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انا اهلل و اناالیه راجعون

با نهایت تالم و تاثر فراوان مصیبت درگذشت جانکاه دکتر محمد تقی نوربخش 
- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمن تاج الدینی - معاون حقوقی 
و پارلمانی این سازمان را  تسلیت عرض نموده ، برای آنمرحومان رحمت واسعه 
الهی و برای بازماندگان خصوصا خانواده بزرگ تامین اجتماعی صبر و سالمتی 

مسئلت دارم. 
 روزنامه پیام زمان

رعض تسلیت هب خانواده اتمین اجتماعی

نیویورک تایمز بررسی کرد؛

زوایای قتل خاشقجی با اعدام
 ۵ شاهد اصلی آشکار نمی شود

 
یک رسانه آمریکایی ضمن هشدار درباره اعدام شاهدان اصلی قتل خاشقجی می نویسد که نفت و پول 

عربستان چشمان غرب و آمریکا را کور کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نیویورک تایمز در مطلبی درباره موضوع جمال خاشقجی و روابط آمریکا با 
عربستان آورده است: حقیقت ترور جمال خاشقجی آشکار نمی شود به ویژه اگر ۵ مظنون که شاهدان 
اساسی نامیده می شوند، اعدام شوند. باور اینکه هواپیمای حامل عوامل اطالعاتی و امنیتی و پزشک قانونی 
به استانبول آمده اند تا خاشقجی را با نرمی به بازگشت قانع کنند، دشوار است.این رسانه آمریکایی می 
نویسد: نیاز به تغییر در روابط میان عربستان نفت خیز و آمریکا آشکار شده است. واقعیت کنونی به دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا این اجازه را می دهد که به نظام سعودی برای اینکه نحوه قتل خاشقجی را 
آشکار کند و نیز  به منظور توقف جنگ یمن از سوی سعودی ها، فشار وارد کند.نیویورک تایمز نوشت: 
آنچه رخ داده است اجازه نفوذ گسترده دولت ترامپ علیه نظام ضعیف سعودی را می دهد. ترور و تالش 
های سعودی ها برای الپوشانی قتل خاشقجی سعودی ها را رسوا کرد. واشنگتن و غرب عطش زده برای 
نفت و پولهای عربستان چشمانش را در برابر اقدامات ناقض حقوق بشر ریاض بسته است.این رسانه می 
نویسد: از حد گذشتن محمد بن سلمان ولیعهد سعودی سبب شده است که عربستان به عنوان خطری در 
منطقه باشد نه ایران. دولت ترامپ، بن سلمان را متحد اسرائیل ضد ایران و مشتری سالح آمریکا می داند.

شایان ذکر است که سخنگوی دادستانی عربستان اذعان کرد که خاشقجی در ساختمان کنسولگری این 
کشور در استانبول تکه تکه شده است.بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: احمد عسیری، نایب 
رئیس سابق دستگاه اطالعات عربستان یک تیم ترور برای کشتن خاشقجی تشکیل داده بود. سخنگوی 
دادستانی عربستان ادامه داد: ۱۱ نفر در پرونده قتل خاشقجی تفهیم اتهام شدند. هدف اعضای تیمی که 
به استانبول رفته بودند، قانع کردن خاشقجی برای بازگشت به عربستان بود اما آنها از خارج کردن وی از 
ساختمان کنسولگری عاجز ماندند.این مقام سعودی افزود: برای ۵ نفر از کسانی که در این پرونده دست 
داشته اند، حکم اعدام درخواست شده است. وی ادامه داد: دادستانی خواستار صدور حکم اعدام برای آمران 
و عامالن قتل خاشقجی هستند. در حال حاضر نیز سعود القحطانی مشاور سابق دیوان سلطنتی ممنوع 

الخروج بوده و تحت بازجویی است.

از  هواشناسی  سازمان  سریع  هشدار  و  پیش بینی  مدیرکل 
پیش بینی بارش برف و مه در ارتفاعات البرز در زنجان، قزوین، 
و  چهارمحال  در  زاگرس  ارتفاعات  و  سمنان  و  تهران  البرز، 
بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب و غرب اصفهان، شرق 
لرستان، جنوب همدان، غرب مرکزی و شمال شرق خوزستان 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،وظیفه همچنین اعالم کرد که 
امروز شنبه گستره فعالیت سامانه بارشی در شمال شرق کشور 
است و به تدریج این سامانه اوایل صبح یکشنبه از کشور خارج 
می شود.وی در ادامه اظهارکرد: روز شنبه ، غرب و مرکز خلیج 
فارس مواج خواهد بود و روز یکشنبه مرکز و شرق خلیج فارس 
پایتخت  وضعیت جوی  درباره  است.وظیفه  مواج  هرمز  تنگه  و 
طی دو روز شنبه و یک شنبه، گفت: آسمان تهران امروز )26 
با  همراه  ساعات  بعضی  در  ابری  نیمه  تا  ابری  کمی  ماه(  آبان 
وزش باد و با بیشترین و کمترین دمای ۱۵ و ۵ درجه سانتیگراد 
آبان ماه(   27( یک شنبه  پایتخت  آسمان  شود.  می  بینی  پیش 
و  بیشترین  و  بود  خواهد  ابر  افزایش  با  همراه  گاهی  و  صاف 

کمترین دمای آن به ۱4 و 6 درجه سانتیگراد می رسد.  
کوالک و سیل در 9 استان کشور

 رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر نیز از وقوع 
برف و کوالک و سیل و آبگرفتگی در ۹ استان کشور خبر داد.

مرتضی سلیمی با اعالم این خبر گفت: روز گذشته 6 محور و 
مناطق عشایرنشین استان های اردبیل، چهارمحال و بختیاری، 
کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و استان مرکزی، تحت تاثیر برف 
و کوالک قرار گرفتند.این مقام مسئول در جمعیت هالل احمر 
به حضور ۹ تیم امدادی شامل ۳۰ امدادگر برای ارائه خدمات 
امدادی به افراد گرفتار در برف و کوالک در این مناطق اشاره 
کرد و افزود:  ۱2۱ نفر از افراد گرفتار در برف، خدمات امدادی 
نفر هم  نفر اسکان اضطراری شدند و سه  دریافت کردند، پنج 

توسط امدادگران هالل احمر به مناطق امن انتقال یافتند.
به گفته وی، همچنین ۱۰ دستگاه خودروی گرفتار در برف با 
تالش نیروهای امدادی، از برف رها شدند.رئیس سازمان امداد 
با اشاره به امدادرسانی  و نجات جمعیت هالل احمر همچنین 
به ۱۳ شهر، روستا و مناطق عشایرنشین هفت استان کشور به 
خاطر وقوع سیل و آبگرفتگی گفت: استان های ایالم، چهارمحال 
و  قم  بویراحمد،  و  کهگیلویه  فارس،  خوزستان،  بختیاری،  و 
به خاطر  روزهای گذشته  که طی  استان هایی هستند  لرستان 

شدن بارندگی ها، تحت تاثیر سیل و آبگرفتگی قرار گرفتند.

یورشصهیونیستها
بهشرکتکنندگاندرتظاهراتبازگشت

نظامیان رژیم صهیونیستی به شرکت کنندگان در تظاهرات بازگشت در 
نوار مرزی غزه به صورت وحشیانه یورش بردند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سلسله اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه 
فلسطینیان همچنان ادامه دارد.براساس این گزارش، نظامیان صهیونیست 
به شرکت کنندگان در تظاهرات بازگشت در نوار مرزی غزه یورش بردند.

شاهدان عینی اعالم کردند که نظامیان صهیونیست به سمت تظاهرات 
کنندگان تیراندازی کرده اند.طبق اعالم رسانه های فلسطینی، در جریان 

این اقدام وحشیانه شمار زیادی از فلسطینیان زخمی شدند.

برف و باران در 16 استان؛

خروج سامانه بارشی از کشور؛ از یکشنبه

المللی  بین  و سازوکارهای  بشر  از حقوق  ابزاری  استفاده  امور خارجه کشورمان گفت:  وزارت  سخنگوی 
توسط برخی کشورهای غربی و رژیم کودک کش صهیونیستی و رژیم های مرتجع منطقه قویا محکوم و 

مردود است.
به تصویب قطعنامه  اشاره  با  امور خارجه  بهرام قاسمی سخنگوی وزارت  ازمهر،  نقل  به  به گزارش زمان 
وضعیت حقوق بشر ایران در نشست کمیته سوم اجالس 7۳ مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با 
ناقضان حقوق بشر در کشورهای خود و دیگر کشورها  از بزرگترین  حمایت برخی دولت هایی که خود 
هستند، ضمن محکوم کردن اقدام این گروه از کشورها، اظهار داشت: این قطعنامه بدون در نظرگرفتن 
واقعیات موجود ایران، مبتنی بر نگرشی گزینشی، تبعیض آمیز، غرض ورزانه و با اهداف سیاسی تهیه و 
تصویب شده است که آن را مردود می دانیم.قاسمی افزود: استفاده ابزاری از حقوق بشر، قطعنامه های 
کودک کش  و  اشغالگر  رژیم  و  غربی  کشورهای  برخی  توسط  المللی  بین  سازوکارهای  و  بشری  حقوق 
چنین   هم  و  گرایانه  افراط  شوم   مقاصد  پیگیری  برای  منطقه  مرتجع  کشورهای  برخی  و  صهیونیستی 
سیاست های آشوب طلبانه و حمایت از تروریست های تجزیه طلب را قویا محکوم می کنیم و معتقدیم 
ادامه این روند اعتماد جامعه بین المللی به سازوکارهای بین المللی را تضعیف کرده و اثربخشی و کارایی 
آنها را در مواقع ضروری و الزم زیر سوال می برد.سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد: از نظر 
ما محل مناسب و جهانشمول ارزیابی حقوق بشر در کشورها، سازوکار یو. پی آر )بررسی دوره ای جهانی( 
است که بدون تبعیض همه کشورها را مورد بررسی قرار می دهد. مشارکت سازنده و فعال کشورمان در این 
سازوکار، نشانگر جدیت ایران در ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین المللی خود از طریق همکاریهای 

سازنده و سازوکارهای مبتنی بر گفتگو است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد:

استفادهابزاریازحقوقبشرو
سازوکارهایبینالمللیمحکوماست

به گزارش زمان، معامالت مسکن روند نزولی به خود گرفته است بطوریکه در تیرماه 26 درصد،مردادماه ۳6 درصد،شهریور 46 و مهرماه 4۰درصد کاهش داشته است. می توان رکود حاکم بربازار مسکن را نتیجه 
افزایش قیمت ها دانست.اگر تغییری در برنامه مسکنی وزارت راه و شهرسازی صورت نگیرد روند رکودی این بازار تا 6 ماه اول ۹8 ادامه دار خواهد بود.

