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سرمقاله
نشست پاریس و ۱۰ میلیون 

کشته های ایرانی

نگاه روز
۱/5 میلیارد دالر قطعه خودرو

 وارد کشور شد

دیروز  دشمنان  میزبان  فرانسه  حالی  در 
سالگرد  یکصدمین  در  امروز  دوستان  و 
آلمان  و  است  اول  جهانی  جنگ  پایان 
در  متفقین  سابق  دشمن  سرسخت ترین 
آن شرکت دارد که ایران غایب بزرگ این 

نشست است. 
رهبرانی از ۷۰ کشور جهان به دعوت پاریس 
در آن شرکت دارند که به نظر از تهران دعوت 
نشده است. برخی از کشورهای شرکت کننده 
هیچ ارتباطی نه از دور و نه از نزدیک با این 
جنگ ندارند؛ اما ایران چرا؟ خاطره تلخی از 
این جنگ داشته و دارد و به شدت از آن متاثر 
بود.ناگفته نماند که در کنفرانس صلح پاریس 
۱۹۱۹ نیز ایران به دالیل مختلف به زحمت 
توانست شرکت کند. ایران در جنگ جهانی 
اول اعالم بی طرفی کرد، اما این موضع احمد 
شاه قاجار، آتش این جنگ را از آن دور نکرد 
و روس ها از شمال و انگلیسی ها از جنوب به 
کشور تاختند. اگر جنگ جهانی اول به قولی 
۱۸ میلیون کشته داشت، ایران به تنهایی و به 

روایتی حدود ۱۰ میلیون کشته داد! 

2 صابر گل عنبری 

تشریح جزئیات نحوه و زمان توزیع »بسته حمایتی«

اعالم نحوه واریز کمک جبرانی دولت 

جهانگیری: راهکارهایی برای کاهش فشار اقتصادی و آثار تحریم داریم

بیکاری و کاهش قدرت خرید ؛ دو خطر 
جدی درشرایط تحریم

عرضه نفت خام
 در بورس انرژی 

ادامه می یابد

به گزارش زمان ،  مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به عرضه آزمایشی 
موفق حدود یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی ایران، اعالم کرد: فرایند عرضه 
نفت خام در بورس انرژی ادامه خواهد یافت.  روز یکشنبه - ۲۰ آبان ماه، مرحله دوم 
عرضه نفت خام در بورس انرژی با موفقیت انجام و تمام ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام 
عرضه شده، با قیمت ۶۴ دالر و ۹۷ سنت معامله شد. پیش از این نیز در مرحله نخست 
عرضه )ششم آبان ماه(، از مجموع یک میلیون بشکه نفت عرضه شده، ۲۸۰ هزار بشکه 

نفت با قیمت ۷۴ دالر و ۸۵ سنت معامله شده بود. 
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از  تازه ای  ابعاد  کار،  وزیر  دیروز  با  توضیحات   
همچنین  و  جبرانی  نقدی  کمک های  اعطای  نحوه 
با  بازنشستگان  به کارمندان و  سبد حمایت غذایی 

حقوق زیر سه میلیون تومان روشن شد.
توزیع  موضوع  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اعطای  آن  از  پس  و  غذایی  حمایت  بسته های 
در  اخیر  هفته های  در  دولت  جبرانی  کمک های 
وسواس خاصی  با  و  گرفته  قرار  روز  اخبار  صدر 
می شد  دنبال  درآمدی  گروههای  و  مردم  سوی  از 
تا این که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز 
ارائه  نحوه  از  جدیدی  جزئیات  کار،  وزارت  در 
را  جبرانی  کمکهای  و  غذایی  حمایت  بسته های 

اعالم کرد.
طرح  این  است  قرار  گفته  شریعتمداری  که  آنطور 
در دو فاز کاالیی و نقدی دنبال شود به این نحو که 

در گام اول ظرف این هفته تمام افراد و دهک های 
تحت پوشش  نهادهای حمایتی در دستور کار قرار 
اساس  این  بر  که  جدیدی  جدول  با  و  گیرند  می 
از  نفره  پنج  تا  نفره  یک  خانوار  هر  شده،  تعریف 
رقمی بین ۱۰۰ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان بهره مند 
می شوند.او با اشاره به توزیع بسته حمایت غذایی، 
گفت: شکل این بسته کاالیی است و لیست کاالها 
هم متنوع است تا دست خانواده ها در انتخاب کاال 
باز باشد.وزیر کار درعین حال گام دوم را پرداخت 
نقدی عنوان کرد و گفت: برنامه ما در گام دوم این 
است که همراه با حقوق این ماه یا زودتر از آن، به 
نقدی  واریز  مختلف  بخشهای  در  دولت  کارمندان 
وزارت  یا  دولت  توسط  کار  این  که  باشیم  داشته 
گرفت. خواهد  صورت  دارایی  و  اقتصاد  امور 
آن  برای  ریزی  برنامه  از  همچنین  شریعتمداری 

اقشار تحت  دسته دهک های کم درآمدی که جزو 
پوشش نهادهای حمایتی نیستند، خبر داد و گفت: 
مربوط  افراد جزو گروه سوم هستند که طرح  این 
به  آنها دو هفته بعد از اجرای طرح در مرحله اول،   
به اجرا درخواهد آمد.به این ترتیب با گفته های دیروز 
حمایت  بسته  ریالی  مبلغ  نخست،  فاز  در  کار  وزیر 
و  وزیران  هیات  ماه  آبان  دوم  مصوبه  اساس  بر  غذایی 
در راستای طرح حمایت غذایی از گروههای کم درآمد 
پوشش  تحت  خانوارهای  تمام  به  هفته  این  از  جامعه،  
نهادهای حمایتی اختصاص خواهد یافت و در فاز دوم، 
این مبلغ ریالی تحت عنوان کمک جبرانی که دولت قبال 
مصوبه آن را از تصویب هیات وزیران گذرانده بود، از 
طریق واریز به حسابهای حقوق کارکنان دولتی،  عملیاتی 

خواهد شد.
ادامه در صفحه 7

تشریح جزئیات نحوه و زمان توزیع »بسته حمایتی«

اعالم نحوه واریز کمک جبرانی دولت 

»هیالری کلینتون« نامزد انتخابات 
ریاست  جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا می شود

 
هیالری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 

۲۰۲۰ در این کشور خواهد شد.
اعالم کرد  )بیل و هیالری(  ازمهر، مشاور کلینتون ها  نقل  به  زمان  به گزارش 
که هیالری کلینتون وزیر خارجه اسبق آمریکا به عنوان نامزد انتخابات ریاست 
مشاور   )Mark Penn( پِن«  کرد.»مارک  خواهد  شرکت   ۲۰۲۰ جمهوری 
دارد  قصد  آمریکا  اسبق  خارجه  وزیر  که  کرد  تأئید  اظهاراتی  در  ها  کلینتون 
در انتخابات ریاست جمهوری آتی در این کشور از سوی حزب دموکرات نامزد 

انتخابات ریاست جمهوری شود.
این درحالیست که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هشتم نوامبر سال 

۲۰۱۶ میالدی، وی بر اساس آرای آلکتروال از دونالد ترامپ شکست خورد.

وزیر صنعت اعالم کرد:

 اجرایی شدن۵۰ درصد از مصوبات کارگروه رفع موانع تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرایی شدن 
۵۹ درصد از مصوبات کارگروه رفع موانع تولید 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، رضا 
رحمانی در نشست این کارگروه با بیان اینکه 
ستاد تسهیل امور تولید و کارگروه رفع موانع 
تاکنون هزار و ۵۳۳ جلسه در ۶ ماهه  تولید 
افزود:  اول در سطح کشور برگزار کرده است 
این میزان نشست و جلسه هزار و ۷۹۶ مصوبه 
داشته که ۵۹ درصد آن اجرایی شده و این در 
حالی است که از کل مصوبات پارسال تنها ۵۱ 
درصد اجرایی شده بود.وی اضافه کرد: سرمایه 
در گردش، سرمایه ثابت و استمهال تسهیالت 
این  در  در صدر مشکالت مطرح شده  بانکی 
جلسات بوده و پس از آن به تدریج مشکالت 
تولیدی  واحدهای  مالیاتی  و  اجتماعی  تأمین 

مطرح شده است.رحمانی با بیان اینکه گزارش 
موانع  رفع  کارگروه  و  تسهیل  ستاد  جلسات 
تولید برای رئیس جمهور هم ارسال شده است 
گفت: رئیس جمهور پس از رویت این گزارش 
موانع  رفع  کارگروه  عملکرد  که  داد  دستور 
تولید و موارد مطرح شده در آن در دستور کار 
قرار گیرد و در صورت  اقتصادی دولت  ستاد 
لزوم موضوعات رفع موانع تولید و سرعت در 
سران  جلسه  کار  دستور  در  گذاری  سرمایه 
توجه  با  امسال  افزود:  گیرد. وی  قرار  قوا هم 
به تهاجم اقتصادی دشمنان، ستاد تسهیل و 
کارگروه رفع موانع تولید باید قرارگاه عملیاتی 
مقابله با این تهاجم باشد بنابراین باید نگاه ها 
را در کمک به واحدهای تولیدی تغییر دهیم 
تا موفق باشیم.رحمانی با بیان اینکه حمایت ما 
از واحدهای تولیدی مشروط به حفظ تولید و 

اشتغال است گفت: کارگروه رفع موانع تولید 
مشکالت  درمان  برای  کلینیکی  تواند  می 
تولید باشد و نسخه درمان مشکالت در همین 
و  معدن  صنعت،  شود.وزیر  پیچیده  کارگروه، 
تجارت بر اجرایی شدن مصوبات کارگروه رفع 
موانع تولید تأکید کرد و افزود: تصمیمی که 
در این کارگروه گرفته می شود باید از طرف 
همکاران من در مجموعه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت اجرا شود و سایر دستگاه ها هم اگر 
در اجرای مصوبات کارگروه مماشات کنند این 
اقتصادی  است.فعاالن  پیگیری  قابل  موضوع 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  حضور  در  هم 
و معاونین این وزارتخانه و معاون وزیر کشور، 
و  کردند  بیان  را  خود  مشکالت  و  ها  دغدغه 
روند  در  تسهیل  و  مشکالت  حل  راهکارهای 

امور واحدهای تولیدی را خواستار شدند.
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نشست پاریس و ۱۰ میلیون کشته های ایرانی

صابر گل عنبری 

در حالی فرانســه میزبان دشــمنان دیروز و دوستان امروز در 
یکصدمین ســالگرد پایان جنــگ جهانی اول اســت و آلمان 
سرســخت ترین دشمن ســابق متفقین در آن شرکت دارد که 

ایران غایب بزرگ این نشست است. 
رهبرانی از ۷۰ کشــور جهان به دعوت پاریس در آن شــرکت 

دارند که به نظر از تهران دعوت نشده است. 
برخی از کشورهای شرکت کننده هیچ ارتباطی نه از دور و نه از 
نزدیــک با این جنگ ندارند؛ اما ایران چرا؟ خاطره تلخی از این 

جنگ داشته و دارد و به شدت از آن متاثر بود.
ناگفته نمانــد که در کنفرانس صلح پاریــس ۱۹۱۹ نیز ایران 
به دالیل مختلف به زحمت توانســت شــرکت کنــد. ایران در 
جنگ جهانی اول اعالم بی طرفی کرد، اما این موضع احمد شاه 
قاجــار، آتش این جنگ را از آن دور نکرد و روس ها از شــمال 
و انگلیســی ها از جنوب به کشور تاختند. اگر جنگ جهانی اول 
به قولی ۱۸ میلیون کشــته داشت، ایران به تنهایی و به روایتی 

حدود ۱۰ میلیون کشته داد! 
همیــن جنگ یکی از عوامل اصلــی »قحطی بزرگ« از ۱۲۹۶ 
تا ۱۲۹۸ در ایران به شــمار می رود. محمد قلی مجد پژوهشگر 
ایرانی مقیم آمریکا بر اساس اســناد وزارت خارجه این کشور، 
آمار قربانیان این قحطــی را حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر برآورد 
می کنــد.  حال اگر هم این اعداد بــه قول عده ای اغراق آمیز و 
تعداد کشــته ها یک میلیون نفر هم باشــد، باز چیزی از اصل 

قضیه نمی کاهد.
آمار تلفات ایران تنها در قربانیان قحطی خالصه نمی شود، بلکه 
هزاران ایرانی نیز بر اثر حمالت نیروهای خارجی و جنگ میان 
قدرت های درگیر در جنگ جهانی )روســیه و دولت عثمانی در 
غرب( کشته شدند. تنها در مهاباد در نتیجه یک قتل عام ارتش 

تزار روسیه حدود ۵ تا ۷ هزار نفر کشته شدند.
واالس اســمیت موری کاردار آمریــکا در ایران در دوره قحطی 
که بعدا ســفیر این کشور هم شد، چند سال بعد از پایان جنگ 
جهانی اول درباره تاثیرات آن بر ایران می گوید: »به نظر می رسد 
دســت کم ایران با اوضاع سال های ۱۹۱۸ و ۱۹۱۷ روبرو است. 
در آن هنگام در اثر خشکسالی و تخریبی که به زراعت ایران به 
دلیل تهاجم ارتش های بیگانه وارد شــد، قحطی ایران را در بر 
گرفت که تخمین می زنند یک سوم جمعیت آن را تلف کرد.«

مجــد در مصاحبه ای در این باره می گویــد: »عجیب تر از همه 
نقش بریتانیـا در این فاجعه است. 

قحطی بزرگ در زمانــی اتفاق افتاد که سراسر ایران در اشغال 
نظامــی انگلیســیها بود. ولی انگلیســی ها نه تنها هیچ کاری 
برای مبـارزه با قطحــی و کمک به مردم ایران نکردنـد، بلکـه 
عملکـرد آنهـا اوضـاع را وخیــمتر کرد و سبب مرگ میلیون ها 

نفر از ایرانیان شد.
نابود  قحطــی  دلیل  به  ایران  مردم  کـه  زماني  در  درست   
میشـدند، ارتـش بریتانیـا مـشغول خریـد مقادیر عظیمی غله 
و مواد غذایــی از بازار ایران بود و با این کار خـود هـم  افزایش 
شدید قیمت مواد غذایی را سبب میشد و هم مردم ایران را از 

این مواد محروم میکرد.«
مردم جهان و حتی غالب کشــورهای شرکت کننده در نشست 
صلــح پاریس هیچ اطالعی از این اثرات فالکت بار جنگ جهانی 
اول بر ایران ندارند. رســانه های برون مرزی ایرانی چه دیداری 
چه ســایبری که هیچ حادثه »غیر مهمی« در منطقه و جهان 
از »نگاه تیز« آنها دور نمی ماند، کوچک ترین اشاره ای به چنین 

مسائلی نمی کنند. 
گویــا در بعد دیپلماتیک هم هنوز همان »موضع بی طرفی« در 

قبال جنگ جهانی اول حاکم است.
در چنین مناســبتی می شــد در چهارچوب یک دیپلماســی 
عمومی و رســانه ای زوایای پنهان جنگ جهانی اول در ایران را 

برای جهانیان روشن ساخت.

Emai l :  Info@zamandai ly. i r

جزئیات عملیات اسرائیل در غزه

 جنبش حماس اعالم کرد که عملیات شــب یکشنبه اسرائیل 
در نوار غزه که به شهادت هفت تن از جمله یکی از فرماندهان 

حماس انجامید، یک نقطه بسیار خطرناک است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، جنبش حماس اعالم کرد که 
عملیات ترور نورالدین برکــه، یکی از رهبران نظامی این گروه 
به عنوان یک تحول بســیار خطرناک است و گروه های مقاومت 
فلسطینی در حال بررسی تمام گزینه ها برای پاسخ به حمالت 

رژیم صهیونیستی هستند.
در همین راســتا، حماد الرقب، ســخنگوی جنبش حماس در 
گفت وگو با شبکه العالم گفت: این عملیات ترور به مثابه خیانت 
اســرائیل به توافق های آتش  بسی اســت که طی دوره اخیر با 

نظارت مصر و همچنین سازمان ملل صورت گرفت.
الرقب در ادامه افزود: این عملیات منجر به ترور یکی از رهبران 
گردان قســام و شش تن از مجاهدین شــد و جنبش حماس 
به این موضوع به عنوان نقطه ای بســیار خطرناک نگاه می کند 
و  امکان ندارد از این جنایت چشم پوشــی کند و آن را نادیده 

بگیرد.
وی همچنیــن تصریح کرد: مقاومت فلســطین نشســت های 
پیاپی ای را جهت اتخاذ روش الزم برای برخورد و تعامل با این 

تجاوز صهیونیستی علیه نوار غزه آغاز کرده است.

دست نوشته رهبر معظم انقالب؛
تقدیر از شهید طهرانی مقدم 

و همکارانش
پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR در سالروز 
شهادت سردار سرلشکر حسن طهرانی مقدم، تصویری 
از دست نوشــته  رهبر انقالب برای تقدیــر از وی و 
همکارانش در سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران 

را منتشر کرد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســاني دفتر 
حفظ و نشــر آثار حضرت آیت اهلل خامنه اي، متن 

دست نوشته  رهبر انقالب به این شرح است:
شما به کمک و هدایت خداوند علیم و قدیر توانسته اید 
کار بزرگی را به سامان برسانید. این، بار دیگر معجزه  
توانایی های عزم راسخ انسان مؤمن را در معرض نگاه ما 
می گذارد و ما را امیدوارتر از همیشه به همت و تالش 
برمی انگیزد.از پیشروی در راه شناختن هدف های بلند 
و راه های میان بُر برای رســیدن به آن و آنگاه همت 
گماشتن و گام برداشتن خسته نشوید؛ به ایستگاه های 
میان راه دلخوش و قانع نشوید؛ به خدای بزرگ اعتماد 
کنید و همه توان خود را به عرصه بیاورید. خداوند یار 

و نگهدار شما مردان مؤمن و دانشمند و پرتالش باد.

تحریم های آمریکا یک موج 
زودگذر است

عضو فراکسیون امید مجلس، تحریم های آمریکا علیه 
ایران را یک موج زودگذر دانست و گفت: دولت ترامپ 
نتوانسته سیاست ها و استراتژی های خود بر ضد ملت 
و نظام جمهوری اسالمی ایران را پیاده کند و در سایه 
مقاومت مردم و تدبیر مسئوالن شکست خورده است.

به گزارش زمان به نقــل ازایرنا، »محمدرضا تابش« 
درمورد تحریم های ظالمانه آمریکا بر ضد ملت ایران 
افزود: اگر به همین روند ادامه بدهیم و این موج را از سر 
بگذرانیم، باوجود فشارهای به مردم امروز زمان مناسبی 
برای جراحی های اقتصادی است.وی همچنین درباره 
شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: نابسامانی های 
اقتصادی به طور بطئی و کند حادث شــده است و 
اکنون این یخ از زیر آب بیرون زده اســت؛ پس باید 
با همان آرامش و با طمانینه این مشــکالت را حل 
کنیم.وی مهار نقدینگی، تثبیت قیمت ارز و اصالح و 
ساماندهی ساختار بانکی را سه اقدام ضروری در نظام 
اقتصادی کشور بیان کرد و گفت: مبارزه با فساد نیز 
باید در کشور جدی گرفته شود. تابش تصریح کرد: 
مهار نقدینگی افسار گسیخته که هر روز در یکی از 
بازارهای کشــور مانند بازار سکه ، ارز سر باز می کند 
باید مهار شود.وی یادآور شد: اگرچه فشار اقتصادی بر 
مردم قرار دارد و قیمت ارز و دالر باال رفته اســت، اما 
واقعی کردن قیمت دالر و تثبیت آن، می تواند جلوی 
بســیاری از مفاسد اقتصادی در کشور را بگیرد.عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در عین 
حال ساختار و سیستم بانکی کشور را معیوب دانست 
و گفت: اگر همین ساختار و مکانیزم ها در بانک ها 
حاکم باشد کل اقتصاد کشور را در یک باتالق فرو می 
برد.تابش با تاکید بر این که »در فضای کشور قانون 
باید حاکم باشد و نه اعمال سلیقه و دور زدن قوانین«، 
افزود: مبارزه با فساد نباید قوم و خویش و بستگان را 
بشناسد باید دست های آلوده از منابع کشور قطع شوند 
و کارها را بر دســت افراد پاک و کاردان که تعداد آنها 

کم نیست، بسپارند. 

تکذیب اعدام بازداشت شدگان 
حادثه تروریستی اهواز 

استاندار خوزستان اعدام جمعی از بازداشت شدگان 
مرتبط با حادثه تروریستی اهواز را تکذیب کرد.

به گــزارش زمان به نقل ازایرنا،غالمرضا شــریعتی، 
استاندار خوزستان در واکنش به انتشار خبری مبنی  
بر اعدام ۲۲ نفر از بازداشت شــدگان مرتبط با حادثه 
تروریســتی اهواز گفت: این خبر کذب محض است.

شریعتی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا اطالعی 
از مراحل دادرســی افراد بازداشت شده مرتبط با این 
حادثه تروریستی دارد یا خیر گفت: تفهیم اتهام صورت 
گرفته اســت، اما باید این اطالعات را از دادگستری 
بپرسید.همچنین جمال عالمی نیسی، فرماندار اهواز نیز 
تأکید کرد که این خبر اساساً صحت ندارد. در این باره 
نیز محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده مردم فسا و 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر اعدام 
متهمان حادثه اهواز می گوید که انتشار این خبر بیشتر 
فضاسازی رسانه ای است.وی افزود: این موضوع اصأل به 
کمیسیون امنیت ملی نیامده است و به نظر من بیشتر 

فضاسازی رسانه ای است.

اخبار

سرمقاله

خوبی سخن در کم گفتن است

کالمامیر

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: رفتار رئیس جمهور آمریکا نه تنها برای ایران بلکه برای اروپایی ها نیز 
مشکل به وجود آورده و شرایط مشوشی را در صحنه بین الملل ایجاد کرده است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، گابریل زیگمار وزیر خارجه سابق آلمان و هیات همراه دیروز با دکتر علی 
الریجانی  رئیس مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت وگو کردند.علی الریجانی در این دیدار با اشاره به 
قدمت روابط ایران و آلمان گفت: بعد از برجام پیشرفت هایی در همکاری های اقتصادی ایران و اروپا ایجاد 
شد، اما رفتار ترامپ مشکالتی ایجاد کرده و باید به این موضوع توجه شود، رفتار رئیس جمهور آمریکا 
نه تنها برای ایران بلکه برای اروپایی ها نیز مشکل به وجود آورده و شرایط مشوشی را در صحنه بین 
الملل ایجاد کرده است.رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: احساس می شود با این وضعیت، بهم 
ریختگی امنیتی در دنیا به وجود می آید و اگر اروپا نتواند نقش مستقلی ایفا کند، این وضعیت ادامه می 
یابد.الریجانی تصریح کرد: باید توجه شود که آمریکا با ایران دشمنی دارد، اما دلیلی وجود ندارد که درباره 

آلمانی ها چنین ذهنیتی ایجاد شود.اگر اروپا بتواند نقش مستقل 
تری ایفا کند به نفع کشورهای اروپایی است، هر چند ممکن 
است اختالف نظرهایی باشد، اما استقالل اروپا بهتر از این است 
که کشوری مانند آمریکا در صحنه بین الملل رفتار نامعقولی 
انجام دهد. ایجاد قطبی دیگر در دنیا که از عقالنیت برخوردار 
باشد، به نفع امنیت جهانی است.وی با اشاره به اینکه ایران 
آماده همکاری با اروپاست، افزود: برای آلمان و فرانسه حیف 
است که با وجود اینکه خود را مهد دموکراسی می دانند، از 
سعودی ها دفاع کنند، هر چند که در مدت اخیر اظهارات 

مثبتی وجود داشته است.

