عملیاتی شدن و تاثیرگذاری آنها توجه کند. نکته دیگری که نباید از نظر دور 
داشت این است که اگر احساس می شود دولت اصرار برای حفظ یک وزیر 
دارد که شاید به لحاظ رویکری متمایل به اصالح طلب ها باشد در این زمینه 
باید گفت اوال هیچ جریان و فردی نمی تواند خود را سخنگوی اصالح طلبان 
معرفی کند و از سوی دیگر هیچ شخص و حزب شناخته شده ای از شخص 
سید محمدخاتمی تا افراد دیگر در این زمینه اظهار نظر نکرده اند. لذا این 
احساس وجود دارد که آن چه در جریان معرفی وزرا در حال رقم خوردن 
است بیشتر نظر دولت و آقای روحانی و البته همه مالحظاتی است که در 
معرفی وزرا مد نظر قرار می دهند. ضمن آنکه این اعتقاد عمیقا وجود دارد که 

صرف این جابجایی ها باید بتواند گره ای از گره های دولت را باز کند.

 اتحادیه اروپا خواستار توقف خشونت ها 
علیه معترضان فلسطینی 

»مایا کوتسیانچیچ« سخنگوی اتحادیه اروپا خواستار توقف حمالت نظامیان 
صهیونیست به فلسطینیان شرکت کننده در راهپیمایی های بازگشت شد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، »مایا کوتسیانچیچ« سخنگوی اتحادیه اروپا به 
اقدامات تل آویو علیه تظاهرات کنندگان فلسطینی واکنش نشان داد.بر اساس 
این گزارش، سخنگوی اتحادیه اروپا خواستار توقف درگیری ها و حمله نظامیان 
صهیونیستی به فلسطینیان شرکت کننده در راهپیمایی بازگشت شد.سخنگوی 
اتحادیه اروپا افزود: امیدواریم اسرائیل به اصل لزوم و تناسب در استفاده از زور 
پایبند باشد. کوتسیانچیچ بر ضرورت تحقیق در خصوص حوادث روزهای 
گذشته و تحویل جنایتکاران به دست عدالت تاکید کرد.وی در ادامه سخنان خود 

یادآور شد: راه حل سیاسی تنها راه برای جلوگیری از خشونت است. 

 تاکید اقتصاد مقاومتی
 بر مناطق آزاد

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی 
مشکالت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد توسط مجلس 
و مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مغایرت های 
این مناطق برطرف و به کارکردهای خوب خواهند 
محمدرضا  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به  رسید. 
در  آزاد  مناطق  عملکرد  اینکه  بابیان  ابراهیمی  پور 
انتقاد برانگیز بوده است، تأکید کرد:  سال های اخیر 
هدف اصلی این مناطق جذب سرمایه گذاری خارجی 
است اما متأسفانه در امر جذب سرمایه گذار خارجی 
بین  در  آزاد  مناطق  را  سهم  کمترین  به خصوص، 
بخش های دیگر داشته اند که این امر باهدف اصلی 
آن ها مغایرت دارد، از سوی دیگر یکی دیگر از اهداف 
ایجاد مناطق آزاد افزایش صادرات و کاهش واردات 
بود که اما در عمل این اتفاق هم نیفتاده است.وی بابیان 
اینکه یکی دیگر از کارکردهای مناطق آزاد جلوگیری 
از قاچاق کاال بوده است، افزود: در این بخش هم شاهد 
نتایج خوبی نبوده ایم پس باید گفت در مقوله مناطق 
نمی شود.وی  ارزیابی  مثبت  اقتصادی، عملکرد  آزاد 
در پاسخ به این سوال که بند یازدهم از سیاست های 
ابالغی رهبر معظم انقالب اسالمی در حوزه اقتصاد 
مقاومتی به مقوله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره 
می کند و این امر نشان گر اهمیت این مناطق است پس 
چرا به آن توجه نمی شود؟ گفت: دولت الیحه ای ارائه 
کرد که بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی، مناطق 
آزاد گسترش کیفی و کمی یابد اما ما معتقد هستیم که 
این گسترش باید با رفع ایرادها و بهبود عملکرد همراه 
باشد وگرنه با وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم، ما 
قطعاً مخالف آن هستیم.پور ابراهیمی بیان کرد: سه 
سناریو در مقابل نمایندگان خانه ملت در خصوص 
مناطق آزاد قرار دارد نخست اینکه مناطق آزاد قبلی 
جدیدی  آزاد  مناطق  دوم  شوند،  تقویت  و  اصالح 
تأسیس و قوانین آن ها شامل مناطق قدیمی تر هم شود 
و درنهایت سوم این که مناطق قدیم با قانون خودشان و 

مناطق جدیدتر با قانون جدید اداره شود.

خنثی شدن حمله داعش به مرزهای 
عراق و سوریه

 فرماندهی گارد مرزی عراق با صدور بیانیه ای از خنثی 
شدن حمله گروه تروریستی داعش به منطقه مرزی 
میان سوریه و عراق خبر داد. به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، فرماندهی گارد مرزی عراق با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که عناصر گروه تروریستی داعش از اوضاع 
آب و هوایی نامساعد عراق سوء استفاده کرده و تالش 
کردند تا حمله ای را علیه نیروهای گارد مرزی انجام 

دهند.

یادداشتخبر

آگهی شناسایی
به  نفری   5000 ورزشگاه  درسایت  که  اصلی   45 ازپالک   1697،1627 قطعات  مالکان 
اطالع  به  اند  شده  واقع  آباد  شفیع  محله  )ع(،  حسین  امام  بزرگراه  وحیدیه،   آدرس 
می رساندبه استناد قانون نحوه تملک اراضی برای اجرای طرح وبرنامه ریزی های عمومی، 
عمرانی ونظامی دولت ،این شهرداری در نظردارد نسبت به تملک زمین جهت طرح احداث فضای ورزشی 
به شماره 1750696  تهران  استان  وتوسعه  ریزی  برنامه  نشست شورای  ویکمین  بیست  مصوبه  براساس 
مورخ 96/12/20 ومجوز شورای اسالمی شهروحیدیه به شماره 33/738 مورخ 96/11/21 اقدام نماید. لذا 
بدینوسیله ازمالکان قطعات فوق الذکر دعوت بعمل می آید بادر دست داشتن مدارک مالکیت جهت سیر 
شهرداری  ومستغالت  امالک  واحد  به  آگهی  این  اعالم  ازتاریخ  یکماه  مدت  حداکثرظرف  قانونی  مراحل 
وحیدیه مراجعه نمایند . درغیراینصورت شهرداری براساس ضوابط فوق االشاره درخصوص تملک امالک 

واقع درطرح اقدام قانونی معمول می دارد.

 نوبت آخر

آگهی تجدید مزایده فروش زمین
)کاربری های: تجاری، خدماتی(

مدیریت اجرایی طرح ساماندهی تپه مرادآب کرج در نظر دارد، یک قطعه زمین با مشخصات ذیل، از 
پالک ثبتی 171.1 واقع در کرج، مهرشهر، بلوار ارم، انتهای بلوار آزادی )اراضی طرح ساماندهی( و یک 
واحد تجاری واقع در مهرشهر، بلوار شهرداری، خیابان 111 )مجتمع مینا( را با شرایط نقد و اقساط و از طریق برگزاری 
مزایده عمومی به باالترین پیشنهاد واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 الی 14 و 
30 دقیقه به منظور دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده، به دبیرخانه طرح ساماندهی واقع در کرج، عظیمیه، بلوار 45 
متری بسیج )کاج(، روبه روی مجتمع آموزشی شهید چمران مراجعه و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 
7-32518385-026 تماس حاصل نمایند. الزم به ذکر است که آخرین مهلت شرکت در مزایده، پایان وقت اداری روز 
چهارشنبه مورخ 97.08.02 خواهد بود. ضمنًا چنانچه برنده مزایده تا قبل از انعقاد قرارداد بهاء مورد معامله را به صورت 
یکجا پرداخت نماید از تخفیف ویژه با احتساب قیمت کارشناسی نقدی بهره مند خواهد شد. بدیهی است مدیریت طرح 

ساماندهی در رد یا قبول تمام و یا یکی از پیشنهادات مختار است.

واحد تجاری واقع در مجتمع تجاری مینا با شرایط 30 درصد نقد و الباقی 30 ماهه

ردیف

1

شماره قطعه

45

کاربری

واحد تجاری

مساحت 

48.09 مترمربع

قیمت پایه مزایده

9.172.040.009 ریال

زمین با کاربری آموزشی با شرایط 20 درصد نقد و الباقی اقساط 30 ماهه

ردیف

1

شماره قطعه

11

کاربری

آموزشی

مساحت 

8813 مترمربع

قیمت پایه مزایده

25.931.291.029 ریال

روابط عمومی طرح ساماندهی تپه مرادآب کرج

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست وضمائم به آقای جواد شورگشتی و محمد مهدی افشاری  

خواهان خانم هاجـر محـدثـی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جواد شورگشتی 
و محمد مهدی افشاری  به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره 
پرونده کالسه 9709983037101015 شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان فردیس 
تعیین که حسب دستور  ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/10 ساعت 09:00 
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 کثیر االنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمانم را دریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد./ ز 888
دبیر شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان فردیس- صبوحی زرافشان 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزند حسین به شماره شناسنامه 8۲47 در مقطع 
کارشناسی رشته دبیری فرهنگ و صادره از واحد دانشگاهی دامغان با شماره مفقود 
آزاد اسالمی  به دانشگاه  را  یابنده اصل مدرک  از  باشد  اعتبار می  فاقد  گردیده و 

واحد: دامغان – جاده چشمه علی- دانشگاه آزاد نمایند.
بهشهر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 

کالسه پرونده: 41/5/97  
وقت رسیدگی:  97/08/۲6 ساعت 8:30

خواهان : صبریه غالمی
خوانده : علی اصغر لطیفی 
خواسته : استرداد جهیزیه 

خانواده(   ( پنج  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  تسلیم  خواستی  داد  خواهان 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین نامه دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آ گهی می شود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آ گهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم داد خواست و ضما ئم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حضور به هم رساند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود 

فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف 1680 
مدیر دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف رباط کریم 

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای منصورصخی پور.خواهان 
آقای مجیدعلی نژاددادخواستی به طرفیت خواندگان1-آقای حسن باوی۲-آقای محسن 
عربیزاده3-منصورصخی پور 4-عبدالحسن آور5-بانک مسکن خرمشهر6-اداره ثبت 
شعبه  این  به  که  مطرح  سندرسمی  تنظیم  به  الزام  اسنادوامالک خرمشهربه خواسته 
ارجاع وبه شماره پرونده کالسه9709986141300605 شعبه3دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان خرمشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/9/5ساعت8:30 تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
می گرددتا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.      شماره م.الف)9/717(
منشی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-فاطمی سوق

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه856صادره  پدرسامی  نام  شنیط   بانوندا 
سیدعبدالرزاق  مرحوم  همسرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  صدورگواهی حصروراثت 
خرمشهردرتاریخ96/11/10درخرم 765صادره  بشناسنامه  زاده  حسن  موسوی 

فوق  مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش  شهراقامتگاه 
18۲0316386خرمشهر3- بشناسنامه  الذکر)همسرمتوفی(۲-سیدعبدالفتاح 
آیات  متوفی(4-سیده  بشناسنامه015403877تهران)پسران  ابوالفضل  سید 
بشناسنامه18۲04775۲5 خرمشهر5-سیده مریم بشناسنامه18۲0571130خرمشهر)د
ختران متوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف 
ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف)9/714 (

سید محمد محمدی-رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر

دادگستری کل استان البرز
آگهی ابالغ 

وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم آقای/خانم اصغر صادقی فرزند احمد
خواهان صندوق کار آفرینی امید دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اصغر صادقی 
به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  که  مطالبه وجه  مطرح  به خواسته  احمد  فرزند 
پرونده کالسه 970998۲668300۲89 شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان 
نظرآباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/11/10 ساعت 11:00 تعیین که حسب 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  73قانون  ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  بودن خوانده ودر خواست خواهان  المکان 
انتشار  تاریخ  از  تا خوانده ظرف مدت یک ماه پس  کثیراالنتشار آگهی می گردد 
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
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

دادگستری کل استان البرزنظرآباد – محمد مالئی
آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به خانم فاطمه رضازاده نصیری فرزند شعبانعلی
خواهان صندوق کار آفرینی امید دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فاطمه رضازاده فرزند 
شعبانعلی  به خواسته مطالبه وجه  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
960998۲6683011۲4 شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان نظرآباد ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1397/11/9 ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودر خواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف مدت 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

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان نظرآباد – 
محمد مالئی

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی زامیاد مدل 87 با شماره پالک 648ط11 ایران 7۲ با شماره 
موتور 451814و شماره شاسی L164576بنام  ناصر فالح مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
موتور  شماره  با   8۲ ایران  ۲91ج68  پالک  شماره  با   83 مدل  پراید  سبز  برگ   
خراط  حسینی  زینب  سیده  S141۲۲83۲8۲097بنام  شاسی  شماره  0089۲583و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی
شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان آمل آقاي علی اکبر غالمی دادخواستی که 
به شماره بایگانی 970348 شورا ثبت گریده در خواست صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان حمزه غالمی گالشکالیی فرزند  علی به 
شماره شناسنامه ۲۲۲9043439 صادره از آمل در تاریخ 1396/11/۲0 در اقامتگاه 
دائمي خود فوت نموده و ورثه  وراث حین الفوت وی عبارتند از عبارتست از 
اسماعیل  رمضان  ابراهیم  غالم  علی اکبر  هاجر  ربابه همگی غالمی گالشکالیی 
فاطمه مهری  وال غیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را یک نوبت اگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفي 
نزد او می باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم 

نماید واال گواهی صادر خواهد شد  
عیسی رضوانی  قاضی شعبه ششم حصر وراثت شورای حل اختالف آمل  م الف۲5۷9

درباره  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر   
کشور  دفاعی  صنعت  در  تحریم ها  تاثیر  میزان 
گفت: تحریم ها حقیقتا فرصتی برای ما بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر سرتیپ امیر 
مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر  حاتمی 
در چهارمین همایش بین المللی طب نظامی آسیا 
پاسیفیک که دیروزدر مرکز همایش های بین المللی 
این  برگزاری  گفت:  شد،  برگزار  سیما  و  صدا 
نجات  که  پزشکان  و  شهدا  سرزمین  در  کنگره 
یک نفر نجات تمام بشریت تلقی می شود نشان 
دهنده اهداف عالی این کنگره و ارزش نهادن به 
جان انسانها در جهاِن پر از جنگ و خون است.
وی با بیان اینکه ملت ما قربانی بزرگ بمب های 

شیمیایی و جنگ تحمیلی است و خانواده های ما 
هنوز با درد و رنج این رخدادها مواجه هستند، 
گفت: بخش درمان ما هزینه باالیی برای درمان 
و مراقبت از مصدومان شیمیایی و قربانیان جنگ 
پرداخته است.وزیر دفاع با بیان اینکه ما معتقدیم 
همه باید دست در دست دهیم تا از درد و رنج 
افزود: دیدیم که آمریکا  قربانیان جنگ بکاهیم، 
بین  قراردادهای  شخصی  منافع  برای  چگونه 
المللی را زیر پا گذاشت اما در مقابل جمهوری 
اسالمی حسن نیت خود را در پایبندی به توافقات 
جمهوری  افزود:  داد.حاتمی  نشان  بین المللی 
اسالمی نشان داد کشوری متعهد به قوانین بین 
المللی است. آمریکا ما را به دلیل انتخاب استقالل 

سرزمینمان و به جرم آزادی تحریم کرده است. 
آنها حتی در فرآیند تهیه داروها و نیازهای اولیه 
ملت ما با توسل به تروریسم اقتصادی اقدام به 
در  دنیا  اگر  شرایط  این  در  می کنند.  کارشکنی 
شاهد  نکند،  اقدامی  شکنی ها  قانون  این  برابر 
حضور دوباره هیتلرها در دنیا خواهیم بود.وزیر 
ایران  اسالمی  امروز جمهوری  کرد:  تاکید   دفاع 
نمایش  به  را  خود  رزمی  طب  توانمندی  تمام 
جنگ  رنج  و  درد  از  دیگران  تا  است  گذاشته 
بهره نبرند؛ ما نمی خواهیم کشورهای دیگر مانند 
ما صدها هزار جانباز داشته باشند و از درد آن 
رنج بکشند.امیر حاتمی تصریح کرد: کشورهای 
دارای سالح شیمیایی باید خطاهای گذشته خود 
را جبران کرده و مجامع بین المللی باید دارندگان 
این نوع سالح ها را محکوم کنند و الزم است 
جهان در مقابل جنگ افروزان اقدامی انجام داده 
و در مقابل نسل کشی و یاغی گری بایستد و در 
مقابل نسل کشی در یمن اقدامی انجام دهد.وی 
با بیان اینکه امروز در زمینه تجهیزات پزشکی به 
خود کفایی رسیده ایم و آماده انتقال این تجربیات 

به دیگران هستیم٬ خاطر نشان کرد: جمهوری 
اسالمی به تعهدات بین المللی پایبند است و به 
عنوان عضو فعال در مقابله با سالح شیمیایی و در 
زمینه مین زدایی با صلیب سرخ همکاری می کند. 
همکاران ما موفق شدند طی دوره هایی تجربیات 
ایران در مقابله با سالح های شیمیایی را برای 
برخی کشورها به اشتراک بگذارند و ما آمادگی 
داریم برای اعضای این همایش نیز دوره هایی 
در این  زمینه برگزار کنیم.وزیر دفاع ادامه داد: از 
جمله طرح های کالن حوزه سالمت در نیروهای 
نیروهای  بر  زندگی  سبک  تاثیر  ارزیابی  مسلح 
مسلح است که امروز از آن رونمایی خواهیم کرد. 
همچنین موفق شده ایم چند صد محصول مقابله 
با تسلیحات شیمیایی پرتویی و زیستی را تولید 
کنیم. عالوه بر این در زمینه دامپزشکی رزمی هم  
وزارت دفاع آمادگی همکاری را دارد.حاتمی در 
پایان گفت: کارکنان بهداشت و درمان در هرجای 
جهان که در جهت نجات جان انسانها تالش می 
کنند مورد حمایت جدی و دائمی ما هستند و من 

از زحمات آنها تشکر می کنم.