روزانهم صبح اریان

عرضه تخم مرغ 
تنظیم بازاری 

در کشور

سبقت تعداد 
فرهنگیان بازنشسته 

از معلمان شاغل

تاکید  بر اهمیت 
بهره مندی ایران از 

منافع برجام
753

رهبر معظم انقالب: مشکالت اقتصادی حل خواهد شد 

غفلت ازظرفیت های ملی مشکل
بزرگ کشور است

امامی کاشانی بیان کرد: آشکار شدن چهره واقعی امریکا

یزبین  ر اقتصادی  مسایل  در  مسئوالن 
باشند  جدی  2و 

3

7

سرمقاله
آیا ائتالف نتانیاهو
 دوام می آورد؟

نگاه روز
پشت پرده فشارها

  برای افزایش قیمت
 خودرو چیست؟

اگر حزب »اسرائیل خانه ما« به استعفای لیبرمن 
هم اکتفا نکند و بخواهد از دولت خارج شود 
که احتمال آن خیلی زیاد است، باز ائتالف 
کرسی   ۱۲۰ مجموع  از  کرسی   ۶۱ حاکم 
ائتالفی شکننده  دارد و هر چند  را  کنست 
است، اما می تواند با همین مقدار هم ادامه دهد.
شب  یکشنبه  کوماندویی  عملیات  ناکامی 
متعاقب  و  غزه  نوار  در  اسرائیلی  نیروهای 
فلسطینی ها  راکتی  و  موشکی  حمالت  آن 
و برقراری مجدد آتش بس هم به استعفای 
آویگدور لیبرمن منجر شد و هم ائتالف حاکم 
را در دشواری خطرناکی قرار داده است.اگر 
حزب »اسرائیل خانه ما« به استعفای لیبرمن هم 
اکتفا نکند و بخواهد از دولت خارج شود که 
احتمال آن خیلی زیاد است، باز ائتالف حاکم 
کنست  کرسی  مجموع ۱۲۰  از  کرسی   ۶۱
را دارد و هر چند ائتالفی شکننده است، اما 
می تواند با همین مقدار هم ادامه دهد. بنیامین 
پیروزی  از  به مدت یک سال پس  نتانیاهو 
با  مارس ۲۰۱5  انتخابات  در  لیکود  حزب 
همین اکثریت پارلمانی ضعیف کابینه را تا ماه 

می ۲۰۱5 هدایت کرد...
2 صابر گلعنبری 

تسهیالت کنونی جوابگوی خرید مسکن  نیست

تداومرکودمسکنتاشهریور۹۸

پرداختیارانه2۰۰هزارتومانی
بهکارگرانوکارمندانباحقوق

زیر3میلیون

به گزارش زمان ،  وزیر کار از اختصاص بسته های ۱۰۰ تا 3۰۰ هزار تومانی به افراد تحت پوشش نهاد های حمایتی و کارمندان 
خبر داد.محمد شریعتمداری گفت: حداقل معیشت و دستمزد وضعیت مطلوبی ندارد که برای اصالح این مشکل در سه مرحله 
و متناسب با وضعیت خانوار بسته های حمایتی بین ۱۰۰ تا 3۰۰ هزار تومان در دولت تعیین شده که به گروه های هدف پرداخت 
خواهد شد.شریعتمداری افزود: بسته های حمایتی ویژه ابتدا به عزیزان تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا افرادی که 
در نوبت پیوستن به این سازمان ها هستند تعلق خواهد گرفت.وی با بیان اینکه »یک سبد کاالیی متنوع با اختیار خرید کاال های 
مختلف در اختیار این افراد قرار خواهیم داد«، گفت: برای کارکنان دولت نیز یک سیاست جبرانی اتخاذ شده که به طور متوسط 

مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به کسانی که حقوقشان زیر 3 میلیون تومان است اعم از شاغلین و بازنشستگان تعلق می گیرد.
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برف و باران در 16 استان؛

خروجسامانهبارشیازکشور؛ازیکشنبه
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آیا ائتالف نتانیاهو دوام می آورد؟

صابر گلعنبری 

اگر حزب »اســرائیل خانه ما« به اســتعفای لیبرمن هم اکتفا 
نکند و بخواهد از دولت خارج شود که احتمال آن خیلی زیاد 
اســت، باز ائتالف حاکم 6۱ کرســی از مجموع ۱2۰ کرسی 
کنســت را دارد و هر چند ائتالفی شکننده است، اما می تواند 

با همین مقدار هم ادامه دهد.
ناکامی عملیات کوماندویی یکشنبه شب نیروهای اسرائیلی در 
نوار غزه و متعاقب آن حمالت موشــکی و راکتی فلسطینی ها 
و برقراری مجدد آتش بس هم به اســتعفای آویگدور لیبرمن 
منجر شــد و هم ائتالف حاکم را در دشــواری خطرناکی قرار 

داده است.
اگر حزب »اســرائیل خانه ما« به اســتعفای لیبرمن هم اکتفا 
نکند و بخواهد از دولت خارج شود که احتمال آن خیلی زیاد 
اســت، باز ائتالف حاکم 6۱ کرســی از مجموع ۱2۰ کرسی 
کنســت را دارد و هر چند ائتالفی شکننده است، اما می تواند 

با همین مقدار هم ادامه دهد.
بنیامیــن نتانیاهو به مدت یک ســال پــس از پیروزی حزب 
لیکــود در انتخابات مارس 2۰۱۵ بــا همین اکثریت پارلمانی 
ضعیف کابینه را تا ماه می 2۰۱۵ هدایت کرد؛ تا این که حزب 
لیبرمن با 6 کرســی به آن ملحق شــد.نتانیاهو که هم اکنون 
پســت وزیر خارجه را نیــز بر عهــده دارد، می خواهد وزارت 
برجای مانــده لیبرمن را نیز تصدی گری کنــد. البته این در 
صورتی اســت که این وزارتخانه را به نفتالی بنت رهبر حزب 

دست راستی تندرو ”خانه یهودی« واگذار نکند. 
گویا این حزب ماندن در ائتالف دولتی را مشــروط به تصدی 
این وزارتخانه کرده اســت.انتخابات زودهنــگام به نفع حزب 
لیکود نیست. اگر در چنین شــرایطی نتانیاهو بخواهد به این 
گزینــه روی آورد، مــورد بهره برداری انتخاباتی اپوزیســیون 
قــرار خواهد گرفت کــه آن را پیروزی بزرگــی برای حماس 
خواهند دانســت و از این طریق در تبلیغات انتخاباتی، لیکود 
را به شدت زیر ســوال خواهند برد که از یک گروه فلسطینی 

شکست خورده و در برابر آن ناتوان ظاهر شده است.
نتانیاهو سعی می کند از طریق اهرم های فشاری چون احتمال 
تصویب قانون خدمت ســربازی یهودیــان مذهبی )حریدیم( 
کــج دار و مریز تا نوامبر 2۰۱۹ دوام آورد و این دســتاورد را 
نصیب خود کند که هفتمین حکومتی در تاریخ اسرائیل است 
که توانســته تا پایان دوره خــود دوام بیاورد. تاکنون در طول 
هفتاد سال گذشــته فقط 6 دوره از 2۰ دوره کنست تا پایان 
چهار ســال دوره قانونی خود دوام آورده و منحل نشده است.

اگر هم در این مســیر شکســت بخورد که باید قانون انحالل 
کنســت در خود کنســت تصویب شود و ســه ماه بعد از آن 
انتخابات زودهنگام برگزار شود. در این صورت به احتمال زیاد 
انتخابات زودهنگام بیســت و یکمین دوره کنســت در مارس 

2۰۱۹ برگزار خواهد شد.
اما در خصوص تاثیر این تحوالت بر نوار غزه هم باید گفت که 
کنار رفتن لیبرمن به معنای باز شــدن دست نتانیاهو و پیش 
رفتن روند تفاهمات اخیر نیســت. بلکه دســت های او بسته تر 
هم خواهد شــد. به نظر می رسد که نتانیاهو مثل روزهای قبل 
قادر نخواهد بــود »تفاهمات به وجود آمده« با نوار غزه را که 
با میانجیگری مصر، ســازمان ملــل و طرف های دیگر حاصل 

شد، پیش ببرد. 
چون اگر ائتالف پایدار بماند، ادامه این مســیر به شدت مورد 
اعتراض حــزب خانه یهودی قرار خواهــد گرفت و اختالفات 
داخلــی کابینــه را عمیق تر خواهــد کرد و اگر هــم ائتالف 
فروپاشــد و کار به انتخابات زودهنگام بکشد، باز به ساماندهی 
اوضاع داخلی مشــغول خواهد شــد و از بیم تاثیر منفی این 
تفاهمات بر ســبد رای لیکود گامی جدی بر نخواهد داشت.از 
این رو، این احتمال وجود دارد که فشــارهای اقتصادی بر نوار 
غزه همچنان تداوم یابد تا سرنوشت انتخابات آتی کنست چه 

زودهنگام، چه در موعد نهایی مشخص شود. 
در کنار آن هم بعید نیســت که بنیامیــن نتانیاهو بخواهد تا 
قبــل از روز برگزاری انتخابات آتی بــرگ برنده ای برای خود 
دســت و پا کند و به بهانه های مختلفــی، حمالتی نه چندان 
فراگیر اما ســخت علیه نوار غزه انجام دهد؛ البته به نحوی که 
به جنگی گســترده منجر نشــود.در هر صورت شانس حزب 
لیکود در انتخابات آتی کنســت بیشــتر از دیگر احزاب است؛ 
اما مشــکل این است که اگر کرســی های کمتری کسب کند 
مجبور اســت با احزاب بیشتری برای تشــکیل دولت ائتالفی 
وارد بده بستان شود و همین خود موجب امتیازگیری هر چه 
بیشتر احزاب کوچک می شود.در حالی که برخی منابع خبری 
از فروپاشــی کابینه نخست وزیر رژیم صهیونیستی و برگزاری 
انتخابات زودهنگام خبــر می دهند برخی منابع دیگر گزارش 
دادند که نتانیاهو قصد برگزاری انتخابات زودهنگام را ندارد.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