آگهي  اخطار اجرائیه 
کالسه پرونده :۳۲۳/۹۷/ش۶

ابالغ  میگردد.  :   مجهوالمکان      به آدرس  به   وحید پورتاجیک   بدینوسیله 
بموجب  رای شماره ۳۹۰  مورخ  ۹۷/۷/۱ از شعبه ششم  شورای حل اختالف 
مبلغ    پرداخت  به:    باشید  می  محکوم   جنابعالی   تنکابن  بهشتی  شهید  مجتمع 
۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال   بابت اصل خواسته  ومبلغ ۲/۰۴۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی  و 
خسارت تاخیر و تادیه از زمان تاریخ سر رسید    )۹۷/۴/۳۰  (   تا زمان  اجرای 
کامل حکم  که محاسبه آن با اجرای احکام طبق قانون  می باشد    در حق خواهان     
عبدالقدوس وزیری  ، صادر و اعالم میگردد در ضمن خواهان مبلغ صد و پنجاه 
هزار تومان  بابت هزینه نشر آگهی پرداخت نموده است. به استناد ماده ۱۹ آیین 
نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم 
علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي 

حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد. 
مدیر  شعبه  ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم زلیخا منصور کیا یی فرزند نجفعلی منصور کیایی درخواستی که به شماره 
وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  ۶۵۳/۹۷ /ش۱،این شورا 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرضیه گلی توانا فرزند سبز علی به شماره 
شناسنامه  ۱۳صادره از   رودبار الموت شرقی در  تاریخ۸/۱/ ۹۷  دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان   تنکابن    بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  

منحصر است به: 
۱- ایوب منصورکیایی فرزند متوفی
۲- سمیه منصورکیایی فرزند متوفی
۳- زلیخا منصورکیایی فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  کیایی  منصور  نجفعلی  فرزند  کیا  منصور  زلیخا  خانم 
وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  ۶۵۳/۹۷ /ش۱،این شورا 
به  موسی   فرزند  منصورکیایی  نجفعلی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
شماره شناسنامه  ۸۷۱صادره از   تنکابن  در  تاریخ۵/۲۳/ ۹۶  دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان   تنکابن    بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  

منحصر است به:  ۱- ایوب منصورکیایی فرزند متوفی
۲- سمیه منصورکیایی فرزند متوفی
۳- زلیخا منصورکیایی فرزند متوفی
۴- مرضیه گلی توانا همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

آگهي  اخطار اجرائیه 
کالسه پرونده :۳۴۳/۹۷/ش۶

ابالغ  میگردد.  :   مجهوالمکان      به آدرس  به   وحید پورتاجیک   بدینوسیله 
از شعبه ششم  شورای حل اختالف  بموجب  رای شماره ۳۹۴ مورخ  ۹۷/۷/۱ 
مبلغ    پرداخت  به:    باشید  می  محکوم   جنابعالی   تنکابن  بهشتی  شهید  مجتمع 
۲۵/۶۰۰/۰۰۰ریال   بابت اصل خواسته  ومبلغ ۴۲۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی  و 
خسارت تاخیر و تادیه از زمان  تقدیم دادخواست مورخ ۹۷/۵/۱۳    د   تا زمان  
پرداخت  قابل  محاسبه در   واحد  اجرای احکام مدنی  طبق قانون  می باشد    در 
حق خواهان     عبدالقدوس وزیری  ، صادر و اعالم میگردد در ضمن خواهان مبلغ 
صد و پنجاه هزار تومان  بابت هزینه نشر آگهی پرداخت نموده است. به استناد 
ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی 
فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید 
قانوني   اجرا،اقدام  از طریق  این صورت   غیر  ،در  تمکین  اجراي حکم  به  نسبت 

انجام خواهد شد. 
مدیر  شعبه  ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

رئیس مجلس شورای اسالمی: اروپا مستقل عمل کند

 رفتار ترامپ شرایط مشوشی در صحنه بین الملل ایجاد کرده است

ایران نگران شرایط وخیم انسانی در یمن
ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با 
بیان اینکه جمهوری اســالمی ایران عمیقا 
نگران شــرایط وخیم انسانی در یمن است، 
گفت: پایان بخشــیدن به فاجعه انسانی در 
این کشور مســئولیتی تاریخی برای جهان 

امروز است.
به گزارش مهر، بهرام قاســمی ســخنگوی 
وزارت امــور خارجه در واکنش به تحوالت 
روزهای اخیر در یمن و وخامت شرایط در 
این کشــور بویژه بمباران بی وقفه منازل و 
مراکز درمانی در الحدیده توســط جنگنده 
های ائتالف به رهبری عربســتان سعودی 
و شــرایط بســیار دشــواری که در نتیجه 
این حمالت برای ســاکنین این شهر ایجاد 
شده اســت، گفت: جمهوری اسالمی ایران 
عمیقا نگران وضعیت وخیم انسانی در یمن 
و تحوالت روزهــای اخیر در بندر الحدیده 
اســت و عامل بروز چنیــن وضعیت وخیم 
و غیرانســانی را بی توجهــی متجاوزین به 
هشدارها و نگرانی های جامعه بین المللی 
می داند که با توجیهات  ناشی از توهمات و 
بهانه های بی اساس حدود ۴ سال است که 

این کشــور و مردم بی دفاع و بی گناه آنرا 
زیر آماج حمالت و بمباران جنگنده ها قرار 
داده اند.قاسمی با اشاره به موضعی که اخیرا 
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد 
در خصوص شرایط فعلی یمن داشته است، 
افزود: ابراز نگرانی و خشــم خانم باشــلِت 
نســبت به اوضاع وخیم یمــن و آمار باالی 
تلفات انسانی در این کشور و اینکه این مقام 
سازمان ملل خواستار پایان رنج غیرنظامیان 
شــده است، بجا و منطبق با واقعیات تلخی 

اســت که در یمن در حال وقوع اســت و 
جامعــه جهانی باید آن را جــدی بگیرد و 
جمهوری اسالمی ایران از آغاز تجاوز به این 
کشور همواره خواســتار آن بوده و با توجه 
به شــرایط کنونی، عالوه بر مسئولیت های 
سیاســی و حقوقی کشــورها و جامعه بین 
المللی و سازمان ها و نهادهای بین المللی، 
همگی دارای مسئولیت اخالقی اند که برای 
پایان تجاوز متجاوزین به یمن، اراده جدی 
نشــان دهند و اقدامات عملی انجام دهند.

وی با ابراز تاسف از تعویق مجدد گفتگوهای 
یمنیـ  یمنی، اظهار داشت: متاسفانه تجربه 
ســالهای اخیر نشــان داده اســت هرگاه 
تالش های جامعه بیــن المللی برای آغاز 
گفتگوهای یمنی ـ یمنی نزدیک به تحقق 
بوده اســت عربستان ســعودی و امارات با 
تشدید تجاوزات خود به یمن، در مسیر این 
گفتگوها ســنگ اندازی کرده و مانع انجام 
آن شــده اند. قاســمی در پایان با تاکید بر 
ضرورت اقدامات فوری برای پایان بخشیدن 
به بحران انســانی در یمن گفت: جمهوری 
اســالمی ایران سالهاست طرح پیشنهادی 
خود برای پایان بحران یمن را با رویکردی 
کامال انساندوستانه ارائه کرده و همچنان بر 
این طرح و رویکرد تاکید می کند و آمادگی 
خود را برای همکاری با جامعه بین المللی 
برای کمک به بهبود شرایط انسانی در یمن 
اعالم مــی کند و عمیقا معتقد اســت که 
تالش برای پایان بخشیدن به فاجعه انسانی 
در این کشور مسئولیتی تاریخی برای جهان 
امروز است و باید هر چه زودتر شرایط توقف 

تجاوز و کمک به مردم یمن فراهم گردد.

معاون اول رییس جمهوری اشتغال و رفع موانع تولید را دستور کار اصلی دولت 
اعالم کرد و گفت: با دستور رییس جمهوری بنگاه های اقتصادی دولتی تا پایان 

سال ۹۸ به بخش خصوصی واگذار می شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »اسحاق جهانگیری« صبح دیروزدر مراسم تکریم 
از »علی ربیعی« و معارفه »محمد شریعتمداری« وزیران پیشین و جدید تعاون، 
تا پایان سال  افزود: رییس جمهوری دستور داده است که  کار و رفاه اجتماعی، 
آینده بنگاه های اقتصادی واگذار شوند و در حال حاضر نکته منفی اداره بنگاه 
ها این است که میلیاردها تومان منابع کشور با بازده اندک اداره می شوند.وی با 
یادآوری این که بنگاه های اقتصادی بزرگی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی قرار دارد که البته باید تا پایان سال ۹۸ به بخش خصوصی واگذار شوند، 
اظهارداشت: امروز هزاران میلیارد تومان از منابع کشور در اختیار این بنگاه ها قرار 
دارد اما بازدهی آنها بسیار پایین است.وی خاطرنشان کرد: اگر بنگاه های اقتصادی 
ساالنه ۱۰ درصد از چند صد میلیارد ارزش دارایی آنها برای کشور بازدهی داشته 
اقتصاد  اداره کشور نیست. فرمانده ستاد  باشند، هیچ نیازی به منابع دیگر برای 
مقاومتی تصریح کرد: در شرایط تحریم دو خطر از جمله بیکاری و کاهش قدرت 
خرید کشور را تهدید می کند.جهانگیری با یادآوری این که در ابتدای دولت این 
دو مقوله در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: اگر خوب دقت نکرده و ایستادگی 
نکنیم و سیاست گذاری مناسبی نداشته باشیم ممکن است سال آینده بگوییم 
قدرت خرید مردم شدیدا کاهش یافته است.وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
را وزارتخانه مهمی عنوان کرد و گفت: حوزه اجتماعی امروز تعیین کننده است 
و نمی توان از آن غفلت کرد، مسائل اجتماعی مردم چه آنها که به مسائل مادی 
، آسیب های اجتماعی و چه مسائل سیاسی - اجتماعی مربوط می شود همه با 
هزینه کم برای کشور قابل اجرا است.وی تصریح کرد: ایجاد اشتغال در کشور به 
عنوان اصلی ترین مساله باید در دستور کار قرار گیرد که در این راستا اعتبارات 
بسیار خوبی تحت عنوان اشتغال مناطق روستایی و مرزی به مبلغ ۱.۵ میلیارد 
دالر در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که بوسیله آن بتواند به 
مردم این مناطق تسهیالت با سود پایین ارائه کند. وی تصریح کرد: اگر به مساله 
از  و  شود  می  تشدید  فعلی  نیروهای  برخی  دادن  دست  از  نکنیم  دقت  بیکاری 
عوارض دوره تحریم این است که که بنگاه های تولیدی با رکود کار روبرو شوند و 
از طرفی هنر دولت و صاحبان بنگاه ها و مدیران اقتصادی این است که بنگاه های 

اقتصادی وارد دوره رکود شوند. 

دربدو  دیروز  ظهر  جمهور،  رییس  اول  معاون  همچنین 
در  آمریکا  رویکرد  خصوص  در  آبادان  فرودگاه  به  ورود 
خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم ها علیه ملت ایران 
اظهار داشت: آمریکا پس از روی کار آمدن رئیس جمهور 
جدید تالش کرد فضای ناامنی روانی در ایران ایجاد کند 
و به سرمایه گذاران داخلی و خارجی این پیام را بدهد که 
تحریم های ایران بازگردانده خواهد شد و ایران مکان امنی 
برای سرمایه گذاری نیست.معاون اول رئیس جمهور اضافه 
کرد: آمریکا از اردیبهشت ماه چند موضع گیری و رویکرد 
را در پیش گرفت و در ۱۳ مرداد ماه بخشی از تحریم ها و 
در ۱۳ آبان نیز بخش دیگری از تحریم ها بازگردانده شد 
و تالش کرد با استفاده از جنگ رسانه ای فضای روانی در 
کند.جهانگیری  متشنج  را  از کشور  و خارج  داخل کشور 
ادامه داد: با اقدامات خوبی که در شش ماه اخیر در داخل 
دشمنان  توطئه های  از  زیادی  بخش  شد،  انجام  کشور 
خنثی شد و به عنوان مثال یکی از ادعاهای آمریکا که اعالم 
کرده بود فروش نفت ایران را به صفر می رساند با شکست 
که  به میزانی  است  شده  موفق  تاکنون  ایران  شد.  مواجه 
ناچار شد  بر آن آمریکا  نیاز داشته نفت بفروشد و عالوه 
که  بدهد  را  فرصت  این  ایران  نفت  خریدار  کشور   ۸ به 
بتوانند همچنان از ایران نفت خریداری کنند.وی با تأکید 
ـ باخت  بر اینکه آمریکا در خصوص ایران وارد بازی باختـ 
شده و منزوی شده است، تصریح کرد: هیچ دولتی به جز 
رژیم صهیونیستی و برخی دولت های منطقه از آمریکا در 
را  خود  حمایت  بلکه  نکردند،  حمایت  ایران  تحریم  قبال 
از رویکرد ایران در این مبارزه اعالم داشته اند.معاون اول 
را  راهکارهایی  و  برنامه ریزی  دولت  گفت:  رئیس جمهور 
پیش بینی کرده است تا تحریم ها و فشارها حداقل آسیب 
را به اقتصاد کشور وارد کند که البته مهمترین شرط در 
این زمینه این است که همه با هم باشیم تا دست در دست 

هم بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.

جهانگیری: راهکارهایی برای کاهش 
فشار اقتصادی و آثار تحریم داریم

بیکاری و کاهش قدرت خرید  
دو خطر جدی درشرایط تحریم

جهانگیری: 
راهکارهایی 

برای کاهش 
فشار 

اقتصادی و 
یم  آثار تحر

یم دار
ttt
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وعده مقامات پاکستانی برای آزادسازی
 مرزبانان ایرانی

وزیر امورخارجه گفت: مقامات پاکستانی اعم از نخست وزیر، وزیر امورخارجه 
و فرمانده ارتش پاکستان تعهد کردند که اقدامات خود را برای آزاد کردن همه 

گروگان های ایرانی افزایش دهند.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه 
کشورمان در خصوص سفر اخیرش به پاکستان در خصوص آزادی مرزبانان 
وزیر  وزیر،  نخست  از  اعم  پاکستانی  مقامات  داشت:  اظهار  شده،  ربوده 
امورخارجه و فرمانده ارتش پاکستان تعهد کردند که اقدامات خود را برای آزاد 
کردن همه گروگان های ایرانی، افزایش دهند.وی بیان کرد: مقامات پاکستانی 
قول دادند که در آینده خبرهای خوبی برای ایران خواهند داشت.وی افزود: 
در سفر به پاکستان توافق کردیم تا اقداماتی انجام شود که در دراز مدت از 
وقوع کارهای شرورانه جلوگیری شود که از جمله این توافقات نزدیک تر کردن 
همکاری های مرزی، حضور مشترک در مرز و اقداماتی از این قبیل است.

ظریف ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نیز پیگیر اجرائی 
شدن توافقات سفر اخیر به پاکستان هستند.

جایگزینی اختیاری خودروهای خانواده 
رنو با پراید و تیبا

تحویل  درباره  پیشین خود  اطالعیه  دنبال  به  سایپا  گروه خودروسازی 
خودروهای خانواده x۱۰۰ و x۲۰۰ به جای خودروهای ثبت نامی خانواده 
رنو، در اطالعیه جدیدی اعالم کرد که این موضوع اختیاری بوده و مشتریان 

محصوالت خانواده رنو می توانند برای دریافت خودروی خود صبر کنند
.در اطالعیه سایپا در این رابطه آمده است:«با توجه به عدم همکاری شرکت 
رنو در خصوص انجام تعهدات خود و ضمن عذرخواهی مجدد از مشتریان 
محترم به دلیل عدم امکان تولید خودروهای گروه رنو، به استحضار همه 
مشتریان متقاضی خانواده رنو می رساند، این بخشنامه برای جایگزینی با سایر 
محصوالت صادر شده است و با توجه به ظرفیت تولید گروه سایپا، در حال 
حاضر صرفا امکان جایگزینی با خودروهای گروه ایکس ۱۰۰ و ایکس ۲۰۰ 
مقدور است.در بخشنامه ابالغ شده به نمایندگی های گروه سایپا، جایگزینی 
خودروهای گروه رنو با این محصوالت، به صورت کامال اختیاری انجام خواهد 
شد.گروه سایپا در حال بررسی روش های مختلف جهت پاسخ به تعهدات 
ایجاد شده است و مشتریان می توانند تا دریافت محصول ثبت نامی خود با 
دریافت سود ۲۷ درصدی )مجموع سود مشارکت و تاخیر تا تحویل خودرو( 
منتظر بمانند.عالوه بر این مشتریانی هم که خواهان انصراف هستند می 
توانند براساس بخشنامه مذکور از ۳۰ تا ۳۶ درصد سود براساس زمان انصراف 

بهره مند شوند«.

عدم تعهد اروپا به برجام منجر به 
بی ثباتی درمنطقه می شود

به  تعهد  گفت:  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رییس 
برجام، نشانه خوبی است که آیا می توان برای ابتکارات دیگر 
به اروپا اعتماد کرد، عدم تعهد اروپایی ها می تواند موجب 
بی ثباتی در منطقه شود. به گزارش زمان به نقل ازشورای 
برای  که  روابط خارجی، »سیدکمال خرازی«  راهبردی 
شرکت درهمایش پاریس برای صلح در پایتخت فرانسه به 
سر می برد با دومینیک دوویلپن نخست وزیر سابق فرانسه 
در محل سفارت جمهوری اسالمی ایران دیدار و گفت وگو 
کرد.در این مالقات، مسائل منطقه، مناسبات ایران و اروپا، 
سیاست های آمریکا و وضعیت امروز اروپا به تفصیل مورد 
بحث قرار گرفت.خرازی به مسائل منطقه و به ویژه خروج 
آمریکا از برجام و تعهدی که اروپاییان در قبال این توافق 
به عهده دارند، اشاره کرد و افزود: الزم است اروپا هر چه 

سریع تر به تعهدات خود عمل کند.

آمادگی بانک سپه برای ارائه 
خدمات ارزی به واحدهای تولیدی 

مدیر شعب بانک سپه در منطقه زنجان گفت: تسهیالت 
پرداختی این بانک به بخش های مختلف اقتصادی و اقشار 
کم درآمد مردم در استان زنجان طی دو سال اخیر افزایش 

چشمگیری داشته است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، سعید محمدی 
دوست ضمن اشاره به اعتماد باالی مردم استان زنجان به 
بانک سپه، تصریح کرد: در کنار افزایش پرداخت تسهیالت، 
منابع این بانک در استان طی مهرماه سال جاری نسبت به 
پایان سال ۱۳۹۶، ۱۴ درصد رشد داشت و منطقه زنجان در 
این زمینه، موفق به کسب رتبه اول در بین استان های های 
منطقه غرب کشور شد.دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های 
استان زنجان با تأکید بر اهمیت افزایش منابع و تأثیر آن 
بر باال رفتن توان تسهیالت دهی بانک، تصریح کرد: منابع 
بانک سپه در استان زنجان از مبلغ ۴ هزار و ۳۱۴ میلیارد 
ریال در پایان سال ۱۳۹۶ به نزدیک ۵ هزار میلیارد ریال در 
پایان مهرماه سال جاری افزایش یافته است.محمدی دوست، 
ضمن تأکید بر ضرورت کاهش میزان مطالبات معوق، 
خاطرنشان کرد: مطالبات معوق بانک سپه در استان زنجان 
طی هفت ماهه نخست سال جاری ۱۷ درصد کاهش داشت 
در همین مدت پرداخت تسهیالت این بانک از مبلغ هزار 
و ۹۵۲ میلیارد ریال به ۲ هزار و ۳۵۷ میلیارد ریال رسید 
که نشان دهنده رشد ۲۱ درصدی در این زمینه است.دبیر 
کمیسیون هماهنگی بانک های استان زنجان اظهار داشت: 
بانک سپه برای کمک به تحقق یکی از برنامه های دولت 
مبنی بر حمایت از تولید داخل و کمک به افزایش قدرت 
خرید مردم اقدام به طراحی کارت اعتباری کرد و این بانک 
در استان زنجان تاکنون ۴۲۶ فقره کارت اعتباری به مبلغ 

۵۲ میلیارد ریال صادر کرده است.

خبرخبر

آگهی حصر رواثت
فرهاد بابائی به شماره شناسنامه ۶۰۹ به شرح دادخواست به کالسه ۱/۴۸۰/۹۷ ش 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته است که 
شادروان حسین خان بابائی به شناسنامه۲۰ و شماره ملی ۳۲۳۰۳۴۰۳۰۲ در تاریخ 

۱۳۹۷/۸/۸ در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از افراد ذیل:
۱-گلشن رستمیان  زایچه: ۱۳۱۴/۴۳۸  همسر متوفی

۲-فرهاد بابائی  زایچه: ۱۳۳۵/۶۰۹  پسر متوفی
۳-فاتح بابائی  زایچه: ۱۳۴۰/۶۱۰  پسر متوفی

۴-فتحی بابائی  زایچه: ۱۳۴۶/۹۲۸  پسر متوفی
۵-هما بابائی  زایچه:  ۱۳۵۳/۱۳۰۷  دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دراد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نخستین آگهی 

ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./پ
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پاوه - کاکاویس سبحانی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
و ساختمانهای  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آیین  ماده ۱۳  و 
فاقد سند رسمی برابررای شماره ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی جودکی اصل فرزند احمد بشماره شناسنامه ۴۸۵۰۰۶۴۹۲۲ صادره ازپلدختر در 
ششدانگ عرصه و اعیان یکباب عمارت مسکونی   به مساحت  ۸۲ متر مربع پالک 
۱فرعی از ۱۱۶ اصلی واقع درکاوکالی پلدختربخش ۷ خرم آباد خریداری از مالک 
رسمی آقای علی جودکی اصل محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

دادنامه
دادگاه عمومی بخش چهاردانگه  دوم  پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۲۹۲۹۴۰۰۷۹۴ شعبه 

تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۹۲۹۴۰۰۹۵۹ 
خواهان : آقای ذبیح اله ارفعی فرزند تار مراد با وکالت آقای احسان طلوعی فرزند 
محمد حسین به نشانی استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران- خیابان ولیعصر- 

باالتر از میدان ولیعصر- خیابان شهامتی- پالک ۱۸- واحد ۶- طبقه دوم   
خواندگان:۱. آقای فردین یکتا کمسری به نشانی استان تهران- شهرستان اسالمشهر-  
چهاردانگه- خیابان زارع- زارع۳- پالک ۳۵- داخل گاراژ سمت راست آخرین درب 
۲. آقای میالد رحیمی فرزند اماموردی به نشانی استان تهران- شهرستان اسالمشهر-  

چهاردانگه- بلوار فارسیان- خیابان زارع
خواسته : تامین خواسته  

گردشکار: خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان باال تقدیم دادگاه نموده که پس 
ازارجاع به این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت 
زیر  کننده  امضا  بتصدی  دادگاه  العاده/مقرر  فوق  در وقت  دادرسی  آئین  تشریفات 
تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید:
قرار دادگاه

در خصوص درخواست آقای احسان طلوعی به وکالت از آقای ذبیح اله ارفعی به 
طرفیت  آقای فردین یکتا کمسری و آقای میالد رحیمی به خواسته صدور قرار تامین 
خواسته  ۸۹۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال،دادگاه با توجه به اینکه ارکان و شرایط صدور قرار 
تامین خواسته فراهم می باشد و خواهان با تقدیم چک که در مهلت مقرر گواهی عدم 
پرداخت آن صادر شده است تقاضا نموده است فلذا دادگاه مستندا به بند ج ماده ۱۰۸ 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۲۴۹ و ۲۹۲ و ۳۱۴ قانون تجارت قرار تامین خواسته 
از اموال بالمعارض خواندگان به صورت تضامنی معادل ۸۹۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادر 
و اعالم می نماید. قرار صادره ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه 

بوده و بالفاصله پس از ابالغ قابل اجراست.م/الف ۱۸۹۰
ارسطو ذولفقاری  - رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

 آگهی مزایده  
اجرائیه  شماره  به  صادره  فروش  دستور  مطابق  اجرایی     ۹۳۰۲۲۲ پرونده   در 
۹۳۰۱۴۲۲۸۸۵۶۰۰۲۶ صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقی اسالمشهر به نفع محمد مسعود 
بکاء زاده فرزند علی اکبر به زیان خانم ها فریبا صدیقه و خدیجه و آقایان محمد سعید و 
مجتبی همگی بکاء زاده مبنی بر فروش پالک ثبتی ۴۲/۹۹۷۷ و تقسیم بهای آن به میزان 

سهم االرث الشاره هریک از وراث اموال مورد مزایده به شرح ذیل می باشد:
-شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۸ متر مربع قطعه ۶۶ تفکیکی به شماره ۹۹۷۷ 
فرعی از ۴۲  اصلی مفروز و مجزی شده از ۳۵۶ فرعی از اصلی مذبور واقع در بخش 
۱۲ تهران- قاسم آباد شاهی که ذیل ثبت ۲۲۵۶۰۲ دفتر ۱۰۰۳ صفحه ۲۹۸ سند مالکیت 
دفترچه ای به شماره چاپی ۱۳۸۲۴۵ به تاریخ ثبت ۱۳۵۴/۰۲/۱۸ به نام آقای محمد انصاری 
ثبت و صادر گردیده است سپس مع الواسطه مطابق سند قطعی شماره ۱۲۹۳۵۷ مورخ 

۱۳۷۹/۰۸/۰۸  به نام آقای علی اکبر بکاء زاده انتقال داده شده است. 
حدود اربعه شماال بطول ۶ متر به خیابان ۱۰ متری- شرقا بطول ۱۸ متر به قطعه ۶۵ 
تفکیکی- جنوبا بطول ۶ متر به قطعه ۱۲۳ تفکیکی- اربعا بطول ۱۸ متر واقع در اسالمشهر- 

خ زرافشان-ک ۳۶- پ ۶۱ .
مشخصات ملک عبارتست از: ارزیابی قطعه زمینی ) قواره جنوبی( بمساحت ۱۰۸ متر 
مربع با بنایی احداثی در آن به شماره پالک ثبتی ۴۲/۹۹۷۷ که مطابق بازدید به عمل آمده 
ملک فوق ساختمانیست در یک طبقه قدیمی ساز با نمای سنگ و درب فلزی و موزاییک 
و دیوار و سقف سفید کاری و دارای یک خواب و سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه 
اوپن و حیاط در پشت ساختمان دارای آب، برق و گاز در زمان بازدید ملک خالی از سکنه 
میباشد، ارزش ششدانگ پالک مذکور بصورت عرصه و اعیان به مبلغ ۵/۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال  معادل  پانصد و سیزده میلیون تومان بر آورد و قیمت پایه مزایده تعیین می گردد.
۱-توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور استیفای 
حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد. ۲- محل فروش اموال: 
اجرای احکام مدنی یک دادگستری شهرستان  اسالمشهر است. ۳- هر کس می توان ۵ روز 
قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده 
۹۷/۰۹/۰۵ از ساعت ۹ الی  ۱۰ صبح می باشد برنده مزایده ده در صد قیمت پیشنهادی را 
فی المجلس به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد 
کردپرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای 

همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد. م/الف ۱۸۹۴
مدیر اجرای احکام مدنی یک دادگستری  اسالمشهر

برگ اخطاریه
نام اخطارشونده: رحیم حاجیلو فرزند حسین  شغل :آزاد–مجهول المکان 

محل حضور: شورای حل اختالف شعبه ۲۰ منابع طبیعی  خوی 
وقت حضور : ۹۷/۱۰/۲ روز یکشنبه ساعت ۹ صبح 

علت حضور:در خصوص دعوی بانک ملت بطرفیت  شما الزم است در موعد مقرر 
جهت رسیدگی در خصوص مطالبه وجه قراردادبانکی در دفتر شورا حاضر شوید
شعبه بیستم شوارای حل اختالف شهرستان خوی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: ۱-پرونده کالسه ۱۹۴ و رای شماره ۳۶۴۳  مورخه 
۹۷/۵/۳۰ به تقاضای میرزا حسین میرانی فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۱۰۰/۵۰متر مربع مجزی شده از پالک ۸ فرعی از ۴۳  اصلی واقع 
در بخش دوشهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( حجت نجف 
وند دریکوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض 
برابر  دارند و  آباد تسلیم  امالک شهرستان خرم  اسناد و  ثبت  اداره  به  کتبا  را  خود 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد 
شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بود. م الف ۴۱۵۵۲۱۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۸/۶  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۸/۲۲ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی

آگهی مفقودی
مشخصات  سبز(وسندکمپانی)فاکتورفروش(وکارت  مالکیت)برگ  شناسنامه 
خودروسمندسواری ال ایکسEF۷مدل۱۳۹۵به شماره انتظامی۹۶-۷۸۹ب۴۶وشماره 
مهدیه  NAACJ۱JE۰GF۳۲۰۱۳۷بنام  شاسی  موتور۱۴۷H۰۲۱۴۷۵۶وشماره 

شهرستان دزفولبرومندزاده مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط است.