کارشکنی آمریکا با توسل به تروریسم
 اقتصادی علیه ملت ایران   

ادامه از صفحه 1
در حال حاضر جزییات یکی از بسته های حمایتی 
مشخص شده و براساس اعالم سخنگوی هیات 
رییسه مجلس، مقرر شده ۲0 میلیون نفر از اقشار 
آسیب پذیر جامعه که زیر 3 میلیون تومان درآمد 
کارمندان،  آنها  از  بخشی  است  ممکن  و  دارند 
و  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  و  کارگران، 
یا تحت پوشش سازمان بهزیستی باشند در دو 
مرحله بسته حمایتی بگیرند. هر مرحله حدود 
300 هزار تومان است که مجموع پرداختی 1۲ 

هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود.
»بهروز نعمتی« گفته است: دولت مکلف است که 
۲5 قلم کاال را تامین و به مردم نیازمند ارایه دهد 
. آنها شامل شش میلیون حقوق بگیر و 14 میلیون 
تومان  میلیون   3 زیر  که  هستند  مختلف  اقشار 
درآمد دارند. این کاالها مربوط به اقالم روزمره 
و نیازمندی های مردم همچون کره، ماست، تخم 
؛  شده  گرفته  تصمیات  است.طبق  غیره  و  مرغ 
در شش ماهه دوم سال در دو نوبت این اتفاق 

بیفتد. محل پرداخت و عدد آن مشخص است 
میلیارد  و 500  هزار  پرداختی 1۲  مجموعه  که 
تومان است. افراد مشمول این بسته های حمایتی 
مشخص و بانک اطالعاتی آنها تشکیل شده است 
که از طریق آن اقدام صورت می گیرد. فرض کنیم 
فردی که پرداخت کننده به بیمه تامین اجتماعی 
باشد اگر کمتر از سه میلیون تومان دریافتی داشته 

باشد خانواده اش تحت پوشش قرار می گیرد.
 به جای توزیع پول،  اقالم مصرفی

 توزیع شود 
همچنین »عزت اهلل یوسفیان مال« عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه 
اطالعات دقیقی از سیاست و برنامه های دولت 
درباره هر 5 بسته های حمایتی منتشر نشده است،  
گفت: گویا برنامه دولت برای اقشار کم درآمد 
است  مرحله  هر  در  تومان  هزار  پرداخت 300 
که معتقدم باید به جای توزیع پول اقالم مصرفی 
به جای  دولت  معتقدم  افزود:  توزیع شود. وی 
یارانه نقدی به ارائه کاالهای ضروری و امکانات 
اولیه زندگی به افراد ضعیف جامعه بپردازد که 

هم مانع از افزایش تورم در بازار شده و هم از 
طریق دسترسی مردم به کاال از احتکار جلوگیری 
شود.یوسفیان مال با تاکید بر اینکه هر چند که 
هنوز ابهامات بسیار زیادی برای اجرای این طرح 
وجود دارد اما حداقل می تواند یک اقدام مثبت 
در جهت رفع بخشی از مشکالت اقشار کم درآمد 
باشد، ادامه داد: در حال حاضر با بحران اقتصاد 
مواجه هستیم و باید برای اقشار کم درآمد برنامه 
های حمایتی به اجرا برسد. معتقدم مخاطب بسته 
های حمایتی باید افراد تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی باشد نه اینکه تمام افرادی که یارانه 
نقدی دریافت می کنند در لیست دریافت کنندگان 

بسته های حمایتی هم باشند.
 توان افزایی اقتصادی راهکار بهبود

 معیشت خانوار
دولت  دوره  از  نقدی  یارانه  پرداخت  تجربه 
دهم نشان داده است که این روش نمی تواند 
مشکالت اقتصادی خانوار را حل کند از سوی 
دیگر هم از آنجایی که شناسایی دقیقی برای 
مخاطبان یارانه نقدی انجام نشد، پرداخت آن 

بار سنگینی را بر روی دوش دولت های بعد 
گذاشت. به طور قطع پرداخت یارانه ماهیانه 
45 هزار و 500 تومان یا پرداخت 300 هزار 
تومان در یک بازه زمانی طوالنی تر نمی تواند 
مشکالت عمیق اقتصادی مردم را رفع کند و 
تنها قادر است قدرت خرید مردم را برای تهیه 

اقالم مصرفی روزانه افزایش دهد . 
آنچه که می تواند نیاز اقتصادی اقشار مختلف 
اقتصادی  افزایی  توان  بحث  سازد  مرتفع  را 
خانوار است که مهم ترین آنها ایجاد فرصت 
پذیری  بینی  پیش  و  کشور  در  شغلی  های 
بازارها به معنای ثبات اقتصادی است وگرنه 
اقتصاد  بنیادی  مشکالت  تنها  نه  پول  توزیع 
خانواده ها را حل نمی کند بلکه باعث رشد 
نقدینگی در کشور می شود و ساالنه 4۲ هزار 
تزریق  اقتصاد  به  را  نقدینگی  تومان  میلیارد 
می کند که تبعات فشار نقدینگی را در نیمه 
نخست امسال در بازارها مشاهده کردیم که 

چگونه منجر به رشد نرخ تورم شد.

توان افزایی اقتصادی راهکار بهبود معیشت خانوار؛

راهکارهای جایگزین توزیع نقدی در سبد حمایتی  
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان¬های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان¬های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1397603310570010۲9هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
احمد پورعسگری دهنو فرزند قاسم بشماره شناسنامه 463 صادره از کرج در سه 
پالک  مترمربع   300/000 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
مالک رسمی  از  از 361 اصلی واقع در محمدشهر ولدآباد خریداری  779 فرعی 
خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می¬شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می¬توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  11945م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/09 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/۲4

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آیین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  13976030106000۲۲93هیات 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه کتی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 474 صادره از ورامین ششدانگ یک باب خانه به مساحت 10۲/48 متر 
مربع پالک ۲149 فرعی از 1۲ اصلی واقع در قریه خیرآباد ورامین خریداری از 
مالک رسمی آقای حشمت خانی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
انتشار  به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یکماه 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:1397/7/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/7/۲4

 م.الف 366 ث محمد رحیم پور راینی -رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

متن آگهی
اقامت متهم و در راستای ماده 174  با توجه به لحاظ معلوم نبودن محل  احتراما 
قانون آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
محلی یا ملی متهم سید محمد مهدی میر محمدی فرزند سید فضل اله و رعنا پیکان 
فر  در کالهبرداری موضوع شکایت محمد رشیدی  مشارکت  اتهام  به  فرزند   پر 
فرزند نظر علی یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار 

گردد .
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – محسن چراغی.  

آگهی احضار متهم 
با توجه به اینکه در پرونده کالسه 96104066110116760  آقای مصطفی )هادی 
(رحمتی فرزند هوشنگ به اتهام تهدید به ضرر مالی و جانی از سوی شعبه اول 
به  میباشد و  تعقیب کیفری  آباد تحت  انقالب خرم  بازپرسی دادسرای عمومی و 
علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی )احضاریه ( به نامبرده 
ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 ق آ د ک به متهم ذکر شده 
بازپرسی  اول  شعبه  در  آگهی  انتشار  از  ماه  یک  مدت  ظرف  تا  گردد  می  ابالغ 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد 
واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر جهت 
پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – ایرج حسنوند 

آگهی مفقودی
و  8۲-459ص71  شهربانی  شماره  به   1373 مدل  نیسان  وانت  ماشین  سبز  برگ 
شماره موتور 000۲5307 و شماره شاسی 00C01۲4۲ به نام روح اله یوسف زاده 

بابلبیشه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو ۲06 به شماره پالک ایران 4۲-18۲ن۲1 و شماره 
موتور 10FSE۲404۲069 و شماره شاسی 816۲5701 مفقود و فاقد اعتبار است.

بهشهر

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   31 شماره  شناسنامه  دارای  مرادیان  مرضیه  خانم 
1/97ش/901 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مختار گزیده به شناسنامه 1088 در تاریخ 97/6/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- متقاضی 

فوق الذکر خانم مرضیه مرادیان نام پدر غالمحسین شماره شناسنامه 31
۲-آقای فرخ رجبی نام پدر حسن شماره شناسنامه 140

3-آقای میثم گزیده نام پدر مختار شماره شناسنامه 04103۲3578
4-آقای مهدی گزیده نام پدر مختار شماره شناسنامه ۲889

5-آقای حامد گزیده نام پدر مختار شماره شناسنامه 0410060968
6-آقای هادی گزیده نام پدر مختار شماره شناسنامه 7134

7-آقای رضا گزیده نام پدر مختار شماره شناسنامه 0410049۲04
8-خانم نگین گزیده نام پدر مختار شماره شناسنامه 0410703133

9-خانم ماهی طال فرمانی نام پدر اکبر شماره شناسنامه ۲74
اینجانب با انجام انتشار تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م.الف ۱۲۰8 رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده : 9710۲8   

وقت رسیدگی :11 /97/10 ساعت 11 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین
خواهان : مهین حدادی فرزند اسماعیل

خوانده : ولی اله سلگی فرزند حسین- مجهول المکان
خواسته : طالق

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
مجهول  بعلت  تعیین شده  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  ورامین  سوم حقوقی 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود.ناخوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعداً ابالغی بوسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف ۱۱9۲ مدیر دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی ورامین- رنجبران

رأی قاضی شورا
تاریخ رسیدگی :11/ 5/ 1397
شماره پرونده :6/97ش/3۲8

شماره و تاریخ دادنامه :535 – 97/5/۲3
حوزه 6 شورای حل اختالف شهرستان ورامین

نشانی خواهان : ورامین – خ حامدی – مهدیه 13- ک شهید خلخالی – پ ۲0
نشانی خوانده : مجهول المکان

به  به فک و تعویض پالک یک دستگاه خودروی هیوندا  الزام خوانده   : خواسته 
شماره ی ۲1-7۲4- م93

در تاریخ 1397/5/11 جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضا کننده 
ذیل تشکیل است. پس از مالحظه اوراق و محتویات پرونده و نظر مشورتی اعضا 

شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
فرزند  منفرد  محقق  کچویی  امیر  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا/   قاضی  رای 
عباس به طرفیت اقای محمد رسول رشیدی فرزند محمد به خواسته الزام خوانده 
شماره  به   ۲014 مدل  م93   7۲4۲1 انتظامی  شماره  به  خودرو  از  پالک  فک  به 
شاسی kmhtc61cbeu188790 و شماره موتور G4FGDU537589 ، نظر به 
آخرین گزارش شماره ۲58/۲3/4535/ 4413 مورخ 97/3/31 از پلیس راهور،پالک 
خودرو موصوف فک نگردیده است. لذا با توجه به اظهارات خواهان و صورتجلسه 
رسیدگی و مستندات ابرازی و استنکاف خوانده وفق وکالتنامه به جهت انجام تعهد 
مبنی بر فک پالک، مستند به موارد مشروحه و تایید صحت اظهارات حاضرین در 
جلسه رسیدگی، رای بر محکومیت خوانده به فک پالک از یک دستگاه خودرو 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  و  ۲1-7۲4م93  شهربانی  شماره  به  هیوندا 
1/080/000 ریال هزینه ی دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد.رای 

صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی می باشد. 
م.الف ۱۲۰۷    قاضی حوزه 6 شورای حل اختالف شهرستان ورامین

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :4/۲8۲/97    شعبه چهارم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: سروش تنهایی فرزند:میراحمد خوانده:محمدرزم کبیر  فرزند: عبداهلل
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ 1397/8/۲9 ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین 
شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به 

این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ 
دادخواست وضمائم تجدیدنظرخواهی به خانم فریباقندچی

تجدیدنظرخواهی  دادخواست  لرستانی  غالمعلی  آقای  تجدیدنظرخواه 
دادنامه  به  نسبت  فریباقندچی  خانم  تجدیدنظرخوانده  طرفیت  به 

شماره9709978608800۲88درپرونده کالسه9709988608800011شعبه8
به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73و346قانون  موضوع  طبق  که  شوراتقدیم  حقوقی 
علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت دریکی 
ازتاریخ  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  می گرددتاتجدیدنظرخوانده ظرف ده روزپس 
ثانی  خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی 
دادخواست وضمائم رادریافت وچنانچه پاسخی داردکتبابه این دادگاه ارائه نماید.
درغیراینصورت پس ازانقضاءمهلت مقررقانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه 

تجدیدنظراقدام خواهدشد.
دبیرشعبه8حقوقی شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه-صدیقه نوری

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت دوم 
اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت 
به فروش 485 فرعی از ۲814 و ۲815 اصلی متعلق به محکوم علیه شعبان لطفعلی 
ساعت   1397/08/13 تاریخ  در  شنبه  یک  روز  تبار  اسماعیل  شعبان  در حق  پور 
11 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش 
قائمشهر  جاده  بابل  در  واقع  مربع  متر   106۲/5 بمساحت  فوق  پالک  ششدانگ 
روبروی اداره گاز جنب ابزار یردارای شش واحد یراق حسینی گاراژ لطفعلی پور 
به مساحت های 30و30و46و40و3۲و۲00 متر مربعی  دارای شش واحد تجاری 
و  ارزش سرقفلی ۲5/000/000/000ریال  با  بتن  از 30 سال کف  بیش  قدمت  با 
پایه  از قیمت  بدون سرقفلی 5000/000/000 ریال را برآورد نموده است مزایده 
برنده  و  شود  می  واگذار  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و  شروع  شده  کارشناسی 
مزایده باید ده درصد مبلغ خرید را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت 
نماید و در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی در حق 

دولت ضبط خواهد ضمنا هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد.
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی

آگهی مفقودی
اینجانب ام البنین ایزی مالک خودروی پژو ۲06 به شماره شاسی 816۲5701 و 
شماره موتور 10FSE۲404۲069 و شماره پالک ایران 4۲-18۲ن۲1 بعلت فقدان 
لذا  است  نموده  را  مذکور  المثنی سند خودروی  تقاضای رونوشت  فروش  اسناد 
به  روز  ده  مدت  دارد ظرف  فوق  در خصوص خودروی  ادعایی  احدی  چنانچه 
دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت 
مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد.
بهشهر

احداث مجتمع خوار و بار و خشکبار در میدان 
میوه و تره بار  اصفهان

تأمین آب شرب بسته بندی زائران اربعین حسینی 
در خوزستان

بهادری- اصفهان: مدیرعامل سازمان ساماندهی 
کشاورزی  فرآورده های  و  شهری  مشاغل 
عمده  واحدهاي  گفت:  اصفهان  شهرداری 
صارمیه  جهاد،  هاي  خیابان  خشکبار  فروش 
و ولي عصر ساماندهي شوند. محمد مجیري 
اظهار کرد: از آنجا که تعدد واحدهاي خشکبار 
در خیابان هاي جهاد، صارمیه و ولي عصر به 
... مزاحمت  تردد ماشین هاي سنگین و  دلیل 
هایي را براي ساکنان این خیابان ها ایجاد کرده 
است، طرح ساماندهي این مشاغل در دستور کار 
قرار گرفته تا این مجموعه ها در میدان میوه و 
تره بار اصفهان مستقر شوند. وي با بیان اینکه 
ساخت مجتمع خوار و بار و خشکبار شامل 45 
واحد به همراه دفتر کار در میدان میوه و تره بار 
اصفهان و به منظور استقرار این مجموعه ها آغاز 
شده، تصریح کرد: فازهاي بعدي این پروژه تا 
رسیدن به تعداد 115 واحد خشکبار ادامه مي 
اتحادیه  با  اولیه  مذاکرات  زمینه  این  در  یابد. 
خشکبار انجام شده و واحدهاي صنفي خشکبار 
مدیرعامل  شد.  خواهند  مستقر  مکان  این  در 
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری اصفهان، پیشرفت فیزیکي 
ساخت 45 واحد خشکبار را بیش از 60 درصد 

پایان  تا  واحد  تعداد  این  افزود:  و  کرد  ذکر 
سال، آماده واگذاري به صنف خشکبار بوده و 
صاحبان کسب و کار مي توانند در محل مستقر 
صنفي  واحدهاي  اینکه  بیان  با  وي  شوند.   
پیشین این مشاغل در خیابان هاي جهاد، ولي 
با هماهنگي شهرداري منطقه  عصر و صارمیه 
از  پس  کرد:  اضافه  داد،  خواهد  تغییرکاربري 
واگذاري واحدهاي مربوط به صنف خشکبار، 
محل هاي قبلي طي فرآیندي چندماهه تعطیل 
مي شود تا پس از سال ها مطالبه شهروندان این 
منطقه براي ایجاد آرامش در این مناطق محقق 
شود. مجیري تاکید کرد: پروژه تجمیع واحدهاي 
خشکبار در میدان میوه و تره بار اصفهان، بسیار 
حائز اهمیت است زیرا تاکنون چنین مجموعه 
در  که  طوري  به  نداشته  وجود  کشور  در  اي 
مذاکره با کارشناسان صنف خشکبار از شهرهاي 
افراد اذعان داشتند که این  تبریز و تهران، این 
خشکبار  توزیع  مجموعه  بهترین  به  مجموعه 
در کشور تبدیل خواهد شد.  وي گفت: هدف 
ساماندهي مشاغل این است که واحدهاي صنفي 
که استقرار نامناسبي دارند، در جاي مناسب خود 
قرار گرفته و شهر و شهروندان را از نظر حمل 
و نقل، ترافیک و آلودگي با مشکل مواجه نکنند. 

وحیدی فر-اهواز:روابط عمومی قرارگاه اربعین 
شرکت مهندسی آبفا کشور گفت: تمام امکانات 
شرکت آبفا خوزستان برای ارائه خدمات مطلوب 
اربعین  آب شرب بهداشتی بسته بندی به زوار 
حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه بسیج می 

شود.
رسول صالحی در گفت و گو با روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان خوزستان درباره 
اقدامات آبفا خوزستان در ارائه خدمات به زائرین 
اربعین حسینی اظهار داشت: تمام امکانات شرکت 
آب  مطلوب  ارائه خدمات  برای  آبفا خوزستان 
شرب بهداشتی به زوار اربعین حسینی در مرزهای 
شلمچه و چذابه بسیج می شود. وی افزود: شرکت 
آب و فاضالب خوزستان با پیش بینی تولید 1 
میلیون آب شرب با کیفیت لیوانی تمهیدات الزم را 
از روزهای گذشته آغاز کرده است و تمام تالش 

ما تامین آب به مواکب و زائرین حسینی است.
صالحی بیان کرد: شرکت آبفا شهری و روستایی 
اربعین  قرارگاه  نظر  زیر  اهواز  آبفا  و  خوزستان 
تامین  اقدامات  کشور  آبفا  مهندسی  شرکت 
بهداشتی فاضالب در  دفع  آب شرب سالم  و 
خوزستان در دو مرز شلمچه و چذابه را برعهده 
دارد. وی با اشاره به تامین آب شرب با کیفیت به 

زائران در مرزهای شلمچه و چذابه گفت:  شرکت 
آبفا خوزستان در حال تولید یک میلیون لیوان آب 
شرب سالم با Ec ۲00تا ۲50 است که روزانه 
این کار توسط آب و فاضالب شهری خوزستان 
در محل تاسیسات آب حیات انجام می شود وتا 
آخرین روز تردد زائرین حسینی خدمات مطلوب 

ما ادامه دارد.
روابط عمومی قرارگاه اربعین شرکت مهندسی 
در  تانکر های آب  به مستقر کردن  آبفا کشور 
مرزها اشاره کرد و افزود: 8 دستگاه تانکر آب 
در دو مرز شلمچه و چذابه مستقر می شود که 
6 دستگاه آن در مرز شلمچه و ۲ دستگاه آن در 
مرز چذابه است. صالحی با اشاره به تامین آب 
شرب در پایانه های مرزی بیان کرد: تمام آب 
شرب مصرفی مواکب در مرز چذابه از تاسیسات 
و آبگیر های اداره آب و فاضالب شهری بستان 
و مرز خرمشهر از تاسیسات آبفا خرمشهر تامین 
می شود.وی در پایان یادآور شد: آبفا خوزستان 
با هماهنگی سازمان آب و برق خوزستان وظیفه 
حمل و استقرار حمام های سیار و پیش ساخته را 
در مرزهای شلچه و چذابه بر عهده داشته است 
و مهمترین اولویت ما رضایت کامل زائران  ابا 

عبداهلل الحسین)ع( در مسیر تردد است.