برگزاری مراسم تشییع پیکر رییس
 و معاون سازمان تامین اجتماعی 

مراسم تشــییع پیکر دکتر ســیدتقی نوربخش و 
عبدالرحمن تاج الدین رییس و معاون سازمان تامین 
اجتماعی لحظاتی قبل با حضور مسووالن کشوری 
و لشکری و اقشار مختلف مردم از مقابل بیمارستان 
میالد آغاز شد. پیکر این جانباختگان صبح دیروز پس 

از تشییع در گرگان، به تهران انتقال یافت.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در این مراســم که با 
تالوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد، اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهوری، محمود واعظی رییس 
دفتر رییس جمهوری، علی اکبر صالحی معاون رییس 
جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی، سورنا ستاری 
معــاون علمی و فناوری رئیــس جمهوری، حجت 
االســالم محمدکاظم بهرامی رییس دیوان عدالت 
اداری، محمد شــریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، علی ربیعی وزیر ســابق تعاون، 
کار ورفاه اجتماعی، رضا طالئی نیک معاون پارلمانی 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، محمدحسین 
مقیمی استاندار تهران و جمعی از نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی حضور دارند.قرار است پیکر مدیر 
عامل فقید سازمان تامین اجتماعی در دارالرحمه حرم 
حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( ، شهر ری به خاک 
سپرده شود.همچنین پیکر عبدالرحمن تاج الدین 
معاون فقید این سازمان قرار است امروز شنبه بیست 
وششم آبان ماه در اصفهان تشییع و خاکسپاری شود.

اهتمام جدی سازمان محیط 
زیست در کالنشهر ها

دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا: سازمان برای اجرای 
طرح معاینه فنی در ســطح شــهر تهران و هشت 

کالنشهر دیگر تمام قد ایستاده است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، سید وحید 
حســینی دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا ســازمان 
حفاظت از محیط زیســت در شبکه رادیویی گفت 
و گو افزود: مصوبات بسیار زیاد و متعددی در قانون 
هــوای پاک یا مصوبات هیئت وزیران وجود دارد که 
متاســفانه اجرای آن ها از سوی نهادهای دولتی به 
خوبی پیش نرفته است. وی افزود: حداقل ۱7 دستگاه 
دولتی در رابطه با کاهش آلودگی هوا وظیفه دارند. 
وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست پیگیری و 
نظارت بر اجرای این مصوبات اســت. برای شفافیت 
عملکرد دستگاه های دولتی در این زمینه وب سایتی 
راه اندازی کرده ایم و عملکرد هر یک از دستگاه های 
دولتی مشخص شده است.دبیر کارگروه ملی آلودگی 
هوا سازمان محیط زیست همچنین گفت: اخیراً آئین 
نامــه ماده 2 قانون هوای پــاک را تدوین و به همه 
دستگاه های دولتی ابالغ کردیم که شامل مواد بسیار 
خوبی از جمله استفاده از موتورسیکلت های الکتریکی 
و اسقاط است. این مقام مسئول در برنامه مناظره رادیو 
گفت و گو عنوان کرد: از دو سال گذشته پالک گذاری 
موتورسیکلت های کاربراتوری را متوقف کردیم و این 
موتورسیکلت ها تولید نمی شوند. از ابتدای سال آینده 
هم فقط مجوز یورو4 را می دهیم.حسینی ادامه داد: 
طبــق مصوبه جدید دولت، بــه ازای تولید و پالک 
شدن هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی، یک دستگاه 
موتورسیکلت باید اسقاط و از چرخه خارج شود. ضمن 
اینکه ۱۰ درصد تولیدات باید موتورسیکلت الکتریکی 
باشد. با این دو مصوبه در یک تا دو سال آینده ترکیب 
ناوگان موتورسیکلت کشور تغییر قابل مالحظه ای 
پیدا خواهد کرد.دبیر کارگروه ملی آلودگی هوا سازمان 
محیط زیست اظهار داشــت: قرار بود از اول آبان در 
تهران 24 ساعته معاینه فنی خودروها را کنترل کنیم 
که در حال حاضر زیرساخت های آن فراهم شده است 
و بیش از هزار و دویست دوربین در تهران می توانند 
معاینه فنی خودروهــا را در تهران حتی در مبادی 

ورودی کنترل کند. 

اخبار

سرمقاله

نادانی دردناک ترین دردهاست

کالمامیر

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه همراهان جنایات آل سعود و 
صهیونیست ها بدترین چهره را در دنیا دارند، گفت: مسئوالن و 
دست اندرکاران باید در مسائل اقتصادی ریزبین و جدی باشند.

کاشانی  امامی  محمد  اهلل  آیت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
هفته  این  نماز جمعه  های  در خطبه  تهران  موقت  امام جمعه 
و  عسکری)ع(  حسن  امام  شهادت  سالروز  تسلیت  با  تهران 
اظهار  الحسن)عج(،  ابن  حجت  حضرت  امامت  آغاز  تبریک 
داشت: بحث از اسوه در سه جای قرآن آمده است و نکته این 
که  است  کسی  و  راهنما  و  رهبر  یعنی  اسوه  معنای  که  است 
انسان ها فکر و اخالق و عمل را با او منطبق می کنند. خداوند 
اسوه را خلق می کند و این اسوه به نفع بشریت است.وی افزود: 
انبیاء خود را فدای بندگان می کنند تا اسوه باشند و سعادت 
کریم  قرآن  را  اسوه  این  بزنند.  رقم  را  خدا  بندگان  موفقیت  و 
اسوه  زمان)عج(  امام  و  امام عسکری)ع(  است.  برده  نام  حسنه 
ائمه  پیامبر  و  قرار داده  اسوه  را  پیامبر  هستند، چراکه خداوند 
را اسوه قرار داده است. کسی اسوه است که از وحی و هستی با 
خبر باشد و سرتاپای نظام هستی را بداند تا بر اساس آن عمل 
مقتدا  و  اسوه  هرکسی  اینکه  بیان  با  تهران  کند.خطیب جمعه 
بلکه  نیستند،  مقتدا  سینا  ابوعلی  و  سلمان  داد:  ادامه  نیست، 
مکاتب  و  سیناها  بوعلی  عیار  مقتدا هستند.  ممتاز  های  انسان 
علمی و اجتماعی نمی توانند بشر را اسوه باشند. برخی علمای 
اهل سنت می گویند حضرت مهدی)ع( در سال 2۵۵ هجرت به 
دنیا آمده و روز شهادت امام عسکری)ع( ۵ ساله بوده و اکنون 

در غیبت به سر میبرد. 
از سال 2۵۵ در  فایده دارد که  نیز می گویند چه  برخی علما 
و  باشد  مردم  منظر  در  که  باشد  باید کسی  اسوه  است؛  غیبت 
امام  نائب دوم  امامی کاشانی گفت:  ببینند.آیت اهلل  او را  مردم 
حضرت  و  پرسید  سوال  خصوص  این  در  ایشان  از  زمان)عج( 
نور  ابر  در پس  که همانطوری که خورشید  داد  اینگونه جواب 

و  نیست  آشکار  آنچنان  خورشید  اما  دارم  نور  نیز  من  دارد، 
را  ابرها همان مشکالت دنیا است که ظهور  ابرها آمده که آن 
انداخته است. اگر حجت نباشد بشریت در فساد فرو  به تاخیر 
با  تهران  هفته  این  نمازجمعه  دوم  خطبه  در  رفت.وی  خواهد 
اشاره به روایتی از امام حسن عسکری)ع( مبنی بر اینکه اگر در 
سخن راستگو بودید، امین بودید و رفتارتان با مردم خوب بود، 
گفت: حضرت  کند،  می  خوشحال  را  من  این  و  هستید  شیعه 
فرموده اند: ای شیعیان، مودت ها را به ما بکشانید و به گونه ای 
عمل کنید که دلها به سمت ما کشیده شود و مردم عالقه پیدا 
کشوری  در  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  تهران  کنند.خطیب جمعه 
سودجویی  اقتصادی  مسائل  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مانند 
شود، تاکید کرد: سودجویی ها، خیانت ها، احتکارها و اینکه اگر 
جایی خالفی شد قیمت سکه و دالر را فوری باال ببرند و دیگر 
هم پایین نیاورند، کار فرد شیعه و مومن نیست.آیت اهلل امامی 
کاشانی با توصیه به امین بودن در کارها و در نظر گرفتن جامعه 
باید  تولید  اقتصاد، گفت:  از اخالل در  برای جلوگیری  و کشور 
درست باشد و احتکار نشود و کاالها و اجناس باید به مردم به 
شنیع  عملی  احتکار  نیاید.  وجود  به  گرانی  تا  شود  ارائه  موقع 

است و موجب قبح است.
ادامه داد: خوشبختانه قوه قضائیه که  امام جمعه موقت تهران 
در راس آن فقیهی عادل قرار دارد، مسائل را با دقت در موازین 
فقهی و شرعی دنبال می کند و همچنین از نیروی انتطامی و 
زحماتی که پلیس می کشد نیز باید تقدیر شود. تالش باید به 
شدت انجام شود و مسئوالن و دست اندرکاران باید در مسائل 

اقتصادی ریزبین و جدی باشند.
تفسیر  در  گفت:  مائده،  مبارکه  سوره   ۳۳ آیه  به  اشاره  با  وی 
این آیه آمده است که مسئله محاربه فقط جنگ خونی نیست، 
زندگی  نظام  در  اختالل  و  اموال  غارت  مسئله  روایت  در  بلکه 
نظام  در  اخالل  و  اموال  غارت  است.  آمده  آن  در خصوص  نیز 

با  ترامپ  مثل  ما  دشمنان  تا  می شود  موجب  کشور  اقتصادی 
جنگ رسانه ای و دروغ و تهمت خود را موفق نشان دهند.