رییس قوه قضاییه گفت: ملت بصیر و فهیم 
ایران هیچ گاه به هیچ کشوری باج نمی دهد 
و با تالش خود از مواهب کشورشان بهره مند 

می شوند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل آملی 
الریجانی با بیان اینکه تالش برای وحدت به 
معنی دست کشیدن از اعتقادات خود نیست، 
افزود: مشترکات مسلمانان باید موجب وحدت 
مسلمین شود.وی  و  اسالم  دشمنان  دفع  و 
گذشته  دوران  از  بیش  امروز  اینکه  بیان  با 
دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمانان 
هاست  قرن  کرد:  نشان  خاطر  هستند، 
اند  کرده  تالش  استعماری  کشورهای  که 
کشورهای مسلمان را تکه و پاره کنند و حتی 
انواع دسیسه ها را برای ایجاد شکاف میان 
اقوام ومذاهب در داخل یک کشور به کار بسته 
اند. در واقع سیاست »تفرقه بیانداز و حکومت 
و  بوده  دائمی  آنها یک سیاست  برای  کن« 
امروز تشدید شده است.رئیس قوه قضاییه با 
اشاره به اقدامات آمریکا در کشورهای غرب 
اظهار  آفریقایی  کشورهای  برخی  و  آسیا 
کرد: همین که آمریکا به یک کشور ثروتمند 
اسالمی می گوید اگر دو هفته از شما حمایت 
نکنیم نابود می شوید بزرگترین توهین به آن 
ملت و حکومت است.آیت اهلل آملی الریجانی 
برخی حکام منطقه  امیدواری کرد که  ابراز 
به ندای آسمانی وحدت گوش جان بسپارند 
و در جهت وحدت هرچه بیشتر مسلمانان 
درایت الزم را به خرج دهند تا سیاست های 
علیه  آنان  های  نقشه  و  استعمارگران  غلط 
جهان اسالم خنثی شود.رئیس قوه قضاییه 
اقدامات  به  اشاره  با  خود  سخنان  ادامه  در 

ایجاد  آمریکا درهفته های اخیر در راستای 
عملیات روانی و تشدید فشارهای اقتصادی 
علیه کشورمان تصریح کرد: گفته بودند که 
۱۳ آبان تحریم ها برمی گردد و فروش نفت 
ایران به صفر می رسد. رئیس جمهوری آمریکا 
نیز از سران برخی کشورهای اروپایی خواسته 
بود که با او همراهی کنند تا به خیال خودش 
ظرف مدت ۳ ماه جمهوری اسالمی مضمحل 
شود.آیت اهلل آملی الریجانی ادامه داد: خدا 
را شاکریم که دشمنان ما را به این حماقت 
دهند  تشخیص  توانند  نمی  که  کرده  دچار 
با  ثروتمند و غنی  طرف مقابلشان کشوری 
منابع مادی فراوان و مهمتر از آن سرمایه های 
انسانی و مردمی بصیر و فهیم است که هیچ 
گاه به هیچ کشوری باج نمی دهد و با تالش 
خود از مواهب کشورشان بهره مند می شوند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکا در این 
خبط همیشگی غرق است و مشاوران افراطی 
در کنار ضدانقالب فراری به هیئت حاکمه 

آمریکا مشاوره های نادرستی می دهد که آن 
ها را مدام دچار اشتباه محاسباتی می کند، 
اظهار کرد: جمهوری اسالمی امروز در منطقه 
الگوی مقاومت شده است؛ چنانکه می بینیم 
مردم یمن در محاصره ای طوالنی طی چند 
سال گذشته با دست خالی و تنگناهای شدید 
برابر دشمن مقاومت  بهداشتی در  غذایی و 
کرده اند و در جنوب لبنان، سوریه وعراق نیز 
شاهد چنین مقاومت های الگو گرفته از ملت 
امر موجب  ایم که همین  بوده  ایران  بزرگ 
هراس دشمنان به ویژه آمریکاییها شده است.

آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه مقاومت 
مردم ایران و حضور آنان در صحنه با پشتیبانی 
از نظام برخاسته از انقالبشان موجب شکست 
نقشه های دشمن در طول چهل سال گذشته 
شده است، ابراز امیدواری کرد که این مقاومت 
آمریکا  های  سیاست  کلی  شکست  موجب 
در منطقه شود.رئیس قوه قضاییه در بخش 
به ظرفیت  اشاره  با  از سخنان خود  دیگری 

های قانونی مربوط به مجازات های جایگزین 
حبس که در قالب یک بخشنامه نیز به قضات 
ابالغ شده است، این قبیل مجازاتها و سایر 
کاهش جمعیت  به  منجر  قانونی  تاسیسات 
کیفری نظیر آزادی مشروط و تخفیف مجازات 
ها را موجب بهبود وضعیت محکومان و خانواده 
آنان و نهایتاً بهبود وضعیت جامعه دانست و 
گفت: موضوع زندانها در همه کشورها مسئله 
ای اساسی است و در کشور ما نیز خصوصاً 
به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر مسئله 
ای قابل تأمل است. در حال حاضر نزدیک به 
۷۰درصد زندانیان کشور به صورت مستقیم یا 
غیرمستقیم به واسطه جرایم مرتبط با مواد 
مخدر در زندان به سر می برند و باید برای 
این موضوع چاره ای اندیشید.آیت اهلل آملی 
الریجانی تاکید کرد: زندان برای تحفظ از افراد 
خاطی است که به جامعه آسیب می زنند و 
می  مردم  آسایش  و  آزادی  تضییق  موجب 
شوند یا علیه امنیت کشور اقدام می کنند. 
به دیگران  اضرار  به معنای  افراد  این  آزادی 
است اما همه زندانیان از این قبیل نیستند و 
قضات می توانند با نگاه وسیع و مالطفت آمیز 
خود در چارچوب ظرفیت های قانونی در مورد 
احکام زندان نگاه دیگری داشته باشند و از 
مجازاتهای متناسب جایگزین حبس استفاده 
کنند تا محکومان نیز بتوانند با استفاده از این 
خود  واجتماعی  روحی  بازسازی  به  فرصت 
بپردازند.رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد 
بر  با صدور مجازاتهای جایگزین حبس  که 
مبنای قانون، عدالت، فهم صحیح و بصیرت، 
گامی مهمی در جهت کاهش جمعیت کیفری 

کشور برداشته شود.

رئیس قوه قضاییه: 

ملت ایران به هیچ کشوری باج نمی دهد

چند منبع آگاه به روزنامه نیویورک تایمز اطالع داده اند که مقامات سعودی از 
یک سال پیش به دنبال ترور مقامات ارشد ایرانی از جمله قاسم سلیمانی بوده اند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، نیویورک تایمز به نقل از سه منبع آگاه فاش 
کرده است که مقامات اطالعاتی نزدیک به بن سلمان سال گذشته از گروه 
کوچکی از تاجران درخواست کرده اند که از طریق شرکت های خصوصی، 
برسانند. قتل  به  را  عنوان شده  مخالف عرب  ایرانی  آن چه دشمنان 

سعودی ها بحث در این مورد را زمانی آغاز کردند که بن سلمان - که 
آن زمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع سعودی ها بود -  در حال استحکام 
قدرتش و ترغیب مشاورانش به انجام فعالیت های اطالعاتی و نظامی در خارج 
از مرزهای عربستان بوده است. ادامه بحث های آن ها - که یک سال پیش از 
مرگ جمال خاشقجی انجام شده بود - نشان می دهد که مقامات سعودی از 

زمان آغاز قدرت گیری بن سلمان به دنبال طرح ترور بوده اند.مقامات عربی قتل جمال 
خاشقجی را تصمیم خودسرانه یکی از مقامات عربی اخراج شده عنوان کرده اند اما 
همان مقام اخراج شده )احمد عسیری( در جلسه ای در مارس  ۲۰۱۷ در ریاض 
شرکت کرد که در آن، تاجران نقشه ای دو میلیارد دالری برای استفاده از عامالن 
اطالعاتی خصوصی برای برهم زدن اقتصاد ایران را مطرح کردند.در طول بحث ها و 
گفت وگوها، احمد عسیری نقشه ترور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس را مطرح 
کرد.به گفته این سه مقام آگاه، در این جلسه  که در سال ۲۰۱۷ برای برهم زدن ثبات 
اقتصادی ایران برگزار شد، مقامات سعودی تمایل شان برای ترور مقامات ارشد ایرانی 
را ابراز کردند اما تاجران در جواب دادن تعلل کردند و خواستار صحبت با وکیل شان 
شدند.وکیل تاجران با این نقشه مخالف کرد و تاجران به سعودی ها اعالم کردند که 

در هیچ نقشه  تروری دست نخواهند داشت.

گزارش
 نیویورک تایمز از 

طراحی عربستان
ور   برای تر

مقامات ایرانی
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 تولید بیش از ۱۸ هزار گیگاوات ساعت برق 
در خوزستان

 تنظیم شیوه نامه مشارکت خیران 
در موضوعات شهری گرگان

و  ریزی  برنامه  معاون  فر-اهواز:  وحیدی 
خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  تحقیقات 
گفت: خوزستان در نیمه نخست سال ۹۷ هجده 
هزار و ۸۴۴ گیگاوات ساعت برق تولید کرده 

است.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه 
اظهار  موسوی  بالدی  مهرداد  خوزستان،  ای 
داشت: سهم نیروگاه های برق آبی از ابتدای 
سال تا پایان شهریور ماه برابر چهار هزار و ۷۱۱ 
گیگاوات ساعت )معادل ۲۵ درصد( و سهم 
نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی برابر با 
چهارده هزار و ۱۳۳ گیگاوات ساعت )معادل 

۷۵ درصد( کل انرژی تولیدی بوده است .
وی افزود: نیروگاه های حرارتی وگازی استان 
در سال جاری چهارده هزار و ۱۳۳ گیگاوات 
میزان ۴۹  این  از  که  اند  داشته  تولید  ساعت 
رامین  )نیروگاه  دولتی  بخش  توسط  درصد 
و ماهشهر( و ۵۱ درصد توسط نیروگاه های 
خرمشهر،  آبادان،  )زرگان،  خصوصی  بخش 
بهبهان و فجر( تولید و به شبکه تحویل گردیده 
است. معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت 
برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: نیروگاه های 
به طور  این دوره  حرارتی و گازی استان در 
متوسط در هر روز بیش از ۷۵ گیگاوات ساعت 

برق تولید و به شبکه تحویل داده اند.

ماه  پیک شهریور  کرد:  تاکید  بالدی موسوی 
سال جاری هفت هزار و ۶۲۱ مگاوات بوده 
که نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل 
حدود ۵ درصد کاهش داشته است، همچنین 
انرژی مصرفی در شش ماهه نخست سال ۹۷ 
برابر با بیست و چهار هزار و ۳۹۴ گیگاوات 
ساعت بوده که نشان دهنده حدود ۳ درصد 
کاهش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در 
سال قبل می باشد. وی تصریح کرد: شرکت 
برق منطقه ای خوزستان تمهیدات الزم جهت 
تامین برق مطمئن و پایدار را برای کلیه مشترکین 
درتمامی فصول سال فراهم نموده اما به منظور 
افزایش قابلیت اطمینان شبکه و استفاده بهینه از 
انرژی الکتریکی که یکی از مهمترین منابع ملی 
محسوب می شود، ضرورت مدیریت مصرف 

برق الزم و ضروری می باشد.

تنظیم  از  گرگان  شهردار  گلستان:  سلیمانی- 
شیوه نامه مشارکت خیران در موضوعات توسعه 
برای  داد و گفت: شهرداری گرگان  شهری خبر 
جلب مشارکت های مردمی و استفاده از ظرفیت 

خیران در موضوعات مختلف آمادگی کامل دارد.
عبدالرضا دادبود اظهار کرد: یکی از اتفاقات بسیار 
خوبی که در این دوره در شهرداری گرگان آن را 
پیگیری کرده و به نتایج خوبی رسیدیم، موضوع 
جلب مشارکت های مردمی و استفاده از ظرفیت 

خیران در موضوعات توسعه شهری است.
وی ادامه داد: خوشبختانه نگاه خیرخواهانه مردم 
با  و  است  قابل تحسین  در موضوعات مختلف 
شهرداری  در  که  آمادگی  و  شده  انجام  اقدامات 
گرگان برای جلب مشارکت های مردمی و استفاده 
زا ظرفیت خیران وجود دارد توانستیم آمادگی اقدام 
خیرخواهانه خیران گرگانی در موضوعاتی همانند 
ساخت  شهری،  المان  ساخت  نیمکت،  ساخت 
سرویس بهداشتی و موضوعات مشابه را جلب 
شهرداری  کرد:  خاطرنشان  گرگان  کنیم.شهردار 
توسعه  راستای  در  تا  دارد  کامل  آمادگی  گرگان 
موضوعات مختلف در شهر از هر مشارکت و اقدام 
خیرخواهانه کوچک یا بزرگ حمایت کرده و از این 

ظرفیت خیران استفاده کند.
دادبود بیان کرد: این آمادگی وجود دارد تا عزیز 
خیری که قصد اقدام خیرخواهانه دارد، برای یادبود 

و قدردانی از اقدام خیرخواهانه آن فرد، نام فرد خیر 
یا هر فرد دیگری که مد نظر خیر است را در مکان 

مناسب همان نقطه نصب کند.
وی اضافه کرد: برای مثال خانواده شهیدی برای 
ساخت المان در سطح شهر گرگان اعالم آمادگی 
کردند که شهرداری گرگان این آمادگی را دارد برای 
قدردانی از این اقدام خیرخواهانه خانواده شهید، در 
صورت صالحدید خانواده، نام شهید و یا هر فرد 
دیگر مد نظر آنها را روی المان نصب کند و این 

موضوع در دیگر موارد نیز قابل اجرا است.
شیوه نامه  راستا  همین  در  گفت:  گرگان  شهردار 
جلب مشارکت های مردمی و خیران در شهرداری 
در  آن  جزئی  موضوعات  و  شده  تدوین  گرگان 
خصوص چگونگی نحوه اجرا و مشخص کردن 

واحد مسوول در حال بررسی است.
دادبود تاکید کرد: در حال حاضر اگر خیر عزیزی 
قصد دارد در راستای توسعه موضوعات شهری 
به شهرداری کمک کند و اقدام خیر و مشارکتی 
را اجرا کند می تواند به روابط عمومی شهرداری 
مرکز مراجعه کرده و مذاکرات ابتدایی را انجام و 

راهنمایی های مورد نظر را دریافت کند.
وی در پایان گفت: همه با هم در کنار هم می توانیم 
توسعه یافتگی  اصلی  جایگاه  به  را  گرگان  شهر 
به  حرکت  می تواند  مردمی  مشارکت  و  برسانیم 

سمت توسعه را تسریع کند.

 برگزاری برنامه های هفته فرهنگی 
در ورزش و جوانان اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: جلسه هماهنگی برنامه های هفته 
فرهنگی در اداره ورزش و جوانان اسالمشهر برگزار 
فرهنگی شهرستان  هفته  هماهنگی  گردید.  جلسه 
اسالمشهر با حضور سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی وحید مهدی پور، رئیس اداره ورزش و جوانان 
اسالمشهر و جمعی از مسئولین ادارات ۱۴  آبان ماه 
برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ 
تقویم  این جلسه  در  اسالمشهر،   اسالمی  ارشاد  و 
فرهنگی  هفته  دبیرخانه  ابالغی  برنامه های  اجرایی 
به اداره ورزش و جوانان شهرستان اسالمشهر مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و هماهنگی های الزم 
صورت پذیرفت. گفتنی است: اداره ورزش و جوانان 
شهرستان اسالمشهر در هفته فرهنگی شهرستان که از 
۲۶ آبان لغایت ۲ آذر ماه برگزار خواهد شد برنامه های 
متنوعی از جمله : جشنواره ورزشی مسابقات آمادگی 
جسمانی )طناب کشی، دوی سرعت، بارفیکس و...(، 
ورزشی  قهرمانان  از  تجلیل  )همایش  جوان طالیی 
ورزشی  قهرمانان  با  دیدار  و  بازدید  اسالمشهر(، 
شهرستان و مسابقه کتابخوانی در قالب لیگ کتابخوانی 

برگزار خواهد کرد. 

حمام تاریخی ارگ اراک  بازگشایی شد

حمام تاریخی ارگ اراک روز پنجشنبه پس از عملیات 
مرمت و بازسازی با حضور شهردار و جمعی از مسئوالن 
محلی بازگشایی شد. شهردار اراک در این آیین گفت: 
استکه  قاجاریه  دوره  به  مربوط  ارگ  تاریخی  حمام 
توسط شهرداری اراک به وسعت ۴۴۰ مترمربع، تملک 
شد و در بازه زمانی ۶ ماه با صرف پنج میلیارد ریال 
افزود:  تاجران«  داوود  است.»  نوسازی شده  و  مرمت 
این بنای تاریخی براساس مصوبه کمیسیون فرهنگی 
توسط شهرداری خریداری و با هدف حفظ داشته های 
فرهنگی شهر تاریخی اراک مرمت و نوسازی شده است. 
وی اظهار داشت: حمام تاریخی ارگ اراک مربوط به 
دوره قاجاریه و معروف به حمام تاریخی چاله میدان به 
شماره ۲۹۷۰۹ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

تاجران گفت: شهرداری اراک همچنین بازسازی بنای 
تاریخی از جمله خانه محسنی را در دستور کار دارد و با 
خرید سه چهارم و انجام تهاتر یک سوم آن، برای مرمت 
اثر اقدام کرده است. در این حمام همچنین نمایشگاه 
فرهنگی هنری ارگ اراک دایر شده است و عالقه مندان 
می توانند از ۱۰ تا ۱۵ آبان دیدن کنند. اراک با نام »سلطان 
آباد« ۲۰۰ سال قبل بنا شده و مجموعه تاریخی بازار، 
موزه چهار فصل، منزل خاکباز، منزل حسن پور و برج 

شیشه از جمله آثار دیدنی این شهر است.

خبر

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران:

ارادۀ فوالد مبارکه در بهره مندی از توان داخلی 
ستودنی است

بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  اعضای  و  رئیس  اصفهان:  بهادری- 
اصفهان در جریان دیدار با مدیرعامل فوالد مبـــــارکه راهـــــکارهای 
استــــفادۀ حداکثری از توان داخلی کشور را موردبررسی و تبادل نظر 
قرار دادند. در این دیدار سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس اتاق بازرگانی 
اصفهان و رئیس خانۀ صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر اینکه اعتماد 
به دانش داخلی قطعاْ نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت، گفت: این اتاق 

همیشه حامی و بازوی فکری فوالد خواهد بود.
وی در ادامه از برگزاری همایشی با حضور استارت آپ ها و شتاب دهنده ها 
در اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: با حضور فعال فوالد مبارکه در این 
همایش و اعالم نیازهای این شرکت می توان از دانش فنی و تخصص 
شتاب دهنده ها در راستای رفع نیازهای فوالد و بی اثر کردن تحریم ها بهره 
برد. این گزارش حاکی است در این جلسه حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه نیز ضمن تشکر از حضور رئیس و اعضای هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان، برای همکاری مستمر فوالد مبارکه با اتاق اعالم 
آمادگی کرد و افزود: ما در تمامی جلسات موردنیاز حضور فعال خواهیم 
داشت. عظیمیان تصریح کرد: فهرست تمامی اقالم موردنیاز فوالد مبارکه 
تهیه و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت تا با استفاده از توان و دانش فنی 
داخلی این نیازها رفع شود. مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین حمایت کامل 
از شرکتهای دانش بنیان،استارت آپ ها و شتاب دهنده ها برای تأمیـــــن 

نیــــــاز فــــــوالد مبارکه را از دیگر برنامه های خود عنوان کرد. 

به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی کرج انجام شد؛

سومین اجالس مهارت های دعوت به نماز

سومین اجالس نماز استان البرز با موضوع شیوه ها و مهارت های دعوت 
به نماز به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی کرج برگزار شد.

آزاد اسالمی واحد  دانشگاه  از روابط عمومی  نقل  به  به گزارش زمان 
کرج در این مراسم ابتدا دکتر محمدحسن برهانی فر ضمن خیرمقدم به 
حاضرین، ابراز امیدواری کرد که نماز شفیع انسان در قیامت و موجب 
رستگاری وی در دنیا باشد. رئیس واحد کرج با بیان ریشه های لغوی لفظ 
صاله، آن را دارای دو معانی متضاد روشن کردن وخاموش کردن برشمرد 
و تاکید کرد: »نمازگزار با خواندن نماز آتش گناهان و جهنم را خاموش می 
کند و این جاست که نماز قبل از آنکه جهت اخروی داشته باشد اسباب 
ثواب و سعادت و رستگاری در دنیا را فراهم می کند ولذا لفظ حی علی 
فالح نیز بیانگر همین امر است.« دکتر برهانی فر با تشریح تفاوت های 
میان فوض و فالح در اصطالح قرآن گفت: »فوض غالبا برای سعادت در 
آخرت و فالح برای سعادت در دنیا به کار می رود و به همین دلیل است 
که اعتقاد علما بر این است که با دعوت به نماز، انسان به سوی رستگاری 
دنیوی قبل از رستگاری اخروی دعوت می شود.«     رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی استان البرز و واحد کرج، اهتمام به ترویج فرهنگ اقامه نماز را از 
توفیقات این دانشگاه برشمرد و گفت: »شور و شوق و حضور چشمگیر 
جوانان دانشجو به هنگام اقامه نماز جماعت در مسجد پیامبر اعظم)ص( 
واحد کرج مبین این توفیق است، چرا که ما معتقدیم محیط مقدس و 

فرهنگی دانشگاه، محیطی برای خدمتگزاری به نماز و نمازگزاران است.«

خبر

رئیس کمیسیون  نژاد- خبرنگار زمان؛  خانی 
فرسوده  های  بافت  و  معماری  شهرسازی، 
شورای اسالمی شهر کرج با اشاره به نبود پاسخ 
مستندات  ارائه  خصوص  در  شهرداری  دهی 
اقدامات صورت گرفته در بافت های فرسوده 
کرج گفت: علی رغم مکاتبات قبلی متاسفانه 
شهرداری کرج هنوز مستندات اقداماتی که در 
راستای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده 
و ناپایدار صورت پذیرفته را به این شورا ارائه 

نکرده است.
دستور صدمین  از  پیش  نطق  در  رسولی  احد 
با  کرج  شهر  اسالمی  شورای  رسمی  جلسه 
در  کرج  شهرداری  پاسخ دهی  نبود  از  انتقاد 
انجام شده در  اقدامات  ارائه گزارش  خصوص 
نامه درخواست در  بافت فرسوده کرج گفت: 
تاریخ دوم مهرماه با مهلت ۱۰ روزه ی پاسخ دهی 

ارسال شده است،  اما تاکنون جوابی دریافت 
نکرده ایم.اقدامات انجام شده در بافت فرسوده 
طی یک سال گذشته به تفکیک مناطق ۱۰ گانه، 

اقدامات سازمان نوسازی در خصوص بازآفرینی 
شهری و تعداد پروژه های انجام شده در بافت 
فرسوده با جزئیات به تفکیک و تشریح پیشرفت 

فیزیکی آن ها، تعداد قراردادهای در دست اقدام، 
با  فرسوده  بافت  برای  وام مصوب  اخذ  نحوه 
نرخ بهره پایین و اقدامات انجام شده از سوی 
شهرداری جهت اخذ وام برای مالکان واقع در 
بافت تاکنون، از جمله مواردی بود که رئیس 
کمیسیون معماری، شهرسازی و بافت فرسوده 
پیرامون آن ها  شورای شهر کرج از شهرداری، 
مستندات و توضیح خواست.رسولی هم چنین 
از شهرداری خواست که لیست دریافت کنندگان 
وام های نوسازی بافت فرسوده همراه با شرح 
گفت:  پایان  در  او  دهد.  ارائه  را  خدمات 
امیدواریم ارسال مستندات در خصوص تعداد 
با  همراه  مناطق  در  شهرداری  نوسازی  دفاتر 
این  اقدامات جاری  و  تماس  نشانی و شماره 
به  سریع تر  هرچه   قطعات  تجمیع  برای  دفاتر 

شورای اسالمی شهر ارسال شود.