اجرای نمایشنامه مذهبی 
»حرم آب ندارد«  در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: نمایشنامه مذهبی »حرم آب ندارد« 
به همت انجمن هنرهای نمایشی شهرستان اسالمشهر 
و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، از 14 مهر ماه به مدت 

16 روز در دارالقرآن شهرداری اجرا می گردد .
نمایشنامه فوق به نویسندگی و کارگردانی ترگل آقایی 
با محوریت واقعه عاشورا به داستان حرکت کاروان تا 
عصر عاشورا و اسارت اهل بیت امام حسین )ع( می 
پردازد. یادآور می شود: بازیگران این نمایش حمید 
شکوری، علی فرشادپور، سید علی بهبودی، مرتضی 
اصغر  علی  مالکی،  کاوه  باباخانی،  امید  پرهیزگار، 
جوادی، ابوالفضل جباری، وحید آقایی، حسین ملکی، 
هادی بهرامی ، اشکان نوری، محمد مهدی حامدی، 
یاسین هاشمی و  ماهان علی می باشند.گفتنی است: 
نمایش فوق از 14 لغایت 30 مهر ماه ساعت ۲0 در 
دارالقرآن شهرداری به نشانی: اسالمشهر– سرنوری 
و  عالقمندان  میزبان  کشاورزی  بانک  روبروی   –

دوستداران هنر نمایش می باشد.
 گسترش رفتار قرآنی راهبردهای

 وزارت بهداشت

در آیین اختتامیه بیست و سومین جشنواره قرآن و 
عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت، معاون فرهنگی 
و دانشجویی وزارت بهداشت، هدف غایی جشنواره 

قرآن و عترت، را گسترش رفتار قرآنی ذکر کرد. 
دکتر محمدرضا فراهانی ، معاون فرهنگی و دانشجویی 
وزارت بهداشت، با بیان این که برگزاری جشنواره 
قرآن و عترت، پنجره ای به سوی نور است، اظهار کرد: 
در توسعه فرهنگ قرآنی سه قله متصور شده است؛ قله 
اول این است که دانش و اطالعات مردم از آموزه های 
قرآنی افزایش یابد. قله دوم برقراری ارتباط عاطفی با 
این آموزه هاست. به عبارت دیگر ایجاد حساسیت 
نسبت به بایدها و نبایدها است و قله سوم که هدف 

غایی است، تجلی این آموزه ها در رفتارهای ماست.
این مقام مسوول، برگزاری جشنواره قرآن و عترت 
را پنجره ای برای تعمق در مفاهیم قرآنی عنوان کرد 
می خواهد  لیاقت  بودن،  قرآن  خادم  شد:  یادآور  و 
هستند،  مطرح  قرآنی  افراد  عنوان  به  که  کسانی  و 
آنها  وظیفه  زیرا  دارند.  برعهده  سنگینی  مسوولیت 
گسترش مفاهیم قرآنی در سطح جامعه است. قرآنی ها 
باید مهربان و کمک کننده باشند. قرآنی ها باید همان 
طور که با دشمن به شدت برخورد می کنند به همان 
میزان با برادر دینی خود مهربان باشند. دکتر فراهانی 
حضور ده درصدی دانشگاهیان وزارت بهداشت در 
جشنواره قرآن و عترت سال جاری را نشانگر فهیم 

بودن این جامعه دانشگاهی دانست.

خبر

به بهانه انتخاب شهردار جدید؛

شورای شهر کرج در ایستگاه وحدت و همدلی
 آغاز فصل جدید خدمت

پرچِم اتحاد برای انتخاب »شهردار کرج« بر فرازِ شورای اسالمی این کالنشهر 
به اهتزاز درآمد و نمایندگان مردم به اتفاق آراء »علی اصغر کمالی زاده« را به 
عنوان کلیددار شهر برگزیدند، اتفاق مبارکی که باید آن را آغاز فصِل جدید 
خدمت توصیف کرد و گفت که روزهایی پُرامید و پُرتالش در انتظار ایران 

کوچک خواهد بود.
 گرچه گزینه های قبلی شورای پنجم کرج برای تصدی سمت شهردار از نگاه 
افکار عمومی نمره باالی قبولی گرفتند اما در هر صورت تقدیر بر این استوار 
بود که این منصب کلیدی در اختیار »علی اصغر کمالی زاده« قرار گیرد تا شهردار 
آینده کرج دارای چند شاخصه جوانی، بومی بودن و آشنایی به مشکالت و 

چالش های شهر باشد. 
همانطور که دکتر نجفی استاندار البرز در دیدار با نمایندگان اصناف استان تصریح 
کرده بود شورای شهر کرج در دوران ریاست عباس زارع روی ریل تدبیر قرار 
گرفت و گره کور انتخاِب شهردار به سرمنزل مقصود رسید و در نهایت هر 13 
نماینده مردم روی گزینه ای واحد اجماع کردند که این مهم موفقیتی بزرگ به 
شمار رفته و نشانگر روح وحدت و همدلی در بین مسئوالن ارشد شهری است؛ 
این اتحاد خط بطالنی بود بر تفرقه افکنی عده ای فرصت طلب که می کوشیدند 

از آب گل آلود ماهی بگیرند!
آنطور که اعضای شورای شهر کرج در جلسه انتخاب شهردار خطاب به کمالی 
زاده تاکید کردند؛ انتظارِ امروز افکار عمومی و شهروندان گره گشایی از پروژه 
های کالنی همچون مترو، بزرگراه شمالی و تقاطعات در حال احداث است تا 
شهرمان در مسیر توسعه پایدار، رشد عمرانی، ارتقای زیست پذیری و توسعه 
شاخص های زیست محیطی قرار گیرد. بی شک محصول اتحاد و فصِل جدید 
خدمت در مدیریت شهری مرکز استان گام هایی استوار در جهت حل مشکالت 
شهری و محرومیت زدایی خواهد بود. البته عباس زارع رئیس شورای اسالمی 
شهر کرج در جلسات هفته های گذشته تاکید کرده بود که این شورا با تجربه 
و پندپذیری از تجارت انتخاب های قبلی، فردی متخصص، متعهد و کارآمد را 
به عنوان شهردار جدید بر می گزیند که از نظر دستگاه های نظارتی نیز انتخابی 
شایسته قلمداد شود؛ موضوعی که البته در انتخاب »علی اصغر کمالی زاده« 
تجلی یافت و ساعاتی بعد یکی از نمایندگان مجلس با انتشار پست اینستاگرامی 
این انتخاب شایسته را تبریک گفت تا فصل جدید خدمت و اتحاد رسماً کلید 
بخورد. عضای شورای شهر کرج همچنین گفته اند که با تعیین تکلیف مسئله 
مهم و راهبردی »انتخاب شهردار« فصل جدید نظارتی و مطالبه گری بر عملکرد 
بخش های مختلف شهرداری آغاز خواهد شد و اکنون که طرف حساب اصلی 
مشخص شده، نیازها و مشکالت کالن شهر شناسایی خواهند شد تا راهکارهای 
کارشناسانه برای رفع آنها احصاء شود. نمایندگان مردم از اینکه در نهایت فردی 
بومی، کارآزموده، از بدنه مدیران شهرداری کرج و متخصص در مسائل عمرانی 
عهده این مسئولیت خطیر خواهد شد، ابراز رضایت کرده اند. بر این اساس باید 
گفت که به زودی شاهد تحرک در پروژه های عمرانی سطح شهر خواهیم بود 
و گره های کور یکی پس از دیگری گشوده می شوند و ابرپروژه هایی همچون 
مترو، بزرگراه شمالی، کمربندی سبز باغستان، تقاطع حصارک، بلوار ماهان و... 
در هوای تازه نفس می کشند و کرج را به سمت افق های باالتر سوق می دهند؛ 
نمایندگان مردم که با شعار شفافیت و امید موفق به جلب اعتماد مردم شده اند، 
در تاالر شیشه ای شهردار را انتخاب کرده و دیر زمانی نخواهد بود که ثمراِت 

شیرین آن برای همگان ملموس و مشهود باشد.

یادداشت

استان  دامپزشکی  کل  مدیر  گلستان؛  سلیمانی- 
گلستان طی نشست خبری با خبرنگاران ضمن 
مجوز  با  گلستان  دام  و  طیور  تمامی  اینکه  بیان 
حمل بهداشتی منتقل می شود گفت:هیچ دام و 

طیوری بدون نظارت، کشتار نمی شوند.
وی همچنین افزود: گلستان بین ۲5 الی 30 درصد 
از صادرات مرغ کشور را به خود اختصاص داده 

است.
اول  ماهه   6 در  گفت:   وفایی  محمودرضا 
از  بازدید  مورد   500 و  هزار   ۲۲ از  بیش  سال 
ما  همکاران  توسط  دامی  واحدهای عرضه خام 
صورت گرفته است که حدود هزار و 6۲ مورد 
غیربهداشتی بود و در همین راستا ۲1 تن فرآورده 
های دامی غیربهداشتی شناسایی و معدوم و 775 

مورد هم به مراجع قضایی ارجاع شد.
وی ضمن بیان اینکه استان گلستان تقریباً دومین 
کشور  در  مرغ  گوشت  تولیدکننده  سومین  و 
بوده تصریح کرد: بیش از هزار واحد مرغداری 

 19 و  مادر  مرغ  واحد   50 از  بیش  و  گوشتی  
واحد تولیدی مرغ تخم گذار در استان داریم و 
این نشان دهنده این میباشد که در واحد طیور کار 

همکاران ما بسیار سنگین می باشد.
وفایی گفت: در 6 ماهه اول امسال بر 95 هزار 
بهداشتی  نظارت  سبک  و  سنگین  دام  رأس 

صورت گرفته است.
الی 30 درصد از  بین ۲5  اینکه  بیان  وی ضمن 
صادرات مرغ کشور به گلستان تعلق دارد افزود: 
صادرات  مجموع  از  درصد   30 الی   ۲5 بین 
گلستان، تحت نظارت دامپزشکی استان است از 
داردو  باالیی  بسیار  کیفیت  این رو مرغ گلستان 

عاری از هر گونه بیماری است.
اینکه در دو سال گذشته ۲8  به  اشاره  با  وفایی 
استان کشور درگیر بیماری آنفلوآنزا طیور بودند، 
اظهار کرد: استان گلستان از این بیماری پاک مانده 
است.وی ضمن بیان اینکه وزن مورد قبول برای 
مرغ بین یک کیلو و ۲00 گرم تا یک کیلو و 800 

 35 حدود  گذشته  سال  در  کرد:  بیان  بوده  گرم 
هزار نمونه برداری از مرغداری صنعتی و بومی 
صورت گرفت و در 6 ماهه اول امسال ۲۲ هزار 
و 570 مورد نمونه برداری از طیور صورت گرفته 

است.
وفایی ضمن اظهار این موضوع دامپزشک بیکار 
در گلستان نداریم خاطر نشان کرد: تعداد زیادی 

از دامپزشکان ما در درمانگاه، داروخانه و مرکز 
هستند  کار  به  مشغول  آزمایشگاه  و  کوبی  مایه 
التحصیل مقاطع  نفر دارای فارغ  و تعداد 1400 
کار  به  مشغول  استان  در  دامپزشکی  مختلف 
هایی  دستگاه  ترین  رو  پیش  جزو  این  هستند. 
بخش  به  را  گری  تصدی  عملیات  که  هستیم 

خصوصی واگذار کردیم.

مدیر کل دامپزشکی گلستان:

دامپزشک بیکار نداریم
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23درصد ایرانیان دچار اختالالت روانی

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به آمار ابتالی جوانان و نوجوانان به 
برخی از اختالالت روانی، از افزایش 30 درصدی فوتی ها با قرص برنج 

نسبت به سال گذشته خبر داد.
دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری هفتگی خود، به بحث سوء 
مصرف قرص برنج در کشور اشاره و اظهار کرد:  در پنج تا شش ماه 
اول امسال هر روز دو نفر به دلیل سوء مصرف قرص برنج جان خود را 
از دست داده اند.  همچنین در پنج ماهه نخست سال، 308 نفر فوتی به 
دلیل مصرف قرص برنج داشته ایم که نسبت به سال گذشته 30 درصد 
افزایش را نشان می دهد. همچنین تعداد فوتی های ناشی از مسمومیت با 
قرص برنج در سال 96 نسبت به سال 95، هفت درصد افزایش داشت.

وی با بیان اینکه از سال 90 تاکنون 4 هزار و 109 نفر به دلیل مسمومیت 
با قرص برنج جان باخته اند،  گفت: باید توجه کرد که مسمومیت با 
قرص برنج هیچ درمان قطعی و هیچ پادزهر اختصاصی ندارد و اقدامات 
درمانی برای آن عمدتا حمایتی و بی نتیجه هستند. متاسفانه بیشترین 
خودکشی ها با قرص برنج در دو استان شمالی و در تهران دیده می شود. 
باید توجه کرد که مهم ترین اقدام پیشگیرانه این است که هم از خودکشی 
جلوگیری کنیم و هم جلوی توزیع قرص برنج را بگیریم. در این زمینه 
وزیر بهداشت پیشنهاد کرده است که کسانی که قرص برنج را توزیع 
می کنند، در صورت استفاده از این قرص برای خودکشی، در جرم آن 

شریک باشند.
وی همچنین با اشاره به آغاز هفته سالمت روان با شعار »سالمت روان 
نوجوانان و جوانان: جهان در حال تغییر« گفت: این شعار به دولت ها 
و ملت ها هشدار می دهد که دنیا در حال تغییر است  و در این جهان 
نوین، نحوه تعامالت اجتماعی و گفت وگو در فضای مجازی به سرعت 
در حال دگرگونی و پیشرفت است. بنابراین در چنین شرایطی مزایا و 
معایب فراوانی نهفته است که برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
از عوارض ناشی از این تغییرات راهی جز خودمراقبتی وجود ندارد. 
وی ادامه داد: همچنین افزایش سواد سالمت روان منجر می شود توانایی 
شناخت اختالالت روان پزشکی را داشته باشیم،  بدانیم چگونه اطالعات 
حوزه سالمت روان را جستجو کنیم،  عوامل خطر سالمت روان و علل 
اختالالت روان پزشکی را بشناسیم،  نسبت به انواع کمک های بهداشتی 

و درمانی آگاهی داشته و به موقع از آنها استفاده کنیم.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که جوانان و نوجوانان بیشتر روز 
خود را در اینترنت با تجربه بازی های خشونت آمیز و جرایم سایبری 
روبرو هستند، افزود: به طور کلی جوانان و نوجوانان روزانه در معرض  
آسیب های روانی و اجتماعی هستند. بنابراین ارتقای سواد سالمت روان 
از طریق آموزش خود مراقبتی می تواند راهکاری برای پیشگیری از بروز 
اختالالت در این قشر شود. بر اساس آمارهای منتشر شده حداقل ۲3 
درصد از شهروندان ایرانی از نوعی اختالل روان پزشکی رنج می برند 
و نیازمند دریافت خدمات سالمت روان هستند. حریرچی با اشاره به 
وضعیت موجود اختالالت روان پزشکی در جوانان و نوجوانان کشور، 
گفت: طبق آمارهای اعالم شده در سن 15 تا 19 سال، ۲1.4 درصد و 
در سن ۲0 تا ۲9 سال ۲4.6 درصد افراد نوعی اختالل روان پزشکی رنج 
می برند. در زمینه اختالل اضطراب خفیف تا متوسط نیز در سنین 15 تا 
19 سال 15.3 دهم درصد و در سنین ۲0 تا ۲9 سال 15.6 دهم درصد 
دیده می شود. در زمینه  اختالالت خلقی نیز 1۲.8 دهم درصد در جمعیت 
15 تا 19 سال و 15.16 دهم درصد در جمعیت ۲0 تا ۲9 سال دیده 
می شود. باید توجه کرد که مهمترین روش ها و تکنیک های خود مراقبتی 
در حوزه سالمت روان شامل آموزش مهارت خود آگاهی، مهارت حل 

مساله، مهارت ارتباطی و مهارت همدلی کردن است.

خبر

تعامل مدرسه و والدین باعث  شکوفایی 
استعدادها و سرمایه های عظیم کشور 

انجمن های اسالمی دانش آموزان  اتحادیه  دبیرکل 
گفت: مدرسه و خانواده دو نهاد مهم در تربیت دانش 
تربیتی  نبودن شیوه های  راستا  آموزان است و هم 
تاثیرات سویی در دانش آموزان خواهد داشت و هم 
راستایی این دو نهاد در تربیت دانش آموزان از اهمیت 

بسزایی برخوردار است 
بین  امور  از روابط عمومی و  پیام زمان  به گزارش 
الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  آموزان،دبیرکل 
آموزان به مناسبت روز اولیاء و مربیان در مدرسه با 
تاکید بر تاثیر روابط مستمر والدین با مدرسه در اعتال 
و پیشرفت دانش آموزان اظهار داشت: مدرسه به عنوان 
دومین مامن فرزندان که روزانه حدود هشت ساعت 
از وقت بچه ها در این کانون سپری می شود می تواند 
با همکاری، مشارکت و همفکری والدین و مسئوالن 
مدرسه در تامین بهداشت روانی جوانان و نوجوانان 
تاثیرگذار باشد.  تاریخی، مدرسه و خانواده را دو نهاد 
مهم در تربیت دانش آموزان دانست و خاطرنشان کرد: 
هم راستا نبودن شیوه های تربیتی تاثیرات سویی در 
دانش آموزان خواهد داشت و هم راستایی این دو نهاد 
در تربیت دانش آموزان از اهمیت بسزایی برخوردار 
است بنابراین ضرورت دارد برای شکوفایی استعدادها 
این سرمایه های عظیم کشور تعامل تنگاتنگی بین 
مدرسه و والدین برقرار شود. وی با اشاره به حساسیت 
و ویژگی های منحصر به فرد کودکان و نوجوانان، آنان 
را در زمره جمعیت های آسیبت پذیر دانست و گفت: 
برای حفظ سالمت خود و فرزندان باید از یکسری 
از اصول پیروی نمایند و توجه داشته باشیم که انسان 
ها با یکدیگر متفاوت هستند و نمی توان یک نسخه 
واحد برای تربیت فرزندان ارایه داد. وی گفت: این 
تفاوت در شیوه تربیتی موجب ایجاد تعارض در دانش 
آموزان می شود و مواجه دانش آموزان با دوگانگی یا 

چندگانگی تربیتی بدترین اتفاق است. 
انجمن های اسالمی دانش آموزان  اتحادیه  دبیرکل 
گفت: مدرسه و خانه به تنهایی نمی توانند در اعتالی 
فکری و اخالقی دانش آموزان تاثیرگذار باشند مگر 
آنکه به یک مرکز تربیتی و آموزشی با سیاست های 
همگام مبدل شوند و این امر با برگزاری و تعامل 

انجمن های اولیاء و مربیان تحقق می یابد. 
تاریخی تبادل نظر بین مربیان و والدین در خصوص 
آموزش و مسایل تربیتی بچه ها در راستای یکسو 
شدن روشهای تربیتی را ضروری دانست وخاطرنشان 
کرد: انجمن اولیاء و مربیان هیات منتخبی شامل پدران، 
که  هستند  مدرسه  مربیان  و  آموزان  دانش  مادران، 
اهداف مشترکی را مد نظر دارند و از هیچ تالشی برای 
پیشبرد امور آموزش و پرورش دانش آموزان دریغ 

نمی نمایند. 