آیت اهلل امامی کاشانی تاکید کرد: گرچه دولت آمریکا همیشه با 
ما دشمن بوده است، اما هیچ زمانی چهره رئیس جمهور آمریکا 
کریه تر از رئیس جمهور فعلی آمریکا نبوده است. جنایات آل 
سعود و صهیونیست ها از کجاست؟ رژیم آمریکا و همه کسانی 
که با او همراه و همدوش هستند بدترین چهره را امروز در دنیا 
دارند.خطیب جمعه تهران با اشاره به مورد تمسخر قرار گرفتن 
عنوان  ملل،  سازمان  عمومی  مجمع  در  آمریکا  جمهور  رئیس 
کرد: امروز جمهوری اسالمی در دنیا عزتمند است و همه دنیا 
به جمهوری اسالمی با صدق، امانت و مردم با فضیلت و کشوری 

که نظامی صادق دارد نگاه می کند.
و  بودند  جنگ  در  یکدیگر  با  ابتدا  از  باطل  و  حق  افزود:  وی 
ایثار  و  شهادت  مسئله  کند.  می  یاری  همیشه  را  حق  خداوند 
که پدران و مادران و همسران دارند و شهادت جوانان ما بعد 
از انقالب در این مسیر اثر زیادی داشته است. عزت ایران نصر 

خداست و نصر خدا را نمی توانند از بین ببرند.
آیت اهلل امامی کاشانی با اشاره به نقش اینترنت بر تحقیقات و 
اینترنت بخواهیم از  تالیفات کتاب ها، تصریح کرد: اینکه درون 
رساله ای رونویسی کنیم چه در حوزه و چه در دانشگاه ها دانش 
و  است  خوب  اینترنت  و  مجازی  فضای  البته  برد.  نمی  باال  را 
از  نوشتن  کتاب  اما  جستجو  در  کند  می  کمک  آدم  به  بسیار 
اینترنت دانشی به همراه نخواهد داشت.خطیب جمعه تهران با 
مدیران  به  هوا، خطاب  بابت سرمای  نمازگزاران  از  عذرخواهی 
مصلی تهران، گفت: صاحبان اصلی مصلی نمازگزاران هستند و 
دیگران در آنجا مستاجراند و نباید نمازگزاران در سرما و گرما 
کشور  مدیران  همه  توصیه  با  پایان  در  بیافتند.وی  زحمت  به 
مدیر  یک  اگر  کرد:  خاطرنشان  اجتماعی،  امور  در  دلسوزی  به 

دلسوز جامعه بود خیلی از مدیریت ها به نتیجه می رسد.

امامی کاشانی بیان کرد: 
آشکار شدن چهره واقعی امریکا

مسئوالندرمسایل
اقتصادیریزبین
وجدیباشند

مفقودی
کارت هوشمند خودرو به شماره 4۱۰4۲4۲  متعلق به خودرو کامیون ولوو مدل ۱98۲ رنگ 
موتور ۰۰۱489  شماره شاسی ۰4۰93۱  پرتقالی شماره پالک ۶۲-۲77ع7۶ شماره  نارنجی 

 نکا مفقود گردیده فاقد اعتبار است

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پرایدتیپ ۱4۱SL به رنگ نوک مدادی متالیک و مدل ۱39۰ وبه 
شماره نیروی انتظامی 877 ص 8۶-- ایران -- 7۲ وبه شماره موتور 383۲۲93 وبه شماره شاسی    
S 348۲۲8933554۰به نام کبری رمضانی کاکرودی مفقود گردیده واز  درجه اعتبار ساقط میباشد 

نوشهر 

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو 4۰5 با شماره موتور 957ه  9۱  ایران 44با شماره 
موتور۱۲487۲۱9943و شماره شاسی NAAM۰۱C8۶9E39۱۲۶۲بنام 
هدیس صباغ پور سبز میدانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز رنو کولیوس مدل ۲۰۱4 با شماره پالک 745ص58 ایران 8۲ با شماره 
بنام   VF۱VY۰U۰VUC49۱۶8۱ ۲و شماره شاسیTRA7۰5F۰۰۰۱3۶ موتور

مسعود علی نیا بنگر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهیمفقودی
به شناسه ۰۱3۲۱844375۲  مفقودی کارت مجوز حمل سالح و مهمات شکاری 
سالح ۱لول ساچمه زنی ته پر کالیبر ۱۲ شماره سالح ۲۱۲438 مدل کوسه به نام 
آقای علی ابدال شاهیوندی فرزند خدانظر به کدملی ۶۱3979۰۶89 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است 
لرستان – خرم آباد 

آگهیمفقودی
به   ۱388 مدل  نیسان  وانت  ماشین  کارت  و  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
شماره شهربانی ۲4-۲7۱س74 و شماره موتور 5۲۱۶59 و شماره شاسی 
بهبانی  نژاد  عباسی  نوراله  سید  نام  به    NAZLX۱4۰TNN۰۰3458

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
برگ سبز وسیله نقلیه کشاورزی کمپاین غالت مدل ۱383 رنگ سبز- 
روغنی به شماره پالک ۱9   ۱4۶    ک ۱5 تیپ 955 وشماره شاسی 
۰۰7۱۰4 بنام وحید دارابی به شماره شناسنامه 47  مفقود واز دایره اعتبار 

ساقط است.
کرمانشاه

آگهیمفقودی
شماره  به  مدل۱388   4۰5 پژو  سواری  ماشین  سندکمپانی  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   ۱۲488۰۱۰۱۱۲ موتور  شماره  و  8۲-8۲۶ج85  شهربانی 
NAAM۰۱CA99K939837 به نام علی قمی بیشه مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.
بابل

آگهیفقدانپروندهثبتی
آقای  مالکیت  به  خانه  یکباب  پالک۱5۶9/۱9۶بخش3اهوازششدانگ  ثبتی  پرونده 
های  بخشنامه  استنادبند33۲و333مجموع  به  لذامراتب  گردیده  مفقود  طاهربروایه 
شماره  گردد.     اقدام  المثنی  پرونده  تشکیل  به  تانسبت  آگهی  نوبت  یک  ثبتی 

م.الف)5/۲۰89(
قادریان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه3اهواز

مفقودی
با شماره پالک 549   برگ سبز سواری هاچ بک سایپا ۱۱۱ مدل 97 
شاسی  شماره  و   ۶۱54۰88/M۱3 موتور  شماره  و   7۲ ایران   ۶5 و 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  اسراعامریان  NAS43۱۱۰۰j۱۰3۱49۲بنام 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 NAAP4۱FE۰Gj779۱48:۱۶7  با شماره شاسیB۰۰۰7۲73:المثنی برگه سبز پژو مدل95با شماره موتور

شماره پالک:49م5۶۶ ایران8۲.مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی و شناسنامه مالکیت برگ سبز خودرو پراید. جی تی ایکس آی مدل ۱385 به رنگ 
نقره ای متالیک با شماره پالک 53۶ ه 3۱ ایران 7۲ با شماره موتور ۱4۲۶59۱ و شماره شاسی 

S۱4۱۲۲8578473۰ بنام غالم صابری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

حصروراثت
آقای/خانم پروین روستائی دارای شناسنامه شماره 549 به شرح دادخواست به کالسه ۱۱۲4 از این شورا 
دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان محمد امینی به شناسنامه ۱۱۱  در 
تاریخ ۱39۶/۱۲/۲7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

۱- میثم امینی پیرجل  ش.ش:۱۲۰8   س.ت :۱3۶4    پسر                   
۲- محسن امینی پیرجل  ش.ش:5833   س.ت :۱3۶5    پسر   
3- مهدی امینی پیرجل  ش.ش:۱4۶3۲   س.ت :۱3۶7    پسر  

4-پروین روستائی  ش.ش:549   س.ت :۱347    همسر   
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهریارخواهد شد. م.الف : 3۲9۶

رایدادگاه
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه   97۰998۲۶4۰5۰۰۲۰۲ کالسه  پرونده 
شهریار تصمیم نهایی شماره 97۰997۲۶4۰5۰۰88۲   خواهان: شهرداری شهریار 
نشانی شهریار خ ولیعصر روبه روی  به  داود  فرزند  تزوه  آقای حامد  نمایندگی  با 

بیمارستان شهرداری شهریار 
خوانده: آقای بختیار کاکاوند فرزند محمد به نشانی     خواسته مطالبه وجه چک

 رای دادگاه: در خصوص دعوی شهرداری شهریار به طرفیت آقای بختیار کاکاوند 
به خواسته مطالبه مبلغ ۱7۰۰۰۰۰۰ ریال و کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به مستند دعوی که یک فقره چک به شماره 838488 - ۲8 / 8/ 8۶ به 
مبلغ مذکور عهده بانک مسکن شعبه فلکه اول صادقیه می باشد که وجود اصل آن 
در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده علی رغم 
ابالغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی جهت دعوی مطروحه به عمل نیاورده 
دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 3۱۰ و 3۱3 قانون تجارت و 
مواد ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ ۱8۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3۶۰۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت زمان اجرای حکم بر 
اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد که اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را از محکوم 
له اخذ به صندوق مربوطه واریز سپس به همین میزان از محکوم علیه اخذ در حق 
محکوم له پرداخت شود رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد./م.الف:3۲8۶
 والیی کبریا - رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار 

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان این که آمریکایی ها می خواستند صادرات نفت ما را 
به صفر برسانند، اما مجبور شدند بزرگ ترین خریداران نفتی ما را از تحریم های نفتی 
معاف کنند، گفت: این نشان می دهد آمریکایی ها قادر به افزایش فشار نبوده و دیگر 

صاحب نفوذ نیستند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردارسرتیپ پاسدار حسین سالمی با تاکید بر این که 
آمریکا به تدریج در حال از دست دادن   قدرت و نفوذ سیاسی خود در جهان است، 
تصریح کرد: انقالب ما در حال رشد، بلوغ و اعتالی منزلت سیاسی در جهان است.