عضو شورای شهر کرج انتقاد کرد:

فقدان پاسخگویی شهرداری در ارائه مستندات اقدامی بافت های فرسوده کرج

تجدید آگهی مناقصه 
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
دارد  باستناد موافقت نامه سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان تهران به شماره  1793270 
و  تخریب  به  نسبت   1396/12/28 مورخ 
بازسازی ساختمان از طریق مناقصه نامحدود 

اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه و 
کسب اطالعات بیشتر به واحد عمران مراجعه 

نمایند. 
مبلغ اعتبار : 50/000/000/000 ریال 
پایان تحویل مدارک : 1397/9/12

محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

آگهی مناقصه عمومی  نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن کارکنان موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 
کارکنان  مسکن  پروژه  بتنی  اسکلت  اجرای  عملیات  دارد  نظر  در 
خود به مساحت تقریبی 20/000 مترمربع واقع در ضلع شمالی بلوار 
سربازان گمنام کرج را از طریق مناقصه به اشخاص حقیقی و حقوقی 
واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان برای دریافت اسناد مناقصه و 
روبروی  کرج  آدرس  به  نقشه¬ها  و مالحظه  پروژه  محل  از  بازدید 
دهقان ویالی اول موسسه تحقیقات علوم دامی کشور دفتر تعاونی 
مسکن )تلفن تماس : 02634256001 داخلی 262( مراجعه نمایند. 

شماره  حساب  به  ریال  میلیون  دو  مبلغ  به  بانکی  فیش  واریز 
14005109633 بانک مسکن شعبه مرکزی کرج بنام تعاونی جهت 

دریافت اسناد مناقصه الزامی است. 
تاریخ  از  سربسته  پاکت  تحویل  و  مناقصه  اسناد  دریافت  مهلت 

97/8/23 لغایت پایان وقت اداری 97/8/30 می-باشد.
سایر جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است. 

تعاونی در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. 

شرکت تعاونی مسکن کارکنان موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 

مفقودی
به  –زرشکی   ۱۳۸۶ مدل     ۱۰۰ پویا  پیشرو-  موتورسیکلت  سبز  برگ 
تنه  وشماره   ۸۱۰۰۱۸۰۷ موتور  شماره  به  پالک۳۸۳۸رشت-۱۹  شماره 

۱۰۰W۸۶۰۰۱۴۱***NCR   بنام سیدمهدی موسویان مفقود وفاقد اعتبار است 
 گیالن

آگهی مفقودی
شماره  به  غالمعلی  فرزند  عبدالملکی  اسدی  آرش  اینجانب  دانشجوئی  کارت 
دانشجوئی ۹۶۱۲۵۰۶۶ و کدملی ۲۱۷۰۳۳۷۲۰۲ دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر 
مقطع کارشناسی دانشگاه علم و فناوری مازندارن واحد )بهشهر( مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم سجاد فیروزی بلسکله  فرزند 

مظفر   
خواهان آقای /خانم ذبیح اله ارفعی دادخواستی  به طرفیت خوانده آقای/خانم سجاد 
فیروزی بلسکله  فرزند مظفر   به خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۲۹۲۹۴۰۰۷۹۵  شعبه دوم  دادگاه عمومی  بخش چهاردانگه 
ثبت و وقت رسیدگی به مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۰۹:۳۰  تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف ۱۸۹۲
منشی دادگاه  بخش شعبه دوم  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه  

آگهی مزایده  
اجرائیه  شماره  به  صادره  فروش  دستور  مطابق  اجرایی     ۹۳۰۲۲۲ پرونده   در 
۹۳۰۱۴۲۲۸۸۵۶۰۰۲۶ صادره از شعبه ششم دادگاه حقوقی اسالمشهر به نفع محمد مسعود 
بکاء زاده فرزند علی اکبر به زیان خانم ها فریبا صدیقه و خدیجه و آقایان محمد سعید 
بکاء زاده مجهول المکان  و مجتبی بکاء زاده مجهول المکان مبنی بر فروش پالک ثبتی 
۴۲/۹۹۷۷ و تقسیم بهای آن به میزان سهم االرث الشاره هریک از وراث اموال مورد مزایده 

به شرح ذیل می باشد:
-شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۸ متر مربع قطعه ۶۶ تفکیکی به شماره ۹۹۷۷ 
فرعی از ۴۲  اصلی مفروز و مجزی شده از ۳۵۶ فرعی از اصلی مذبور واقع در بخش 
۱۲ تهران- قاسم آباد شاهی که ذیل ثبت ۲۲۵۶۰۲ دفتر ۱۰۰۳ صفحه ۲۹۸ سند مالکیت 
دفترچه ای به شماره چاپی ۱۳۸۲۴۵ به تاریخ ثبت ۱۳۵۴/۰۲/۱۸ به نام آقای محمد انصاری 
ثبت و صادر گردیده است سپس مع الواسطه مطابق سند قطعی شماره ۱۲۹۳۵۷ مورخ 

۱۳۷۹/۰۸/۰۸  به نام آقای علی اکبر بکاء زاده انتقال داده شده است. 
حدود اربعه شماال بطول ۶ متر به خیابان ۱۰ متری- شرقا بطول ۱۸ متر به قطعه ۶۵ 
تفکیکی- جنوبا بطول ۶ متر به قطعه ۱۲۳ تفکیکی- اربعا بطول ۱۸ متر واقع در اسالمشهر- 

خ زرافشان-ک ۳۶- پ ۶۱ .
مشخصات ملک عبارتست از: ارزیابی قطعه زمینی ) قواره جنوبی( بمساحت ۱۰۸ متر مربع 
با بنایی احداثی در آن به شماره پالک ثبتی ۴۲/۹۹۷۷ که مطابق بازدید به عمل آمده ملک 
فوق ساختمانیست در یک طبقه قدیمی ساز با نمای سنگ و درب فلزی و موزاییک و دیوار 
و سقف سفید کاری و دارای یک خواب و سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه اوپن و 
حیاط در پشت ساختمان دارای آب، برق و گاز در زمان بازدید ملک خالی از سکنه میباشد، 
ارزش ششدانگ پالک مذکور بصورت عرصه و اعیان به مبلغ ۵/۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  معادل  

پانصد و سیزده میلیون تومان بر آورد و قیمت پایه مزایده تعیین می گردد.
۱-توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور استیفای 
حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد. ۲- محل فروش اموال: 
اجرای احکام مدنی یک دادگستری شهرستان  اسالمشهر است. ۳- هر کس می توان ۵ روز 
قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده 
سه شنبه ۹۷/۰۹/۰۵ از ساعت ۹ الی  ۱۰ صبح می باشد برنده مزایده ده در صد قیمت 
پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز 
نخواهد کردپرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد 

فردای همان روز در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد. م/الف ۱۸۹۴
مدیر اجرای احکام مدنی یک دادگستری  اسالمشهر

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم میالد رحیمی  فرزند اماموردی   
خواهان آقای /خانم ذبیح اله ارفعی دادخواستی  به طرفیت خوانده آقای/خانم میالد 
رحیمی  فرزند اماموردی به خواسته مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹۷۰۹۹۸۲۹۲۹۴۰۰۷۹۴  شعبه دوم  دادگاه عمومی  بخش چهاردانگه ثبت و 
وقت رسیدگی به مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ساعت ۰۹:۰۰  تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف ۱۸۹۱
منشی دادگاه  بخش شعبه دوم  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه  

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  قانون مذکور مستقر  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: ۱-پرونده کالسه ۹۹۴و رای شماره ۱۰۰۰۰۷۷۴   مورخه 
۹۷/۲/۲۴ به تقاضای حسین منصوری راد فرزند لطیف نسبت به یک و نیم دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۷۳/۳۷ متر مربع مجزی شده از پالک ۸ فرعی 
از ۴۳  اصلی واقع در بخش دوشهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 

)رسمی( عبدال بختیاری نژاد 
۲- پرونده کالسه ۹۹۵و رای شماره ۱۰۰۰۰۷۷۰   مورخه ۹۷/۲/۲۴ به تقاضای احسان 
منصوری راد فرزند لطیف نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت ۱۷۳/۳۷ متر مربع مجزی شده از پالک ۸ فرعی از ۴۳  اصلی واقع در بخش 

دوشهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( عبدال بختیاری نژاد 
۳- پرونده کالسه ۹۹۶و رای شماره ۱۰۰۰۰۷۸۲   مورخه ۹۷/۲/۲۴ به تقاضای محمد 
حسن منصوری راد فرزند لطیف نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۱۷۳/۳۷ متر مربع مجزی شده از پالک ۸ فرعی از ۴۳  اصلی 
واقع در بخش دوشهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( عبدال 

بختیاری نژاد 
۴- پرونده کالسه ۹۹۷و رای شماره ۱۰۰۰۰۷۷۸   مورخه ۹۷/۲/۲۴ به تقاضای محمد 
باقر منصوری راد فرزند لطیف نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۱۷۳/۳۷ متر مربع مجزی شده از پالک ۸ فرعی از ۴۳  اصلی واقع 
در بخش دوشهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( عبدال بختیاری 
نژاد رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی 
موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می 
باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای 
مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۱۳۹
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۸/۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۸/۲۲ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 قسمتی ازپالک چهاراصلی بخش دورامهرمز

نظربه اینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
صفرحاج  آقای  مفروزی  وتصرفات  رامهرمزمالکیت  مستقردرثبت  سندرسمی  فاقد 
ازرامهرمزرا  ۷۹۰صادره  ۱۹۱۰۵۹۲۵۱۱بشناسنامه  کدملی  دارای  فرزندرمضان  دولی 
برابررای شماره   ۱۳۹۷۶۰۳۱۷۰۰۵۰۰۰۱۸۳مورخه ۹۷/۱/۲۲تائید نموده وآگهی های 
ماده۳قانون تعیین تکلیف انتشاریافته لذا تحدید حدود پالک موصوف به نام مشارالیه 
رامهرمز  آدرس  به  ۹۳/۳مترمربع  مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  عنوان  تحت 
به  مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۰ازساعت ۹الی۱۲ظهر  شنبه  درروزسه  دوم  متری  فاز۴شانزده 
استناد ماده۱۴قانون ثبت انجام می گیرد لذا بدینوسیله به موجب این آگهی بمالکین یا 
مجاورین وصاحبان حقوق ارتفاقی اخطارمی گرددکه عملیات تحدید حدود ونقشه 
برداری درساعت وروز مقرردرآگهی انجام وشروع خواهد شدواعتراض نسبت به 
حدود یا حقوق ارتفاقی با توجه به ماده ۲۰قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود به مدت ۳۰روز پذیرفته خواهد شد.شماره م الف:۱۲/۴۵۸
باغدار-کفیل ثبت اسناد و امالک رامهرمز

آگهی
۹/۷۶۰/۹۷ش 

مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل اختالف به نشانی اذربایجان غربی- شهرستان 
خوی –اداره زندان خوی

خواهان : بانک ملت  به وکالت جعفرصادق دادگر-ادرس: خوی خ امام – مجتمع 
نوراله خان  خوانده : ۱-محمد حاجی لو ۲- اصغر شیخالری 

 موضوع: صدور قرار تامین خواسته
گردشکار: خواهان / وکیل بشرح باال بطرفیت خواند دادخواستی بخواسته فوق اقامه 
و در دخواست رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته  به  استناد مدارک موجود در 
پرونده رانموده است که پس از قبول دادخواست و ثبت  به کالسه  فوق شعبه در 
وقت فوق العاده  بتصدی امضا کننده و در حضور/غیاب خواهان / وکیل  تشکیل و با 

بررسی اوراق پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید
قرار تامین خواسته

نظر به اینکه خواهان بانک ملت  به وکالت جعفرصادق دادگر بطرفیت  ۱-محمد 
حاجی لو ۲- اصغر شیخالری در خواست صدور قرار تامین خواسته  باستناد به یک 
فقره قرارداد  بمبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بشماره۹۵۱۹۵۵۴۵۲/۳۶    نموده  به لحاظ  
سررسید ان ارکان و شرایط صدور در خواست فراهم شده است لذا شورا با قبول در 
خواست به استناد  بند)الف-ب-ج یا د ( ماده ۱۰۸  قانون ایین دادرسی مدنی قرار 
تامین خواسته  ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از اموال بال معارض خوانده تا پایان رسیدگی 
صادر و  اعالم می دارد : اینقرار پس از ابالغ قابل اجرا ظرف مدت ده روز قابل 

اعتراض  در این مرجع میباشد و هزینه اجرا بعهده خواهان میباشد 
رضا علیقلی پور قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان خوی   

دادنامه 
شماره دادنامه۹۷/۱۰۸۳   شماره پرونده ۲۰/۹۷/۵۱۴/ش 

مرجع رسیدگی : شعبه-بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی  - بلوار مطهری 
بلوار اصفی –جنب دادسرا

خواهان آقای بهروز خلیل زاده فرزند حمید  با وکالت  اقای جعفرصادق دادگر- خ 
امام –کوچه نواله خان – مجتمع نوراله خان- طبقه ۴ واحد ۱۱  

خوانده : منصور-سیدرضا  نام خانوادگی قربانی- رضوی علوی فرزند رسول- سید 
اسداله –هر دو مجهول المکان 

موضوع : اعتراض به  قرار رد دفتری
در خصوص اعتراض آقای بهروز خلیل زاده فرزند حمید  با وکالت  اقای جعفرصادق 
دادگر  نسبت به قرار صادره رد دفتری به شماره ۲۰/۹۷/۵۱۴/ش با عنایت به محتویات 
پرونده و نظر به اینکه اعتراض در مهلت قانونی واصل گردیده است و ادرس ونحوه 
ابالغ  اخطاریه توسط خواهان اعالم گردیده است  لذا مستندا به ماده ۵۴ قانون ایین 

دادرسی مدنی قرار صادره نقص میگردد و قرار صادره قطعی است 
قاضی شعبه بیستم شورای حل اختالف شهرستان خوی-حیدرحمانی 

برگ اجرائیه 
محکوم له یونس آشام  فرزند محمد علی شغل آزاد به نشانی خوی –بلوار مطهری 
– کوچه شهید علم قلیلو – متانت ۲ –پالک ۳۶  و محکوم علیه محمد سرلک نژاد  
شغل آزاد -مجهوال المکان   بموجب دادنامه شماره   ۸۴۶ مورخه    ۹۷/۶/۱۲ شورا 
ی حل اختالف  شعبه ۲۰ که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر 
استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت خوانده   محمد سرلک 
نژاد به حضور در یکی از دفاتر رسمی خوی و تنظیم سند خودرو  بنام خواهان  و  
پرداخت هزینه ابطال صادر و اعالم میدارد  ضمنا و پرداخت نیم عشر دولتی به عهده 

محکوم علیه میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: ۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- 
مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت 
جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و 
پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی 
ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید 
شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
دبیرخانه شعبه 20  شورا-میرعلی اصغر سید موسوی

قاضی شعبه 20  شورای حل اختالف خوی  –حیدر  رحمانی
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ایجاد ۱۵۰ مرکز درمان اعتیاد به الکل 

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس مصوبه این ستاد با 
همکاری وزارت بهداشت و وزارت کشور قرار است مسئوالن فنی ۱۵۰ مرکز 

درمان اعتیاد آموزش ببینند و خدمات درمان اعتیاد به الکل نیز ارائه کنند.
در چند ماه اخیر برپایه آمارهای وزارت بهداشت و درمان حدود ۹۶ نفر به 
علت مصرف مشروبات الکی در استان های مختلف کشور جان باختند. در 
همین زمینه »ایرج حریرچی« سخنگوی وزارت بهداشت گفته است که تاکنون 
۹۵۹ تن به علت مصرف مشروبات الکی دچار مسمومیت شده اند که البته در 
هفته های اخیر موجی که درباره مسمومیت با الکل ایجاد شده غیرعادی به 
نظر می رسد.  حریرچی گفته است: از مجموع ۹۵۹ فرد مسموم شده با الکل 
۴۰۲ نفر د ر استان البرز، ۳۲۶ نفر د ر هرمزگان، ۷۶ نفر د ر خراسان شمالی و 
۶۱ تن د ر تهران بود ه اند  همچنین ۹۶ نفر از آنان فوت کرد ه اند ، ۳۰۵ تن د یالیز 

و ۲۷ نفر نیز نابینا یا کم بینا شد ه اند .
پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به پرسش خبرنگار 
اجتماعی ایرنا درباره پروتکل درمان اعتیاد به الکل، اظهار داشت: مسئولیت 
مبارزه با اعتیاد الکل و درمان آن برعهده وزارت کشور و وزارت بهداشت است 
و ستاد مبارزه با مواد مخدر صرفا متولی مبارزه و درمان مواد اعتیاد آور افیونی، 
محرک و روانگردان است اما اهمیت این موضوع را به خوبی درک کرده ایم.

وی تصریح کرد: الکل در طبقه بندی وظایف قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
جای ندارد و باید در این خصوص نمایندگان وزارت بهداشت توضیح دهند 
اما ستاد مبارزه با مواد مخدر از باب همکاری و مشارکت در این امر، ۱۵۰ مرکز 
درمانی را مجاز به ارائه خدمات درمان اعتیاد به الکل کرده است اما پروتکل آن 
توسط وزارت بهداشت تدوین می شود.  معاون کاهش تقاضا ومشارکت های 
مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: این اقدام دو حسن دارد؛ یکی اینکه 
ساز و کار مجدد برای راه اندازی مراکز درمان اعتیاد به الکل هزینه نمی شود 
همچنین چون مصرف الکل عالوه بر قبح اجتماعی، قبح شرعی هم دارد، این 
افراد با مراجعه به مراکز ترک اعتیاد، البه الی سایر مراجعه کنندگان گم می 

شوند، برچسب اجتماعی نمی خورند و تحت درمان قرار می گیرند.
افشار یادآور شد: در جلسات شورای اجتماعی کشور موضوع اعتیاد به الکل، 
توزیع ناخالصی ها و اتفاقاتی که به دلیل جایگزینی الکل متیلیک به جای الکل 
اتیلیک رخ داد و تعداد قابل توجهی مرگ و عوارض جسمی به همراه داشت، 

کامال واکاوی شده است. 

دیابت بی صدا می آید

۱۱درصد جمعیت باالی ۲۵ سال کشور به دیابت نوع ۲ مبتال هستند، این آمار 
وزارت بهداشت است که به گفته مسئوالن این دستگاه ۸۰ درصد موارد این 
بیماری قابل پیشگیری استاسداهلل رجب، رئیس انجمن دیابت ایران در گفت 
وگو با ایرنا می گوید: دیابت دارای نوع ۱ و ۲ است. نوع یک آن ارثی و نوع 
شایع تر است و بر اثر چاقی و اضافه وزن، استرس و اضطراب بروز می یابد.

وی می افزاید: با توجه به اینکه برخی از بیماران مبتال به دیابت از بیماری 
خود اطالع ندارند، باید اطالع رسانی دقیق تری در این زمینه انجام شود. 
رجب، بهترین روش شناخت این بیماری را غربالگری می داند و می گوید: 
بیشتر موارد ابتال به دیابت از سن ۳۰ سالگی به بعد دیده می شود، با توجه به 
تغییر فرهنگ زندگی، تغذیه نامناسب و کاهش فعالیت جسمی، ابتال به این 
نوع دیابت در سنین ۱۳ یا ۱۴ سالگی هم دیده شده که تا ۸۰ درصد قابل 

پیشگیری است.
وی اظهار می دارد: پیشگیری از شیوع دیابت نیاز به عزمی ملی دارد، وزارت 
بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و شهرداری ها باید در این زمینه 
همکاری کنند، سازمان بهداشت جهانی می گوید کمتر از ۱۰ درصد از کالری 
روزانه باید از قندهای ساده تشکیل شوند، اما ممکن است این رقم در رژیم 
غذایی ما به ۴۵ درصد نیز برسد و الزم است روزانه پنج تا شش واحد میوه 

مصرف کنیم، اما حدود ۹۰ درصد از ما این کار را انجام نمی دهیم.

خبر

 استفاده از پتانسیل دندانپزشکی 
در صادرات

زمینه  در  جدید ۲۰۲۰  افق های  سمپوزیوم  رئیس 
ایمپلنت، زیبایی و بازسازی استخوان، گفت: اقتصاد 
ایران اگر به سوی صادرات علم حرکت کند هیچ 
تحریم یا فشاری نمی تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار 

دهد.
به  اشاره  با  مسلمی  بابک  زمان،  پیام  گزارش  به 
پتانسیل  اظهارداشت:  ایران،  نفتی  تحریم های 
دندانپزشکی ایران که دارای رتبه های باالی جهانی 
است و در جایگاه برتر منطقه ای قرار دارد می تواند 
بخشی از وابستگی درآمدی کشور را به درآمدهای 
نفتی تامین کند.  وی افزود: دندانپزشکان گاهی به 
دلیل تمرکز در مسائل علمی و افزایش سطح معلومات 
خود از مدیریت توانمندی های خود غافل می شوند 
که با کمک گرفتن از مدیران بخش خصوصی می 
توانند توانمندی های خود را در سطوح جهانی به 
دنیا نشان بدهند.  رئیس سمپوزیوم افق های جدید 
۲۰۲۰ در زمینه ایمپلنت، زیبایی و بازسازی استخوان 
ادامه داد: متاسفانه برخی از مدیران و فعاالن اقتصادی 
از پتانسیل فوق العاده حوزه سالمت و بخش علمی 
کشور خصوصا حوزه دندانپزشکی غافل مانده اند.  
مسلمی بیان داشت: مدیران می بایست فرصت طلب 
باشند و فرصت های اقتصادی اگر شکار نشود به 
راحتی از دست خواهند رفت و گاهی ممکن است 
باعث آسیب شود.  وی بیان داشت: علم دندانپزشکی 
ایران اگر بوسیله مدیران باتجربه درست مدیریت 
شود تاثیر به سزایی بر میزان درآمد پزشکان درپی 
خواهد داشت و همچنین به تبع آن دریافت خدمت 
بهتر را برای مراجعه کنندگان و بیماران به همراه 
خواهد داشت.  مسلمی افزود: باور این عقیده که 
به  را  دندانپزشکی  جمله  از  علمی  بتوان خدمات 
خارج از ایران صادر کرد از نظر دندانپزشکان امری 
محال و ناباورانه است ولی ما  به تجربه نشان داده ایم 
که این امر امکان پذیر است و عواید آن هم برای 
همچنین  دندانپزشکان  جامعه  برای  هم  و  کشور 
برای مردم بسیار زیاد خواهد بود. وی بیان داشت: 
این گونه تحرکات نه تنها در زمینه خدمات درمانی 
و نیروی انسانی متخصص، بلکه در زمینه تولیدات 
داخلی و تقویت تولید کنندگان داخلی و تجهیزات 
به وجود خواهد  دندانپزشکی، فرصت مناسبی را 
نیز رساندن تولیدات داخلی به  آورد که الزمه  آن 
استانداردهای جهانی برای رقابت با تولیدکنندگان 
خارجی خواهد بود. مسلمی خاطرنشان کرد: فروش 
از  یکی  همواره  کشور  طبیعی  منابع  صادرات  و 
چالش های پیش روی جمهوری اسالمی ایران و همه 
دولت ها بوده است که با تمرکز و حمایت دولت و 
هموار کردن مسیر سرمایه گذار بخش خصوصی در 
مجامع بین المللی در آینده ای نزدیک بخشی از دغدغه 
دولت ها در وابستگی به صادرات نفت مرتفع خواهد 
شد و فشارهایی که در حال حاضر به اقتصاد ایران 

وارد می شود را کم خواهد کرد.