خبر

گفت:  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
باید با خالقیت و نوآوری رضایت و اعتماد مردم 
به خصوص نیمی از جمعیت کشور که با وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط هستند را 

جلب کنیم.
جمشید تقی زاده در جریان سفر به استان قم و در 
نشست با روسای کانون های بازنشستگی این استان 
با بیان اینکه اقشار مختلفی از مردم مثل کارگران، 
وزارت  پوشش  تحت  کارمندان  و  بازنشستگان 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، اظهارکرد: دولت 
تدبیر و امید همواره به این وزارتخانه که هم با نیمی 
از جمعیت کشور ارتباط دارد و هم یکی از وزاتخانه 
های مهم و استراتژیک کشور است توجه داشته، اما 
نیاز است که این توجه و رسیدگی به خصوص در 
سال آینده بیشتر شود تا مردم این توجه را احساس 
کنند.تقی زاده با بیان اینکه این نظام با خون شهدا در 
طول 40 سال آبیاری و به درختی تنومند و ریشه 
دار تبدیل شده است، گفت: همه ما مسووالن باید 
به گونه ای تالش کنیم و همت بیشتری برای امور 
به کار گیریم تا خداوند راضی شود و مردم نیز از 
تالش های انجام شده رضایت پیدا کنند. من حضور 
در صندوق بازنشستگی کشوری را عنایت خداوند 
می دانم تا با این حضور بتوانم درحد توان صدای 

بازنشستگان عزیز باشم و مشکالت و مسائل را به 
گوش نهادها و مسووالن ذیربط در دولت و مجلس 
برسانم.وی یادآور شد: تاکنون 3۲ سفر استانی به 
استان های مختلف کشور برای بررسی مشکالت 
به صورت مستقیم و  تا  دادم  انجام  بازنشستگان 
رودررو از نظرات و پیشنهادات بازنشستگان عزیز 
و مسووالن استان ها برای ارتقای خدمات استفاده 
کرده و این نظرات را در قالب برنامه های کوتاه، 
میان و بلندمدت اجرایی کنم.مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کشور ادامه داد: یکی از دغدغه های 
سازی  همسان  درست  اجرای  بازنشستگان  مهم 
حقوق بازنشستگان است که پیشنهادهای کارشناسی 
با کمک کانون های بازنشستگی تهیه و به دولت 

است.وی  شده  ارائه  اسالمی  شورای  مجلس  و 
ادامه داد: برای اجرای این طرح 30 هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است تا حقوق بازنشستگان را 
به میزان مورد انتظار افزایش دهیم اما از سال 95 
تاکنون، حدود 5 هزار میلیارد تومان به این مهم 
اختصاص یافته است.تقی زاده تصریح کرد: پیشنهاد 
صندوق بازنشستگی به دولت اختصاص 15 هزار 
میلیارد تومان در بودجه سال 98 است تا بتوانیم با 
اتکای به این میزان بودجه، پاسخگوی این قشر از 
جامعه باشیم.وی اظهار کرد: از تمامی دولتمردان 
و نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخواست 
مجلس  در  را  بازنشستگان  فراکسیون  تا  کردیم 
تشکیل دهند که خوشبختانه این فراکسیون با 100 

امضا تشکیل شده و به زودی فعالیت خود را آغاز 
خواهد کرد و ما هم امیدواریم این فراکسیون بتواند 
صدای واقعی بازنشستگان باشد و به بهبود معیشت 
این عزیزان کمک کند.تقی زاده با اشاره به خدمات 
رفاهی ویژه برای بازنشستگان و ضرورت ایجاد یک 
پیوند فرهنگی برای تکریم از بازنشستگان، گفت: 
تکریم بازنشستگان باید به فرهنگ عمومی کشور 
تبدیل شود.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
با بیان اینکه در بخش رفاهی قدم های اولیه برداشته 
شده است، ادامه داد: در آینده نه چندان دور ارائه وام 
های ضروری مسکن یا افزایش سقف وام ها برای 

بازنشستگان نیز قابل انجام است.
زیارتی  و  سیاحتی  سفرهای  تعداد  همچنین 
بازنشستگان امسال از 100 هزار نفر به ۲00 هزار 
نفر با یارانه 740 هزار تومانی )برای بازنشسته و یک 
همراه( افزایش یافته است.به گزارش اداره کل روابط 
بازنشستگی  الملل صندوق  بین  امور  و  عمومی 
کشوری،تقی زاده گفت: برای جلوگیری از تعویق 
در پرداخت حقوق بازنشستگان بخشنامه ای صادر 
را  بازنشستگان حقوق خود  که  زمانی  تا  کردیم 
پرداخت  هم  شاغالن  حقوق  نکرده اند  دریافت 
نمی شود که پیرو این بخشنامه هم اینک حقوق 

بازنشستگان زودتر پرداخت می شود.

پرداخت »وام های ضروری« مسکن به بازنشستگان 

شماره:۱۲9۷۷۲4 تاریخ:9۷/۰۷/۲۲
آگهی ماده 3 قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به اینکه به استناد مفاد رای بشماره 1397603010۲۲00۲355 مورخ 97/6/۲6 
هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط 
کریم بر حسب ماده3 قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
کریم  کاظم  متقاضی  مالکانه  تصرفات  و  عادی  انتقال  تاکید  بر  مبنی  رسمی  سند 
از بیجار نسبت به شش دانگ  پور فرزند اسداله به شماره شناسنامه 733 صادره 
مجزی  و  مفروز  مربع  متر   9۲1/4۲ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
شده قسمتی از پالک  یک فرعی مفروز از قطعه -- تفکیکی از 153 اصلی واقع 
در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی لطف اله منوچهر محامدی 
محرز گردیده لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاصی  یا  آگهی می شود در صورتیکه شخص 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراضی خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه احاله 
و اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعراضی 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 1678
تاریخ انتشار اولین آگهی:97/07/۲4 
تاریخ انتشار دومین آگهی:97/08/09

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم  منوچهر کاظم اصالنی 

آگهی ابالغ احضاریه 
به متهم مجهول المکان 

کالسه پرونده: 97036۲  پنجم دادیاری 
متهمین: داوود محمدی 

اتهام: کالهبرداری از طریق فروش مال غیر موضوع شکایت حمید رضا گیاهی 
بدینوسیله به متهم داوود محمدی ابالغ میگردد تا ظرف یکماه از درج آگهی جهت 
این شعبه  در  مذکور  اتهام  در خصوص  اتهام  تفهیم  و  دفاعیات  اخذ  و  رسیدگی 
حاضر شود و نشانی دقیق محل سکونت خویش را اعالم نماید. این گواهی بنا به 
تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری در یکی از جراید کثیراالنتشار درج 
میگردد. در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد 

نمود.م/الف 1681 
اله یاری- دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم

آگهی مفقودی
ال.کا  بنز  کمپرسی  ۲8100645910959کامیون  هوشمند  کارت  دفترچه  شماره 
موتور  شماره  ایران۲4-577ع۲۲به  انتظامی  شماره  و  نارنجی  رنگ  55به  مدل 
1001۲07۲و شماره شاسی 1418۲760به نام مسلم چراغی نسب مفقود گردیده و 

شهرستان دزفولازدرجه اعتبارساقط است.

آگهی حصروراثت
پدرمجیدبشناسنامه113صادره  پورکوتی،نام  احمدی  بانوحبیبه 
داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  ازخرمشهردرخواستی 
که همسرم مرحوم عبداالمیرنصاری پوزه بشناسنامه   4۲صادره خرمشهردرتاریخ 
96/1۲/۲درخرمشهراقامتگاه دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات 
بشناسنامه  3-محمد  6۲7خرمشهر  الذکر)همسرمتوفی(۲-جوادبشناسنامه  فوق 
18۲0399931خرمشهر5-بدریه   بشناسنامه  متوفی(4-نرگس  41خرمشهر)پسران 
قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  الغیر.  متوفی(و  1800خرمشهر)دختران  بشناسنامه 
نامه  داردیا وصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  نوبت آگهی می  مراتب مزبوررادریک 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف)9/713(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر-سید محمد محمدی

آگهی ابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
شماره ابالغنامه:971010۲۲90404906

شماره پرونده:970998۲۲9040064۲
شماره بایگانی شعبه:970659

تاریخ تنظیم:1397/07/۲۲
خواهان آقای نورالدین بیرامی حفظ آباد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی 
دادرس به خواسته الزام به فک پالک خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 970998۲۲9040064۲   شعبه 4  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
رباط کریم ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/۲0 ساعت 1۲:30 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و در خواست 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 وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م الف 1679 
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم – فروزان عرفان منش

برگ اجرائیه
دزفولی،نام  حیدری  خانوادگی:حسین  نام  و  له:نام  محکوم  مشخصات 
خیابان  نبش  سپاه  :اهواز-کیانشهرمنازل  اقامت  محل  -،نشانی  پدرعبدارضا،شغل 
ونام  علیه:نام  محکوم  33-مشخصات  –پالک  بنزین  پمپ  –روبروی  آهن  5راه 
اقامت:مجهول  محل  پدرجاسم،شغل-،نشانی  پور،نام  خسرجی  خانوادگی:کاظم 
حل  97/4/3شورای  ۲38/97مورخ  شماره  دادنامه  موجب  به:به  المکان.محکوم 
اختالف مجتمع شماره یک حوزه کیانپارس محکوم علیه کاظم خسرجی پورمحکوم 
به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته بابت ضمانت وام خوانده و 
مبلغ 1/330/000ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 
های  هزینه  پرداخت  و  حکم  اجرای  زمان  96/9/۲1تا  مورخ  دادخواست  تقدیم 
نشربا احتساب صدورحکم اجرای احکام شوراهای حل اختالف آگهی ها درحق 
محکوم له +نیم عشردر حق صندوق دولت. به استناد ماده 33قانون شوراهای حل 
اختالف محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای 
بدهددرغیراینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی ازسوی اجرای 

احکام دادگستری صورت می پذیرد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان اهواز

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

خوانده: علی محمد صادقی      
کالسه پرونده: 446/17/97

وقت رسیدگی: روز یکشنبه تاریخ  97/08/۲9 ساعت 17:00
 -10 شقایق  الله-  شهرک  اسالمشهر-  نشانی:  به  صالح  سید  صابر  سید  خواهان: 

پالک ۲5 
خوانده: علی محمد صادقی      به نشانی مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه 
خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و به علت 
مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان و دستور دادگاه وبه تجویز 
ماده 7۲ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرایم کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید در صورت عدم 
حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
ضمنا چنانچه بعد ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود.م/الف 161۲ 
مدیر دفتر شعبه ۱۷  شورای حل اختالف اسالمشهر

سردار حسین اشتری در قرارگاه مقدم اربعین ناجا در مهران، 
با بیان این که مراسم اربعین، بی نظیر و به نوعی یک رزمایش 
بزرگ اعتقادی است که به جهان اسالم و انسانیت تعلق دارد، 
اظهار داشت: در هیچ جای جهان چنین اتفاقی رخ نمی دهد 
که با این همه شور، ایثار، فداکاری و گذشت مخلصانه همراه 

باشد.
وی افزود: بخش عظیمی از مردم ایران و سایر کشورها برای 
زیارت عتبات عالیات از مرزهای کشور عبور می کنند که ما 
باید تمام هم و غم و تجهیزات الزم را در حد و شأن زائران 
به کار گیریم.فرمانده ناجا به عشق و عالقه روزافزون مردم 
کشورمان به اباعبداهلل الحسین)ع( اشاره و اظهار کرد: همواره 
شاهدیم که هر سال بیش از سال قبل، خیل عظیمی از مردم 
با ذوق و شوق فراوان برای زیارت مشرف می شوند و این 
موضوع می طلبد که ما احساس مسئولیت بیشتری نسبت به 
خدمات رسانی داشته باشیم.سردار اشتری با اشاره به وقایع 
مراسم  اهواز،  تروریستی  حادثه  و  گذشته  سال  تروریستی 
اربعین امسال را دارای حساسیت ویژه دانست و گفت: همواره 

باید آمادگی برخورد با هر حادثه ای را داشته باشیم.
عالی ترین مقام انتظامی کشور، تعامل مرزبانان ایران و عراق 
را امنیت آفرین برای هر دو کشور خواند و ادامه داد: دشمن 
همواره به دنبال راه نفوذی برای ضربه زدن است و ما باید 

همواره سد راه آنان باشیم.

اربعين امسال حساسيت دارد ناجا:
 

همزمان با روز جهانی چاقی و  با هدف آگاه سازی عموم جامعه 
نسبت به چاقی،کمک به تشخیص به موقع از طریق شاخص 
توده بدنی) BMI ( از طریق اندازه گیری قد و وزن و حساس 
کردن عموم جامعه نسبت به چاقی و اضافه وزن و اهمیت سبک 
زندگی ) تغذیه- ورزش( برای اولین بار در سطح کشور چراغ 

راهنما بر روی مواد غذایی نصب می شود.
زهره پوراحمدی نماینده اداره کل نظارت بر مواد خوراکی 
آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت:   چاقی در بعضی از مواقع به 
خاطر دریافت مواد غذایی ایجاد میشه و ارتباط بسیار مستقیمی 
دارد با بیماری هایی که ما به اصطالح به آن می گوییم بیماری 
های  غیر واگیر که مانند دیابت، فشار خون باال، بیماری های 
قلبی عروقی و خیلی از موارد دیگرکه در چاقی دخیل هستند. 
وی تصریح کرد: وزارت بهداشت و سازمان غذا دارو  برنامه 
های را دارد در خصوص پیشگیری  و کاهش بیماری های 
غیر واگیر که ناشی از مصرف غذاهای نا مناسب و رژیم های 
است  باورهای غلطی در رژیم های غذائی وجود دارد که روز 
به روز خود را بیش تر نمایان می کند. غذاهای سرشار از مواد 
مغذی می توانند در افزایش وزن موثر باشند. پوراحمدی در 
ادامه عنوان کرد: با نصب چراغ راهنما یا نشانگرهای تغذیه ای 
روی فرآورده های غذایی، مردم بر اساس رنگ های قرمز، زرد 
یا نارنجی و سبز که روی برچسب های انواع این محصوالت 
نصب شده ، می توانند برای سالمت خود تصمیم گیری کنند.

نصب چراغ راهنما روی مواد غذایی

مدیرعامل موسسه مطالعات و تحقیقات زنان گفت: سن اعتیاد 
به رده سنی 15 تا 18 سال و حتی زیر 15 سال کاهش یافته 
و دختران و زنان را نیز درگیر کرده که این مساله بسیار نگران 

کننده است.
مصرف  سن  حاضر  حال  در  افزود:  منش  مصوری  اکرم 
موادمخدر و اعتیاد در میان نوجوانان و جوانان به شدت کاهش 
یافته است؛از این رو، ضروری است راهکارهای اساسی برای 

کاهش میزان مصرف موادمخدر در این افراد اندیشیده شود.
وی مهمترین آسیب حوزه زنان را نیز اعتیاد عنوان کرد و گفت: 
بزرگترین آسیب اجتماعی در کشور اعتیاد است که زنان و 
دختران را نیز شامل می شود؛ آمارها نشان می دهند که اعتیاد 
از سن 15 و 18 سالگی هم پایین تر آمده و حتی وارد مدارس 
شده است.وی اظهار داشت: 30 تا 50 درصد جمعیت بسیاری 
از استان های کشور، زندگی حاشیه نشینی دارند که به عنوان 
آسیب اجتماعی به شمار می رود؛ زیرا زمانی که امکانات و 
رفاه وجود ندارد و معیشت افراد کامل نیست، به طور مسلم 

دچار آسیب می شوند و آسیب دیگر زن و مرد نمی شناسد.
مصوری منش خاطرنشان کرد: موضوع اصلی در راستای 
کاهش مشکالت ناشی از اعتیاد و مصرف موادمخدر، تامین 
رفاه، بهبود وضعیت اقتصادی و حل مسائل فرهنگی است، 
البته مسائل فرهنگی در انتهای نیازها است و باید به اولویت ها 

که تامین معیشت و رفاه است بیشتر توجه کرد.

کاهش سن اعتیاد در کشور
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برق پرمصرف ها از کی گران می شود؟

چندی پیش موضوع افزایش تعرفه برق از سوی 
پیشنهاد شد و در حال  به مجلس  نیرو  وزارت 
حاضر نیز این مساله در کمیسیون های مختلف 
مجلس در حال نقد و بررسی است تا بر اساس 
پرمصرف ها  برق،  صنعت  سخنگوی  گفته های 
از ترس میزان جریمه مجبور به اعمال مدیریت 

مصرف برق شوند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، در همین رابطه 
رضا اردکانیان- وزیر نیرو چندی پیش اعالم کرد 
که تعرفه مناسبی برای پرمصرف های آب و برق 
به دولت ارائه می کنیم؛ چراکه حدود 80 درصد 
مصرف کنندگان برق در حد الگوی تعریف شده 
یا زیر آن مصرف می کنند و هیچ مشکلی ندارند 
که  داریم  پرمصرف هایی  شرایط  درهمین  ولی 
نباید از تعرفه های پایین برخوردار باشند؛ بنابراین 
اصالح قیمت به عنوان یک ابزار برای اصالح روند 
پرمصرف ها کمک کننده خواهد بود. وی درباره 
اهمیت اصالح قیمت گفت: قیمت ها در بخش 
آب و برق باید اصالح شوند و با توجه به اعالم 
سازمان حسابرسی و برنامه و بودجه که ناظر بر 
وزارت نیرو هستند، قیمت تمام شده هر کیلووات 
ساعت برق را 100 تومان عنوان کردند که این 
عدد به نسبت آنچه در نظر وزارت نیرو قرار دارد، 
بسیار متفاوت است اما ما موظف به قبول این عدد 
هستیم. او ادامه داد: در این شرایط الزم است فاصله 
قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی پر شود که در این 
مواقع دو مساله اهمیت ویژه ای پیدا می کند. مساله 
در  است، چراکه  مدیریت مصرف  اول موضوع 
حال حاضر دست اندرکاران صنعت برق می دانند 
که وضعیت ذخیره برق در حالت سر به سر قرار 
اتفاقی می تواند حاصل  دارد. در این شرایط هر 
شود، بنابراین هرچه زودتر باید سرمایه گذاری های 
الزم در این مسیر اتفاق افتد. وزیر نیرو تاکید کرد: 
تکلیف  قبل  سال های  در  مسائل  این  بر  عالوه 
قانونی دیگری بر دوش صنعت برق گذاشته شد و 
مبالغی از درآمدهای حاصل از این صنعت توسط 
دولت برداشته می شود، لذا از این حیث نیز الزم 
است بر مساله اصالح قیمت توجه شود. در این 
باره هم چنین همایون حائری - معاون وزیر نیرو 
در امور برق و انرژی - با اشاره به برنامه دولت 
برای افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف نیز 
اظهار کرد: در حال حاضر مشغول اخذ مجوزهای 
الزم برای انجام این کار هستیم تا بتوانیم هرچه 
سریع تر این طرح را اجرایی کنیم. وی با تاکید به 
این مساله که در حال حاضر برنامه ای برای افزایش 
قیمت برق در دستور کار دولت قرار ندارد، اما بر 
اساس تمهیدات در نظر گرفته شده، برای مشترکان 
پرمصرف جریمه در نظر گرفته ایم، گفت: یکی 
از راهکارهای مدیریت مصرف کنترل مشترکان 
پرمصرف است که برای این مهم برنامه جریمه 
مشترکان پرمصرف در دستور کار قرار گرفته است. 
علی رغم اینکه قرار بود نهایتا این مساله تا مهرماه 
تعیین تکلیف شود اما هنوز خبری از تصمیم قطعی 
در این باره نیست و باتوجه به شرایطی که امسال 
در حوزه خاموشی ها پشت سر گذاشتیم، انتظار 

می رود که نگاه ویژه تری به این موضوع شود.