وی ادامه داد: دشمن در این شرایط سخت اقتصادی، تالش گسترده ای کرد و به تبع 
آن »راهبرد و سیاست اعمال حداکثر فشار بر ملت ایران« را پایه گذاری کرد؛ این اوج 
قدرت آمریکا بود که ظاهر شده و در حال عبور است و همزمان با تشدید فشار و 
تحریم، عملیات روانی سنگینی را در درون جامعه هدایت و ایجاد کردند.وی با تاکید 
بر این که مردم شریف ایران در بی اعتنایی به دشمن و تهدیدهای او و در پشتوانه 
قرار گرفتن نظام درخشیدند به طوری که امروز دشمن ناامید شده است، اظهار کرد: 
دشمنان تالش کردند قلمرو نفوذ و تاثیر قدرت  ما را بگیرند اما به تعبیر امام راحل و به 
فرمایش مکرر رهبر معظم انقالب »آنان هیچ غلطی نتوانستند بکنند«.سردار سالمی 
با بیان این که آمریکا می خواست ما را مانند گذشته عقب مانده نگه دارند، بیان کرد: 
ملت ایران باطل السحر این توطئه ها شدند و هر توطئه ای که کردند، به خود آن ها 
بازگرداندند. امروز خود آمریکایی ها گرفتار بدبختی اند، آمریکا هفت تریلیون دالر به 
اندازه صدسال درآمد نفتی ایران و عراق در عراق و سوریه هزینه کرده ، ولی با این 
حال باز هیچ نتیجه ای نگرفته است، پنجاه میلیون نفر آمریکایی در خیابان های آمریکا 
ایران نمی خواهند  اگر ملت  اهانت کرده و می گوید  می خوابند و وزیر خارجه آن ها 
گرسنه بمانند باید ما را بپذیرند اما ما به آن ها می گوییم که به فکر ۵۰ میلیون مردم 
ایرانی ها جمع شود،  غذای  مازاد  اگر  افزود:  باشید.وی  و گرسنه خود  فقر  زیر خط 
می توان تمام گرسنگان آمریکا را سیر کرد؛ اگر دولت شان نمی تواند مردم خود را سیر 

کند ما آماده ایم این کار را برای آن ها انجام دهیم.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که عربستان 
به نیابت از آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد ناامنی در ایران تالش می کند.

گزارش  به  اشاره  با  نقوی حسینی  سیدحسین  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نیویورک تایمز درباره تالش مقامات سعودی برای ترور برخی مقامات ایرانی و بر 
هم زدن ثبات اقتصادی در کشورمان گفت: یکی از اهداف آمریکایی ها ناامن سازی 
داخلی در کشور ما است تا شرایط و امنیت در زندگی مردم را بر هم زنند. آن ها 
می دانند که حفظ امنیت کامل در کشور از افتخارات جمهوری اسالمی است، لذا 
می خواهند این امنیت را با تحرکات و اقدامات ضد امنیتی دچار خدشه کنند.وی 
استفاده می کنند،   ابزاری  هر  از  این هدف  به  برای رسیدن  آمریکایی ها  داد:  ادامه 
زمانی گروه های تروریستی همچون القاعده،  ریگی و داعش و زمانی دیگر از عوامل 
رژیم صهیونیستی وموساد استفاده کردند و امروز این نقش را عربستان سعودی بر 
عهده گرفته است. عربستان به نیابت از آمریکا و رژیم صهیونیستی تالش می کند 
تا ناامنی در کشورمان ایجاد کنند، البته که یک سال گذشته هم یکی از مقامات 
عضو  هستند.این  ایران  داخل  در  ناامنی  ایجاد  دنبال  به  که  کرد  اعالم  عربستانی 
اخیر  ماه های  در  اینکه  بیان  با  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
یکسری تحرکات ضد امنیتی را شاهد بودیم،  گفت: برای انجام این تحرکات حتی از 
اراذل و اوباش استفاده کردند، افراد در خیابان با موتور راه افتاده و از قمه و سالح 
سرد استفاده کرده و حتی ماشین های مردم را تخریب می کردند، همه این کارها را 
انجام می دادند تا در امنیت اجتماعی و امنیت مردم اخالل ایجاد کنند. همه این 
رفتارها برای ایجاد جو ناامنی در کشور بود تا ذهنیت مردم را نسبت به وجود امنیت 
با توجه به این تحرکات ضد امنیتی الزم است  تحریک کنند.نقوی حسینی افزود: 
دستگاه های مربوطه تمرکز الزم را داشته باشند و گروه هایی که حرکاتی بر خالف 
امنیت کشور انجام می دهند را مدنظر قرار دهند. دستگاه دیپلماسی هم از طریق 
نهادهای بین المللی و مراجع قضایی اعتراضات الزم را نسبت به این تحرکات اعالم 

کنند،  چون این اقدامات دخالت در امور کشورمان محسوب می شود.

آمریکاییهادیگرصاحب
نفوذنیستند

عربستانبهدنبالایجاد
ناامنیدرایران
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تحریم ها بر اقتصاد ایران اثری ندارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: تحریم افراد و نفت 
ایران موضوع جدیدی نیست، بنابراین این دور از تحریم ها بر اقتصاد ایران 
اثری ندارد.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد پورابرهیمی درباره تحریم های 
آمریکا افزود: حتی آمریکایی ها هم درباره این دور از تحریم ها مجبور به عقب 
نشینی شده و اعالم کرده اند که ما کشورهایی را از این موضوع مستثنی کردیم 
و فروش نفت ایران استمرار خواهد داشت.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
اضافه کرد: بنابراین این حقیقت برای خود آمریکایی ها هم اثبات شده است که 
شرایط جدید، شرایطی نیست که آنها بتوانند یکجانبه عمل کنند. پورابراهیمی 
گفت: اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر مانند روسیه، چین و هند در موضوع 
تحریم ها با نظر آمریکا کامال مخالف هستند و راه دیگری را می روند و در آینده 
این مسیر هم پررنگ تر خواهد شد.وی افزود: تحریم های آمریکا در اقتصاد 
ایران اثر نخواهد داشت و آنچه که در اقتصاد ایران اثر دارد، عملکرد خود ما است 

که برای آن باید فکری کرد که آن هم اصالح ساختار است.

گزارش IMF از 1۳ شاخص  اقتصاد ایران
 در سایه تحریم

صندوق بین المللی پول با بررسی شاخص های کالن اقتصاد ایران از تولید 
ناخالص داخلی 4۳۰ میلیارد دالری، رشد ۰.2 درصدی بخش غیرنفتی، ذخایر 
ارزی حدود ۱۰۰ میلیارد دالری در سال جاری و ناکامی آمریکا در صفر کردن 
صادرات نفت ایران طی امسال و سال آینده خبر داد.به گزارش زمان به نقل 
ازتسنیم، صندوق بین المللی پول در گزارشی موسوم به »چشم انداز اقتصاد 
منطقه ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی« به بررسی وضعیت اقتصادی ۳۰کشور 
منطقه از جمله ایران در سال  2۰۱8 میالدی و چشم انداز اقتصادهای این 
منطقه در سال 2۰۱۹ پرداخته است.بر اساس این گزارش اقتصاد ایران که 
در سال 2۰۱7 رشد ۳.7 درصد را تجربه کرده بود امسال وارد رکود می 
شود و رشد منفی ۱.۵ درصدی و در سال 2۰۱۹ رشد منفی ۳.6 درصدی 
خواهد داشت.بر همین اساس ارزش تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 
2۰۱7 به 4۳۰.7 میلیارد دالر رسیده بود در سال جاری با اندکی کاهش به 
4۳۰.۱ میلیارد دالر می رسد اما در سال آینده حدود ۹7 میلیارد دالر از تولید 
ناخالص داخلی ایران کاسته می شود. صندوق بین المللی پول پیش بینی 
کرده است در سال 2۰۱۹ ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به ۳۳۳.6 میلیارد 
دالر کاهش یابد.بخش غیرنفتی ایران که در سال 2۰۱7 رشد 4.6 درصدی 
را تجربه کرده بود در سال جاری با رشد ۰.2 درصدی مواجه خواهد شد و 
در سال آینده وارد رکود شده و رشد منفی ۱.2 درصدی را خواهد دید.بخش 
نفتی ایران با اجرایی شدن تحریم های آمریکا رشد منفی 7.4 درصدی را در 
سال 2۰۱8 تجربه خواهد کرد و پیش بینی می شود در سال 2۰۱۹ نیز رشد 
این بخش منفی ۱2.۹ درصد باشد. در سال 2۰۱7 رشد بخش نفتی ایران ۰.۹ 
درصد اعالم شده بود.بر اساس این گزارش افزایش قابل مالحظه تورم یکی از 
ویژگی های اقتصاد ایران طی امسال و سال آینده است. در حالی که نرخ تورم 
ایران در سال 2۰۱7 بالغ بر ۹.6 درصد بوده این رقم در سال جاری به  2۹.6 
درصد خواهد رسید و نرخ تورم ایران در سال آینده نیز باز هم افزایش خواهد 
یافت و به ۳4.۱ درصد می رسد.صندوق بین المللی پول از بیش از 2 برابر 
شدن رشد نقدینگی در ایران طی سال جاری میالدی نسبت به سال قبل خبر 
داده است.بر اساس این گزارش در حالی که رشد نقدینگی در ایران طی سال 
گذشته میالدی بالغ بر 22.۱ درصد بود امسال این رقم به 48.۵ درصد افزایش 
می یابد. متوسط رشد نقدینگی در ایران طی سال های 2۰۰۰ تا 2۰۱4 بالغ بر 
26 درصد بوده است.پیش بینی شده است سرعت رشد نقدینگی در ایران طی 

سال 2۰۱۹ کمتر شود و به ۳7.2 درصد برسد.

تاکید عراقچی بر اهمیت 
بهره مندی ایران از منافع برجام

سید عباس عراقچی تاکید کرد، این مسئولیت مستقیم 
اروپاست که با خروج آمریکا از این توافق بین المللی و نقض 
قطعنامه شورای امنیت گام های عملی برای حفظ برجام 

بردارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید عباس عراقچی در 
جریان سفر به ایتالیا با رئیس کمیسیون خارجی سنای 
ایتالیا دیدار و گفت وگو کرد.»ویتو روزاریو پتروچلی« در 
دیدار با معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان 
این که حمایت از برجام سیاست ایتالیاست گفت: توافق 
)برجام( به عنوان یک دستاورد مهم برای ثبات در جهان 
مورد تائید است و سنا ایتالیا از آن حمایت می کند.رئیس 
کمیسیون خارجی سنا ایتالیا همچنین بر ضرورت گسترش 
همکاری های پارلمانی میان دو کشور تاکید کرد. در این 
دیدار، سید عباس عراقچی نیز با تشریح آخرین تحوالت 
مربوط به برجام و اجرای تعهدات کامل کشورمان نسبت 
به این توافق که بارها توسط اژآنس بین المللی انرژی اتمی 
مورد تائید قرار گرفته است گفت: ما در قبال این تعهدات 
انتظار داریم که مردم ایران از منافع این توافق بهره مند شوند.