خبر

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، نخستین دغدغه 
مردم را اعتیاد و مواد مخدر خواند و بر انجام اقدامات 
خالقانه و مبتکرانه در حوزه پیشگیری از اعتیاد تاکید 

کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دکتر اسکندر مومنی 
گفت: در سال ۲۰۰۱ میالدی تولید مواد مخدر در 
افغانستان، ۲۰۰ تن بود اما این رقم بعد از گذشت 
دو دهه، به ده هزار تن رسیده است، یعنی حدود ۵۰ 
برابر شده است.وی با بیان اینکه اولویت ستاد مبارزه 
با مواد مخدر پیشگیری از اعتیاد است و پیشگیری 
بر درمان تقدم دارد، افزود: ایران در مسیر توزیع و 
ترازیت مواد مخدر از افغانستان به اروپا قرار دارد، 
لذا با توجه به تاثیرپذیری کشورمان از این امر، در 
کنار اقدامات مقابله ای، باید اقدامات پیشگیری نیز 
با جدیت انجام شود؛ چرا که کشورهایی در حوزه 
بوده اند که در هر دو  مواد مخدر موفق  با  مبارزه 
حوزه مقابله و پیشگیری کار کرده اند.دبیرکل ستاد 
بیان کرد: در نظرسنجی های نیروی انتظامی که طی ۵ 
سال گذشته صورت گرفته است، بزرگترین دغدغه 
مردم، اعتیاد و مواد مخدر عنوان شده و گزینه هایی 
مثل امنیت، سرقت، نزاع و... غالباً جابجا می شده 
اما اعتیاد همواره اولویت نخست مردم بوده است.
مومنی با تاکید بر اینکه هزینه های اعتیاد فقط مربوط 

به شخص معتاد نیست، تصریح کرد: طبق برآوردها 
و تحقیقات علمی، خسارت مستقیم و غیرمستقیم 
ناشی از اقتصاد مواد مخدر در ایران ۱۹۹ هزار میلیارد 
تومان است که معادل ۱۱.۷ درصد تولید ناخالص 
ملی است.وی بیان کرد: جان آدمی از اهمیت زیادی 
برخوردار است، در شش ماه نخست امسال، ۹ نفر 
در مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسیده اند، علی 
ایحال باید همچنان برنامه های حوزه مبارزه با مواد 
مخدر با جدیت و با هدف نجات جان بشریت ادامه 
یابد.وی بر ایجاد حساسیت در بین مردم نسبت به 
امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و بیان داشت: 

هر کسی در هر جایگاه و موقعیت اجتماعی که 
قرار دارد و با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد، 
باید به مواد مخدر و پیشگیری از آن، توجه جدی 
داشته باشد، به گونه ای که همواره ملکه ذهنش باشد.
مومنی ادامه داد: باید اقدامات خالقانه و مبتکرانه در 
حوزه پیشگیری از اعتیاد انجام شود تا شاهد کاهش 
میزان اعتیاد در جامعه باشیم.وی بیان کرد: در حوزه 
پیشگیری از اعتیاد می توان از جامعه های کوچکتر 
همچون روستاها آغاز کرد، بدون شک ساختارهای 
کوچکتر، هزینه های کمتری دارند، روستاها ظرفیت 
بزرگی همچون خانواده، نهادهای حاکمیتی، شوراها 

و روحانیت محلی دارند که می توان گام های جدی 
و عملی را در آن مناطق اعمال کرد.دبیرکل ستاد 
گفت: درمان اعتیاد بسیار سخت است و عالجش 
آن است که همه دستگاه ها و نهادها تالش کنند، 
حمایت خانواده و پذیرش فرد نیز از بهترین اقدامات 
در حوزه درمان است.مومنی بیان داشت: یکی از 
جمله  از  اجتماعی  آسیب های  ملی،  موضوعات 
اعتیاد است، مقام معظم رهبری )مدظله العالی( نیز 
پیگیری  را  اجتماعی  آسیب های  موضوع  شخصاً 
می کنند و شخص رییس جمهور نیز به کرات در 
سخنرانی هایشان، بر رفع آسیب های اجتماعی تاکید 
دارند.وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیری از اعتیاد در 
بلند مدت نتیجه می دهد، گفت: نهادهای فرهنگ ساز 
باشند  داشته  توجه  اعتیاد  از  پیشگیری  حوزه  به 
و از ظرفیت های فرهنگی به نحو احسن در این 
حوزه استفاده کنند.مومنی در پایان بر اجرای طرح 
جمع آوری معتادان متجاهر و ایجاد فضای امن برای 
مردم تاکید کرد و گفت: درخصوص اجرای ماده 
۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر و نیز مراکز درمان، 
نگهداری و کاهش آسیب معتادان ماده ۱۶ همان 
قانون، منابع الزم را در اختیار داریم، اگر برنامه مدون 
و مناسبی چیده شود بودجه های آن اختصاص داده 

می شود.

خسارت 199000 میلیاردی موادمخدر بر اقتصاد ایران

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: تبلیغ ۳۶ قلم کاالی آسیب 
رسان به سالمت از جمله ساالد الویه، انواع نوشابه های گازدار، 
چیپس سیب زمینی، انواع روغن سرخ کردنی و انواع پنیر خامه 

ای ممنوع شد.
دنبال  به  گفت:  جهانپور  کیانوش  دارو،  و  غذا  سازمان  از 
برگزاری جلسات متعدد با حضور مسئوالن مربوطه در حوزه 
های بهداشت، غذا و دارو و همچنین سازمان ملی استاندارد، 
فهرست اقالم کاالها و اقدامات آسیب رسان به سالمت بازنگری 

و اولویت بندی شد. 
وی ادامه داد: به این ترتیب ۳۶ قلم کاال و اقدام آسیب رسان 
سالمت، شناسایی و اولویت بندی شدند؛ مورد اول تا ۲۲ این 
فهرست در اولویت نخست، ۲۳ تا ۲۸ در اولویت دوم و ۲۹ تا 

۳۶ در اولویت سوم قرار گرفتند. 
جهانپور با اشاره به ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت و بند ج ماده ۷ قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور، گفت: بر اساس این موارد قانونی و 
لزوم اجرای آن و همچنین به منظور صیانت از سالمت جامعه 
به ازای تبلیغات اقالم این فهرست و جلوگیری از القای مصرف 
آنها، روز گذشته سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و 
فرهنگ  عباس صالحی، وزیر  به  ای  نامه  در  پزشکی  آموزش 
و ارشاد اسالمی و علی عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما، 
اعمال ممنوعیت تبلیغات اقالم این فهرست را در تمام رسانه ها 

و مراجع تبلیغاتی خواستار شد. 

تبلیغ 36 قلم کاالی ضد سالمت 
ممنوع شد

نماینده مردم شهریار، قدس و مالرد در مجلس گفت: استان 
تهران در شرایط کنونی حدود ۴۲ شهر را در خود جای داده 
است. نماینده مردم شهریار، قدس و مالرد در مجلس گفت: 
خود  در  را  شهر   ۴۲ حدود  کنونی  شرایط  در  تهران  استان 
جای داده است. محمد محمودی شاه نشین در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به رویکرد دولت در 
حوزه توسعه شهرهای اقماری، گفت: دولت و مجلس به دنبال 
توسعه شهرهای اقماری و حومه ای تهران نیستند، زیرا حفظ 
و ساماندهی وضعیت موجود استان تهران ضروری است و 
در این راستا است که طرح انتقال پایتخت سیاسی در مجلس 
دنبال می شود. نماینده مردم شهریار، قدس و مالرد در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه استان تهران در شرایط کنونی از 
نظر جمعیتی در حال انفجار است، ادامه داد: در شرایط کنونی 
شهرهای اقماری مجبور هستند که نیازها و سرانه های خود 
را از شهر تهران تأمین کنند و این رفت و آمدها مشکالت 
بسیاری را ایجاد کرده است. وی با اعالم اینکه استان تهران در 
شرایط کنونی حدود ۴۲ شهر را در خود جای داده است، افزود: 
همچنین این استان حدود ۳۰ روستا با جمعیت باالی ۵ هزار 
نفر دارد، از این رو این مسائل نشان دهنده اهمیت مدیریت 
جمعیت در پایتخت است. از ۴۲ شهر موجود در استان تهران، 
اکثریت شهرهای اقماری محسوب می شوند و این مناطق به 
محل خوابگاه خانواده ها تبدیل شده تا شب را در آن مکان 

گذرانده و صبح ها برای کار به تهران بیایند.

 اپیتخت در آستانه
 انفجار جمعییت

با اشاره به لزوم  دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش 
تدوین و تصویب قانون خاص اداری مالی برای فرهنگیان 
گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری محاسن خوبی دارد، 
اما ایراد اصلی آن این است که معلم را یک کارمند مشابه 

کارمندان سایر دستگاه ها دیده است.
منابع  و  مالی  زیرنظام  دو  ادغام  درباره  ادهم  نوید  مهدی 
انسانی و تنظیم یک قانون خاص اداری مالی برای آموزش و 
پرورش به ایسنا گفت : زیرنظام منابع انسانی و اداری و مالی 
دو زیرنظام مستقل ذیل سند تحول بنیادین هستند که دارای 
در دو حوزه مختلف الزم االجرا  قانون  دو  این  هویت اند. 

هستند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه شکل 
گیری این قانون مورد تایید ماست گفت: در زمان تنظیم این 
دو زیرنظام از معاونت توسعه مدیریت خواستیم این کار را 

انجام دهد که در دست بررسی است.
نوید ادهم ادامه داد: قطعا قانون اداری مالی خاص آموزش 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  از  مترقی تر  پرورش  و 
است. قانون مدیریت خدمات کشوری محاسن خوبی دارد، 
اما ایراد اصلی آن این است که معلم را یک کارمند مشابه 
کارمندان سایر دستگاه ها دیده است، در حالی که طبق سند 
تحول بنیادین معلم کارمند نیست و  اصلی ترین مولفه تعلیم 
و تربیت محسوب می شود و باید نگاه آموزشی و تعلیم و 

تربیتی به آن داشت.

هتیه قانون اداری مایل ویژه برای 
فرهنگیان

آگهی
در  که  گردد  می  ابالغ  محمدجعفر  فرزند  زاده  رحمتی  احد  آقای  به  بدینوسیله 
خصوص گزارش پلیس راهور ساوجبالغ مبنی بر رانندگی فاقد گواهینامه تحت 
تعقیب قرار گرفته اند با عنایت به مجهول المکان بودن متهم در اجرای ماده ۱۷۴ 
قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد جهت اخذ توضیح ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه ۱۰۴ کیفری حاضر گردید. بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. ۱۷۵۶۱م/ الف
دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری دو هشتگرد 
استان البرز- هشتگرد - سایت اداری - بلوار ایت  اهلل خامنه ای

متن آگهی احضار متهم 
مجتمع دادگاه های عمومی کیفری دو شهرستان کرج به موجب گزارش 
متهمان  برای  پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۲۶۴۴۹۰۰۴۷۲  ضابطین قضائی در 
۱- حدیثه بیگدلی ۲- راضیه گودرزوند چگینی ۳- صادق حاج محمد 
حسین با اتهام خرید و فروش و نگهداری بیسیم غیر مجاز تقاضای کیفر 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   ۹  :۰۰ ساعت   ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ مورخه 
مقررات  اجرای  در  و  متهمان  به  و عدم دسترسی  بودن  المکان  مجهول 
مواد ۱۷۴، ۳۴۴ و ۳۹۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
اتهام  از  تا متهمان جهت دفاع  امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر  در 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. ۱۷۵۶۲ 

م/الف
مدیر شعبه 107 دادگاه کیفری دو کرج - جمشیدی

شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهرستان کرج )107 جزایی سابق(

دادنامه
پرونده کالسه: ۹۶۰۹۹۸۲۶۱۸۸۰۰۸۳۶ شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری دو شهرستان 

کرج )۱۰۷ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۶۱۶۶۰۰۳۶۸
شاکی : 

البرز - آزادگان خ اردالن ۵  آقای عالی کیوان فر فرزند سردار به نشانی 
مجتمع سفق پ ۲ و ۲۳

شهرک  کرج   - البرز  نشانی  به  چنگیز  فرزند  شاهی  وحید  آقای   : متهم 
ولیعصر م زاخدی خ سجادی جنوبی ک سلیمی آزاد پ ۲۸

اتهام : توهین نسبت به ماموران حین انجام وظیفه
نظر است  پرونده کالسه فوق تحت  العاده  تاریخ فوق در وقت فوق  در 
دادگاه با مداقه در جمیع اوراق پرونده با اعالم ختم رسیدگی با استعانت 

از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید : 
راي دادگاه 

با سواد  و  فرزند چنگیز ۳۳ ساله  آقای وحید شاهی   اتهام  در خصوص 
و  اهل و ساکن کرج )آزاد( با صدور قرار قبولی کفالت دایر بر ارتکاب 
بزه توهین به مامور دولت در حین انجام وظیفه دادگاه نظر به محتویات 
پرونده و مالحظه شکایت شاکی و کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرای 
عمومی و انقالب کرج به شماره ۹۷۱۰۴۳۳۰۵۶۰۰۰۸۱۳ مورخ ۹۷/۲/۱۸ 
و گزارش مامور و ا قرار صریح متهم در تحقیق مقدماتی دادسرا )ص ۷( 
و ابالغ به متهم جهت حضور در جلسه دادگاه و عدم حضورش در جلسه 
دادگاه و عدم ابراز دفاع و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام 
انتسابی محرز است و عمل نامبرده با ماده ۶۰۹ از قانون مجازات اسالمی 
)تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۷۵( منطبق است و به استناد به 
ماده مرقوم متهم موصوف را به پنجاه ضربه شالق تعزیری محکوم مینماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید 

نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان البرز میباشد. ۱۷۵۶۳ م/الف
زرگری - رئیس شعبه 107 دادگاه کیفری دو کرج 

آگهی حصر وراثت
جعفررستمی به شماره شناسنامه ۲۱۱ به شرح دادخواست به کالسه ۲/۳۲۶/۹۷ از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین اشعار داشته است که شادروان 
فیض اله صالحی به شماره شناسنامه ۳۳۸ در تاریخ ۱۳۲۹/۹/۷ درگذشته و ورثه حین 
الفوت وی عبارتند از افراد ذیل: ۱-محمودصالحی نیا  زایچه:  ۱۲۷۰/۵۷۱۴  پسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ق
شعبه دوم شهری شورای حل اختالف شهرستان پاوه

برگ اجرائیه 
محکوم له حسین حرمت خواه  فرزند عبداله به وکالت آقای جعفر صادق دادگر  به 
نشانی خوی –خ امام – کوچه نوراله خان –مجتمع نوراله خان –طبقه چهارم واحد 
۱۱  و محکوم علیه  بهروز موسی زاده  مجهول المکان موجب دادنامه شماره  ۲۱۶۱ 
مورخه    ۹۶/۱۲/۲۳ شورا ی حل اختالف  شعبه اول که وفق دادنامه شماره --شعبه  
--  دادگاه تجدید نظر  استان قطعیت حاصل کرده است  محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ  ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال با احتساب هزینه دادرسی  بمبلغ۳/۶۰۰/۰۰۰ 
ریال  تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک تا  لغایت  اجرای حکم طبق شاخص  
قیمتها یوم الوصول وحق الوکاله وکیل در حق خواهان  پرداخت نماید. ضمنا پرداخت 

نیم عشر دولتی به عهده محکوم عیله  می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید
 قاضی شعبه اول شورا ی حل اختالف شهرستان خوی – حق ویردی زاده 

برگ اجرائیه 
محکوم له بانک تجارت  با وکالت جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ امام- کوچه 
نواله خان-مجتمع نوراله خان –طبقه چهار واحد ۱۱  و محکوم علیه ۱- رضا طایفه 
قوچعلی ۲- علی رهبری ۳- مهدی قاسم زاده   -مجهوال المکان   بموجب دادنامه 
شماره   ۹۶/۱۴۸۴ مورخه  ۹۶/۱۲/۲۷ شورا ی حل اختالف  شعبه  شانزدهم که وفق 
دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت اصل خواسته 
با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ۳/۶۰۰/۰۰۰  ریال  و تاخیر تادیه از تاریخ ۹۵/۷/۱۰ 
تا یوم الوصول و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  در حق محکوم له  پرداخت 

نماید –ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: ۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- 
مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت 
جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و 
پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی 
ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید 
شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی  شعبه شانزده شورا ی حل اختالف شهرستان خوی–وحید شاه حسینلو 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانم: حسین کوپـائـی  دارای شناسنامه شماره ۴   به شرح دادخواست به کالسه 
۳۷۵/۰۰/۵۹۳ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زهرا حسینی  بشناسنامه  شماره ۲۳۹۱ در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱ اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- حسین محسنی کوپایی فرزند  نور روز علی  ش.ش  ۴ ت.ت ۱۳۲۱  صادره از  

کوهپایه  همسر  متوفی 
  ۱۳۷۲ ۰۰۱۶۳۷۸۹۰۳ ت.ت  فرزند  حسین  ش.ش   کوپایی  محسنی  محمد   -۲

صادره از  تهران  پسر  متوفی
۳- مسعود محسنی کوپایی فرزند  حسین  ش.ش  ۹۲۴۲ ت.ت ۱۳۵۹  صادره از  

تهران  پسر  متوفی
۴- مهدی محسنی کوپایی فرزند  حسین  ش.ش  ۳۲۲۷ ت.ت ۱۳۵۴  صادره از  

تهران  پسر  متوفی
۵- محسن محسنی کوپایی فرزند  حسین  ش.ش  ۲۵۲ ت.ت ۱۳۴۹  صادره از  

شمیران  پسر  متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./ ط ۱۰۴۸
رئیس شعبه 2 شورای حل اختالف اختالف فردیس

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده    ۹۷-۷۹۸-۶ش 

 وقت رسیدگی :   روزسه شنبه  ۹۷/۹/۲۷  ساعت  ۱۱:۳۰ صبح
پادگان  جنب  خوی-  شهرستان  ایثارگران  اختالف  حل  :شورای  گی  رسید  مرجع 

شرفخانلو  خواهان  :بانک مهر اقتصاد به وکالت جعفرصادق دادگر 
خواندگان :۱- احمد ببردل ۲- آرزو رفعت خواه –مجهول المکان 

خواسته :مطالبه     ساعت ۱۱:۳۰ 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله :۱- احمد ببردل 
۲- آرزو رفعت خواه وفق   ماده ۷۳ 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 شش ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی- محمدعلی داور 

متن آگهی
محمودبنازاده  آقای  وضمائم.خواهان  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
خواسته  به  فرزندامیرهوشنگ  کجباف  علی  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
اثبات مالکیت مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹۶۰۹۹۸۶۱۴
رسیدگی  ووقت  ثبت  دزفول  شهرستان  حقوقی  عمومی  ۴۲۰۰۱۸۴شعبه۲دادگاه 
ماده۷۳  موضوع  طبق  دستوردادگاه  که حسب  مورخ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ساعت۱۱:۳۰تعیین 
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان 
مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی 
دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد. 

منشی شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده   ۸۰۰-۶/۹۷ش 

 وقت رسیدگی :   روزسه شنبه  ۹۷/۹/۲۷  ساعت  ۱۱:۱۵ صبح
پادگان  جنب  خوی-  شهرستان  ایثارگران  اختالف  حل  :شورای  گی  رسید  مرجع 

شرفخانلو 
خواهان  :بانک مهر اقتصاد به وکالت جعفرصادق دادگر 

خواندگان :۱-علی شاه حسینی فرزند محمد ۲- رضا کریمی فرزند بابا –مجهول 
المکان 

خواسته :مطالبه وجه چک 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله :۱- علی شاه 
حسینی۲- رضا کریمی وفق   ماده ۷۳ 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 شش ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی- محمدعلی داور 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای هادی گلعذاری دارای شناسنامه شماره   ۱۳۶۴  بشرح دادخواست به کالسه  
۹۷۱۶۰۰/ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه  داده که شادروان احمد گلعذاری بشناسنامه ۳۸۹۰۷   در تاریخ ۹۷/۷/۱۲ 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  هادی گلعذاری 
فرزند  احمد  –ش ش   ۱۳۶۴    خوی –پسر متوفی/۲-  مهدی  گلعذاری فرزند 
احمد -ش  ش     ۴۰۷۵ خوی-پسر متوفی/۳-   فاطمه گلعذاری فرزند احمد -ش  
ش  ۲۷۹۰۱۲۰۹۲۷ خوی-دختر متوفی/۴-   زهرا گلعذاری فرزند احمد  - ش ش  
۲۷۹۱۰۰۸۸۰۲ –اورمیه -دختر متوفی/۵-  معصومه نجار فرزند یوسف   -  ش ش   
۱۰۰۲ خوی- همسر  متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۹۷-۷۹۶-۶ش 

 وقت رسیدگی :   روزسه شنبه  ۹۷/۹/۲۷  ساعت  ۱۱:۴۵ صبح
پادگان  جنب  خوی-  شهرستان  ایثارگران  اختالف  حل  :شورای  گی  رسید  مرجع 

شرفخانلو 
خواهان  :بانک تجارت  به وکالت جعفرصادق دادگر 

خواندگان :۱- مجید ورزکاری۲- عیسی حسن نژاد قورولی ۳- عشقعلی ورزکاری 
–مجهول المکان 

خواسته :مطالبه      ساعت ۱۱:۴۵ 
مجید   -۱: بدینوسیله  خوانده   بودن   المکان  مجهول  به  نظر  خواهان  اعالم  برابر 
ورزکاری۲- عیسی حسن نژاد قورولی ۳- عشقعلی ورزکاری وفق   ماده ۷۳ 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 شش ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی- محمدعلی داور 
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جهش ۲ درصدی قیمت نفت با 
کاهش صادرات سعودی ها

پس از این که عربستان سعودی، اعالم کرد که در ماه 
دسامبر تولید خود را کاهش خواهد داد، قیمت نفت 

برنت ۲ درصد جهش کرد.
روز گذشته، پس از این که عربستان سعودی، اعالم 
کرد که در ماه دسامبر تولید خود را کاهش خواهد 
داد، قیمت نفت برنت ۲ درصد جهش کرد. این 
اقدام احتماال برای متوقف کردن روند سقوط بازار 
نفت صورت می گیرد که در ماه دسامبر، ۲۰ درصد 

قیمت ها را کاهش داد.
قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام برنت برای 
خام  نفت  قیمت  جهانی  بنچ مارک  که  آینده  ماه 
است، تا ساعت ۱۰:۵۰ به وقت تهران، با ۲ درصد 
جهش نسبت به قیمت بسته شده قبلی، به ۷۱.۵۹ 

دالر رسید.
قیمت هر بشکه نفت خام تگزاس غرب امریکا، 
دابلیوتی آی، هم ۱.۵ درصد جهش کرد و به ۶۱.۰۸ 
عربستان  انرژی  وزیر  الفالح-  خالد  رسید.  دالر 
سعودی یکشنبه شب اعالم کرد که کشورش در 
نظر دارد در ماه دسامبر ۰.۵ میلیون بشکه در روز 
از میزان صادرات خود بکاهد. این درحالیست که 
عربستان برای همراه کردن کشورهای دیگر با خود 
برای کاهش هماهنگ صادرات نفت با چشم انداز 

نامشخصی روبرو خواهد بود.
پیتر کرنان، تحلیل گر ارشد انرژی در »اکانومیست 
اینتلجنس یونیت« سنگاپور، می گوید: پس از این 
که به دنبال افزایش تولیدات از سوی سه تولیدکننده 
برتر، آمریکا، روسیه و عربستان سعودی، قیمت های 
کرد،  ماه سقوط  در یک  نفت حدود ۲۰ درصد 
پایین  به  رو  ریسک های  کاهش  روی  بر  اوپک 

تمرکز کرده است.
درصدی   ۲۰ سقوط  مصرف کنندگان،  برای 
قیمت های نفت، یک آسودگی خاطر به همراه آورد. 
اقتصادهای در حال ظهور مهم، نظیر هند، اندونزی 
و ترکیه، امسال با افت ارزش ارزهای خود در برابر 
دالر و هم زمان شدن آن با جهش قیمت های نفت، 
به شدت تحت فشار قرار گرفته بودند، رو به کاهش 

تقاضا آوردند.
شرکت های انرژی آمریکا در هفته منتهی به ۹ نوامبر، 
۱۲ حلقه چاه به تعداد چاههای فعال خود افزودند 
و حاال تعداد آنها بالغ بر ۸۸۶ حلقه می باشد، که 
باالترین سطح آن از مارچ ۲۰۱۵ تا کنون است. 
تعداد چاه ها نشان می دهد که تولید نفت خام آمریکا 
که در حال حاضر، در رکورد ۱۱.۶ میلیون بشکه 
در روز قرار دارد، از این هم بیشتر خواهد شد. 
پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۹ تولید نفت آمریکا 

از ۱۲ میلیون بشکه در روز هم عبور کند.