کوتاه از انرژی

بیمه مشترکان گاز در همه شهرها و روستاها 
تا پایان امسال ادامه دارد

همه  رازی،  بیمه  و  گاز  ملی  شرکت  بین  قرارداد  مطابق 
در  مبلغی  پرداخت  با  روستایی  و  شهری  گاز  مشترکان 

قبض های گاز خود، تا پایان امسال بیمه هستند.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز، نشست مشترک 
شرکت ملی گاز و بیمه رازی با هدف بررسی راه های مصرف 
و  اطالع رسانی  تأثیرگذار  و  اثربخش  شیوه های  گاز،  ایمن 
از  طبیعی  گاز  ایمن  و  بهینه  زمینه مصرف  در  فرهنگ سازی 
رئیس  نورموسوی،  سیدجالل  شد.  برگزار  مشترکان  سوی 
گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  قراردادهای  و  تعرفه ها  امور 
با شرکت سهامی  گاز  ملی  قرارداد شرکت  اساس  بر  گفت: 
بیمه مشترکان گاز طبیعی، همه  ادامه طرح  بیمه رازی و در 
برابر  مشترکان خانگی و تجاری در کشور در سال 97  در 
کرد:  تصریح  وی  شدند.  بیمه  طبیعی  گاز  از  ناشی  حوادث 
از  استفاده  در  را  ایمنی  نکات  همواره  باید  گاز  مشترکان 
وسایل گازسوز رعایت کنند تا حادثه ای رخ ندهد، از این رو 
برای حمایت و محافظت از آنان در مقابل حوادث مرتبط با 
به  تاکنون   1389 از سال  مشترکان خانگی  بیمه  طبیعی،  گاز 
صورت ساالنه برقرار شده و امسال نیز حق بیمه به ازای هر 
مشترک تجاری و هر واحد مسکونی مشترکان شهری ماهانه 
۲000 ریال و مشترکان روستایی ماهانه 1000 ریال بر مبنای 
قانون بودجه از طریق قبوض گاز مشترکان محاسبه و اخذ و 
این  بر  افزود:  نورموسوی  پرداخت می شود.  بیمه  به شرکت 
اساس، پرداخت غرامت فوت در سال 97 برای هر نفر در هر 
نقص  غرامت  پرداخت  و همچنین  ریال  میلیون   650 حادثه 
عضو و از کار افتادگی دائم و جبران هزینه های پزشکی برای 
ریال  میلیون   300 سقف  تا  حداکثر  حادثه،  هر  در  نفر  هر 
است.  به گفته رئیس امور تعرفه ها و قراردادهای گازرسانی 
وارده  مالی  خسارت های  جبران  حداکثر  گاز،  ملی  شرکت 
به ذی نفعان و هرگونه اموال منقول و غیرمنقول آنها در هر 
حادثه و به ازای هر یک از موارد تحت پوشش به عنوان یک 
ریال  میلیون   ۲00 و   میلیارد  یک  سقف  تا  مستقل،  واحد 
بیمه رازی توضیح داد:  مقرر شده است. نورموسوی درباره 
رازی  بیمه  سهامی  شرکت   1397 سال  در  بیمه گر  شرکت 
سازمان  سوی  از  حادثه  اعالم  از  پس  شرکت  این  و  است 
آتش نشانی یا شرکت گاز استانی و بررسی کارشناسی، اقدام 
به تشکیل پرونده و پرداخت هزینه های مربوط به آن می کند 
وراث  وجه  در  غرامت  مبلغ  فوت،  خسارت های  در  که 
قانونی متوفی بر اساس برگه انحصار وراثت و همچنین در 
وجه  در  غرامت  مبلغ  عضو،  نقص  و  پزشکی  خسارت های 
مدارک  و  اسناد  اساس  بر  وی  قانونی  سرپرست  یا  مصدوم 

ثبت شده پرداخت خواهد شد.
 مشترکان گاز طبیعی تا پایان امسال بیمه هستند

شرکت  روابط عمومی  رئیس  و  سخنگو  بوجارزاده،  مجید 
سرما  فصل  فرارسیدن  به  اشاره  با  نشست  این  در  گاز  ملی 
و کاهش دما در برخی استان های سردسیر کشور، بر رعایت 
راه اندازی و کاربرد دوباره وسایل گازسوز  ایمنی در  نکات 
تاکید کرد و گفت: اکنون ضریب نفوذ گاز در کشور به 80 
میلیون واحد   ۲6 از  بیش  آن  مطابق  درصد رسیده است که 

و بیش از ۲۲ میلیون مشترک از نعمت گاز بهره مند هستند.
 وی با بیان این که بیمه مشترکان گاز، حامی جان و مال آنها 
است، اظهار کرد: شرکت ملی گاز در ماه های اخیر قراردادی 
و  رفاه  از  طبیعی  گاز  مشترکان  تا  کرده  امضا  رازی  بیمه  با 

آرامش خاطر نیز بهره مند شوند.
 مشترکان در عین حال باید نکات ایمنی را در هنگام استفاده 

از وسایل گازسوز رعایت کنند.

خبر

معاون وزیر نفت در امور پاالیشی گفت:کیفیت 
بنزین تولیدی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برای 
جبران رشد10درصدی مصرف به بنزین معمولی 
تغییر داده شد،امااکنون ظرفیت تولید روزانه 30 

میلیون لیتر است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، علیرضا 
صادق آبادی با اعالم این خبر گفت: فاز سوم این 
پاالیشگاه از آذرماه آماده راه اندازی خواهد بود و 
پس از فاصله ای یک تا ۲ ماهه، تولید آن تثبیت 
خواهد شد. از حدود 45 روز گذشته مقدار تولید 
بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به روزانه 30 
میلیون لیتر رسیده است.صادق آبادی با اشاره به 
پاالیشگاه  چهارم  فاز  سیویل  عملیات  که  این 
آن  تجهیزات  سفارش  و  شده  آغاز  نیز  ستاره 
راه اندازی  با  گفت:  شد،  خواهد  نافذ  زودی  به 
خلیج  ستاره  پاالیشگاه  بنزین  تولید  فاز،  این 
فارس 1۲ میلیون لیتر دیگر افزایش می یابد.وی 
بنزین  افزایش 10 درصدی مصرف  به  اشاره  با 
در سال جاری تاکید کرد: کیفیت بنزین تولیدی 

جبران  منظور  به  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
تغییر  معمولی  بنزین  به  مصرف  افزایش  این 
روزانه  تولید  ظرفیت  اکنون  هم  اما  شد،  داده 
پاالیشگاه  در   4 یورو  بنزین  لیتر  میلیون   30
وجود دارد.معاون وزیر نفت در امور پاالیش و 

این  به  اشاره  با  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش 
پاالیشگاه  در  تولیدی  بنزین  گوگرد  میزان  که 
پی پی ام   5/0 از  کمتر  فارس  خلیج  ستاره 
این  تولیدی  بنزین  کیفیت  کرد:  تصریح  است، 
پاالیشگاه به لحاظ میزان گوگرد آن که یکی از 

مهم ترین پارامترهای آلوده کننده هواست، مطابق 
با اشاره به  استاندارد یورو 5 است.صادق آبادی 
بنزین  لیتر  میلیون   30 روزانه  تولید  با  که  این 
بنزین  لیتر  میلیون   97 روزانه  پاالیشگاه  این  در 
فاز  اتمام  با  گفت:  است،  تولید شده  کشور  در 
پاالیشگاه  بنزین  روزانه  تولید  افزایش  و  سوم 
پایان  تا  لیتر  میلیون   40 به  فارس  خلیج  ستاره 
به حدود روزانه 107  بنزین کشور  تولید  سال، 
میلیون لیتر افزایش می یابد.وی افزود: هم اکنون 
مثبت  کشور  در  بنزین  مصرف  و  تولید  موازنه 
سوم  فاز  از  بهره برداری  با  و  به تدریج  و  است 
راهبردی،  ذخایر  میزان  افزایش  و  پاالیشگاه 
محقق  کشور  در  محصول  این  صادرات  امکان 
می شود.صادق آبادی همچنین درباره مقدار تولید 
اکنون  هم  گفت:  نیز  پاالیشگاه  این  نفت گاز 
گاز  نفت  لیتر  میلیون   7 روزانه  میانگین  به طور 
آینده ای  این پاالیشگاه تولید می شود که در  در 
نزدیک و با راه اندازی فاز سوم آن، به روزانه 10 

تا 1۲ میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.

تغییر کیفیت بنزین ستاره خلیج فارس برای جبران رشد مصرف

تغییر مسیر ۲۰۰۰ متر از خط لوله 
انتقال نفت پایطاق- کرمانشاه

طرح جدیدی برای کاهش 
خام فروشی نفت روی میز مجلس

تغییر مسیر ۲000  پروژه  اجرایی  عملیات 
متر از خط لوله انتقال نفت خام پایطاق- 

کرمانشاه به اتمام رسید.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه 
این  کرد:اجرای  اظهار  منطقه  مدیر  غرب؛ 
پروژه با هدف افزایش ضریب ایمنی خط 
و پایداری عملیات انتقال مواد نفتی انجام 
شد. حقیقیان افزود: پروژه مذکور به دلیل 
احداث یادمان شهدای مرصاد بر روی خط 
اجرایی  یاد شده و حریم آن  اینچ  لوله 8 
شده  تعیین  مسیر  کرد:  تصریح  وی  شد. 
برای خط لوله جدید در منطقه کوهستانی 
و صعب العبور قرار داشت که آماده سازی 
و تسطیح مسیر با استفاده از تجهیزات و 
نظارت  با  منطقه  راهسازی  آالت  ماشین 
مهندسی  رییس  شد.  انجام  ترابری  واحد 
نگهداری و تعمیرات خط نیز با اعالم این 
حد  در  لوله  خط  مسیر  تغییر  که  مطلب 

فاصل کیلومتر 19۲ الی 194 صورت گرفته 
است، خاطر نشان کرد: این پروژه از اواخر 
اسفند ماه سال 1396 در دستور کار منطقه 
بیان این  با  قرار گرفت. بهزاد خدادوست 
از عدم وجود  اطمینان  از  که پس  مطلب 
مواد نفتی و با اجرای عملیات برشکاری و 
جوشکاری و در سرویس قرار دادن مسیر 
خط لوله جدید، خاطر نشان کرد؛ به منظور 
افزایش ضریب ایمنی خط و کنترل بیشتر 
بر انتقال مواد نفتی، همزمان با قطع و وصل 
نهایی این پروژه، یک عدد شیر یک طرفه 
در کیلومتر ۲15 و یک عدد شیر دروازه ای 
در کیلومتر 199 جانمایی شد. وي با اشاره 
 ،HSE ترابری،  های  واحد  همکاری  به 
تعمیرات  نگهداری  خوردگی،  مهندسی 
مکانیک، بازرسی فنی، حراست و نیروهای 
این  گفت:  پروژه  اجرای  در  برداری  بهره 
عملیات با رعایت مسائل ایمنی و زیست 

محیطی در مدت سه روز به اتمام رسید.

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
اسالمی از مطرح شدن طرح افزایش ظرفیت 
پاالیشگاهی با استفاده از سرمایه های مردمی در 
مجلس خبر داد و گفت: طرحی به مجلس آمده 
که حاکی از این است ما بتوانیم با سرمایه های 

مردم صنعت پاالیشی کشور را توسعه دهیم.
از تسنیم، هدایت ا...  به نقل  به گزارش زمان 
خادمی- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: یکی از دالیل عدم توسعه 
صنعت پاالیش نفت کشور این است که مدیران 
صنعت نفت ما اعتقادی به ساخت پاالیشگاه 
به دنبال  کمتر  انقالب  از  بعد  ما  و  نداشته اند 
پاالیشگاه سازی رفتیم. وی افزود: مدتی بعد از 
انقالب، آقای زنگنه و تیم او روی کار آمدند و 
اعتقادی به ساخت پاالیشگاه نداشتند و می-
 گفتند »زمانی که می  شود بنزین را وارد کرد چرا 

باید به سمت پاالیشگاه سازی برویم؟«.
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
اسالمی تصریح کرد: آنها تصورشان این بود 
که واردکردن بنزین هم ساده  تر و هم ارزان-
باعث شد که ما یک  این تصور  تر است و 
یک  با  را  کشور  و  باشیم  واردکننده  کشور 
کنیم؛  مواجه  تحریم  بزرگی همچون  دردسر 
یعنی عدم توسعه صنعت پاالیشی موجب شد 
که ما به یک کشور خام فروش تبدیل شویم 
و نقطه ضعف اساسی دست دشمن های خود 
داده ایم. خادمی با اشاره به اینکه تکیه بر فروش 
نفت خام به تک محصولی شدن کشور منجر 
شده، گفت: چون ما یک کشور تک محصولی 
هستیم، آن ها هر وقت خواستند می  توانند ما 

را تهدید و تحریم کنند. وی ادامه داد: اگر ما 
اصاًل  شاید  اآلن  می  ساختیم  را  پاالیشگاه ها 
آن صورت،  در  که  نمی  شدیم؛ چرا  تحریم 
نیاز نبود نفت خود را صادر کنیم زیرا ما نفت 
خام را به ده ها فرآورده باارزش دیگر از جمله 
بنزین و دیگر انواع سوخت تبدیل می  کردیم 
به  را  پاالیشگاه ها  در  تولیدی  محصوالت  و 

کشورهای همسایه صادر می کردیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس از مطرح شدن 
طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاهی با استفاده از 
سرمایه های مردمی در مجلس خبر داد و گفت: 
طرحی به مجلس آمده حاکی از اینکه ما بتوانیم 
کشور  پاالیشی  صنعت  مردم  سرمایه های  با 
را توسعه دهیم. وی افزود: در کمیسیون هم 
صحبت هایی در مورد آن شده، البته هم اکنون 
در حال بررسی است؛ ولی دولت می بایست 
کشور  پاالیشی  ظرفیت صنعت  خود جهت 
بر  عالوه  اقدام  این  چون  می شد،  پیش قدم 
درآمدزایی بسیار باالیی که برای کشور به همراه 
دارد، ازنظر سیاسی نیز کشور را درگیر تحریم 
انرژی  کمیسیون  عضو  نمی  کرد.  خام  نفت 
مجلس در خصوص نیاز وارد کردن تجهیزات 
پاالیشگاهی در زمان تحریم ها گفت:  اوالً در 
خود ایران شرکت های مهندسی و ساختمان که 
زیرمجموعه خود شرکت ملی پخش و پاالیش 
هستند تخصص پاالیشگاه سازی را دارند، ثانیًا 
ما در مواردی که تحریمی وجود داشته، تحریم 
را دور زدیم و قطعات را وارد کردیم و نگرانی 
از بابت تحت تحریم قرار گرفتن تجهیزات در 

بخش پاالیشگاهی نداریم.

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان¬های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057001031هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان¬های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
صادره   03104۲793۲ شناسنامه  بشماره  کاظم  فرزند  دهنو  پورعسگری  علیرضا 
به مساحت 300/000  یکباب ساختمان  از ششدانگ  دانگ مشاع  از کرج در سه 
مترمربع پالک 779 فرعی از 361 اصلی واقع در محمدشهر ولدآباد خریداری از 
مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می¬شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می¬توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  11946م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/09 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/۲4
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مفقودی
 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مینا میرحبیبی فرزند سید جعفر به شماره شناسنامه  
۲74 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته الهیات و فقه و مبانی حقوق صادره 
مفقود   138۲/11/۲ تاریخ  و   187819 شماره   به  مرکزی  تهران  دانشگاه  ازواحد 
گردیده است از یابنده تقاضی میگردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
فرصت  – خ  اسکندری شمالی  – خ  آزادی  تهران خ  نشانی   به  مرکزی   تهران 

شیرازی پالک 136 صندوق پستی  13185/768 ارسال نماید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسنادو امالک طالقان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک فرعی۲553 فرعی از 
94- اصلی  واقع در حسنجون  طالقان جزءحوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس 
در پرونده باید به عمل آید اینک بر حسب تقاضای کتبی آقای سلمان الهیاری  ذیل 
تعیین  عملیات  ثبت  قانون   15 و   14 مواد  رعایت  با   97/7/14-300375۲ وارده 
به عمل  آن در ساعت 9 صبح و روزسه شنبه مورخه 97/8/۲7 در محل  حدود 
خواهد امد لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می 
شود تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات 
تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند به استناد ماده ۲0ق ث ودر اجرای مواد 74 و 
86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت 
سی روز اعتراض خود را کتبًا به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده و 
رسید دریافت نمایند و نیز باید ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض 
به مراجع ذیصالح قضائی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ 
و به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به 

عمل خواهد آمد .// م الف- 4859
تاریخ انتشار :روزچهار شنبه مورخه 97/7/۲5

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان رسول مالمیر

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13976030106000۲195 
و رای اصالحی 13976030106000۲968هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید عبدوس فرزند 
فضل اهلل بشماره شناسنامه ۲۲۲ صادره از ورامین ششدانگ یک قطعه زمین بابنای 
احداثی در آن  به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 199/46 متر مربع پالک 
۲709 فرعی از 8 اصلی واقع در جعفر آباد اخوان ورامین خریداری از مالک رسمی 
آقای ابوالفضل حاجی امینی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
به  به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت  در دونوبت 
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 یکماه 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:1397/7/10 تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/7/۲4

 م.الف 36۷ ث محمد رحیم پور راینی -رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

دادنامه 
پرونده کالسه9709984634100486    – شعبه1   شورای حل اختالف شهرستان 

خوی  -تصمیم نهایی شماره : 9709974634101093
خواهان : اقای ابراهیم ابراهیم زاده  فرزند اسمعیل  با وکالت اقای جعفر صادق 
دادگر   نشانی:آذربایجان غربی – شهرستان خوی-خوی- خ امام-ک نواله خان- 

مجتمع نوراله خان طبقه 4 واحد11
خوانده : اقای حسن امین نژاد  فرزند رضا قلی  نشانی: مجهول المکان

خواسته :مطالبه وجه بابت یک فقره چک  بشماره 9۲۲0۲1/096087بانک رفاه به 
مبلغ 55/000/000 ریال 

شورا بااستعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره با اعضای شورا و با بررسی  
جامع اوراق پروند ه ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل   مبادرت به صدوررای 

می نماید
با  اسمعیل   فرزند  زاده   ابراهیم  ابراهیم  اقای  دعوی  خصوص  در   : رایشورا   
وکالت اقای جعفر صادق دادگر بطرفیت  اقای حسن امین نژاد  فرزند رضا قلی   
مبلغ  به  رفاه  بانک  بشماره9۲۲0۲1/096087   فقره چک   یک  بابت  مطالبه وجه 
55/000/000 ریال با  احتساب  خسارات ناشی از دادرسی  نظر به اینکه  خوانده 
علرغم ابالغ قانونی و اطالع در جلسه  حاضر نشده و نسبت به اصالت سند  ایراد 
.شورا    است  محرز  وی  ذمه  اشتغال  بنابراین   . است  نداشته  ارسال  ای  الیحه  و 
دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا  بمواد  198و5۲۲  قانون ایین دادرسی 
مبلغ   پرداخت  به  را  خوانده  تجارت  قانون  307و309و310و313  مواد   و  مدنی 
دادرسی    هزینه  ریال  ومبلغ1/750/000  خواسته  اصل  بابت  ریال     55/000/000
و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  بر اساس نرخ شاخص قیمت ها  تا یوم 
الوصول  و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم میدارد .رای صادره 
غیابی بوده ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و رسیدگی در این مرجع 
شورا  و پس از انقضا آن ظرف مدت ۲0 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم 

حقوقی خوی  می باشد/ق
حسن زاده –قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان خوی

اخطاریه اجرایی
 محکوم علیه: اقای حسن احمدی فرزند محرم شغل ازاد نشانی: خوی –خیابان 

طالقانی -40متری بلوار کسایی –کوی وحدت پالک ۲
محکوم له :ابانک حکمت ایرانیان به مدیریت عاملی اقای دکتر عباس عسگرزاده 
– – کوچه مدرس  امام  نشانی خوی- خ  به  دادگر  اقای جعفرصادق  با وکالت  

ساختمان پزشکان سلیمانی طبقه 1 واحد ۲ 
محکوم به:به موجب رای شماره 1956 تاریخ 96/6/۲9  حوزه سوم  شورای حل 
اختالف شهرستان خوی و رای شماره – تاریخ---شعبه—دادگاه عمومی--- که 
قطعیت یافته است  محکوم علیه محوکم است به : پرداخت مبلغ -/۲80/000/000 
بابت اصل خواسته و هزینه  ریال معادل حروفی دویست و هشتاد میلیون ریال  
دادرسی به مبلغ -/3/370/000 ریال و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک براساس 
نرخ تورم  تا یوم الوصول وحق الوکاله وکیل  در حق محکوم له/ ضمنا نیم عشر 