وی افزود: این مسئولیت مستقیم اروپاست که با خروج 
آمریکا از این توافق بین المللی و نقض قطعنامه شورای 
امنیت گام های عملی برای برای حفظ برجام بردارد.معاون 
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران با اجرای کامل تعهدات خود در قبال برجام، مسئولیت 
پذیری خود را به اثبات رسانده و الزم است در مقابل، اروپا 
اجازه ندهد که آمریکا از مسائل مالی و پولی به عنوان یک 
سالح برای تحمیل یک جانبه گرایی خود بر جامعه بین 

المللی سوء استفاده کند.

نوبخت دبیرکل حزب
 اعتدال و توسعه ماند

در نخستین جلسه شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه 
در دور جدید، محمدباقر نوبخت بعنوان دبیرکل این حزب 

باقی ماند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در نخستین جلسه شورای 
مرکزی حزب اعتدال و توسعه در دور جدید، محمدباقر 
نوبخت با اجماع حاضران مجددا به عنوان دبیرکل این 
حزب انتخاب شد.در  ابتدای این جلسه، محمدباقر نوبخت 
در سخنانی با تبریک حلول ماه ربیع االول و اعیاد این ماه، 
ترکیب جدید شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه را که 
با حضور اقوام، مذاهب، زنان و جوانان در کنار افراد با سابقه 
حزب تشکیل شده است، نشانگر پویایی و حرکت رو به 
جلوی حزب دانست و ضمن ابراز خرسندی از ترکیب ایجاد 
شده از حضور پرشور سازمانها، کانونها و استانها در مجمع 

عمومی حزب تشکر و قدردانی کرد.

خبرخبر

آگهیمزایده
موضوع :اجاره پالژ ساحل طالیی 

شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند سوم مصوبه 
شهر  اسالمی  محترم  شورای  مورخه97/8/9   89 شماره 
رامسر نسبت به اجاره یکساله پالژ ساحل طالیی تقدیم 
اسناد  دریافت  می توانند جهت  واجدین شرایط  نماید 1- 
و یا اطالع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخه 97/9/7به 
شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811-

011تماس حاصل فرمایند
2- متقاضیان می بایست 5 درصد قیمت پایه کارشناسی 
را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یاضمانت نامه 

بانکی به همان میزان ارائه نمایند
3- در صورتی که برندگان اول -دوم -سوم حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد
4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 97/9/8خواهد بود

5- شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

قدرتا...شاهمنصوریان-سرپرستشهرداریرامسر

شرکتتعاونیمسکنکارکنانبرقغرباستانتهران
)درحالتصفیه(

آگهیدعوتمجمععمومیفوقالعاده)نوبتدوم(

دعوت  مذکور  تعاونی  شرکت  محترم  اعضاء  ازکلیه 
میشودتادرمجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم که راس ساعت 
منطقه  برق  نمازخانه  درمحل   97/09/7 چهارشنبه  روز   15
متقاضیان  رسانند  حضوربهم  گردد  می  تشکیل  کرج  غرب 
ازانتشار  پس  روز  هفت  درمهلت  تصفیه  هیئت  کاندیداتوری 
درساعات  سهامداری  ومدارک  ملی  کارت  کپی  ارائه  با  آگهی 

اداری به محل مذکورمراجعه نمایند.
دستورجلسه :

1-استماع گزارش مشترک  هیئت تصفیه درخصوص وضعیت 
فعلی تعاونی

2-انتخاب سه نفربعنوان هیئت تصفیه 
3-تعیین محل ومدت زمان هیئت تصفیه 

هیئتتصفیه

 نوبت دوم

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری هاچ بک پژو ۲۰۶ مدل 8۶ با شماره پالک 774ص۱7 
حمزه  ۱۰873۶۶8بنام  شاسی  شماره  ۱3۰85۰5۱393و  موتور  شماره  با   8۲ ایران 

بابلابراهیم نژاد دشتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهیمادهسهقانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

دوم  اول/  هیأت  مورخه۲آبان۱397   ۱397۶۰3۱۶۰۱4۰۰۱8۱9 شماره  راي  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم گلی حسن زاده فرزند بهارآقا بشماره شناسنامه ۲۱۲ صادره از دلفان 
در ششدانگ ساختمان به مساحت ۱۲۱،3۲ متر مربع در قسمتی از پالک 47 اصلي 
واقع در بخش دو حومه کرمانشاه به آدرس کهریز کوی گلهای غربی 7 خریداری مع 
الواسطه از زارع صاحب نسق خسرو کهریزي محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهي می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي 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.8۰۶۰/م الف/
  تاریخ انتشار نوبت اول:۲۶آبان۱397 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۱آذر۱397

 فرهاد نوری -رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرمانشاه 
 

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به نسترن اسدیان فیلی فرزند محمود  

خواهان آقای مهدی دریکوندی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم نسترن اسدیان 
پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  طلب  مطالبه  به خواسته  فیلی 
خانواده  مجتمع  اختالف  ۱3 شورای حل  شعبه     97۰998۶۶5۶3۰۰385 کالسه 
شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۰9/۲8 ساعت۰9:۰۰ تعیین 
و مفاد دادخواست بدین شرح می باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر 
خسارات  کلیه  بانضمام  ریال   47/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
و خسارت  دادرسی  مطالبه خسارات  و  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  از جمله  قانونی 
تاخیرتادیه که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده )نسترن اسدیان فیلی (و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  خود 

رسیدگی در شورا حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد –شیرین اکبری . 

دادنامه
پرونده کالسه 97۰998۶۶5۶4۰۰۱۶5 شعبه ۱4 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان 
خرم آباد تصمیم نهایی شماره 97۰997۶۶5۶4۰۰4۰۱ –خواهان : آقای صید مراد محمدی دوست 
فرزند حسن به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد شهرک حکمت کوچه نوبت ۱-خوانده 

:آقای مسعود پازوکی به نشانی مجهول المکان – خواسته :مطالبه وجه 
رای قاضی : در خصوص دادخواست صید مراد محمدی دوست فرزند حسن به طرفیت مسعود 
پازوکی به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه بدین توضیح که خواهان اظهار داشته یک باب مغازه را به خوانده اجاره دادم که از آن به 
عنوان انبار وسایل خوانده استفاده گردیده است و در این مدت خوانده فقط دو ماه به من کرایه 
داده است )مبلغ چهارصد هزار تومان ( و اجاره بهاء از قرار ماهیانه دویست هزار تومان بوده 
است که خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
ای نیز ارسال نکرده است و خواهان درراستای اثبات ادعای خود دو نفر شهود را حاضر کرده 
است که صحت ادعای وی را تایید نموده اند فلذا با عنایت به اظهارات خواهان و اظهارات 
شهود معرفی شده به شرحی که گذشت و عدم ارائه دلیلی از سوی خوانده که موجب عدم 
پذیرش خواسته خواهان باشد دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۰-

۲۱9-۱۲57 قانون مدنی و بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختالف مصوب ۱394 و مواد ۱98 
-5۱9 -5۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱379 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 4۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم متناسب با شاخص اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و از باب قاعده تسبیب و الضرر به پرداخت ۱/۶۲۰/۰۰۰ 
ریال هزینه دادرسی و ۲۲4/۰۰۰ ریال هزینه تعرفه خدمات قضایی در حق خواهان را صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در 
این مرجع سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی خرم 

آباد می باشد .
   قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی . 

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول-نوبت
دوم

به موجب پرونده کالسه 94۰374  این اجرا و دادنامه 
و اچرائیه صادره  از شعبه دوم دادگاه حقوقی فردیس 
و پرونده کالسه 97۰597 شعبه اول مدنی له: عباسعلی 
پور حسین   و علیه: نظام عابدین نسب که  محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۱85/۰۰۰/۰۰۰ ریال  
بابت اصل خواسته به انضمام  مبلغ ۲۰8/۶۰4/۰۶۰ / ۱ 
ریال خسارت دیر کرد و مبلغ 5/55۰/۰۰۰ ریال هزینه 
دادرسی و مبلغ 8/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه کارشناسی در 
حق محکوم له و مبلغ ۶9/۶8۰/۲۰3 ریال نیم عشر دولتی 
در خصوص  و  کالسه 94۰374  پرونده  در خصوص 
پرداخت ۱/44۰/۰۰۰/۰۰۰  به  کالسه 97۰597  پرونده 
ریال در حق محکوم له و مبلغ 7۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیم 
عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم 
اجرای  به  نسبت  مقرر  مهلت  در  و  شده  ابالغ  علیه 
در خواست محکوم  به  بنا   ، است  ننموده  اقدام  حکم 
اموال  اجرائی  هزینه  به  محکوم  استیفای  منظور  به  له 
غیر منقول متعلق به محکوم علیه شامل ۲ واحد قولنامه 
ای در طبقه همکف و چهارم واقع در فردیس خیابان 
این  از سوی  بهار پالک 7  بن بست  اهری گلستان ۱ 
اجرا توقیف و توسط کارشناسان رسمی دادگستری به 
شرح زیرتوصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ 
۱397/9/۱8 از ساعت ۱۱ الی ۱۲ در محل اجرای احکام 
مدنی دادگاه حقوقی فردیس  از طریق مزایده به فروش 
می رسد ، مزایده از مبلغ ۱/83۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال نظریه 
کارشناسی که در ذیل ذکر شده است شروع می شود 
وبه هرشخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید،فروخته خواهد شد.ده درصد وجه مزایده 
فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی 
وی  از  ماه  یک  مدت  ظرف  الباقی  و  اخذ  خریدار  از 
و  قانونی  مراحل  انجام  از  وپس  شد  خواهد  وصول 
صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل 
خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه 
مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد. کلیه 
هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و 
میتوانند  پرداخت خواهد شد. طرفین  فروش  از محل 
ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام 
رسیدگی  تا  دراین صورت  که  نمایند  اعتراض  مزایده 
به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار 
منتقل نخواهد شد. ضمنـأ طالبین به شرکت در مزایده 
می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطالع این 