خبر

 اجرای توزیع کارت انرژی 
در صورت تأیید مجلس

مدتی است که موضوع توزیع کارت انرژی با هدف مدیریت مصرف 
برق مطرح شده، اما در این بین تضادهایی بین صحبت های مسئوالن 

وجود دارد که آینده این طرح را مبهم کرده است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، چندی پیش برای اولین بار موضوع 
توزیع کارت انرژی از سوی داوود فرخزاد - رئیس هیات مدیره 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران - مطرح شد و وی صراحتا اعالم 
کرد که ایده توزیع کارت انرژی به منظور مدیریت مصرف در بین 
مشترکان داده شده که اگر مورد تایید مجلس قرار گیرد، وارد مرحله 

اجرا خواهد شد.
بی  انرژی گفت:  کارت  توزیع  در خصوص جزئیات طرح  وی 
شک این مسئله ابعاد مختلفی دارد که باید از جنبه های گوناگون 
مورد ارزیابی قرار گیرد، اما همانطور که کارت سوخت در بین 
شهروندان توزیع و موجب شد که میزان مصرف کنترل شده باشد 
نیز میزان مصرف برق را  انرژی  با توزیع کارت  قصد داریم که 

مدیریت کنیم.
از ذهن باشد  ایده ای که شاید اجرا و عملی کردن آن کمی دور 
اما محمودرضا حقی فام - سخنگوی صنعت برق کشور نیز روی 
آن صحه گذاشت و اعالم کرد که سه الگوی »اصالح تعرفه ها«، 
پیشنهادهای  پله های مصرفی«  »تغییرات  انرژی« و  »صدور کارت 
وزارت نیرو برای اصالح مصرف برق است و یکی از این سه روش 

برای مدیریت مصرف سال آینده انتخاب و اعمال خواهد شد.
این در شرایطی است که به تازگی محسن بختیار - معاون وزیر 
نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصادی - به ایسنا گفت: در وزارت 
نیرو موضوعی تحت عنوان کارت انرژی مطرح نشده و بنده گمان 

نمی کنم که این مساله در وزارت نیرو عنوان شده باشد.
ایده توزیع کارت انرژی شاید بتواند تاثیرات مثبتی را به دنبال داشته 
باشد، اما به نظر می رسد که مشکالت آن نیز کم نباشد به همین دلیل 
انتظار می رود که این طرح از جهات مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد 

و بعد از آن وارد مرحله اجرا شود.

صادرات »استایرن مونومر« ایران تا اطالع ثانوی 
متوقف شد

یک مقام مسئول در شرکت ملی صنایع پتروشیمی از توقف صادرات 
محصول پتروشیمیایی »استایرن مونومر« تا اطالع ثانوی خبر داد.

صنفی  انجمن  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از سوی  خبری  انتشار  با  همزمان  پتروشیمی،  کارفرمائی صنعت 
»اپیک« مبنی بر توقف صادرات محصول »استایرن مونومر« با هدف 
تامین خوراک صنایع میان دستی و پائین دستی صنعت پتروشیمی، 
استایرن  پتروشیمی هم خبر توقف صادرات  شرکت ملی صنایع 

منومر را تائید کرد.
»مرضیه طهماسبی« سرپرست دفتر صنایع پایین دستی شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی با اشاره به آغاز تعمیرات اساسی پتروشیمی پارس 
تا اول آذر ماه امسال، گفت: با هدف تامین نیاز بازارداخل و حمایت 
از تولید داخل، صادرات استایرن مونومر متوقف شده است و این 

اقدام بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار است.

کوتاه از انرژی

عملیات ساخت فاز سوم پاالیشگاه میعانات 
گازی ستاره خلیج فارس، با نصب برج تقطیر 
۷۰۰ تنی این فاز به همت تالشگران قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیاء)ص( پایان  یافت.

برج  نیوز،  سپاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تقطیر ۷۰۰ تنی فاز سوم پاالیشگاه میعانات 
گازی ستاره خلیج فارس با ارتفاع ۶۹ متر و 
به قطر ۱۱ متر به شیوه نامتعارف تاندوم لیفت 

نامتقارن و با استفاده همزمان از سه جرثقیل 
۱۲۵۰، ۷۰۰ و ۶۰۰ تنی با موفقیت نصب شد.
این  تقطیر در  از نصب برج های  این سطح 
پاالیشگاه برای سومین بار توسط جهادگران 
گروه  سنگین  تجهیزات  نصب  مدیریت 
تخصصی نوح )ع( انجام شد که در شرایط 
محسوب  جهادی  و  خطیر  امری  تحریم، 

می شود.
با نصب این برج، عملیات ساخت فاز سوم 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس پایان  یافت و با 
راه اندازی آن، تولید بنزین روزانه ۱۲ میلیون 
لیتر افزایش یافته و از ۲۴ میلیون لیتر در روز 

به ۳۶ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.
گازی  میعانات  پاالیشگاه  می شود،  یادآور 
پاالیشگاه  نخستین  فارس  خلیج  ستاره 
میعانات  خوراک  اساس  بر  طراحی شده 
هزار   ۳۶۰ پاالیش  ظرفیت  با  کشور  گازی 
هزار  فاز ۱۲۰  سه  قالب  در  روز  در  بشکه 
بشکه ای با هدف تولید بنزین، گازوییل، گاز 
مایع و سوخت جت در ۲۵ کیلومتری غرب 
بندرعباس در زمینی به مساحت ۷۰۰ هکتار 
توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در 
حال احداث می باشد و فاز اول و دوم آن به 

بهره برداری رسیده است.

 عملیات ساخت فاز سوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس پایان  یافت 

عرضه آزمایشی موفق حدود یک میلیون بشکه نفت در بورس؛

خوشرو: عرضه نفت خام در بورس انرژی ادامه می یابد 

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به عرضه آزمایشی 
موفق حدود یک میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی ایران، اعالم 

کرد: فرایند عرضه نفت خام در بورس انرژی ادامه خواهد یافت. 
آبان ماه،  از وزارت نفت، روز یکشنبه- ۲۰  نقل  به  به گزارش زمان 
مرحله دوم عرضه نفت خام در بورس انرژی با موفقیت انجام و تمام 
۷۰۰ هزار بشکه نفت خام عرضه شده، با قیمت ۶۴ دالر و ۹۷ سنت 
معامله شد. پیش از این نیز در مرحله نخست عرضه )ششم آبان ماه(، 
از مجموع یک میلیون بشکه نفت عرضه شده، ۲۸۰ هزار بشکه نفت با 

قیمت ۷۴ دالر و ۸۵ سنت معامله شده بود. 
باره گفت: »فروش هشت محموله ۳۵ هزار  این  سعید خوشرو در 
بشکه  ای در عرضه نخست و فروش ۲۰ محموله ۳۵ هزار بشکه ای در 
مرحله دوم، در مجموع عرضه آزمایشی موفقی را در بورس انرژی رقم 
زد. در جریان این عرضه آزمایشی، بازخوردهایی را دریافت کرده ایم 
و همچنان منتظر پیشنهادها و نظرهای سازنده بخش خصوصی هستیم 
تا با لحاظ کردن آنها، نقاط قوت کار را افزایش دهیم و فضا را برای 

عرضه ای موفق تر و مطمئن تر فراهم کنیم.«
 ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام عرضه شده در رینگ بین الملل بورس 
سفارش   ۲ شامل  خرید  سفارش  سه  قالب  در  دیروز  ایران،  انرژی 
خرید ۲۴۵ هزار بشکه ای و یک سفارش خرید ۲۱۰ هزار بشکه ای، 
در مجموع با ارزشی نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال معامله شد. 
در این مرحله از عرضه، مهلت تسویه بخش ارزی مبلغ صورت حساب 
نهایی )نسبت به اطالعیه عرضه پیشین( از ۵۰ روز به ۶۰ روز پس از 

تاریخ بارگیری محموله افزایش یافت. 
خوشرو با اشاره به تصمیم گیری درباره افزایش مهلت تسویه ارزی 
یادآور می شود:  در عرضه،  قیمتی  انعطاف  و همین طور  به ۶۰ روز 
»همانطور که پیش از این هم گفته بودم، شرکت ملی نفت ایران شرایط 
مساعدی را برای خرید نفت خام از طریق بورس انرژی برای بخش 

خصوصی فراهم کرده است و معتقدیم هیچ خریداری نمی تواند به 
طور مستقیم راحت تر از فرآیندی که در بورس انرژی شکل گرفته، 

نفت خریداری کند.«
بر اساس این گزارش، در مرحله نخست عرضه نفت خام در بورس 
انرژی، نفت با قیمت پایه ۷۹ دالر و ۱۵ سنت عرضه و با قیمت ۷۴ 
دالر و ۸۵ سنت برای هر بشکه معامله شد. در مرحله دوم نیز نفت با 
قیمت پایه ۷۱ دالر و ۵۹ سنت روی تابلوی معامالت رفت و سرانجام 
با قیمت ۶۴ دالر و ۹۷ سنت معامله شد که خوشرو این تغییر قیمت را 
ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت عنوان می کند: »قیمت کنونی نفت 
نسبت به زمانی که اطالعیه نخست عرضه نفت خام در بورس انرژی 
منتشر شد، تقریبا حدود ۱۵ دالر کاهش یافته و این کاهش قیمت به 
طور طبیعی در قیمت فروش نفت در بورس انرژی هم اثرگذار است، 
همان گونه که قیمت نهایی نیز با توجه به قیمت روز نفت در زمان 

تحویل تعدیل خواهد شد.«
وی ادامه داد: »بدون تعارف بگویم، در مرحله نخست عرضه، بخش 
خصوصی کار را جدی نگرفته بود، اما پس از مشاهده فرآیند عرضه در 
مرحله نخست و انعطاف های نفت در فروش، باور کرد نفت به معنای 

واقعی فروشنده است.«
خوشرو در عین حال به نکته مهمی اشاره می کند: »فرآیند عرضه نفت 
خام در بورس، دو بخش دارد که یک بخش آن به عرضه کننده، یعنی 
شرکت ملی نفت ایران مربوط می شود و بخش دوم کار، به آمادگی 
کافی خریداران بستگی دارد که بخش عمده آن به موفقیت خریداران 
در یافتن مقصد نهایی و ارائه ضمانتامه های معتبر بانکی منوط است. 
در  را  توان خود  باید  روند،  این  ادامه  در  بنابراین بخش خصوصی 
شناسایی بازارهای نهایی و شناخت جزئیات عملیاتی تقویت و نسبت 
به اخذ ضمانتنامه بانکی نیز اقدام کند که بدیهی است رقم این ضمانتنامه 

در صورت تجمیع محموله ها، قابل  توجه خواهد بود.«

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰۱۵۰۷مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا 
سلطانی قمشلو بشناسنامه شماره ۱۰ صادره از کرج فرزند سالم اله در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۸۶/۵۰ مترمربع مفروز از پالک شماره 
۴۲۱ فرعی از ۱۷۰ اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقایان مرتضی نصیری خلج 
و عباس اکبر نژاد و با مالکیت مالک اولیه آقای اکبر ترابی تایید می نماید. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۷/۱۷۵۱/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

سیروس قنبرپور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳۹۴۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۱۰۵۱مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مروارید ولی 
زاده درششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۹۹/۴۲ مترمربع قسمتی از پالک ۸ فرعی 
از۲۱اصلی واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان دره مشتری خریداری از 
مالک رسمی آقای بهرام شریفی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۵۹۲ 
امیرحسین خلیلی  رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۷/۰۸/۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۸/۲۲

آگهی مفقودی
برگ سبز و ماشین پژو تاکسی مدل ۱۳۹۵ به شماره شهربانی ایران ۶۲-۹۷۵ت۴۹ به 
شماره موتور ۱۲۴K۰۹۵۸۵۸۱ و شماره شاسی NAAM۱۱VE۰GK۴۸۷۴۴۳ به 

نام ابراهیم علی پور منتی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
ثبتی و اراضی و ساختمانهای  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت   و ماده ۱۳ آیین 
فاقد سند رسمی برابررای شماره ۷۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محسن شفیعی جایدری فرزند ملک میرزا بشماره شناسنامه ۸۳۸۳   صادره ازپلدختر 
در ششدانگ عرصه و اعیان یکباب  واحد تجاری به مساحت  ۱۰۳ متر مربع پالک 
۱فرعی از ۱۱۶ اصلی واقع درکاوکالی پلدخترخریداری از مالک رسمی آقای محمود 
جشن محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض 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 نماید بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد.  تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی مربوط به تجدید نظر
آگهی ابالغ

خانم   .۲ طالبلی  فیروز  آقای/خانم  به  خواهی  نظر  تجدید  ضمائم  و  دادخواست   
دومنیگ سوزان طالبلی ۳. آنیتا زرین طالبلی با وکالت غالمحسین اعتمادی مشائی 

تجدید نظر خواه آقای /خانم فیروز طالبلی ۲. خانم دومنیگ سوزان طالبلی ۳. آنیتا 
زرین طالبلی با وکالت غالمحسین اعتمادی مشائی دادخواست تجدید نظر خواهی 
به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای/خانم ولی طالبلی- مهری طالبلی- اعظم طالبلی- 
فرد-  یگانه  فاطمه طالبلی- شیفته  مریم  فرد- علی اصغر جوانشیر-  یگانه  فریخته 
اشرف طالبلی  نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۴۰۱۳۲۴  در پرونده کالسه ۹۵۰۷۲۳  
شعبه دوم تقدیم که طبق موضوع ماده ۷۳ و ۳۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن تجدید نظرخوانده مراتب تبادل لوایح  یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا تجدید نظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ 
انتشار آگهی  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به 
این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به 

ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. م/الف ۱۸۹۶
مدیر دفتر دادگاه بخش شعبه دوم  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- داود اکبری 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی 
زینی وند فرزند صفر علی   بشماره شناسنامه ۳۵۴۰ صادره ازپلدختر در ششدانگ 
عرصه و اعیان یکباب عمارت مسکونی به مساحت  ۸۰ متر مربع پالک ۱فرعی از 
۱۱۶ اصلی واقع درکاوکالی پلدختربخش ۷ خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای 
داربلوط مجانی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در 
مالکیت  مقررات سند  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  صورت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ پالک ثبتی ۲۵/۲۶۴۸ –اصلی بخش ۱۰ خوی که در دفتر امالک جلد ۳۹ 
صفحه ۱۰۷  ذیل ثبت ۵۹۵۶ بنام جبار بابازاده ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم 
گردیده سپس برابر سند شماره ۲۵۲۵۰۳-۱۳۹۲/۴/۱۳  دفتر ۵ خوی  به اقای عادل 
کوچک بگی انتقال  قطعی یافته  سپس نامبرده  »با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  
المثنی را نموده.. لذا  سند مالکیت  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
مراتب  به استناد ماده ۱۲۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : 
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است 
که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  
ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن 

این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای محرمعلی منصوری فرزند یوسف          بشرح درخواستی که به شماره 
۶۲۷/۹۷/ش  ۱ ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان    یوسف منصوری فرزند قاسم به شماره 
تاریخ۲/۲۱/ ۹۴دراقامتگاه دائمی خود  تنکابن    در   از     شناسنامه  ۳  صادره 
الفوت آن  مرحوم   تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین  شهرستان    

منحصر است به: 
۱-  محرم علی منصوری فرزند متوفی

۲- قاسم منصوری فرزند متوفی
۳- حسن منصوری فرزند متوفی
۴- مجتبی منصوری فرزند متوفی
۵- هاجر منصوری فرزند متوفی

۶- زر انگیس روحانی همسر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول   شورای حل اختالف تنکابن  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای بهداد داعی فرزند ابراهیم    درخواستی که به شماره ۶۲۴/۹۷ /ش۱،این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده 
از     که شادروان پریوش داعی فرزند حاج آقا   به شماره شناسنامه  ۳۴۹۲صادره 
تنکابن در  تاریخ۷/۶/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن    بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱- بیژن داعی فرزند متوفی

۲- بهروز داعی فرزند متوفی
۳- بهزاد داعی فرزند متوفی
۴- بهنام داعی فرزند متوفی
۵- بهداد داعی فرزند متوفی
۶- بهیار داعی فرزند متوفی
۷- آزیتا داعی فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای محمد مجتبی اسکندری فرزند خسرو   درخواستی که به شماره ۶۳۳/۹۷/
و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ش۱،این 
شماره  به  عیاسقلی  فرزند  برامی  ثمرعلی  حلیمه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
از    تنکابن    در  تاریخ۷/۲۸/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود  شناسنامه  ۱۶ صادره 
الفوت آن  مرحوم   تنکابن    بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین  شهرستان   

منحصر است به: 
۲۳- محمد مجتبی اسکندری فرزند متوفی
۲۴- مریم مجتبی اسکندری فرزند متوفی
۲۵- نجمه مجتبی اسکندری فرزند متوفی
۲۶- آمنه مجتبی اسکندری فرزند متوفی

۲۷- فاطمه مجتبی اسکندری فرزند متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای عبدالرضا امینی فرزند احمد   درخواستی که به شماره ۵۶۲/۹۷/ش۱،این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صغری امینی فرزند احمد        به شماره شناسنامه  ۵۹۰ صادره از    
تنکابن    در  تاریخ۴/۲۶/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن    بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱- عبدارضا امینی برادر متوفی
۲- عبدالعلی امینی برادر متوفی
۳- کبری امینی  خواهر متوفی

۴- معصومه امینی  خواهر متوفی
۵- فاطمه امینی  خواهر متوفی
۶- ربابه امینی  خواهر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

اگهی درخواست
 گواهی حصر وراثت 

محمد سراج فریدونی فرزند رمضانعلی به  شرح درخواستی که به شماره ۹۷۰۷۶۸ 
این شعبه ثبت گردیده در خواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که رمضانعلی سراج فریدونی فرزند حسین شماره شناسنامه ۶۱ صادره از 
بابلسر در تاریخ ۹۷/۷/۲۴در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده 

و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
۱- محمد سراج فریدونی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه۴۹۸۹۵۹۵۸۱۵ فرزند 

متوفی 
۲- کلثوم سراج فریدونی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه۴۹۸۹۵۳۳۲۴۰ دختر 

متوفی 
۳- اعظم سراج فریدونی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه ۴۹۸۹۵۴۶۶۰۱فرزند 

متوفی
۴-  ازنا سراج فریدونی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه ۴۹۸۹۷۷۱۹۵۸فرزند 

متوفی 
۵- امینه سراج فریدونی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه۲۰۵۰۰۳۹۴۹۲ فرزند 

متوفی 
شناسنامه  شماره  به  اسمعیل  محمد  فرزند  کناری  شکرانه  فاطمه   -۶

۴۹۸۹۳۱۷۵۰۵همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم مریم قباد پور فرزند حجت اله  درخواستی که به شماره ۶۰۹/۹۷/ش۱،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 
شناسنامه  یک   به شماره  رمضانعلی  فرزند  پور  قباد  اله  که شادروان حجت  داده 
صادره از    تنکابن در  تاریخ۲/۲۱/ ۸۵  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن    

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱- ایرج قباد پور فرزند متوفی
۲- فرخ قباد پور فرزند متوفی

۳- گلپسند قباد پور فرزند متوفی
۴- ماهرخ قباد پور فرزند متوفی

۵- مریم قباد پور فرزند متوفی
۶- ملیحه قباد پور فرزند متوفی
۷- فاطمه قباد پور فرزند متوفی
۸- زینب قباد پور فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی 

قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابنصادر خواهد شد . 

مفقودی
موتور  شماره    ۸۲  ۴۷ ج   ۹۳۷ شهربانی  ۱۳۸۶باشماره  مدل   ۴۰۵ پژو  سبز  برگ 
۱۲۴۸۶۰۱۴۵۸۸ شاسی ۴۰۴۰۸۳۷۲ مفقود گردیدو از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل 

مالکان  به  بنزین  پمپ های  کارکنان  برخی 
خودروها پیشنهاد می دهند که در قبال ۱۰۰هزار 
را  خودروهایشان  سوخت  کارت  تومان، 

خریداری کنند.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، به دنبال باال 
گرفتن موضوع قاچاق بنزین در کشور و مطرح 
شدن برخی راه حل ها برای جلوگیری از قاچاق 
سوخت از جمله، توزیع مجدد بنزین با کارت 
در  بنزین  پمپ های  کارکنان  برخی  سوخت، 
مالکان  کارت سوخت  خرید  به  اقدام  تهران 
خودروها می کنند. بر اساس این گزارش کارکنان 
قیمت های  اعالم  با  تهران  در  جایگاه ها  این 
تومان،  هزار   ۱۰۰ از  بیش  تا  حتی  مختلف 
کارت سوخت خودروها را خریداری می کنند 
این موضوع برای خودروهای تاکسی بیش  و 
از خودروهای دیگر مصداق دارد. کارکنان این 
جایگاه ها ضمن خرید کارت های سوخت، به 
مالکان خودروها توصیه می کنند پس از فروش 
کارت های سوخت، به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه 
کرده و با پرداخت ۱۰هزار تومان مجدداً اقدام به 

اخذ کارت المثنای سوخت کنند.

 خریدوفروش 
کارت سوخت در برخی 
پمپ بنزین های تهران
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نقدینگی باز هم رشد کرد

بر اساس اعالم بانک مرکزی، نقدینگی شهریورماه از مرز ۱۶۷۲ هزار 
اسفندماه سال گذشته، رشد ۹.۳  به  نسبت  که  تومان گذشت  میلیارد 

درصدی را تجربه می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بر اساس اعالم بانک مرکزی، نقدینگی 
شهریورماه از مرز ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان گذشت که نسبت به اسفندماه 
سال گذشته، رشد ۹.۳ درصدی را تجربه می کند.همچنین رقم نقدینگی 
اعالم شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۲۰.۳ درصدی 
برخوردار بوده است.در این میان سهم پول ۲۴۳ هزار میلیارد تومان و 
سهم شبه پول ۱۴۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است که به ترتیب نسبت 
به اسفندماه سال گذشته ۲۵.۲ و ۷ درصد رشد داشته است.همچنین پول 
و شبه پول نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با ۴۴.۸ و ۱۶.۹ 

درصد افزایش مواجه بوده است.

آغازتوزیع تخم مرغ تنظیم بازاری ازهفته جاری

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: تخم مرغ وارداتی با قیمت 
مصوب ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان از این هفته توزیع می شود.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، حمید ورناصری  با اشاره به اینکه 
تقاضای بازار در نیمه دوم سال معموالً افزایش می یابد، افزود: وزارت 
جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار به منظور مدیریت بازار تخم مرغ در 
کشور از این هفته توزیع تخم مرغ وارداتی با قیمت مصوب ۱۳ هزار و 
۸۰۰ تومان را آغاز می کند و این طرح تا هفته های بعدی نیز ادامه خواهد 
داشت.وی گفت: به منظور ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای تخم 
مرغ تاکنون براساس مجوز دولت حدود ۶ هزار تن تخم مرغ از کشورهای 
آسیای میانه و ترکیه وارد شده است. ضمن اینکه میزان واردات تخم مرغ 
محدود است و در زمانی که بازار به تعادل برسد واردات معنا نخواهد 
داشت.ورناصری افزود: براساس اطالعات ارائه شده از معاونت امور دام 
وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید تخم مرغ در کشور حدود ۹۰۰ هزار 
تن است که چنانچه میزان تقاضا متعادل شود نیاز بازار از تولیدات داخل 
تأمین می شود و مشکلی از جنبه تأمین نیاز نخواهیم داشت.وی درباره 
علت افزایش قیمت تخم مرغ در مصوبه ستاد تنظیم بازار گفت: سال 
گذشته تخم مرغ وارداتی با قیمت مصوب ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه 
شد اما امسال با توجه به افزایش هزینه های تولید و مرغداری های داخل 
کشور به منظور حمایت از تولید کننده داخلی و جلوگیری از وارد شدن 
ضرر و زیان به آنها ستاد تنظیم بازار قیمت ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان را تأیید 
کرد.مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه در سال گذشته به 
علت شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ۲۵ میلیون قطعه مرغ از چرخه 
تولید به ویژه در واحدهای مرغ تخم گذار از چرخه تولید خارج شد، 
افزود: سال گذشته برای تنظیم و تعادل در بازار مصرف به ناچار تخم مرغ 
مورد نیاز بازار از واردات تأمین شد اما امسال با همکاری اتحادیه ها و 
تشکل های مرغداران و حمایت دولت شاهد ایجاد تعادل در تولید تخم 
مرغ داخلی هستیم.ورناصری تاکید کرد: واردات و توزیع تخم مرغ برای 
جلوگیری از وارد شدن آسیب به مصرف کنندگان است تا از این طریق 
بتوانیم قیمت ها را مدیریت کنیم.وی درخصوص تأمین نهاده های مورد 
نیاز واحدهای مرغداری گفت: امسال در مقایسه با سال گذشته ۲۵ تا ۳۰ 
درصد میزان واردات و تأمین کنجاله سویا و ذرت افزایش یافته است و 
همچنین موجودی انبارها در بنادر جنوب و شمال کشور نیز به اندازه کافی 

و نیاز واحدهای مرغداری را پاسخگو خواهد بود.