دولتی برعهده محکوم علیه میباشد
 به استناد ماده 19 ائین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی محکوم علیه مکلف است : پس از اخطار اجرایی ظرف ده روز 
مفاد ان را بموقع اجرا بگذارد  و یا ترتیبی برای پرداخت محوم به و یا انجام تعهد  
و مفاد رای بدهد در  غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام  

دادگاه  یا دادگستری محل تحویل خواهد شد
فرهاد پور – قاضی شعبه سوم شورا

دادنامه 
پرونده کالسه9709984634100485     – شعبه1   شورای حل اختالف شهرستان 

خوی  -تصمیم نهایی شماره : 97099746341009۲۲ 
خواهان : بانک ملت  به سرپرستی اذربایجان غربی  اقای محسن احمدی   با وکالت 
اقای جعفر صادق دادگر   نشانی:آذربایجان غربی – شهرستان خوی-خوی- خ 

امام-ک نواله خان- مجتمع نوراله خان طبقه 4 واحد11
خواندگان :1- خانم زهرا درستی فرزند سلطانعلی ۲- اله ویردی آقاخانی قورولی 
فرزند قاسم و 3- سجاد پنبه دوست فرزند  رجب   نشانی: همگی  مجهول المکان
خواسته :مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال تسهیالت دریافتی از بانک موضوع قرارداد 

شماره 935۲755/۲۲ مورخ 93/3/30 
شورا بااستعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره با اعضای شورا و با بررسی  
جامع اوراق پروند ه ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل   مبادرت به صدوررای 

می نماید
رای شورا   : در خصوص دعوی بانک ملت  به سرپرستی اذربایجان غربی  اقای 
محسن احمدی   با وکالت اقای جعفر صادق دادگر بطرفیت  - خانم زهرا درستی 
پنبه  سجاد   -3 و  قاسم  فرزند  قورولی  آقاخانی  ویردی  اله   -۲ سلطانعلی  فرزند 
دوست فرزند  رجب  خواسته :مطالبه مبلغ 90/000/000 ریال تسهیالت دریافتی از 
بانک موضوع قرارداد شماره 935۲755/۲۲ مورخ 93/3/30 با  احتساب  خسارات 
ناشی از دادرسی   با توجه  محتویالت پرونده و  اظهارات وکیل خواهان  و وجود 
بر   دلیلی  و  نشده  در جلسه  حاضر  اینکه  خواندگان  به  نظر  مابین   فی  قرارداد 
پرداخت دین  خود و عدم اشتغال ذمه ارائه  نکرده اند  لذا شورا با مشورتی اعضا 
خواسته خواهان را ثابت  تشخیص نموده  و مستندا  بمواد ۲۲0 و 1010  و   قانون 
مدنی و مواد 198و515و519و5۲0و5۲۲ قانون  ایین دادرسیی مدنی و ماده 7 قانون 
تسهیل اعطای  تسهیالت بانکی خواندگان را بصور ت تضامنی  به پرداخت مبلغ 
90/000/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ ۲/300/000 ریال هزینه  ابطال تمبر و 
هزینه دادرسی  و حق الوکاله  برابر تعرفه قانونی   و تاخیر تادیه  طبق قرارداد  از 
تاریخ   93/3/30 تا یوم الوصول  در حق خواهان محکوم  و اعالم میدارد .رای 
صادره ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و رسیدگی در این مرجع شورا  
و پس از انقضا آن ظرف مدت ۲0 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم حقوقی 

خوی  می باشد/ق
حسن زاده –قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان خوی

اگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص  دعوی اقای مقصود پورمحمود  با وکالت محمد دادگر  به طرفیت 
اقای بایرامعلی نمازی  به تاریخ  97/8/۲8 روز    دوشنبه ساعت 14  تعیین وقت 
میگردد  مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده 
میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر شورا حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم 
اتخاذ  نمایند. عدم حضور موجب  دادرسی شرکت  در جلسه  و  نموده  رادریافت 

 مسئول شعبه نهم شوراتصمیم قانونی خواهد بود

دادنامه
شهرستان  اختالف  حل  شوارای   3 شعبه  کالسه9709984634300850   پرونده   

خوی  تصمیم نهایی شماره 97099746334301505  
 خواهان:  بانک تجارت با وکالت  جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی  به نشانی 
خان  نوراله  –مجتمع  خان  نواله  کوچه    - امام  خیابان  غربی-خوی-  آذربایجان 

طبقه 4 
خوانده : اقای علی پیر علیلو  به نشانی:آذربایجان غربی –فعال مجهول المکان

مبلغ  به   94/11/15 بتاریخ   94۲500647 بشماره  بانکی  قرارداد  مطالبه  خواسته: 
30/000/000  ریال بانضمام هزینه  دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل

رای شورا
قاضی شورا با استعانت از درگاه خداوند  متعال پس از مشاوره با اعضایس محترم  
شورا و با بررسی جامع اوراق پرونده ختم دادرسی  را اعالم و  بشرح ذیل مباردت 

به صدور رای مینماید:
در خصوص دعوی  بانک تجارت به مدیریت آقای محمد افخم دغدغان  با وکالت 
آقای جعفرصادق دادگر بطرفیت  اقای علی پیر علیلو  بخواسته مطالبه  وجه یکفقره 
قرارداد بانکی بشماره 94۲500647 بتاریخ 94/11/15 به مبلغ 30/000/000  ریال 
بانضمام هزینه  دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل ؛ با عنایت  به جامع 
نشر  از طرق  و  باشد   می  المکان  مجهول  اینکه خوانده  به  نظر  و  پرونده  اوراق 
اند  در  نیز  ارسال نداشته  اقدام قاونی شده و حاضر نشده  و الیحه ای  اگهی  
نتیجه کل دعوا را مصون از تعرض گذاشته اند که با این وصف ذمه  خواندگان 
با توجه به بقای اصول  مستندات در ید خواهان  در قبال مدعی  دعوی مشغول 
دانسته لذا شورا دعوی مطروحه را موجه و ثابت تلقی نموده  و چون خوانده دفاع  
وایرادی  بعمل نیاورده  و دالیل  پرداخت دین  ارائه نداده اند  لذا شورا استنادا 
بمواد  194 و 198و 519 ق.آ. د. م  حکم بر محکومیت تضامنی خوانگان بپرداخت 
مبلغ30/000/000 ریال بابت  اصل خواسته  با احتساب خسارت تاخیر  تادیه برابر  
نرخ تورم تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی  بمبلغ     1/600/000 ریال و 
حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید  رای 
غیابی بوده  ظرف ۲9 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و رسیگی در این مرجع 

میباشد / ق 
فرهادپور- قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده97/16/970691 

 وقت رسیدگی : 97/8/۲6 ساعت 9 صبح
مرجع رسیگی :شورای حل اختالف شعبه شانزدهم  خوی 
خواهان  :اقای شهرام حاجی علیلو با وکالت محمد دادگر 

خواندگان :ایرج قوچخانی مجهول المکان 
خواسته :مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال بابت یکفقره سندعادی

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ایرج  قوچخانی   
وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس  شعبه شانزدهم شورای حل اختالف شهرستان خوی 
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صدور کارت بازرگانی به سازمانهای صمت 
استانی سپرده شد

وزیر صنعت،  معدن و تجارت  طی  ابالغیه ای فرایندهای مرتبط با کارت 
بازرگانی را به سازمانهای صمت استانی تفویض کرد.

به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، محمد شریعتمداری در این 
نامه،  صدور کارت های بازرگانی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی، 
عملیات احیا و لغو ابطال کارت های بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال 
کارتهای بازرگانی را برای اجرا توسط سازمان های استانی، ابالغ کرد.

این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیت های بین ستاد و سازمان 
های استانی، جلوگیری از بروکراسی های اداری، تسهیل فضای کسب 
و کار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعاالن اقتصادی از 
ابالغیه وزیر صنعت،   سوی شریعتمداری ابالغ شده است.بر اساس 
معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف 
است نسبت به برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد دسترسی های 
الزم بر روی سامانه برای سازمان های استانی اقدام  کند تا همه  عملیات 
اجرایی مرتبط با کارت های بازرگانی در سازمان های استانی قابل اجرا 
و مدیریت شود.همچنین اتاق مکلف است تا پایان آبان ماه سال جاری 
با همه  سامانه های مرتبط به ویژه سامانه گمرک، سازمان امور مالیات، 
بانک مرکزی، بانک-های عامل و ثبتارش که به نحوی براساس کارت 
بازرگانی ارایه خدمت می دهند و یا براساس اطالعات کارت عملیات 
اداری انجام می دهند به صورت کامل ارتباط سامانه ای و برخط برقرار 
کرده تا عملیات صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و احیای کارت بر روی 
فرایندهای الکترونیکی آن ها اعمال شده و مکاتبات فیزیکی برای استعالم 
موارد ذکر شده و وضعیت کارت های بازرگانی حذف شود.این در حالی 
است که تا زمان برقراری ارتباط با سامانه دستگاه ها، مکاتبه رؤسای 
سازمان های استانی با این دستگاه ها از جمله گمرک، سازمان امور 
مالیات و بانک های عامل برای اعالم احیا، تعلیق و ابطال کارت های 

بازرگانی بالمانع است.

پایان مهر؛آخرین مهلت ثبت شبای بانکی 
مشموالن در سامانه سهام عدالت 

سازمان خصوصی سازی پایان مهرماه را آخرین مهلت ثبت شماره 
شبای بانکی مشموالن در سامانه سهام عدالت اعالم کرد.

به گزارش زمان به نقل ازتارنمای سازمان خصوصی سازی، دریافت 
شماره شبای بانکی مشموالن برای واریز سود سال مالی 1395 شرکت 
های سرمایه پذیر به حساب مشموالن از سی ام فروردین ماه سال 
از طریق سامانه سهام عدالت اجرا و در چند نوبت  تاکنون   1396
تمدید شده است. بر اساس مصوبه آخرین جلسه شورای عالی اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، این مهلت حداکثر تا پایان 
مهرماه امسال برای مشموالن تمدید شده است و این زمان تمدید نمی 
شود. از دهم شهریورماه دوباره امکان ثبت شماره شبای مشموالن 
سهام عدالت فراهم شده است.مشموالن برای ثبت شماره شبای خود 
می توانند به نشانی www.samanese.ir مراجعه کنند. سازمان 
خصوصی سازی در اطالعیه خود تاکید کرد پس از این مدت دوباره 
امکان ثبت شماره شبا در سامانه سهام عدالت غیرفعال شده و به هیچ 
وجه تمدید نمی شود.تاکنون نزدیک به 38 میلیون و 800 هزار نفر 
سهام عدالت خود را به طور کامل دریافت کرده اند و سود اختصاص 
یافته به این دسته از مشموالن حدود سه هزار و ۲00 میلیارد تومان 

بوده است.

خبر

آغاز فروش بلیت پروازهای ویژه 
اربعین از امروز

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد 
فروش بلیت پروازهای فوق العاده ایام اربعین حسینی )ع( 

از امروز)بیست و چهارم مهرماه( آغاز می شود.
هواپیمایی  سازمان  ازتارنمای  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دبیر  با حضور  دیروز  افزود:  دهقان  مرتضی  کشوری، 
انجمن شرکت های هواپیمایی و نمایندگان فروش بلیت 
اربعین در سازمان هواپیمایی کشوری جلسه ای  های 
برگزار شد.وی از صدور مجوز 330 پرواز فوق العاده برای 
شرکت ها در ایام اربعین غیر از حدود90 پرواز برنامه ای در 
هفته خبر داد و گفت: پروازها از دوم آبان ماه آغاز می شود 
و تا دوازدهم آبان ماه ادامه می یابد.دهقان افزود: پروازهای 
اربعین تکلیفی نیست اما شرکت های هواپیمایی بر قیمت 
بلیت پرواز  تهران - نجف - تهران و سایر شهرستان ها 
۲ میلیون و ۲00 هزار تومان توافق کردند. »پرواز مشهد 
- نجف - مشهد ۲ میلیون و 800 هزار تومان و مسیر 
یک طرفه تهران - نجف و سایر شهرستان ها به نجف، یک 
میلیون و 100 هزار تومان و مشهد - نجف یک میلیون و 
400 هزار تومان خواهد بود«. وی از زایران خواست از 

مراکز معرفی شده بلیت هواپیما را تهیه کنند.

اعالم برندگان جشنواره حساب 

های قرض الحسنه بانک آینده

قرعه کشی چهارمین جشنواره حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک آینده برگزار شد.مراسم قرعه کشی جوایز 
چهارمین جشنواره حساب-های قرض الحسنه پس انداز 
بانک آینده، در روز یک شنبه به تاریخ ۲۲ مهرماه سال 
جاری، در ساختمان مرکزی بانک آینده، با حضور اعضای 
هیأت نظارت بر قرعه کشی بانک ها )نمایندگان دادستانی 
کل کشور و بانک مرکزی ج.ا.ایران(، مدیرعامل، اعضای 
هیأت مدیره، معاونان و مدیران و برخی رؤسای شعب 
برگزار و برندگان خوش شانس این دوره از قرعه کشی 
کشی  قرعه  از  دوره  چـهارمین  در  شدند.  مشخص 
حسـاب های قرض الحـسنه پس انداز بانـک آینده، به 
پاس قـدردانی از نیت خیرخواهانه سـپرده-گذاران قرض 
الحسنه، ۲0 )بیست( کمک هزینه خرید واحد مسکونی 
هر یک به ارزش 1 )یک( میلیارد ریال، 150 )یک صد و 
پنجاه( خودروی سواری پژو پارس سال، ۲00 )دویست( 
کمک هزینه خرید صنایع دستی 5 )پنج( میلیون ریالی و 
تعداد ۲0.019 )بیست هزار و نوزده( جایزه نقدی 900 
)نهصد( هزار ریالی برای سپرده گذاران در نظر گرفته شده 
بود که با مشخص شدن اسامی برندگان در این مراسم، 
این جوایز به زودی به آنها اهدا خواهد  شود. خودروی 
سواری پژو پارس سال، کمک هزینه خرید صنایع دستی و 
جایزه نقدی می باشد.مشتریان گرامی، برای اطالع از اسامی 
برندگان، می توانند به تارگاه رسمی بانک آینده، به نشانی: 

www.ba.ir ۲4 و شعب این بانک مراجعه نمایند.

خبر

برخی نمایندگان مجلس از تدوین چک لیست 
مرکز  توسط  ایران،  ناپذیری  تحریم  جامع 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی خبر دادند.
برخی  ازفارس،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نمایندگان مجلس از تدوین چک لیست جامع 
تحریم ناپذیری ایران، توسط مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی خبر دادند.چک لیست 
مذکور شامل بیش از 400 راهکار اجرایی به 
صورت غیرعمومی با همکاری بازوی تحقیقاتی 
مجلس و کارشناسان خارج از آن در دانشگاه ها 
و مؤسسات پژوهشی تدوین شده و در اختیار 
نمایندگان و قوای سه گانه قرار داده شده است.
اطالعات به دست آمده از این بسته جامع حاکی 
است، این برنامه که نسخه به روز شده برنامه 
فعاالنه ضد تحریم این مرکز است در حوزه های 
مختلف اقتصادی، فرهنگی، زیربنایی و سیاسی 
های  گفته  است.بنابر  شده  تدوین  حقوقی  و 

نمایندگانی که این چک لیست را مطالعه کرده 
اند، الزامات مدیریت کشور در شرایط فعلی، 
چارچوب تصمیم گیری در تحریم، پیچیدگی 

های دور جدید تحریم ها و راهکارهای حوزه 
های مختلف در آن تدوین شده است.در حوزه 
اقتصادی، مهار رشد نقدینگی، مدیریت بازار 

معیشت  حداقل  تضمین  وجوه،  انتقال  ارز، 
اقشار  برای  ایجاد چتر حمایتی  برای مردم و 
خاص، مدیریت بودجه دولت، انضباطی مالی 
بودجه و  پولی کردن کسری  از  و جلوگیری 
حمایت از تولید و اشتغال مهمترین حوزه هایی 
ارائه  این مطالعه راهکار  بوده که برای آن در 
شده است.بنابراین گزارش، در حوزه سیاسی، 
جلوگیری از اجماع جهانی علیه ایران، روابط با 
چین، روسیه و کشورهای منطقه، حوزه اروپا از 
محورهای چک لیست حوزه سیاسی به شمار 
می روند.در حوزه امور زیربنایی، موارد متعدد 
مرتبط با کاالهای اساسی، صنایع مادر آب و 
برق، پتروشیمی ها، نفت و گاز و .. ذکر شده 
فرهنگی،  است.مطالعه مذکور در حوزه های 
جامعه شناختی و قضایی نیز به موارد متعددی 
اشاره کرده و خواستار اقدامات متعدد در این 

حوزه ها شده است.

اجراییه 
مازندران  استان  نشانی  به  نادعلی  فرزند  زاده  اله هاجر  هادی   مشخصات محکوم 
شهرستان فریدونکنار شهر فریدونکنار خیابان ۲4 متری روبروی کوچه نانوایی ساحلی 

منزل ولی زاده 
مشخصات محکوم علیه امیر خان نارویی 

محکوم به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 960033و شماره مربوطه 
170633000مبلغ  پرداخت  به  است   محکوم  علیه   970997۲07۲100351محکوم 
ریال بابت نفقه ایام گذشته زوجه از تاریخ 94/1/1تا 96/1۲/۲5 و فرزند از 96/5/1۲تا 
کارشناسی در حق  و  دادرسی  بابت هزینه  مبلغ 1647500ریال  پرداخت  97/4/5و  

خواهان ضمنا هزینه دیوانی 8531650 ریال می باشد
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(۲- 
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 ۲0 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 ۲1 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(
مسول دفتر شعبه ۱ شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار 

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان زهرا ذاکری سالم علیکم 
بدین وسیله به مجهول المکان فوق الذکر ابالغ می گردد خواهان علی اسماعیل پور 
نقارچی دادخواستی دائر الزام به تنظیم سند بطرفیت شما در این شورا مطرح که 
حسب ارجاع و پس از ثبت به کالسه 8/649/97 جهت رسیدگی به روز 97/8/۲9 
ساعت 10:45  تعیین وقت کردید لیکن به دلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب 
یکبار  تقاضای خواهان  مدنی و حسب  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  فق  و  ابالغ 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار صادر تا پس از اطالع قبل از حلول دادرسی 
جهت اعالم نشانی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم حاضر شوید 
در غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ خواهد نمود ضمنا 
آن چنانچه منبعد  نیازی به انتشار آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن در روز 

می باشد
.شعبه 8 حل اختالف بابل

آگهی
آقای سید جالل اوصیا دارای شماره شناسنامه 438 به شرح  دادخواست به کالسه 
1/670/97 در این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سید عباس اوصیا به شماره شناسنامه  ۲05041۲681  در تاریخ 93/10/6 
اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته و رثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
 1_ سید هاجر  اوصیا  شماره شناسنامه ۲0500188048  فرزند سید عباس و صدیقه 

متولد 1369 دختر متوفی
 ۲_ سید ابراهیم اوصیا  به  شماره شناسنامه 8۲1 فرزند سید عباس و صدیقه  متولد 

1358 پسر متوفی
 3_سید اسماعیل اوصیا  به شماره شناسنامه 10۲4 فرزند سید عباس و صدیقه متولد 

1353 پسر متوفی
 4_سید خلیل اوصیا  به شماره شناسنامه ۲4 فرزند سید عباس و صدیقه متولد 1364 

پسر متوفی
 5_سید فاطمه اوصیا  به شماره شناسنامه 819 فرزند سید عباس و خانم کوچک متولد 

1344 دختر متوفی
 6_محترم اوصیا شماره شناسنامه 436 فرزند سید عباس و خانم کوچک متولد 134۲ 