روز  چنانچه  نمایند  بازدید  مزایده  مورد  مال  از  اجرا 
همان  در  بعد  باشد،روز  تعطیل  ایام  با  مصادف  مزایده 

ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین 

شرح است:
۱- محل دقیق ملک و دو واحد طبقه همکف و سوم و 
توصیف اجمالی آن ؟ طی عزیمت مورخ ۱397/7/7 در 
معیت خواهان مشخص شد نشانی دقیق ملک فردیس 
- جاده مالرد - شهرک ارم - خیابان اهری - خیابان 
مورد  ساختمان  باشد  می  بهار  بست  بن  یکم  گلستان 
انتهای کوچه قرار گرفته ، بصورت همکف  بحث در 
بعالوه سه طبقه با اسکلت فلزی فاقد آسانسور ، بدون 
تعبیه پارکینگ و البی در پیلوت احداث گردیده  است 
سوم  و  همکف  طبقات  در  نظر  مورد  های  واحد  و 
اینکه  تعیین  اند ۲-  قرار گرفته  بصورت تک واحدی 
آیا منلک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا 
زراعت و .... می باشد ؟ واحد های ارزیابی شده در 
طبقات همکف و سوم مجتمع مسکونی قرار گرفته اند 
و بصورت تک واحدی دو خوابه با کاربری مسکونی 
برق و گاز  انشعابات آب و  دارای  ، کف سرامیک و 
ثبت شده است  اینکه ملک  باشند 3-تعیین  مشاع می 
 ، محل  مطلعین  و  ساکنین  اظهارات  به  بنا  ؟  خیر  یا 
ساختمان فاقد پایانکار ساختمانی می باشد و واحدها 
ندارند ضمنأ  مجزا  ثبتی  سند  و  تفکیک  صورتمجلس 
طی استعالم شفاهی از اداره ثبت ، عرصه مشاعی ملک 
نیز سابقه ثبت بصورت تفکیکی و سند ثبتی ششدانگ 
با  قضائی  محترم  مقام  در صورت صالحدید   ( ندارد 
استعالم کتبی  بردار  نقشه  UTM توسط  نقاط  گرفتن 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  از  پرونده  در  ضبط  جهت 
اجاره  در  ملک  اینکه  تعیین    -4 گردد(  اخذ  فردیس 
است یا خیر ؟ واحد آپارتمانی طبقه همکف در هنگام 
اجرای قرار کارشناسی در تاریخ ۱397/7/7 در تصرف 
مستأجر بوده و مدت قرارداد برابر اظهارات ایشان از 
بمدت یکسال  لغایت ۱397/۱۱/۱  تاریخ ۱39۶/۱۱/۱ 
و در قبال رهن کامل ۲۰۰ میلیون ریال  بدون اجاره 
بنا  ماهیانه  می باشد . واحد آپارتمانی طبقه سوم نیز 
مبایعه  استناد  به  که  جلفا  معصومه  خانم  اظهارات  به 
مورخ   ۱3۱۱۰۱33۲459۲ رهگیری  کد  دارای  نامه 
مالکیت  بصورت  باشد  می  بررسی  قابل   ۱397/4/۲7
نامبرده  به  عابدین نسب  آقای حامد  توسط  ششدانگ 
داده  داخلی  بازدید  اجاره   (. است  یافته  قطعی  انتقال 
نشد ( در حالیکه نامبرده طی مراجعه کارشناسی قبلی 
در مورخ ۱39۶/۱/۲8 مدعی شده بود ملک را از آقای 
تعیین   -5  . است  نموده  اجاره  نصب  عابدین  منصور 

حقوقی که اشخاص نسبت به آن تحت هر عنوانی 
واحد  بر  نسب  عابدین  نظام  آقای  مالکیت  ؟  دارند 

طبقه همکف بنا به اظهارات مستأجر بصورت قولنامه 
ارائه  مالکیت  مستند  یا  نامه  اجاره   (. است  محرز  ای 
نشد ( ولکین واحد طبقه سوم که در حال حاضر بر 
اساس مبایعه نامه مورد اشاره در بند 4 تحت مالکیت 
آقای  مالکیت  در  قبأل  باشد  می  جلفا  معصومه  خانم 
واحد  بیع  نحوه  و  تاریخ  و  بوده  نسب  عابدین  حامد 
مذکور با آقای نظام عابدین نسب مشخص نسیت لذا 
تصمیم گیری در مورد صحت انجام معامله و وقوع آن 
در هنگام توقیف اموال توسط پرونده و بررسی تقدم و 
تأخر در حیطه اختیارات مقام محترم قضائی می باشد.
) واحد های مورد خواسته فاقد صورتمجلس تفکیکی 
و سند ثبتی مجزا هستند ( ۶- قیمت عادالنه روز ملک 
توصیفی با ذکر مساحت دقیق عرصه و اعیان به تفکیک 
؟ با عنایت به جمیع موارد صدر الذکر و آیتمهای موثر 
در تعیین ارزیابی ملک ، مساحت ، مشخصات و قیمت 
عادله روز هر ملک به تفکیک بصورت جداول ذیل بر 
برابر مشاهدات   : آورد می گردد. توضیحات تکمیلی 
محلی و وکالت نامه ، عرصه مشاعی ملک جزء اراضی 
بر  یک  بصورت  و  بوده  مجزا  ثبتی  سند  مادر  سند  با 
و  بافت شهر  در  منظم  ابعاد  و  کم  مساحت  با  شرقی 
انتهای کوچه بن بست واقع شده و در طرح احداث 
یا تعریض معابر قرار ندارد . اعیان شامل یک مجتمع 
واحدی   4 جمعأ  همکف  بعالوه  طبقه   3 مسکونی 
پایانکار شهرداری احداث  فاقد آسانسور  و مجوز و 
شده است . واحد دو خوابه طبقه همکف دارای کف 
سرامیک آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف شومینه ،) 
پارکینگ و انباری بنا به اظهار مستأجر ( ، نازک کاری 
مرغوب ، دسترسی به حیاط و انشعاب آب ، برق و گاز 
مشاع بدون کسر مبلغ رهن مستأاجر و هرگونه دیون 
احتمالی به ارزش 95/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد می گردد 
. واحد دو خوابه طبقه سوم فاقد آسانسور و پارکینگ 
، کف سرامیک ، آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف ، 
)انباری در بام بنا اظهار ساکنین ( نازک کاری مرغوب 
، دسترسی به حیاط و انشعاب آب ، برق و گاز مشاع 
صرف نظر از ادعای مالکیت خانم معصومه جلفا ) که 
در حیطه اختیارات مقام محترم قضایی می باشد ( هر 
گونه دیون احتمالی به ارزش 88۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر 

آرود می گردد./ ط۱۰54
: فردیس - خیابان اهری -  آدرس ملک مورد مزایده 
گلستان ۱ - بن بست بهار - پالک ۲ - طبقه همکف 

و چهارم  
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس –کولیوند

دادنامه
پرونده کالسه 9۶۰998۶۶5۶4۰۰3۰۰ شعبه ۱4 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره –خواهان : آقای بهمن ملکی طوالبی فرزند 
عباس به نشانی لرستان – خرم آباد خیابان انقالب کوچه آراسته یکم بین 3۰ متری و ۱۰ 
متری پالک ۱75 – خوانده : آقای میر فالح ناصری فرزند دوستعلی به نشانی مجهول 

المکان – خواسته : مطالبه وجه 
رای قاضی : در خصوص دادخواست بهمن ملکی طوالبی فرزند عباس به طرفیت میر 
فالح ناصری فرزند دوستعلی به خواسته مطالبه مبلغ 5۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ضمانت 
تسهیالت دریافتی از سوی خوانده از بانک ملی به انضمام خساران دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با عنایت به رسیدهای تقدیمی از سوی خواهان و استعالم صورت گرفته از 
بانک مربوطه که میزان مبلغ پرداخت شده توسط خواهان را 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعالم 
داشته اند و عدم ارائه دلیلی از سوی خوانده بر عدم اجابت خواسته خواهان که علیرغم 
ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال نکرده 
است دعوای خواهان را تا میزان اعالم شده از سوی بانک به شرح فوق وارد و ثابت 
تشخیص و مستندا به مواد 7۰9-۱۲57 قانون مدنی و بند الف ماده 9 قانون شورای حل 
اختالف مصوب ۱394 و مواد ۱98-5۱9-5۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی مصوب ۱379 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 5۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال اصل خواسته و از باب قاعده تسبیب و ال ضرر به پرداخت ۱/3۶۰/۰۰۰ ریال هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم 
متناسب با شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان 
را صادر و اعالم می نماید و در خصوص مازاد خواسته خواهان مستندا به ماده ۱97 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱379 حکم به بی حقی 
خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره در خصوص محکومیت خوانده غیابی و 
ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع سپس ظرف ۲۰ روز 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی . 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه

آگهیماده1۰آییننامه
 اجرای قانون الحاق موادی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
بشرح ذیل اعالم می گردد: آقای هوشنگ امیر خانی سیمانی فرزند صفر به شماره 
ملی 494988۲39۲تقاضای سندمالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور واقع در 
شهرستان داالهو- شهر گهواره- خیابان امام- کوچه شهید همتی به مساحت ۲۱۱،53 
متر مربع تحت قسمتی از پالک ۱7۰ اصلی خریداری بموجب قولنامه عادی از آقای 
فرشید مرادی فرزند مراد رانموده  لذا اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف بیست )۲۰( روز اعتراض خود را به صورت مکتوب به 
اداره ثبت اسناد و امالک داالهو تسلیم نماینددر غیر اینصورت برابر مقررات اقدام 

خواهد شد . تاریخ انتشار : 97،8،۲۶
خلیل بساطی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو

سردار جعفری:

پاسخهایمابهآلسعودچراغخاموشامادردناکاست
به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
یاوه گویی های رژیم آل سعود علیه کشورمان گفت: پاسخ های 
انقالب اسالمی در مقابل این رژیم عمدتاً غیررسانه ای و غیرعلنی 