خبر

۱/۵ میلیارد دالر قطعه خودرو وارد کشور شد

طی هفت ماه سال جاری در مجموع یک میلیارد و 
۵۷۹ میلیارد دالر قطعه خودرو وارد کشور شد که 
واردات قطعات با داخلی سازی کمتر از ۳۰ درصد 

رشد ۴۶.۵۶ درصدی داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بررسی تازه ترین آمار 
گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می دهد، در 
هفت ماه نخست سال جاری یک میلیارد و ۹۵ میلیون 
و ۹۴۷ هزار دالر »قطعات منفصله خودرو با ساخت 
داخل کمتر از ۳۰ درصد« وارد کشور شده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل که ۷۴۷ میلیون و ۷۶۰ هزار 
با رشد ۴۶.۵۶ درصدی  بود،  وارد شده  قطعه  دالر 
مواجه شده است.واردات »قطعات منفصله خودرو 
از ۵۰ درصد«  تا کمتر  با ساخت داخل ۳۰ درصد 
در هفت ماه سال جاری، ۲۲۵ میلیون و ۵۳۳ هزار 
دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که به 
میزان ۱۶۷ میلیون و ۹۹۲ هزار دالر بود، حکایت از 
افزایش ۳۴.۲۵ درصدی دارد.همچنین در این مدت 
۲۵۷ میلیون و ۵۹۹ هزار دالر »قطعه منفصله خودرو با 
ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر« به کشور وارد شده 
که نسبت به هفت ماهه ی سال گذشته که به میزان 
۳۴۶ میلیون دالر بود، ۲۵.۶۴ درصد کاهش را نشان 
می دهد.به این ترتیب آمار نشان می دهد که در مجموع 
سال جاری،  ماه  هفت  در  قطعات خودرو  واردات 
حدود یک میلیارد و ۵۷۹ میلیون و ۷۹ هزار دالر بوده 
است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته یک 
میلیارد و ۲۶۲ میلیون و ۱۵۳ هزار دالر قطعه خودرو 

به کشور وارد شده بود.

»بام« را ایمن تر کنید

کاربران سامانه »بام« بانک ملی ایران می توانند برای 
مکانیزم  سامانه،  این  به  ورود  امنیت  میزان  افزایش 
»ورود دو مرحله ای« را به صورت اختیاری فعال کنند.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، هم اکنون ورود به سامانه »بام« بر روی رایانه از 
طریق وارد کردن نام کاربری و رمز ورود و بر روی 
تلفن همراه عالوه بر این روش از طریق اثر انگشت 
ممکن است. با این حال، افزایش امنیت سامانه های 
دیجیتالی همواره خواسته کاربران بوده است. سامانه 
»بام« به این منظور، مکانیزم »ورود دو مرحله ای« را به 
کاربران پیشنهاد می کند.با فعال سازی این روش، برای 
وارد شدن به سامانه، عالوه بر نام کاربری و رمز عبور، 
کد یک بار مصرفی از طریق پیامک برای کاربر ارسال 
می شود که وارد کردن آن برای استفاده از سامانه، الزامی 
است. کاربرانی که پیام رسان »بله« را بر روی تلفن همراه 
خود نصب کرده اند، می توانند این کد را بر روی بازوی 
»بام« در پیام رسان »بله« نیز مشاهده کنند. با این حال 

انتخاب این امکان کامال در اختیار کاربر است.

خبر

ادامه از صفحه 1
در فاز سوم،   اقشار و گروههای با درآمد کمتر 
پوشش  تحت  شده  حمایت  اقشار  جزو  که 
قرار می گیرند  نیستند، در دستور کار  نهادها 
که طرح مربوط به آنها دو هفته بعد از اجرای 
طرح  شد.براساس  خواهد  آغاز  طرح  این 
حمایت غذایی از خانوارهای کم درآمد، تمام 

خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی های 
کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی، 
خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور 
ایثارگران و خانوارهای کم درآمد با دریافتی 
تومان  میلیون  سه  از  کمتر  ماهانه  درآمد  و 
که توسط وزارت کار شناسایی شده و یا به 
تایید سازمان بهزیستی و کمیته امداد رسیده 

باشند مشمول بهره مندی از مزایای این بسته 
اساس  بر  می گیرند.همچنین  قرار  غذایی 
همه  دولت،  جبرانی  کمک  پرداخت  مصوبه 
کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، 
کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران 
صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری،  
حمایت و بازنشستگان شرکت فوالد و سایر 

صندوق ها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۳۰ 
میلیون ریال در ماه است، از طریق حسابهای 
بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد خود کمک 
و  برنامه  و سازمان  می کنند  دریافت  جبرانی 
به  را  جبرانی  کمک  این  است  مجاز  بودجه 
اعطای  کند.موضوع  واریز  حقوق  حسابهای 
کمکهای جبرانی و بسته های حمایت غذایی 
در هفته های اخیر از سوی فعاالن کارگری و 
کارشناسان حوزه کار مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته و واکنشهای مختلفی را به دنبال 
داشته است.علی اصالنی -عضو کانون عالی 
به دولت  باره  این  شوراهای اسالمی کار در 
پیشنهاد کرده بود که به جای دادن سبد کاال به 
خانوارهای کارگری، مبلغی را به عنوان کمک 
خرجی به حساب یارانه آنها واریز کند.به گفته 
وی در شرایط حاضر که خط فقر وتورم افزایش 
این کمک جبرانی  انتظار می رود  یافته است 
برای کارگران هم که عمدتا حداقل بگیرند و 
حقوق آنها بیشتر از یک میلیون تومان نیست،  
عالی  کانون  رئیس  الهی،  شود.فتح  پرداخت 
به  اشاره  با  نیز  کارگران  صنفی  انجمن های 
جامعه هدف این طرح که شامل حقوق بگیران 
زیر سه میلیون تومان می شود، گفته بود: امروز 
برای همه مسجل شده که با این ارقامی که 
کارگران و کارمندان و بازنشستگان می گیرند 
دیگر نمی شود یک زندگی را اداره کرد و در 
این بین خانوارهای کارگری که حتی قادر به 
برآوردن نیازهای اولیه خود نیستند، بیشترین 
آسیب را در این شرایط دیده اند.وی از دولت 
خواسته بود تا در کنار اختصاص سبد کاال و 
اعطای کمک های جبرانی به اقشار کم درآمد 
و کارمندان و بازنشستگان، برای کارگران هم 
کمک های جبرانی و بسته های حمایت غذایی 
جداگانه  درنظر بگیرد تا بیش از این معیشت 

کارگران به خطر نیفتد.

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی وانت پیکان ۱۶۰۰مدل ۸۲ با شماره پالک ۸۷۱م۹۸ایران 
۷۲ با شماره موتور ۱۱۵۳۸۲۰۷۴۹۵و شماره شاسی ۸۲۹۰۴۸۶۱بنام تقی گرجی نژاد 

عزیزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو ۴۰۵ مدل ۸۸ با شماره پالک ۸۶۱ج۳۵ایران ۸۲ 
با شماره موتور ۱۲۴۸۷۲۷۰۶۹۳و شماره شاسی NAAM۰۱CAX۹E۸۲۰۵۰۲بنام 

حسین مجازی امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مزایده نوبت دوم
فروش اموال غیر منقول 

فرزند  اعتمادی  الملوک  شمس  خانم  اجرا  این   ۹۱۱۳۳۴ کالسه  پرونده  در 
محمود به نشانی آمل. خ نور بعد از بیمارستان امام علی ) ع( باغ رز به پرداخت 
۱/۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰ بابت دیه محکوم می باشد این اجرا در نظر دارد تا از اموال وی 
که یک قطعه ملک به مشخصات ۲۶ فرعی از ۴۹  اصلی بخش ۹ واقع در شهر. 
آن  قیمت  منتخب  کارشناس  که  مربع  متر   ۵۷۸ عرصه  با  آمل  ثبتی  فوق.  آدرس 
دوشنبه  روز  در  مزایده حضوری  طریق  از  که  ارزیابی  ریال   ۹/۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ را 
۹۷/۹/۱۹. از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح به فروش خواهد رساند مزایده از قیمت پایه 
انجام  محل  خواهدرسید  فروخته  پیشنهادی  قیمت  بیشترین  به  شروع  کارشناسی 
مزایده در دفتر اجرا احکام کیفری آمل می باشد طالبین می تواند جهت بازدید از 
مورد مزایده به این اجرای احکام مراجعه کنند برنده مزایده بایستی ده در صد قیمت 
پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری ۲۱۷۱۲۹۵۱۶۳۰۰۸. واریز نماید و مابقي 
را ظرف یک ماه بپردازد درصورت انصراف ده درصد قیمت پیشنهادی به نفع دولت 

ضبط خواهد شد و مزایده تجدید خواهد شد 
مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل م الف. 2622

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم لیال آوخ زاویه زرج آباد فرزند جمسید درخواستی که به شماره ۶۵۲/۹۷ /
و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ش۱،این 
چنین توضیح داده که شادروان جمشید آوخ زاده زرج آباد فرزند بشیر   به شماره 
دائمی خود  تاریخ۶/۱۴/ ۹۷ دراقامتگاه  تنکابن  در   از    شناسنامه  ۱۷۵۴صادره 
الفوت آن  مرحوم   تنکابن    بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین  شهرستان   

منحصر است به: 
۱- امیر رضا آوخ زاویه فرزند متوفی

۲- حمید رضا آوخ زاویه فرزند متوفی
۳- لیال آوخ زاویه فرزند متوفی

۴- عالم تاج رستمی همسر متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای افشین کیایی فرزند عبدالرسول بشرح درخواستی که به شماره ۶۲۶/۹۷/ش۱ 
،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
شناسنامه      شماره  به  رضا    محمد  فرزند  کیایی  مولود  شادروان  که  داده  توضیح 
۹۵صادره از    تنکابن    در  تاریخ۵/۵/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۷- افشین کیایی برادر زاده متوفی
۸- شادی کیایی برادر زاده متوفی

۹- علیرضا کیایی برادر زاده متوفی
۱۰- ایراندخت کیایی برادر زاده متوفی
۱۱- اسماعیل کیایی برادر زاده متوفی

۱۲- حسین یوسفی نورائی خواهر زاده متوفی
۱۳- زهرا  یوسفی نورائی خواهر زاده متوفی

۱۴- نرگس یوسفی نورائی خواهر زاده متوفی
۱۵- ناهید یوسفی نورائی خواهر زاده متوفی

۱۶- منوچهر گوگانی    خواهر زاده متوفی
۱۷- هاجر گوگانی    خواهر زاده متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

رای شورا
 شماره  دادنامه :۳۳۸مورخ۹۷/۴/۲۶   شماره پرونده :۳۶۶/۹۷/ش۲

در خصوص دادخواست خانم رؤیا شکوری   بطرفیت مهدی گلشادی ، بخواسته 
به مستندات  و دالیل  منضم دادخواست  با توجه  ، شورا   مطالبه وجه   ریال  
تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خواندگان پرونده   دلیلی بر رد خواسته خواهان  
به صحت تشخیص   و مستندا   را مقرون  لهذا دعوای خواهان  اند.  ننموده  اقامه 
به   ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی به پرداخت 
و  دادرسی     هزینه  و ۱/۰۷۵/۰۰۰  اصل خواسته  بابت  مبلغ ۸۰/۲۹۰/۰۰۰ریال  
خسارت تأخیر  و تأدیه از زمان سر رسید ۹۷  تا زمان پرداخت قابل محاسبه در 
واحد اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی  
قابل تجدید نظر خواهی در  ا  و سپس۲۰ روز  قابل واخواهی در همین شور  و 

دادگستری  تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه   دوم   شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  بشرح  حسن        فرزند  دوست  شاه  سودابه  خانم 
وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ۶۴۰/۹۷/ش۱،این 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان   حسن شاه دوست فرزند میرزا آقابه شماره 

شناسنامه   ۲۶۹صادره از    تنکابن 
   در  تاریخ۷/۲۸/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱۸- حمیدرضا شاه دوست فرزند متوفی
۱۹- مجید رضا شاه دوست فرزند متوفی

۲۰- سعید شاه دوست فرزند متوفی
۲۱- مهدی شاه دوست فرزند متوفی
۲۲- سودابه شاه دوست فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم مهری حقیقی فرزند ملک درخواستی که به شماره ۶۳۲/۹۷ /ش۱،این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان آسیه نوری فرزند حاج آقا به شماره شناسنامه  ۲۹ صادره از    تنکابن 
در  تاریخ۱۱/۲۱/ ۹۴  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن    بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱- کاظم حقیقی فرزند متوفی

۲- منصور حقیقی فرزند متوفی
۳- حوا حقیقی فرزند متوفی

۴- نرجس حقیقی فرزند متوفی
۵- مهری حقیقی فرزند متوفی
۶- بلقیس حقیقی فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

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

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳۹۴۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۳۷۵مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سیده شاه طال 
حسینی و آقای سید مجتبی حیدری ابداالنی هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۲۲/۹۶ مترمربع قسمتی از پالک ۱۵۴اصلی 
واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان دلفان نورآباد علی میرزایی خریداری از 
به منظور اطالع عموم  آقای شگرعلی نوری محرز گردیده است.لذا  مالک رسمی 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳۵۳                        
امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۷/۰۸/۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۸/۲۲

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

فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳۹۴۶۰۳۲۵۰۰۳۰۰۰۵۷۵مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک دلفان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کرم غالمی کن 
کبود درششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۶۰ مترمربع قسمتی از پالک ۱۵۴اصلی 
واقع در بخش ۱۲ استان لرستان شهرستان نام واحد ثبتی نورآباد علیمیرزایی خریداری 
از مالک رسمی آقای منصور منصوری نورآبادی مستعلی زارعیان نورآبادی و حاجعلی 
زارعی نورآبادی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.    م الف ۳۶۳                         
 امیرحسین خلیلی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان نورآباد دلفان

تاریخ انتشار نوبت اول۱۳۹۷/۰۸/۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم۱۳۹۷/۰۸/۲۲

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره ۷۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس 
سلیمانی  فرزندخدارس  بشماره شناسنامه ۵۱ صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و 
اعیان یکباب عمارت مسکونی   به مساحت  ۲۰۵ متر مربع پالک ۱فرعی از ۱۱۶ اصلی 
واقع درکاوکالی پلدختربخش ۷ خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای باباخان رسولی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی احضارمتهم
دادسراآقای  این  بازپرسی  دوم  کالسه۹۶۰۹۹۸۶۱۲۸۶۰۱۱۵۱شعبه  احترامادرپرونده 
رضاعرب باتوجه به شکایت شکات متعددتحت تعقیب این مرجع می باشد،حسب 
محتویات پرونده هیچ گونه آدرس ازمتهم درپرونده وجودنداردبه استنادماده۱۷۴آ.د.ک 
ماه  یک  مهلت  گرددظرف  ابالغ  نامبرده  کثیراالنتشاربه  درروزنامه  مراتب  بادرج 
ازتاریخ نشرآگهی جهت رسیدگی درشعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب 
شهرستان باغملک حاضرشودبدیهی است درصورت عدم حضوربه موضوع رسیدگی 
ماه  نبایدکمترازیک  تاروزدادرسی  نشرآگهی  تاریخ  گردددرضمن  می  واظهارعقیده 

باشدوهزینه نشرآگهی برعهده شاکی می باشد.    شماره م.الف)۷/۹۷/۲۷۶(
دفترشعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب شهرستان باغملک

 دادنامه 
 شماره دادنامه ۹۷/۱۱۶ 

شماره پرونده  ۲/۱۶۴۵/۹۶ش
مرجع رسیدگی: شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان خوی به ادرس – خوی 

بلوار مطهری مجتمع شماره یک 
خواهان :   بانک  ملت  به وکالت  جعفر صادق دادگر

خواندگان :حسن رحیم زاده  خوی بلوار ۱۵ خرداد پشت کوی الله خ ۱۴ متری 
احداثی بر خیابان قطعه جنوبی-پ ۱۸ به نشانی همگی مجهول المکان

خواسته :قرارداد بانکی  قاضی 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
دادگر     جعفر صادق  وکالت   به  ملت   بانک   دعوی  در خصوص   : شورا    رای 
بطرفیت حسن رحیم زاده    بخواسته مطالبه مبلغ  ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت قرارداد 
بانکی  بشماره ۹۲۲۵۳۱۴۶۱/۸۲و تاریخ ۹۲/۱۲/۶   با احتساب کلیه   هزینه های 
دادرسی  و خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله   ؛ با عنایت  به جامع اوراق پرونده و 
نظر به اینکه خواندگان علیرغم  ابالغ و اطالع از دعوا و مستندات  آنه حاضر نشده  و 
الیحه ای نیز  ارسال نداشته اند  در 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 خواندگان دفاع  وایرادی  بعمل نیاورده  و دالیل  پرداخت دین  ارائه نداده 
اند  لذا شورا استنادا بمواد  ۱۹۴ و ۱۹۸و۵۲۲ ق.آ. د. م  حکم بر محکومیت تضامنی 
احتساب  با  اصل خواسته   بابت   ریال  مبلغ  ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  بپرداخت  خواندگان 
خسارت تاخیر  تادیه برابر  نرخ تورم تا یوم الوصول و پرداخت هزینه دادرسی  بمبلغ 
۳/۶۰۰/۰۰۰ و حق الوکاله  وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم 
مینماید  رای غیابی بوده  ظرف۲۰  روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و رسیدگی در 

این مرجع میباشد / ق 
امامی- قاضی شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان خوی

دادنامه 
مرجع رسیگی :شورای حل اختالف شعبه ۱۱  ویژه مخابرات به نشانی  خوی- میدان 

مطهری –اداره مخابرات – طبقه اول 
خواهان آقای محمد جواد عیوضی   فرزندیوسف     آدرس : -خوی –  روستای 
گوهران  -خ شهید  احسانی فر پالک ۲۸۷  خوانده: امین خادمی  فرزند یعقوب  - 
خوی – جانبازان پارک ملت  بلوک ۲ طبقه ۴  موضوع :مطالبه مبلغ   ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال ازبابت دو  فقره چک  با احتساب خسارت دادرسی و تاخیرتادیه 
رای شورا : شورا ختم رسیدگی را اعالم  و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید:در 
خصوص دعوی آقای محمد جواد عیوضی   فرزندیوسف     بطرفیت امین خادمی   
با  بانک ملت   فقره چک بشماره ۱۲۹۵۱۶/۵۸/۱۲۹۵۱۵/۲۱عهده  خواسته وجه   دو 
احتساب  خسارت دادرسی و تاخیرتادیه  شورا با بررسی محتویات پرونده و استقرار دین  
به میزان  خواسته بر عهده خوانده  و بقای اصول مستندیات  مذکور  ید مدعی که داللت 
بر بقای دین  و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان را دارد ، از انجا 
که خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیل بر برائت  ذمه خود اقامه 
نکرده  است  لذا شورا با مشورت  اعضای محترم شعبه ۱۱ شورای حل اختالف خوی 
و مستندا  به مواد ۳۱۰-۳۱۳-۳۱۴  قانون تجارت  و مواد  ۱۹۸-۵۱۹-۵۲۲  قانون ایین 
دادرسی مدنی دعوای مطروحه  را وارد و ثابت دانسته  و حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت  مبلغ   ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ازبابت  اصل خواسته با احتساب  خسارت دادرسی 
بمبلغ ۳۳۰/۰۰۰ ریال و تاخیرتادیه  مبنی بر نرخ تورم  از تاریخ چک تا زمان وصول در 
حق  خواهان صادر و اعالم مینماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز  از تاریخ ابالغ 

قابل اعتراض در همین شعبه  شهرستان خوی میباشد
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف  خوی- حیدری زاد

رئیس کل بانک مرکزی به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت 
راهکارهای  با صادرکنندگان،  ساعته  دو  در جلسه ای  امروز 
بازنگری و تسهیل بازگشت ارز صادراتی را بررسی و مقرر 

کردند اصالحیه تا فردا ابالغ شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رئیس کل بانک مرکزی به 
همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در جلسه ای دو 
ساعته با نمایندگان تشکل های صادراتی، عالوه بر دریافت نقطه 
نظرات فعاالن اقتصادی در رابطه با شیوه بازگشت ارز حاصل 
از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در قالب بخشنامه 
بانک مرکزی، ابالغ شده است، وعده دادند که دستورالعمل 
جدید با لحاظ کردن نظرات بخش خصوصی، تا امروز)سه شنبه 
۲۲ آبان ماه( ابالغ شود.در این زمینه عدنان موسی پور - رئیس 

کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران - با تشریح جزئیات 
جلسه دیروز صادرکنندگان با رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
صحبت صادرکنندگان در این جلسه، لغو پیمان سپاری ارزی 
بود که کلیت این موضوع از سوی رئیس کل بانک مرکزی 
مورد پذیرش واقع نشد، اما مقرر شد تا اصالحیه دستورالعمل 
شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات با نظر صادرکنندگان که 
در این جلسه مطرح شد، امروز ابالغ شود.وی افزود: وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در این مسیر کامال با صادرکنندگان 
هم نظر بود، اما با توجه به شرایط خاص ارزی کشور، رئیس 
کل بانک مرکزی اصرار بر اجرای پیمان سپاری ارزی دارد؛ اما 
به نظر می رسد با توجه به مجموعه مذاکرات صورت گرفته در 
این جلسه، بخشنامه اصالح شده و امروزخبر خوب ارزی برای 

صادرکنندگان در راه باشد.موسی پور گفت: تغییرات مناسبی در 
قالب این اصالحیه برای صادرکنندگان کوچک و متوسط لحاظ 
خواهد شد که امر تسهیل و بازگشت ارز حاصل از صادرات 
و نیز رفع تعهد ارزی را به دنبال خواهد داشت، این در حالی 
است که در این جلسه، میزان صادرات این صادرکنندگان ۶ 
تا ۷ میلیارد دالر تخمین زده شد که با توجه به شرایط کنونی 
کشور و نقش آفرینی این گروه از صادرکنندگان در تامین منابع 
ارزی کشور، مقرر گردید تا تسهیل بیشتری برای این گروه از 
صادرکنندگان ایجاد شود.وی اظهار کرد: تغییری در دستورالعمل 
نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در حوزه پتروشیمی و 
فوالد نسبت به گذشته ایجاد نخواهد شد و آن صادرکنندگان 

باید با شیوه قبلی ارز حاصل از صادرات را بازگردانند.

اصالحیهبخشنامهنحوهابزگشتارزصادرایتامروزابالغیمشود

شریعتمداری: افزایش مستمری نهادهای حمایتی را پیشنهاد کرده ایم
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی گفت: بـرای افزایش پرداختی به مسـتمری بگیران سـازمان بهزیسـتی پیشـنهادهایی داریم اما 
الزم اسـت در دسـتور کار سـتاد بودجه و همچنین مجلس شـورای اسـالمی قـرار گیرد.محمد شـریعتمداری دربـاره افزایش میزان 
مسـتمری بگیران سـازمان های حمایتی بیـان کرد.وی افـزود: اقدامات حمایتی برای همـه کارمندان دولت و بازنشسـتگان دو هفته 
پـس از اجـرای مرحله اول طرح بسـته حمایتی انجام می شـود.»حمایت از کارمندان دولت و بازنشسـتگان به صـورت نقدی خواهد 

بـود؛ البتـه پـس از کارمندان دولـت، قالیبافان و کارگران نیز در مرحله سـوم مشـمول طـرح حمایتی دولت می شـوند.«

تشریح جزئیات نحوه و زمان 
توزیع »بسته حمایتی«

اعالم نحوه واریز 
کمک جبرانی دولت



موفقیت تنها یک چیز است این که: زندگی را 
به دلخواه خود بگذرانید.