دختر متوفی
 7_مهرناز اوصیا  به شماره شناسنامه 348 فرزند سید عباس و خانم کوچک متولد 

1337 دختر متوفی
 8_ سیدجالل اوصیا  به شماره شناسنامه 437 فرزند سید عباس و خانم کوچک متولد 

1343 پسر متوفی
 9_ سید سهراب اوصیا به شماره شناسنامه 13 فرزند سید عباس و خانم کوچک  متولد 

1336 پسر متوفی
10_  سید محمد اوصیا  به  شماره شناسنامه  10۲۲ فرزند سید عباس و خانم کوچک  

متولد 1349 پسر متوفی 
 11_سید جلیل اوصیا به شماره به  شناسنامه 438 فرزند سید عباس و خانم کوچیک 

متولد 1344 پسر متوفی
 1۲_  سید مهناز شماره شناسنامه 4 فرزند سید عباس و فاطمه متولد 1345 دختر متوفی 
13_ سید علی اوصیا شماره شناسنامه 10۲3 فرزند سید عباس و فاطمه متولد 1350 

پسر متوفی
 14_صدیقه جانبرارزاده شماره شناسنامه 4 فرزند علی برار و رعنا 1334 همسر دائمی 
اینک با  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می 

نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد
در تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای /خانم شهال واثقیان کبیر فرزند 
خواهان آقای جعفر پسندیده پوی همدانی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم 
شعبه  این  به  که  مطرح  ملک  رسمی  سند  تنظیم  خواسته  به  کبیر  واثقیان  شهال 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609981۲10700179شعبه 7 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان آمل ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/10/1 ساعت 8:30 تعیین 
به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  که حسب  
نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت 
پس  ماه  یک  ظرف  خوانده  تا  گردد  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در 
نشانی کامل خود نسخه  اعالم  دادگاه مراجعه و ضمن  به دفتر  انتشار آگهی  از 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد 
استان مازندران شهرستان آمل خیابان امام رضا جنب خیابان غدیر ۲ دادگستری آمل

موضوع ابالغ
 وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان اقای اسماعیل ملک پور فرزند محمد یوسف  
دادخواستی به خواسته مطاله وجه  به ظرفیت علی عبدی سرنرده فرزند برات اله   
در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه1۲/801/1۲ثبت 
و برای مورخه97/9/6ساعت 9صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول 
بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده73قانون ایین دادرسی مدنی مراتب 
ابالغ میگردد   به خوانده  کثیراالنتشار درج و  از روزنامه های  نوبت در یکی  یک 
که در وقت رسیدگی در شعبه دوازده حاضر قبل از ان جهت دریافت نسخه ثانی  
دادخواست و ضمایم ان به دفتر شعبه دوازده مراجعه نماید در غیر این صورت 
مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد امد

مدیر دفتر شعبه ۱۲ شورای حل اختالف شهرستان بابل 

رای شورا
*شماره پرونده :97/۲98/ش6

*شماره دادنامه :444مورخه 97/7/16
در خصوص دادخواست  علی اکبر عشوری  بطرفیت احمد اسفندیاری، بخواسته 
مطالبه یکصد و شصت میلیون ریال   ، شورا  با توجه به مستندات  و دالیل  منضم 
دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خوانده پرونده   دلیلی بر رد خواسته 
خواهان  اقامه ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص   و 
مستندا  به   ماده 198  و 519 و5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 
بابت اصل خواسته  و 3/160/000  مبلغ 160/000/000ریال  به پرداخت  خوانده 
دادخواست مورخه  تقدیم  از  تأدیه  و  تأخیر   دادرسی    و خسارت  ریال هزینه 
30/4/97   تا زمان پرداخت قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی  و قابل واخواهی در همین شور ا  

و سپس۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری  تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه  ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

اگهی مزایده
در پرونده کالسه 970095 اجرای مدنی متمرکز، محکوم علیه آقای عباس بابائی 
محکوم به تقسیم ماترک مرحوم قربان بابائی در حق خانمها زینب و فاطمه )هردو( 
بابایی محکوم گردیده است.ِلذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له، اموال جهت 
تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام 

دادگستری شهرستان جویبارتحت شرایط زیر بفروش میرساند.
مال مورد مزایده : 

قطعه 1: یک قطعه زمین بمساحت 180 متر مربع با سند دستدارمی واقع در الریم 
جنب زینبیه 

از شمال به زمین شعبان گیالنی
از جنوب: متصل به کوچه 3 متری و زمین رضا علیخانی

غرب متصل به ملک قدرت گیالنی 
از شرق متصل به زینبیه

مبلغ کارشناسی ۲88.000.000)دویست و هشتادو هشت  میلیون ریال(
قطعه ۲- عرصه و عیان یک باب خانه بمساحت 514.50 متر مربع بشماره  پالک 
ثبتی 853 فرعی از 16 اصلی بخش 7 جویبار واقع در الریم - میدان امام حسین 

)ع( روبروی شالیکوبی - خیابان شهید طهماسبی
مبلغ کارشناسی 1.350.000.000) یک میلیاردو سیصدو پنجاه میلیون ریال(

قطعه 3- زمین شالیزاری حدود۲ هکتار واقع در آیشی معروف به کورو ) کورآب( 
به مساحت 661 متر

از شمال: به جاده خاکی
ازجنوب: زمین شالیزاری وارث مرحوم رجب قلی نژاد

از شرق متصل به: جاده خاکی
از غرب:متصل به باغ مرکبات جواد قلی زاده و میری

مبلغ کارشناسی3.000.000.000) سه میلیارد ریال(
قطعه 4- زمین کشاورزی حدود6500 متر مربع واقع در آیشی معروف به کال دشت 

از شمال: متصل به زمین سلیمان گلی ، محمدحسین ابراهیمی 
از جنوب متصل به زمین : آقایان رضوان و شکر کاکو

از شرق متصل به زمین : حسنعلی اصغری
غرب متصل به زمین آقای: رضوان کاکو

مبلغ کارشناسی 1.300.000.000)یک میلیاردو سیصد میلیون ریال(
مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع، کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 

برنده مزایده محسوب خواهد شد.
مدنی  احکام  اجرای  دفتر  در  صبح   9 97/8/7ساعت  روز   ، فروش  زمان  موعدو 
دادگستری جویبار می باشد .زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری 

پس از انتشار میباشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- معصومی

آگهی
شناسنامه  مصطفی  فرزند  زاده  حاجی  -ساناز  اقایان  و  خانم  به  وسیله  بدین 
شماره65۲5شماره ملی4989855590ساکن بابل امیرکال شهرک فاطری بن بست6   
۲-مجید حبیبیان فرزند مهدی شناسنامه شماره۲۲95شماره ملی۲064687۲11ساکن 
مهدی  فرزند  حبیبیان  3-حمید  پالک11    کوچه8  فارابی16  بهزاد  ک  شهر  بابل 
مهدی  فرزند  حبیبیان  4-میالد  ملی۲06۲981181   شماره1461شماره  شناسنامه 
ابالغ  فاطری بن بست6  امیرکال شهرک  بابل  شناسنامه شماره ۲0535۲131ساکن 
شماره۲487679مورخ  بانکی  قرارداد  استناد  به  تعاون  توسعه  بانک  که  میشود 
انضمام  97/05/4به  تاریخ  تا  مبلغ39۲/000/000ریال  وصول  95/03/۲جهت 
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکورتا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
اداره  این  به کالسه97008۲3در  اجرایی  پرونده  نموده و  اجراییه صادر  علیه شما 
تشکیل شده و طبق گزارش ماموره محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده 
لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق  ماده18 ایین نامه  اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه  
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت

اگهی درخواست گواهی حصر وراثت
ثبت  این شورا  درخواستی 97-413  به شرح  جانعلی  فرزند  کاکویی  احمد  آقای 
گردیده درخواست صدورگواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که جانعلی 
تاریخ  در  جویبار  از  صادره   1178 شناسنامه  شماره  به  فرزند صفر  الریمی  کاکو 
/ وراث  نموده و ورثه  دائمی خود شهرستان جویبار فوت  اقامتگاه  93/11/1۲در 

حین الفوت وی عبارتند از: 
1- مینا کاکوئی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 17 همسر متوفی

۲- بهرام کاکویی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه ۲179 فرزند ذکور متوفی
3- احمد کاکوئی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه 4 فرزند ذکور متوفی

4- اصغر کاکویی الریمی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه 457 فرزند ذکور متوفی
5- رضا کاکوئی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه 11 فرزند ذکور متوفی 
6- لیال کاکوئی فرزند جانعلی به شماره شناسنامه ۲436 فرزند اناث متوفی

و الغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اومی 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال 

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در پرونده کالسه 1/970۲77 مطروحه در شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری 
شهرستان جویبار آقای مجتبی سلمانی فرزند برارگل دادخواستی به طرفیت آقای 
فرهاد تاجیک فرزند صفر مجهول، به خواسته مطالبه به مبلغ 11.000.000 تقدیم 
شورا نموده ، با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ودر اجرای مقررات ماده 
مورخ  دوشنبه  روز  میگردد.در  ابالغ  نامبرده  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73
97/8/۲8ساعت 9 در این شعبه حضور یابد.بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد .
شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری شهرستان جویبار

آگهی
شهرستان  اختالف  حل  شورای   1 شعبه   970998۲071100133 کالسه  پرونده 

جویبار تصمیم نهایی 970997۲07110037۲
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست آقای علی شاکری جویباری به وکالت از آقاس ذبیح اله 
محبتی جویباری به طرفیت خانم سلطنت منصوری رصی به خواسته مطالبه وجه 
حق  دادرسی-  هزینه  از  اعم  دادرسی  خسارات  انضمام  به  تومان  میلیون   8 مبلغ 
داشت  اعالم  خواهان  وکیل  توضیح  .بدین  تادیه  تاخیر  خسارت  و  وکیل  الوکاله 
خوانده به موجب اقرارنامه کتبی مبلغ خواسته را از موکل دریافت داشته و متعهد 
گردید بدون عذر موجه شرعی و قانونی زندگی با موکل را ترک ننماید در غیر 
اینصورت مبلغ ماخوذه باید به خواهان مسترد دارد لذا چون خوانده زندگیرمشترک 
را ترک کرده تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده  به استردادمبلغ 
ماخوذه با احتساب خسارات قانونی به شرح ستون دا خواست نموده است خوانده 
علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی حاضر نشده و دفاعی از خویش بعمل نیاورده 
است.قاضی شورا با توجه به مراتب فوق - دادخواست تقدیمی- مستندات پیوست 
ذیل  مسجلین  و  گواهان  اظهارات   -97/1/۲1 مورخه  تنظیمی  عادی  نامه  تعهد 
تعهدنامه خواسته خواهان وارد دانسته و به استناد مواد 5۲۲-519-515-198 قانون 
آئین دارسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 80.000.000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1.۲66000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نیز خسارات 
تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست لغایت تاریخ صدور حکم له خواهان محکوم می 
نماید.رای صادره غیابی ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگستری شهرستان  در محاکم  مهلت ۲0 روز  اعتراض ظرف  قابل  شورا سپس 

جویبار می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار - شعبان نیا

رای شورا
شماره پرونده :95/4۲9/ش۲

در خصوص دادخواست  محمد شاهپوری بطرفیت قاسم نجفی، بخواسته مطالبه 
وجه  ، شورا  با توجه به مستندات  و دالیل  منضم دادخواست تقدیمی از سوی 
خواهان  و اینکه خوانده پرونده   دلیلی بر رد خواسته خواهان  اقامه ننموده اند. 
لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص   و مستندا  به   ماده 198 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ 4/۲30/000ریال 
بابت اصل خواسته و 765/000 ریال هزینه دادرسی    و خسارت تأخیر  و تأدیه 
از زمان سر رسید آن   تا زمان پرداخت قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی  و قابل واخواهی در همین 

شور ا  و سپس۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری  تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه  دوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

توسط مرکز پژوهش های مجلس؛

چک لیست 400 راهکار ضد تحریمی تدوین شد

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به اختصاص 
یارانه ۲00 میلیارد تومانی برای حمایت از صنایع کوچک گفت:  تسهیالت تبصره 
۱8 با نرخ بازپرداخت ۱0 درصد به مبلغ ۳4 هزار میلیارد تومان نیز برای حمایت از 

صنایع کشور تصویب و ابالغ شد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، صادق نجفی با بیان اینکه توجه به شهرک های 
صنعتی تخصصی یک رویکرد در کشورهای پیشرفته بوده و می تواند نقش مهمی 
در هم افزایی واحدهای تولیدی ایفا کند، اظهارداشت: توجه به ایجاد شهرک های 
ایران  و شهرک های صنعتی  توجه سازمان صنایع کوچک  مورد  صنعتی خصوصی 
بوده و در این راستا حمایت های الزم را به عمل می آید.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر 9۳ درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل داده که این صنایع نقش 
هزار   84 حاضر  حال  در  گفت:  دارند،  برعهده  کشور  صنعت  در  کننده ای  تعیین 
آنها در توسعه  افزایش سهم صادرات  واحد صنعتی در کشور فعالیت می کنند که 
شرایط  اینکه  بیان  با  معدن  و  صنعت  وزیر  است.معاون  اهمیت  حائز  بسیار  کشور 
صادرات برای واحدهای تولیدی در کشور مهیا شده و دولت به دنبال کاهش فشار بر 
تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی با هدف رونق اقتصاد ملی است، گفت: با برنامه ریزی 
درست می توان محصوالت واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را به سمت بازارهای 
هدف هدایت کرد.وی با اشاره به اختصاص یارانه ۲00 میلیارد تومانی برای حمایت 
بازپرداخت  نرخ  با   ۱8 تبصره  تسهیالت  اظهارداشت:  کشور  در  کوچک  صنایع  از 
۱0درصد به مبلغ ۳4 هزار میلیارد تومان نیز برای حمایت از صنایع کشور تصویب 

و ابالغ شده است.

یک مقام بانکی گفت: در زمان سررسید بخش مهمی از دارندگان حساب صندوق 
تسهیالت  تعداد  افزایش  عامل  موضوع  همین  که  هستیم  یکم  مسکن  انداز  پس 

پرداخت شده مسکن در سال جاری شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد حسن مرادی در پاسخ به این سوال که چرا به 
رغم کاهش قابل توجه حجم معامالت مسکن در سال جاری نسبت به سال قبل، 
حجم پرداخت تسهیالت خرید مسکن در آمارهای ارایه شده از سوی بانک عامل 
بخش مسکن روند صعودی دارد، گفت: روند رشد یا افت این دو مقوله هیچ ارتباطی 
به هم ندارد.وی توضیح داد: اگر چه در دوره رونق و همزمان با افزایش تقاضا برای 
خرید مسکن در بازار معامالت آپارتمان های مسکونی تقاضا برای دریافت تسهیالت 
و در نتیجه تعداد تسهیالت پرداختی به متقاضیان مسکن افزایش می یابد اما کاهش 
حجم معامالت خرید مسکن در بازار ملک هیچ گاه الزاما به معنای کاهش پرداخت 
تسهیالت خرید مسکن به متقاضیان نبوده است.به گفته وی در دوره رونق معامالت 
تسهیالت  دریافت  برای  تقاضا  برای خرید مسکن  تقاضا  افزایش  واسطه  به  مسکن 
نیز افزایش پیدا می کند اما در سال جاری که حجم معامالت مسکن در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل روند نزولی را تجربه کرد، باز هم حجم پرداخت تسهیالت از 
سوی بانک مذکور به متقاضیان روندی صعودی داشت که چند دلیل مهم برای این 
موضوع می توان ذکر کرد.مرادی گفت: مهمترین دلیلی که در این رابطه می توان به 
آن اشاره کرد این است که اگرچه حجم و تعداد معامالت خرید مسکن در ماه های 
اخیر کاهش یافته، اما به دلیل افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید در بازار 

ملک بر تعداد متقاضیان دریافت تسهیالت افزوده شده است.

 دولت به دنبال کاهش فشار بر 
تولیدکنندگان با هدف رونق اقتصاد ملی

سررسید زمان دریافت وام مسکن یکم، 
علت افزایش تعداد تسهیالت اعطایی



اگر می خواهی خوب باشی باید اول معتقد 
باشی که بد هستی.

اپیکتوس

سخن حکیمانه

گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب
گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب

 گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار
خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب

امروز با حافظ

اگر شما هم دچار »اضطراب منزلت« 
هستید، این کتاب را بخوانید!

خاطر  به  که  کسی  هر 
تلفنی که پاسخی به آن داده 
مدل باالی  ماشین  یا  نشده 
همسایه اش بی خواب شده، 
کتاب  سریعاً  است  بهتر 
دو  آلن  منزلت«  »اضطراب 

باتن را مطالعه کند.
به گزارش مهر، دو باتن در این کتاب تالش فراوان 
برای دستیابی به منزلت اجتماعی را بررسی می کند؛ 
عشق  با  مادی،  آسایش  از  بیش  که  جستجویی 
سروکار دارد. او به اضطرابی جهان شمول می پردازد 
که به ندرت آشکارا از آن صحبت می شود: نگرانی 
از اینکه دیگران درباره ما چه فکری می کنند، آیا 
بر اساس قضاوت آنها، ما فردی موفق هستیم یا 

شکست خورده، برنده ایم یا بازنده.
نویسنده کتاب »سیر عشق«، برای اثبات نظریه اش 
تا  اندیشه های سنت آگوستین  از تاریخ غرب و 
باتن  دو  می گیرد.  بهره  رابینز  آنتونی  و  ماکیاولی 
هوشمندانه،  مردم گریزی  فضایل  از  که  هنگامی 
ارزش هنر، یا چرخاندن البستر کنار ساحل صحبت 
فراهم  را  سرگرم کننده ای  اوقات  نه تنها  می کند، 

می آورد، بلکه بسیار مفید و ضروری است.
دو باتن در این کتاب، راهکارهای هوشمندانه ای 
را که افراد برای سرکوبی نگرانی هایشان در مسیر 
مطرح  گرفته اند،  پیش  خوشبختی  جستجوی 

می کند. در بخشی از کتاب می خوانیم:
»اگر از فکر شکست مضطرب می شویم، به این 
دلیل است که موفقیت، تنها محرک واقعی جهان 
پیوند  نیتش را به ما ارزانی کند.  است تا ُحسن 
گاهی  شاید  جذابیت،  یا  و  دوستی  خانوادگی، 
دهند،  جلوه  غیرضروری  را  مادی  محرک های 
ولی فقط یک مثبت اندیش بی عقل می تواند برای 
تامین همیشگی نیازهایش بر این عوامل تکیه کند. 
انسان ها بدون اینکه دالیل قوی برای لبخند زدن 

داشته باشند، به ندرت لبخند می زنند«.
فارسی  به  باختری  زهرا  را  منزلت«  »اضطراب 
برگردانده و انتشارات چترنگ آن را در ۲38 صفحه 
و به قیمت ۲8 هزار تومان منتشر کرده است. این 
ناشر از همین نویسنده رمان »سیر عشق« را نیز به 

چاپ رسانده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

»برادر جان« براي شبکه یک تولید مي شود

»برادر جان« قرار است ماه رمضان سال آینده در 
30 قسمت 35 دقیقه¬ ای روی آنتن شبکه یک 

سیما برود.
سعید نعمت اهلل که این روزها سریال »خواب 
زده« به کارگردانی سیروس مقدم به قلم او در 
شبکه نمایش خانگی در حال پیش تولید است، 

اخیراً نگارش سریال جدیدی را شروع کرده است که تولید آن از دی ماه آغاز 
خواهد شد. »برادر جان« قرار است ماه رمضان سال آینده در 30 قسمت 35 
دقیقه¬ ای روی آنتن شبکه یک سیما برود و در حال حاضر در مرحله نگارش 
فیلمنامه است. موضوع اصلی این ملودرام خانوادگی »حق الناس« و در خالصه 
داستان آن آمده است: »پسری بعد از، از دست دادن پدرش می ¬خواهد دین¬ 
های او را ادا کند.« مجری طرح این مجموعه تلویزیونی موسسه فرهنگی هنری 

وصف صبا است.

امیر دانایي و فریبا متخصص روي »شیرواني داغ«

به نقل از روابط عمومی گروه فریبا متخصص 
داغ«  »شیروانی  نمایش  در  دانایی  امیرعلی  و 
نقش  ایفای  به  آقاخانی  ایوب  کارگردانی  به 

می پردازند.
نمایش »شیروانی داغ« که با اقتباس و دراماتورژی 
ایوب آقاخانی و رضا بهاروند از روی نمایشنامه 
تمرین  برای  آمریکایی  ویلیامز  تنسی  معروف 

آماده  شده است از اول آذر در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه 
می رود.

خبر

در ادامه حضور سه دهه ای فیلم های بلند ایرانی در جشنواره های 
باالیی  مرتبه  در  و  کرده  معرفی  را  ایران  سینمای  که  خارجی 
نشاندند، این بار نوبت به انیمیشن ها، فیلم های کوتاه و مستند 
ایرانی رسیده که در بخش مسابقه جشنواره های جنوب آمریکا تا 

اروپا به رقابت بپردازند .
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دو انیمیشن »هستی« و »چشم 
انداز خالی« به نویسندگی و کارگردانی علی زارع قنات نوی به 
بخش انیمیشن جشنواره بین المللی FRICINE ۲018 برزیل راه 
یافتند.این جشنواره از 30 اکتبر تا 4 نوامبر برابر با 8 تا 13 آبان در 
ریودوژانیرو برزیل برگزار می شود.انیمیشن »هستی« با الهام از 
موسیقی ریچارد اشتراوس ساخته شده است. در خالصه داستان 
این انیمیشن آمده است: »هر انسان کهکشانی است بی پایان در 
جهان هستی...« همچنین »چشم انداز خالی« به نویسندگی و 
کارگردانی علی زارع قنات نوی طی ۲ سال و نیم تهیه شده است 
و به داستان چشم انتظاری های مادری می پردازد که پسرش در 
جنگ است. این فیلم از محصوالت مدرسه کارگاهی سینما و 

شرکت فیلمسازی گلبرگ فیلم است.
های  جشنواره  در  ایران  سینمای  حضور  رستم:دیگر  نامزدی 
خارجی نیز مربوط به انیمیشن است. انیمیشن »بدو رستم بدو« 
که حاال در جشنواره های مختلف دنیا حضور پیدا کرده و جوایز 
متعددی نیز کسب کرده است این بار نامزد دریافت جایزه از یک 
جشنواره در ترکیه شد.این انیمیشن به کارگردانی حسین مالیمی 
در دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم »معماری و شهری« 
این  انیمیشن شد.  فیلم  بهترین  دریافت جایزه  نامزد  استانبول 
جشنواره تا 5 آبان ماه در استانبول برگزار می شود.»بدو رستم بدو« 

برداشتی طنز و کامال آزاد از تراژدی رستم و سهراب است. رستم 
پهلوان ملی ایران زمین باید به آینده سفر کند و به تهران امروز بیاید 
تا آنچه را که بر سر فرزندش سهراب آورده، جبران کند. در شهر 
تهران وی نمی داند راه قانونی را برای رسیدن به هدف مشروع 

خود برگزیند یا از راه غیر قانونی به هدف برسد!
آلفابت در آمریکا:انیمیشن کوتاه »آلفابت« نیز در ادامه حضور 
موفقیت آمیز انیمیشن های ایرانی به بخش مسابقه جشنواره فیلم 
های حقوق بشری آمریکا راه یافت.دومین دوره این جشنواره 
در ایالت داکوتای شمالی برگزار می شود و سپس در شهرهای 
بیسمارک، فارگو و گرند فورکز طی یک ماه سفر می کند.»آلفابت« 
زندگی انسان هایی را روایت می کند که زندگی کردن را فراموش 
کرده و از آگاهی و حقیقت دور مانده اند. به طور کلی این فیلم در 
مورد مردمانی است که سال هاست الفبای زیستن را از یاد برده اند، 
نمی بینند، نمی شنوند و سخنی بر لب نمی سرایند، ولی کلمات 

بی قرار در انتظارند.
لوتوس در انگلیس:آثار مستند سینمای ایران نیز این هفته یک 
برای جشنواره های  ایران  فیلم های برگزیده  نماینده در میان 
انجمن رویال  فیلم »لوتوس« در  خارجی داشت و قرار است 
پلی تکنیک کورنوال انگلستان به نمایش در  آید.مستند »لوتوس« 
نماینده سینمای ایران در برنامه انجمن رویال پلی تکنیک کورنوال 
انگلستان است که با 5 فیلم منتخب دیگر از چهار قاره با نام های 
»مبارزه خوب« از برزیل، »مرد ماسه ای« از آمریکا، »من آزادم« از 
نروژ، »آخرین از نوع او« از آلمان، »تونگروس« از هند، رقابت می 
کند.این جشنواره از تاریخ ۲0 تا ۲1 اکتبر ۲018 برابر با ۲8 تا ۲9 
مهرماه 97 در شهر فالموث واقع در جنوب غربی انگلستان برگزار 

می شود. انجمن رویال پلی تکنیک کورنوال در سال 1833، برای 
ترویج هنرهای مفید و جذاب، تأسیس شده است. مستند داستانی 
لوتوس، زندگی پیرزنی را می بینیم که 1۲ سال در انتظار مجوز 

ورود به جزیره ای نشسته است تا به دیدار تنها ساکن آن برود.
جایزه شب تولد:فیلم کوتاه »شب تولد« نیز به عنوان نماینده 
فیلم کوتاه سینمای ایران این هفته توانست جایزه بهترین فیلم 
کوتاه جشنواره »لینز« اتریش را از آن خود کند.این جشنواره به 
دلیل توجه ویژه به فیلم های کوتاه مستقل، فرصت ویژه ای برای 
به  یکدیگر  با  مستقل  فیلمسازان  تجربیات  اشتراک گذاری  به 
شمار می آید.فیلم کوتاه »شب تولد« به کارگردانی امید شمس، 
از تولیدات مدرسه ملی سینمای ایران است که پیش تر نیز حضور 
موفقی در رویدادهای داخلی و خارجی در حوزه سینمای کوتاه 
داشته است.این فیلم کوتاه اتفاقات بین ۲ دوست را در یک شب 

روایت می کند.
 ایرو در برزیل : چهل و دومین دوره جشنواره فیلم سائوپولو از 
۲6 مهر تا 9 آبان برابر با 18 تا 31 اکتبر در کشور برزیل برگزار 
می شود و فیلم »ایرو« از ایران اولین تجربه جهانی خود را در این 

رقابت پشت سر می گذارد.
هادی محقق پیش از این فیلم »ممیرو« را نیز کارگردانی کرده 
که از جشنواره هایی مانند بوسان کره جنوبی، کازان روسیه، پونا 
هند، جوایز بهترین فیلم را دریافت کرده است.حمداهلل عزیزی، 
محمدمهدی آذرخش، حسین قزلباش، مهیار ابروان و زین العابدین 
پناهنده بازیگران فیلم بلند سینمایی »ایرو« هستند.پخش کننده بین 
المللی این فیلم محمد اطبایی است و تهیه کنندگی آن بر عهده 

سیدرضا محقق است.

کاریکاتور

فیلمبرداری فیلم مستند داستانی »مکتب فجر« در روستای تقی 
آباد شهرستان ورامین به پایان رسید.

فیلمبرداری فیلم مستند داستانی »مکتب فجر« به کارگردانی 
حضور  با  محمدی  مژگان  کنندگي  تهیه  و  سرابی  مسعود 
بازیگرانی همچون ثنا ربیعی و مرتضي قراغانی در شهرستان 

ورامین به پایان رسید.
داستان این فیلم که به سفارش دفتر امور ایثارگران وزارت 
ورزش و جوانان ساخته شده روایت کننده تیم فوتبال شهدای 
فجر ورامین و اتفاقات پیرامون آن در دهه 1360 و دالوریها و 
رشادتهاي بازیکنان و عوامل این تیم در جنگ تحمیلي میباشد، 
عوامل این فیلم عبارتند از : کارگردان : مسعود سرابی ، تهیه کننده 
: مژگان محمدی ، نویسنده و مشاوره کارگردان : مرتضی کوه 
مسکن ، مدیر فیلمبرداري : مسعود سرابی ، صدابردار : مسعود 
افتخاری ، طراح چهره پردازی : پدیده مختاری ، طراح صحنه 
و لباس : هدی کمالپور، مدیر تدارکات : علی امانی ، تدوین : 
مهدی ارجمند ، مجری طرح : دفتر سینمایی راویار فیلم ، دیگر 
بازیگران فیلم : امیر نداف ، علی فیروزی ، محسن بیات ، کیوان 
غفارپور ، سجاد میرزاده ، مهدی قهاری ، مهرداد نبی لو ، نادر 

کشاورز ، یونس موسوی ، مهرداد قاجار و ...

»مکتب فجر« در ورامین به پایان 
رسید

تهدید به تنبیه عربستان ازسوی ترامپ یا فرار به جلو

انیمیشن ها و فیلم های کوتاه و مستند ایرانی در راه جهانی شدن

فیلم سینمایی »غالمرضا تختی« به کارگردانی بهرام توکلی و 
تهیه کنندگی سعید ملکان کلید خورد.

فیلمبرداری »غالمرضا تختی« به کارگردانی بهرام توکلی که 
نگاهی متفاوت به زندگی غالمرضا تختی دارد به تازگی در 

تهران آغاز شده است.
امیر جدیدی در نقش غالمرضا تختی و ماهور الوند در نقش 

همسر تختی در این فیلم ایفای نقش می کنند.
آتیال  پسیانی،  ستاره  نظریه،  پریوش  آذرنگ،  حمیدرضا 
بازیگران  دیگر  از  پیرزاده  مجتبی  و  شومون  پسیانی،بانیپال 
این فیلم هستند. پیش بینی می شود این فیلم برای نمایش در 

جشنواره فیلم فجر آماده شود.

 »ماهورالوند« در نقش 
همسر تختی

فیلم سینمایی »گرگ بازی« به کارگردانی عباس نظام دوست 
و تهیه کنندگی محمدعلی نجفی که پیش از این قرار بود در 
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید، برای اکران 
عمومی آماده می شود. این فیلم طبق برنامه ریزی های انجام شده 
توسط سازندگانش، قرار است آبان امسال روی پرده سینماها 
برود. در خالصه داستان این فیلم آمده است: »چند دوست 
قدیمی، یک شب در خانه  موروثی یکی شان جمع می شوند. با 

ورود مهمانان تازه وارد، ماجراهای عجیبی رخ می دهد.«
علی مصفا، هانیه توسلی، نگار جواهریان، سعید چنگیزیان، 
سهیال گلستانی، مهسا عالفر، ژرژ پطروسیان، فهیمه امن زاده، 

منوچهر زنده دل و ... بازیگران این فیلم هستند.

 نگار جواهريان و هانيه توسلی
 در گرگ بازی

آگهي تجدید فراخوان ارزیابي کیفي )1-97 الف (
)مجوز: ۱39۷.34۱4(

مناقصه گزار : شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرز        موضوع مناقصه :  راهبري عملیات انبار نفت شهید دولتي کرج 
تاریخ ، مهلت ، نشاني محل دریافت و تحویل اسناد  ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه:دریافت اسناد مناقصه و اسناد  ارزیابي کیفي از تاریخ 
انتشار آکهي تا تاریخ  29 / 7 /97  از آدرس: کرج – باالتر از میدان طالقاني بعد از ساختمان دادگستري شرکت ملي پخش فرآورده 
 هاي نفتي ایران منطقه البرز ، طبقه سوم- اتاق دبیر کمیسیون مناقصات منطقه. و یا ضمن ارسال تقاضاي کتبي با مراجعه به سایتهاي

 http://monaghese.niopdc.ir    و http://iets.mporg.ir   دریافت نمایند.
  آخرین مهلت تحویل فرمهاي استعالم ارزیابي کیفي تکمیل شده به همراه سایر مدارک و مستندات از سوي متقاضیان  پایان وقت اداري روز یکشنبه 
 13 / 8  /97 مي باشد. به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضاء مخدوش و غیر مستند و مدارکي که پس از انقضاي مهلت قید شده در آگهي واصل شود ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. تلفن :    32542501-026 و 026-32531500
  نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: واریز سپرده نقدي به مبلغ  2/529/000/000 ریال )دو میلیار و پانصد و بیست  و نه میلیون ریال ( بحساب شماره 
9200010266 بانک ملت و یا حساب شماره 4120010200005 بانک ملي بنام شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرز با شناسه واریز 39300000042 

یا ضمانت نامه بانکي معتبر و یا سایر تضامین قابل قبول در آیین نامه تضمین معامالت دولتي
مناقصه گذار از پذیرفتن هر گونه چک بانکي یا تضمین معذور مي باشد

شرایط متقاضي : کلیه شرکتهاي توانمند داراي: 1-تصویراصل یا برابر اصل گواهي معتبر تائید صالحیت  *تامین نیروي انساني  و *امور تاسیسات از اداره کار  
2-تصویراصل یا برابر اصل گواهینامه معتبر صالحیت ایمني از اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعي  3-  تصویر برابر اصل اساسنامه شرکت و آگهي ثبت شرکت و 
آخرین تغییرات در روزنامه رسمي  4- گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتي و یا کارت اقتصادي )موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات هاي مستقیم( 5- تائیدیه از 
سازمان حسابرسي یا اعضاي جامعه حسابداران رسمي مبني بر حسابرسي صورتهاي مالي سال 96 - 6-احراز  حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز معیارهاي ارزیابي 
توانمندي بهداشتي، ایمني و زیست محیطي 7-احراز حداقل 60 امتیاز از 100 امتیاز ارزیابي کیفي   8-تائیدیه گواهي امضاء مجاز از دفتر خانه اسناد رسمي 

9-قیمتها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
برنامه زمان بندي مناقصه : 1-جلسه توضیح و تشریح اسناد مناقصه، راس ساعت 14 روز یک شنبه  مورخ 97/8/6 در محل ساختمان اصلي شرکت پخش به 
آدرس فوق الذکر برگزار مي گردد. 2-مناقصه گران ابتدا ارزیابي کیفي شده و پس از کسب حداقل امتیاز الزم گشایش پاکات در راس ساعت 14روز        چهارشنبه 

مورخ 97/8/23 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصات، مناقصه گران و مدعوین انجام و برنده مشخص مي گردد.
در صورت تغییر در زمان بندي مراحل مناقصه، مراتب در سایت مربوطه اصالح و درج مي گردد.

روابط عمومي   شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرزتاریخ انتشار آگهي نوبت اول : 97/07/24 

 نوبت اول

از  دوره  پانزدهمین  در  کشور   70 از  بیش  حضور 
جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت نسبت به دوره های 

گذشته بی سابقه بوده است.
بینالملل  بخش  اجرایی  کاوه، عضو شورای  احسان 
جشنواره در گفت و گو با روابط عمومی پانزدهمین 
جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت در خصوص چشم 
انداز جشنواره در جهان گفت: جشنوارهمقاومت نماد 
آزادی و استقالل رسانه ای کشور ما است و در شرایطی 
که امروزه شاهراه اصلی توجه به سمت قدرتمداران 
جهان است، افراد آزاد اندیش معدودی در جهان پیدا 
میشوند که قصد دارند جریان مخالف این قدرتها را با 

ندای عدالت خواهی وظلم ستیزی ایجاد کنند.
آثار  محتوای  و  کیفیت  وضعیت  در خصوص  وی 
ارسال شده به دبیرخانه جشنواره خاطرنشان کرد: با 
توجه به اینکه عمده  ابزار وتجهیزات در اختیار صاحبان 
قدرت است، ما انتظار دریافت آثاریبا کیفیت فنی خیلی 
بسیار  آثارمستند  دوره  این  در  اما  نداشتهایم.  را  باال 
خوبی به دبیرخانه بین الملل ارسال شد که در انتخابآنها 
دچار مشکل بوده ایم. آثاری که نه تنها در محتوا در 
مسیرگفتمان مورد نظر جشنواره قرار دارند بلکه از بُعد 
کیفیت هنری وفنی نیز کارهای ارزشمندی به شمار 

می آیند.
وی در ادامه اذعان داشت: آثار ارزشمندی به بخش 
موضوع  به  که  است  شده  ارسال  داستانیجشنواره 
پدیده های شومی مانندداعش و یا رژیم کودک کش و 
ظالم صهیونیستی و سعودی پرداخته و با تاکید بر نقش 

ظلم و تفاوت آن با اسالم ناب محمدی، سعی در باال 
بردن سطح آگاهی جامعه بین الملل دارد. 

عضو شورای اجرایی بخش بینالملل جشنواره، مضامین 
فیلمهای دریافتی در بخش بینالملل جشنواره را متنوع 
خواند و اذعان داشت: امسال در بخش بین الملل در 
قرار  تعدی  مورد  آنانسانیت  در  که  زمینه هایی  همه 
گرفته آثار خوبی دریافت کردهایم و موضوعاتی چون 
»ظلم به بومیان و سرخ پوستان آمریکایی« و »توجه به 
مقاومت« که فلسطین مظلوم را شامل می شود. در این 
میان آثاری نیز یافت میشود که با شجاعت دوربین 
خود را به»یمن« برده  و تا »وضعیت مردم ستم دیده ی 

افغانستان« را به تصویر بکشند.
وی ادامه داد: برخی از آثار با دقت به موشکافی سوریه 
و مردمجنگ زده پرداخته و مقاومت آنها را به نمایش 
می گذارند تا»مقاومت ایزدی ها، کردها، شیعیان و اهل 
تسنن عراقی« که بااتحاد کامل توانستند در برابر داعش 
بایستند را به نحوی تاثیرگذار نشان دهد. در این میان 
آثار بسیار خوبی در زمینه نقدبه سیاست های داخلی و 
خارجی ایاالت متحده نیز وجود دارد. گفتنی است در 
قالب مستند کوتاه و بلند و داستانی شاهد بهره مندی از 

مضامین ذکر شده و تنوع آثار بوده ایم.
کاوه حضور کشورهای مختلف در پانزدهمین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت را بی سابقه دانست 
و افزود: امسال شاهد ارسال آثار از بیش از 70 کشور 
دوره های گذشته  به  نسبت  این حضور  که  بوده ایم 

جشنواره بی سابقه بوده است.

 »بازگشت«جایگزین »دلدادگان «
 می شود

سریال تلویزیونی »حوالی پائیز« با نام قبلی »بازگشت«، 
سعید  تهیه کنندگی  و  نمازی  حسین  کارگردانی  به 
پروینی به زودی از شبکه سوم سیما پخش خواهد 
شد. این سریال که ملودرامی عاشقانه را به نویسندگی 
بیات  از معصمومه  براساس طرحی  نمازی  حسین 
در ۲۲ قسمت روایت خواهد کرد، قرار است طی 
روزهای آینده و پس از پایان سریال »دلدادگان« به 
روی آنتن شبکه سوم سیما برود. رویا تیموریان، لیال 
اوتادی، حسین مهری، مرتضی علی عباس میرزایی، 
محمد حمزه ای، ارشا اقدسی، رضا اکبرپور، بهرام 
ابراهیمی، مونا کرمی و... ترکیب بازیگران این سریال 

عاشقانه را تشکیل می دهند.

خبر

حضور بی سابقه کشورهای مختلف در جشنواره 
بین المللی مقاومت