کریستوفرمورلی

سخن حکیمانه

تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی
ور نه هر فتنه که بینی همه از خود بینی

به خدایی که تویی بنده بگزیده او
که بر این چاکر دیرینه کسی نگزینی

امروز با حافظ

»زبان سیاست« در کتابفروشی ها 
عرضه شد

سیاست«  »زبان  کتاب 
بیرد  ایدریئن  نوشته 
محمدرضا  ترجمه  با 
راهی  و  منتشر  اصالنی 

بازار نشر شد.
به گزارش  مهر، کتاب »زبان سیاست« نوشته 
محمدرضا  ترجمه  با  تازگی  به  بیرد  ایدریئن 
اصالنی منتشر و راهی بازار نشر شده است. 
نسخه اصلی این کتاب در سال ۲۰۰۰ منتشر 
شده است. این کتاب در حکم یک مقدمه برای 
دانشجویان علوم سیاسی است که به برخی از 
حوزه های این رشته عالقه مند هستند. داده های 
این کتاب برای تبیین برخی مسائل ارائه شده اند 

نه تحلیل دقیق مسائل.
انگلستان  نخست وزیر  ویلسن  هارولد  وقتی 
درازی  زمان  هفته  یک  سیاست  »در  گفت 
است« به این واقعیت اشاره داشت که موفقیت 
و شکست سیاسی هرگز از هم دور نیستند و 
یک هفته می تواند زمان تعیین کننده ای برای این 
دو حالت متفاوت باشد. اما این جمله با مطالبی 
مرتبط است که هر هفته درباره مسائل سیاسی 
تولید می شوند. مطالعه، تماشا، و گوش دادن 
به تمام برون دادهای سیاسی که رسانه ها تولید 
می کنند، غیرممکن است و در صورتی از عهده 
مخاطب برمی آید که به طور گزینشی عمل کند.

که  دارد  فصل   ۶ سیاست«  »زبان  کتاب 
عناوین شان به ترتیب عبارت است از: آنها کجا 
مهارت  دارند؟،  معنایی  چه  آنها  ایستاده اند؟، 
و  شعارها  انتخابات:  در  پیروزی  سخنرانی، 
پوسترها، پیروزی در انتخابات: بیانه های ملی 
و محلی، پاسخ دادن به سواالت. فصل اول به 
کندوکاو چند برداشت متداول و معموال منفی 
از سیاست و سیاستمداران را شامل می شود. در 
فصل دوم روی برخی موضوعات معنی شناسانه 
تمرکز شده است. فصول سوم و چهارم هم 
فصل سوم  هستند.  انتخاباتی  مبارزات  درباره 
روی شعارها و پوسترها و فصل چهارم روی 
تحلیل  و  محلی  مبارزات  سیاسی،  بیانیه های 
فصل  در  دارد.  تمرکز  سیاسی  گزارش های 
پنجم، جنبه های گوناگون سخنرانی های سیاسی 
مورد بررسی قرار گرفته و فصل ششم کتاب هم 
در تحلیل شیوه های پاسخ گویی سیاستمداران به 
رسانه ها  با  مصاحبه  و  مجلس  در  پرسش ها 
سیاست«   »زبان  کتاب  در  است.  شده  نوشته 
واژه سیاست به شیوه ای ویژه به کار رفته و به 
نظام های دموکراتیکی اشاره دارد که دولت های 
اقتصادی  توسعه یافته  کشورهای  از  بسیاری 

جهان را سامان می دهد.
و  هزار  شمارگان  صفحه،    ۱۷۳ با  کتاب  این 
۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۳ هزار تومان منتشر شده 

است.
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اوقات شرعی

تهران در انتظار »جشن های گسترده بهار مهربانی«

نشست هماهنگی جشن های گسترده بهار مهربانی به مناسبت والدت حضرت 
محمد)ص( و هفته وحدت در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارشپیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نشست 
هماهنگی جشن های گسترده »بهار مهربانی« با حضور سعید اوحدی رییس سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران ، سید هادی حسینی معاون هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، حجت االسالم حبیب رضا ارزانی دبیر ستاد عالی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد، حجت االسالم نجفی جانشین معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، 
محمد حسین حجازی مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد،  احد جاودانی مدیرکل 

ارشاد تهران و جمعی از مدیران سازمان فرهنگی هنری در این سازمان برگزار شد.
در ابتدا سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در توضیح 
از دستور ریاست محترم  بهار مهربانی گفت: پس  برگزاری جشن های گسترده 
جمهوری و طرح موضوع در هیات دولت ستادی با عنوان »جشن های بهار مهربانی« 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و زیر نظر وزیر ارشاد تشکیل شد . هدف این 
ستاد برگزاری جشن والدت حضرت محمد )ص( در فضایی متفاوت نسبت به 
سال های گذشته است. جلساتی با اعضای این ستاد برگزار شد و در نهایت مصوبات 
آن به تصویب شورای فرهنگی عمومی کشور رسید و کلیات طرح به صورت یک 
شیوه نامه به استان ها ابالغ شد . در این مصوبه اداره کل ارشاد اسالمی هر استان دبیر 
و استاندار، ریاست ستاد را بر عهده دارد. در تهران استثنائا مسئولیت ستاد بر عهده 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گذاشته شده است و امیدواریم با همکاری 

همه نهادهای فرهنگی بتوانیم رویکرد متفاوتی داشته باشیم.
وی افزود : هدف آن است که در ماه ربیع با برگزاری جشن های متنوع نشاط و امید 

را در جامعه بیشترکنیم.
اوحدی با اشاره به این که در این ستاد از همه دستگاه ها برای همکاری دعوت 
می کنیم ، گفت: وزارت ورزش و جوانان، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ستاد 
عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد، شهرداری  تهران ، نیروی انتظامی، سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمی و رسانه ملی بخشی از دستگاه هایی هستند که به طور 

مستقیم در این ستاد نقش آفرینی خواهند کرد .
رییس سازمان فرهنگی هنری در ادامه گفت: در شیوه نامه ستاد عالی جشن های بهار 
مهربانی نگاه بر آن است که جشن ها مردمی و به صورت خانواده محور برگزار شود. 
وی در ادامه به تعدادی از برنامه های مطرح شده اشاره کرد: باید چند جانمایی 
در تهران صورت گیرد تا با توجه به شرایط آب و هوایی بخش عمده برنامه ها را 
در فضای باز برگزار کنیم. از جمه فضاهای پیشنهاد شده میدان آزادی، باغ موزه 
قصر، باغ کتاب، فرهنگ سرای وال و نقاط دیگری همچون : بوستان والیت، توچال، 
دریاچه چیتگر، بوستان قیطریه و... است. همچنین برگزاری برنامه های ترکیبی مانند 
برنامه ای که در نوروز در بلوار کشاورز برگزار شد؛ کارگاه های زنده هنرهای تجسمی، 
تئاتر های میدانی، موسیقی محلی، جشنواره شعر، راه اندازی کاروان گل، جشنواره 
غذا با عنوان سفره مهربانی، نور افشانی در ۱۲ میدان، برنامه گردشگری برای تقریب 
مذاهب، نیم بها کردن ظرفیت ها و امکانات موجود در شهر و ... از جمله برنامه های 

پیشنهادی است.
سعید اوحدی در پایان تاکید کرد: برنامه با مشارکت مردم برگزار می شود و هدف آن 

است که از حالت برنامه های کلیشه ای خارج شود.
در ادامه نشست سید هادی حسینی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: مردم ما در فرهنگ و تاریخ ۱۴۰۰ ساله ای که از مسلمان شدنمان می گذرد، 
در اعتقادات و باورهایشان به تناسب رسیده اند. گمان می کنم اگر ما همین سنت های 
شادیانه و شادمانه خودمان را احیا کنیم بخش بزرگی از این راه را طی کرده ایم. در 
موسیقی ما نغمه هایی است که ویژه والدت رسول خاتم )ص( به وجود آمده است. 
همه این ها نشان می دهد ما  از قرن ها پیش التفات ویژه ای به تکریم و بزرگداشت 

امامان داشته ایم.

حق نداریم کودکان را نا امید کنیم

 حق نداریم کودکان را نا امید کنیم گالب آدینه، پانته آ بهرام، شهره سلطانی، بهرام شاه 
محمدلو، مهرداد رایانی در ترکیب داوران جشنواره ۳

مریم کاظمی دبیر بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، رو به 
روی خبرنگاران نشست و به پرسش های آنان درباره بخش های مختلف این دوره 
از جشنواره پاسخ گفت.به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی این دوره از جشنواره 
در این نشست که روز۲۰ آبان ماه در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد، 
علیرضا درویش نژاد مدیر کل ارشاد استان همدان و اردشیر صالح پور، قایم مقام این 
دوره از جشنواره، کاظمی را همراهی کردند ضمن اینکه مهدی حاجیان مدیر بخش 

جشنواره های ادراه کل هنرهای نمایشی نیز، اجرای برنامه را بر عهده داشت.
در این نشست مریم کاظمی داوران بخش های مختلف را معرفی کرد.

به گفته او، گروهی مرکب از بهرام شاه محمدلو، رحمت امینی، حسین صفی، گالب 
آدینه و شهره سلطانی، هیات داوران بخش مسابقه ایران، هوبرت فون باخر از آلمان، 
پانته آ بهرام و مهرداد رایانی  مخصوص نیز هیات دوارن بخش مسابقه بین الملل را بر 
عهده دارند. داوری بخش مسابقه خردسال بر عهده مجید قناد، حسین محب اهری 
است و مریم معترف، مجید امرایی و محسن پورقاسمی نیز داوری بخش خیابانی را 
انجام می دهند. کاظمی یادآوری کرد که پیش از این گروهی مرکب از محمد چرم شیر، 
حمیدرضا نعیمی و بهرام جاللی پور را داوری بخش مسابقه نمایشنامه نویسی را انجام 
داده اند که از میان آثار رسیده، ده نمایشنامه به مرحله اول راه یافته اند و در اختتامیه سه 

نمایشنامه برگزیده معرفی خواهند شد.   
این هنرمند تئاتر کودک و نوجوان با اشاره به شعار جشنواره امسال«کودک و حقوق 
اجتماعی« خاطرنشان کرد که در کشور ما گاه بحث های سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی، تگرانی هایی را برای کودکان ایجاد می کند و امید آنان را از بین می برد 
درحالیکه یکی از حقوق ابتدایی کودکان، امید به آینده است و ما تالش کردیم از 
طریق تئاتر، کودکان را با حقوق خود آشنا کنیم. در همدان هم پیشنهاد شد حقوق 
شهروندی نیز اضافه شود و ما نیز استقبال کردیم. دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان 
با بیان اینکه تحریم ها تاثیری بر حضور گروه های بین المللی در این دوره از جشنواره 
نداشته، توضیحاتی درباره نمایش های خارجی ارایه کرد و گفت: امسال از ۱۲ کشور 
مهمان داریم که ۱۰ تن از آنان اجرای نمایش دارند و بقیه، در برگزاری کارگاه های 
آموزشی مشارکت دارند. بر همین اساس کشورهای آلمان، بلژیک، ایتالیا، ترکیه، 
عراق، آذربایجان، آفریقای جنوبی، اسپانیا و نروژ )کار مشترک(، هند با اجرای نمایش  

و کشورهای هلند، استرالیا حضور دارند.

خبر

دبیرکل سازمان جهانی گردشگری 
)UNWTO( با بیان اینکه همدان 
یکی از مقاصد خوب گردشگری 
استان  این  گفت:  است،  ایران  در 
در  مطرح  مقصدی  تواند  می 
آینده  و  باشد  جهان  گردشگری 
گردشگری  صنعت  برای  خوبی 

ایران تصور می کنیم.
در  پلولیکاشویلی«  »زوراب 
وابسته  اعضای  اجالس  چهلمین 
به  گردشگری  جهانی  سازمان  با 
این  میزبانی همدان اظهار داشت: 
سازمان ۵۰۰ عضو شامل ۱۶ عضو 
ایرانی و سه عضو همدانی دارد و 
این امر نشان از فعالیت خوب ایران 
با سازمان جهانی گردشگری است. 
به  وابسته  اعضای  افزایش  وی 
سازمان و جذب شرکت های بیشتر 
این  اهداف  از  را  سازمان  این  به 
اجالس در همدان دانست و ابراز 
امیدواری کرد: این اجالس موجب 
حضور بیشتر شرکت های ایرانی 
در سازمان جهانی گردشگری شود. 
دبیرکل سازمان جهانی گردشگری 
این  در  دنیا  از حضور ۲۷ کشور 
از  افزود:  و  داد  خبر  اجالس 
فرصتی که وزارت امور خارجه و 
استانداری همدان در اختیار اعضا 

قرار داده تشکر می کنیم.
پلولیکاشویلی با قدردانی از معاون 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 

گردشگری ایران گفت: وی فردی 
متخصص و کارآمد به عنوان یک 
همکار سازمان جهانی گردشگری 

در ایران است. 
علی اصغر مونسان درمراسم  آیین 
گشایش چهلمین اجالس جهانی 
افزود:   )UNWTO( گردشگری 
رویدادهای  اخیر  سال  چند  در 
گردشگری زیادی به میزبانی ایران 
برگزار شده و این رویدادها انرژی 
مضاعفی به کالبد گردشگری ایران 
داشت:  اظهار  وی  است.  دمیده 
رویداد تبریز ۲۰۱۸، همدان ۲۰۱۸، 
نمایشگاه صنایع دستی و رویداد 
امروز مجالی می سازد تا ظرفیتهای 
گردشگری کشور را بیشتر بشناسیم 
و گام های موثری برای توسعه این 

صنعت برداریم. 

امیدوارم  کرد:  عنوان  مونسان 
برگزاری این اجالس ضمن بهره 
مندی علمی و تعامل بیشتر با سایر 
گردشگری،  حوزه  در  ها  کشور 
مشاهده  و  سیاحت  برای  مجالی 
بخشی از جاذبه های گردشگری 

کشور برای اعضا باشد. 
دنیا  تمام  در  امروزه  افزود:  وی 
گردشگری به عنوان بهترین ابزار 

توسعه پایدار شناخته شده است. 
فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
ادامه  گردشگری  و  دسنی  صنایع 
عنوان  به  امروز  گردشگری  داد: 
صنعتی پویا در دنیا پیشرفت یافته 
و کشورها امروز با هدف درآمد، 
اشتغال و تعامل به دنبال آن هستند. 
موجب  گردشگری  گفت:  وی 
توسعه اقتصاد شهری و روستایی و 

برقراری عدالت اقتصادی بین آنها 
می شود. 

بخش  در  کرد:  تاکید  مونسان 
اشتغال، درآمد گردشگری ۲.۵ برابر 
سایر صنایع است و در بخش هزینه 
صنایع  سایر  پنجم  یک  نیز  اولیه 

هزینه می برد. 
وی گفت: کشور ما عزم خود را 
برای توسعه گردشگری جزم نموده 
برنامه  اینچنین  برگزاری  و  است 
هایی می تواند صنعت گردشگری 

را توسعه دهد. 
فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
صنایع دسنی و گردشگری اظهار 
و  یکجانبه  های  تحریم  داشت: 
ظالمانه آمریکا به کشور ما کاری از 
پیش نبرده است تا جایی که شمار 
گردشگران خارجی نه تنها کاهش 

نیافته بلکه افزایش یافته است. 
وی ادامه داد: با وجود هجمه های 
دشمن و فشار های سیاسی شاهد 
رشد گردشگری در ایران بوده ایم. 
یک  وجود  کرد:  عنوان  مونسان 
و  فرهنگی  و  تاریخی  اثر  میلیون 
هزاران اثر ملی و ثبت ۲۳ اثر جهانی 
برتر  به عنوان ۱۰ کشور  را  ایران 
گردشگری دنیا معرفی کرده است. 
وی افزود: ویژگی های منحصر به 
فرد ایران باعث شده تا کشور ما با 
داشتن امنیت باال، کم بودن هزینه 
به  منحصر  نوازی  مهمان  و  سفر 
فرد، ظرفیت الزم را برای میزبانی 

گردشگران فراهم کند. 
معرفی  اینکه  به  اشاره  با  مونسان 
همدان به عنوان مقصد گردشگری 
جدید به دنیا جای خرسندی دارد، 
عنوان  به  همدان  انتخاب  افزود: 
و  آسیایی  های  کشور  پایتخت 
همچنین برگزاری چهلمین اجالس 
 )UNWTO( جهانی گردشگری
برگزار  رویدادهای  سایر  کنار  در 
شده و برنامه ریزی شده، ظرفیت 
برای گردشگری  را  های بسیاری 

ایران فراهم می آورد. 
داشتن  با  کرد: همدان  عنوان  وی 
یک هزار و ۸۰۰ جاذبه گردشگری 
و داشتن ظرفیت هایی همچون غار 
علیصدر و صنایع دستی این شهر 
را در حوزه شهرهای گردشگرپذیر 

معرفی کرده است. 

کاریکاتور

تحریم، اهرم فشار سنتی سیاستمداران آمریاک

آینده خوبی برای گردشگری ایران تصور می کنیم

فیلم سینمایی »یه وا« به کارگردانی آناهید آباد دو جایزه 
لس  در  »آرپا«  از جشنواره  را  کارگردانی  و  فیلم  بهترین 

آنجلس آمریکا کسب کرد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
فیلم سینمایی »یه وا« که در بخش رقابتی بیست و یکمین 
دوره فستیوال فیلم »آرپا« حضور داشت موفق به دریافت 
جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی از این جشنواره شد.
فیلم »یه وا« در جشنواره های معتبری شرکت کرده و تا کنون 
جوایز بین المللی از جمله جایزه فیلم برگزیده تماشاگران از 
جشنواره فیلم »انار« کانادا و جایزه بهترین بازیگر نقش اول 
زن از جشنواره »کینو شوک« روسیه را دریافت کرده است.

»یه وا« برنده جایزه هبرتین فیلم و 
کارگرداین از جشنواره »آراپ« آمریکا

اولین ساخته ی بلند سینمایی مسعود بهارلو شش سال بعد 
از ساخت، به زودی در گروه هنر و تجربه اکران خواهد 

شد.
به گزارش از روابط عمومی فیلم »جیوه«، فیلم سینمایی 
»جیوه« به کارگردانی و تهیه کنندگی مسعود بهارلو محصول 
سال ۱۳۹۱ است. فیلم برداری »جیوه« در بهارِ ساِل ۹۰ در 
تهران و کرج آغاز شد و پروسه ی ساخِت آن تا ساِل ۹۱ به 
طول انجامید و قرار است، زمستان امسال پس از شش سال 
در گروه سینمایی هنر و تجربه به نمایش عمومی در بیاید.
نازنین  اسالمی،  مقداد  گرامی،  روشنک  نیک پور،  شیما 
شیخی، محمد عمرانی، مالک سراج، مانی باغبانی، مهدی 
ایل بیگی، مهراد مهرکیش، نادر پورمهین، مسعود بهارلو، 
تیمور طالبی، صفرعلی مهدوی، اعظم آخوندتبار و هستی 

مهدوی و سودابه بیضایی بازیگران فیلم »جیوه« هستند.
در  فعالیت  بر  عالوه  »جیوه«  سینمایی  فیلم  کارگردان 
عرصه مطبوعات و نقد، برنامه ریزی و دستیاری کارگردان 
و انتخاب بازیگر در سینما را با کارگردان هایی همچون 
سیامک شایقی، رسول مالقلی پور، مهدی کرم پور، عباس 
رافعی، دکتر علی رفیعی، علی عطشانی، محسن دامادی، 
سپیده فارسی، سینا عطاییان و  پوریا آذربایجانی در کارنامه 
کاری خود دارد و چند نمایش را به عنواِن تهیه کننده و 

کارگردان، روی صحنه ی تئاتر برده است.

منایش فیلم مسعود هبارلو 
شش سال بعد از ساخت

مینی سریال طنز » زندگی شگفت انگیز است « به کارگردانی 
مجتبی چراغعلی و تهیه کنندگی عبدالرضا فیروزان با پایان 

مراحل فنی آماده پخش شد.
»زندگی  تهیه کننده  فیروزان  عبدالرضا  رسیده،  گزارش  به 
شگفت انگیز است« در ارتباط با این مجموعه طنز تلویزیونی 
گفت: » تدوین این مجموعه توسط حسین غضنفری که 
هم زمان با تصویربرداری آن آغاز شده بود، اواسط مهرماه به 
پایان رسید. پس  از آن سایر مراحل فنی کار از جمله اصالح 
رنگ، صداگذاری ، ساخت موسیقی توسط کاوه عزیزی، امیر 

قربانی و محمدمهدی گورنگی نیز به اتمام رسید.«
»زندگی شگفت انگیز است « ابتدا قرار بود در فاصله عید قربان 
تا غدیر پخش شود اما به دلیل مشغله یکی از بازیگران اصلی 
ضبط آن به طول انجامید. تهیه کننده در ادامه افزود: » به دلیل 
مضمون طنز »زندگی شگفت انگیز است« تا پایان ماه صفر 
امکان پخش آن از سیما وجود نداشت، اما با اتمام مراحل فنی 
در اولین زمان مناسب منتظر پخش آن از یکی از شبکه های 
تلویزیون هستیم.« »زندگی شگفت انگیز است« یک کمدی 
اجتماعی است که به مشکالت خانواده از نگاه طنز می پردازد. 
در این مجموعه قصه زندگی زوج جوانی به نام های »روزبه« 
و »سیمین« روایت می شود. آنها قصد جدایی از هم را دارند، 
اما طولی نمی کشد که بروز اتفاق شگفت انگیزی آن دو را در 

مسیر تازه ای قرار می دهد… .

»زندیگ شگفت انگیز است« 
آماده پخش شد

جشنواره  پانزدهمین  تجربه  انتقال  کارگاه های 
بین المللی فیلم مقاومت طی سه روز از ۶ تا ۸ اذر 
همزمان با برگزاری این رویداد سینمایی در مجموعه 
سینمایی فلسطین برگزار می شود. به گزارش پبام 
فیلم  بین المللی  از روابط عمومی جشنواره  زمان 
مقاومت خبر داد: این سه نشست با حضور اساتید: 
علی نصیریان، احمدرضا درویش و مسعود ده نمکی 
برگزار می شود.  بر پایه این خبر؛  برنامه کارگاه های 
»انتقال تجربه« در ایام برگزاری جشنواره بین المللی 

فیلم مقاومت به این ترتیب اعالم شد:
- استاد احمدرضا درویش با موضوع »چگونگی 
ساخت پروژه های عظیم در سینمای مقاومت و 

دفاع مقدس« روز سه شنبه ۶ آذر

»جذب  موضوع  با  نمکی  ده  مسعود  استاد   -
مخاطب در سینمای مقاومت و دفاع مقدس« روز 

چهارشنبه ۷ آذر
- استاد علی نصیریان با موضوع »ویژگی های بازی 
و نقش آفرینی در سینمای مقاومت و دفاع مقدس« 

روز پنج شنبه ۸ آذر
شایان ذکر است کارگاه های انتقال تجربه یکی از 
برنامه های آموزشی و پژوهشی جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت است که در آن با محوریت یکی از 
موضوعات مهم و ضروری حوزه سینمای مقاومت 
سخنرانی صورت می گیرد و اساتید به طور مستقیم 
و رودررو با مخاطبان به بیان تجربیات و خاطرات 
خود از بازی یا ساخت آثار خواهند پرداخت. این 

کارگاه ها عالوه بر جذابیت عمومی، برای عالقه 
مندانی که در حوزه سینما فعال هستند فرصتی را 
ایجاد خواهد کرد تا از نزدیک با زوایای مختلف 
فعالیت هنرمندان در عرصه سینمای مقاومت آشنا 
شوند و در صورت داشتن پرسش، پاسخ خود را 

بی واسطه از آن سینماگران مطرح دریافت کنند.

با  پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 
شعار »تجلی گفتمان فرهنگی انقالب اسالمی« به 
همت بنیاد فرهنگی روایت فتح و انجمن سینمای 
انقالب و دفاع مقدس با همکاری مراکز و سازمان 
های مختلف از  ۵ تا ۹ آذر ماه سالجاری به دبیری 

محمد خزاعی در تهران برگزار می شود.

کارگاه های »انتقال تجربه« جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

گروهی از هنرمندان با ساخت آثاری هنری، بیست و پنجمین سالگرد 
را  اسپیلبرگ  استیون  اثر  ژوراسیک«  »پارک  خاطره انگیز  فیلم  اکران 

گرامی داشته و پای دایناسورها را به هنر خود باز کردند.
به گزارش  از هالیوود ریپورتر، گروهی از هنرمندان و تصویرسازان 
با برپایی نمایشگاهی هنری، بیست و پنجمین سالگرد ساخت »پارک 
ژوراسیک« )۱۹۹۳( به کارگردانی استیون اسپیلبرگ را گرامی می دارند.
این هنرمندان قرار است آثار خود را هفته آینده در نمایشگاه هنری 

DesignerCon در آناهایم کالیفرنیا عرضه کنند.
کارمن آکوستا مسئول این نمایشگاه در مصاحبه با هالیوود ریپورتر در 
این باره گفت: چیزی که از همه عجیب تر است این است که چگونه 
سکانس های  ترسناک ترین  از  بعضی  در  می تواند  زیبایی  همه  این 
البته ما می دانیم هیچ لحظه کم ارزشی در »پارک  فیلم جمع شود و 

ژوراسیک« وجود نداشت. 
آغاز  )۲۵آبان(  نوامبر   ۱۶ از  آناهایم   DesignerCon نمایشگاه 

می شود و به مدت سه روز ادامه دارد.

»اپرک ژوراسیک« ۲۵ ساله شد