و به صورت چراغ خاموش، مخفی اما دردناک برای آن هاست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار جعفری در حاشیه کنگره 
۳۰۰۰ شهید استان قزوین در نشست با خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی مبنی بر بهترین پاسخ به عهدشکنی های آمریکا چیست 
تأکید کرد: بر اساس اقرار مسئوالن و کارشناسان آمریکایی، 
آمریکا در حال حاضر روبه زوال است؛ آمریکایی ها به حربه های 
اما  انقالب اسالمی متوسل شده اند  برای سرنگونی  مختلفی 
تمامی آن ها ناکارآمد بوده و به نتیجه نرسیدند.وی افزود: در 
حال حاضر آن ها به حربه های تحریمی به عنوان آخرین ابزار 
خود برای فشار بر ایران متوسل شده اند که این حربه نیز به مانند 
تهدید، جنگ 8 ساله، تحریم های فرهنگی و سیاسی، ناامنی های 

به وجود آورده شده به شکست منجر خواهد شد.فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی تأکید کرد: تهدیدهای دشمنان 
در عرصه های مختلف ادامه دارد با این حال آن ها به شدت از 
تحریم نظامی و جنگ علیه ایران پرهیز می کنند چراکه این 
بیان کرد: تجربه 4۰  اقدام آن ها به ضرر خودشان است.وی 
سال انقالب اسالمی که به برکت خونه شهیدان به دست آمده 
نشان می دهد مقاومت و ایستادگی رمز پیروزی ما است لذا باید 
همه ما به ویژه مسئوالن گوش های خود را بازکرده تا بتوانند 
رسالت شهیدان و پیام رسانی ها آن ها بشنوند.جعفری تأکید کرد: 
تحریم های دشمن توخالی و پوشالی است و دشمنان هیچ غلطی 
نمی توانند بکنند که این نکته در شکست های پی درپی آن ها در 
برنامه ریزی هایشان مشهود است و تحلیل های مقامات آمریکایی 
نوید شکست حربه تحریم علیه ایران را می دهد.فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به یاوه گویی های رژیم 

آل سعود علیه کشورمان عنوان کرد: علت این یاوه گویی ها این 
است که رژیم آل سعود از مجموع حرکات جمهوری اسالمی در 
منطقه به شدت ناراحت است چراکه این حرکات موجب مقاومت 
و بیداری ملت های منطقه شده است.وی اشاره کرد: آل سعود از 
توفیقات ایران در منطقه به ویژه سوریه، عراق و لبنان به شدت 
بهم ریخته و با حرکات انفعالی خود می خواهد واکنش خود را 
نشان دهد با این حال پاسخ های انقالب اسالمی در مقابل این 
رژیم عمدتاً غیررسانه ای و غیرعلنی و به صورت چراغ خاموش، 
مخفی اما دردناک برای آن هاست.جعفری در پایان تأکید کرد: 
دولت عربستان و دولت های مرتجع منطقه پاسخ بسیاری از 
یاوه گویی های خود را دریافت کردند و برخی را نیز به زودی 
دریافت خواهند کرد، این پاسخ ها که گاه قابلیت رسانه ای شدن 
ندارد به شدت آن ها را می سوزاند و موجبات ناراحتی هرچه بیشتر 

آن ها را فراهم می کند.

رهبر معظم انقالب فرمودند:یکی از مشکالت 
بزرگ کشور در شرایط کنونی،استفاده نکردن 
از ظرفیت های فراوان ملی است که اگر از این 
ظرفیت ها استفاده شود،بسیاری از مشکالت 

کنونی اقتصادی حل خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری،  حضرت آیت اهلل 
در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه 
دیدار مدال آوران و قهرمانان کاروان ورزشی 
جمهوری اسالمی ایران در بازیهای پاراآسیایی 
جاکارتا 2۰۱8، ضمن تجلیل از افتخارآفرینی 
را  قهرمانی  این  معلول،  و  جانباز  قهرمانان 
انداختن  به کار  و  راسخ  عزم  دهنده  نشان 
به  خطاب  و  دانستند  پنهان  های  ظرفیت 
که  بود  این  شما  ارزش  با  کار  گفتند:  آنان 

نشان دادید اگر ظرفیت های مغفول در وجود 
انسان و یا در کشور به کار انداخته شود، قطعاً 
بزرگ  موفقیت های  و  پیشرفت  ساز  زمینه 
خواهد بود.رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر 
اینکه کاروان ورزشی جانبازان و معلوالن در 
بازیهای پاراآسیایی، ملت ایران را روسفید کرد، 
افزودند: »ورزش قهرمانی« برای هر کشوری 
برخی  به گونه ای که  است،  ارزش افزوده  یک 
کشورها برای کسب عناوین قهرمانی، حتی با 
وجود شعار غیرسیاسی بودن ورزش، مسائل 
به  مربوط  فضای  چارچوب  در  را  سیاسی 
ورزشهای قهرمانی قرار می دهند، و در ورزش 
قهرمانی نیز کسب مقام به وسیله افراد جانباز یا 
معلول، بیانگر یک ارزش و عزم راسِخ مضاعف 
است.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تقدیر از 

اقدام مدال آوران بازیهای پاراآسیایی در شکر 
این نعمت و لطف الهی، خاطرنشان کردند: 
مشکل اصلی انسانهای طغیانگر، غافل شدن 
از خدا است و اینکه قهرمانان کاروان ایران بعد 
از کسب مدال، برای شکرگزاری این افتخار، 
دست به آسمان بلند و یا سجده می کردند، 
زمینه ساز  قطعاً  که  بود  ارزشمندی  اقدام 
موفقیت های بیشتر خواهد شد.ایشان اعتماد 
به ویژه  معلول  و  جانباز  ورزشکاراِن  به نفس 
بانوان ورزشکار را در دفاع از ارزشهای دینی 
و ملی خود، اقدامی بسیار برجسته و ستودنی 
خواندند و گفتند: پرچمداری کاروان ورزشی 
ایران به وسیله یک بانوی دارای حجاب چادر 
نماز  در  حضور  و  جماعت  نماز  اقامه  یا  و 
جمعه، به معنای ایستادن یک تنه در مقابل 

تهاجم بی بندوباری و ولنگاری روزافزون دنیا 
و کم نیاوردن در مقابل این هجوم است.رهبر 
انقالب اسالمی افزودند: در شرایطی که برخی 
در میادین جهانی توانایی مقاومت در مقابل 
هجوم توقعات بی پایان جبهه کفر و استکبار را 
ندارند و عقب نشینی می کنند، شما ایستادگی، 
و با »قدرت نمایی فرهنگی« از حجاب و عفاف 
و لباس ملی و دینی خود دفاع کردید که من 
به همین دلیل صمیمانه و عمیقاً از اعضای 
کاروان ورزشی جمهوری اسالمی ایران تشکر 
ای جنگ  اهلل خامنه  آیت  می کنم.حضرت 
کنونی در دنیا را »جنگ اراده ها« خواندند 
و تأکید کردند: شما با حرکت ارزشمند خود 
نشان دادید که از اقتدار و استقالل فرهنگی و 

اراده قوی برخوردار هستید.
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با رفتار خود اجازه تخلف به دیگران 
را ندهید

نجمه جهان تیغ گلستان: سرهنگ شرافتی، رئیس 
استان گلستان طی  انتظامی  فرماندهی  پلیس راهور 
نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: در حوزه 
راهنمایی رانندگی در صورتی که آموزش کافی وجود 
نداشته باشد به مرور زمان شاهد اثرات مخرب عدم 
آموزش خواهیم بود. از این رو اهمیت بحث آموزش 
در این راستا بسیار مهم میباشد.وی تصریح کرد: در 
سطح شهر گرگان 5 دوربین کنترل هوشمند وجود 
دارد که عامل انسانی و کاربر در آن نقشی ندارد که 
دو دوربین در ورودی های شرق و غرب گرگان و 
دو دوربین در ناهارخوران و یک دوربین در ورودی 
گرگان به آق قال نصب شده است.همچنین 59 دستگاه 
دوربین نظارتی در میادین و تقاطع ها وجود دارد که 

وضعیت ترافیک شهر را کنترل میکند.
وی همچنین افزود: 89 درصد کشته شدگان معابر 
درون شهری در 7 ماهه ابتدای سال 97, عابرین پیاده 
و موتور سوارها هستند که از این امار 49 درصد متعلق 
به موتور سواران و 4۰ درصد عابرین پیاده بوده اند.
ضمن اینکه 7۶ درصد مقصرین حادثه های رانندگی 
بین سنین ۱5 تا 45 سال دارند و 84 درصد رانندگان 
مقصر حادثه دارای گواهینامه  و ۱۶ درصد این افراد 
فاقد گواهینامه بوده اند.رئیس پلیس راهور فرماندهی 
انتظامی استان گلستان ضمن بیان این موضوع که ۲۰ 
هزار گواهینامه جدید در هفت ماهه ابتدای سال 97 
صادر شده است افزود:  ۶۰ درصد حوادث رانندگی 
در گلستان بین ساعات 3 بعد از ظهر تا 9 شب اتفاق 
افتاده است. وی افزود: در حوزه شماره گذاری خودرو 
ها,7۰۰۰وسیله نقلیه نو شماره وارد سیستم حمل و 
نقل شده است که نسبت  به سال گذشته ۱۰ درصد 
کاهش داشته ایم همچنین شاهد ۶۲ درصد کاهش 
شماره گذاری خودرهای وارداتی  دراستان نسبت به 

مدت مشابه در سال گذشته بوده ایم..
سرهنگ شرافتی ضمن بیان اینکه 35 درصد آمار کشته 
شدگان 7 سال اخیر در کمربندی گرگان رخ داده است 
تا  نرده کشی شود  باید در کمربندی گرگان  افزود: 
عابرین مجبور به استفاده از پل هوایی شوند. رئیس 
پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان گلستان عنوان 
کرد:با نصب سرعتگیر ها مخالف هستم اما اگر سرعت 
استاندارد نصب نشود آمار کشته شدگان   گیر های 
خیلی بیشتر خواهد شد. وی در پایان از مردم شریف 
استان خواست در حوزه ترافیک بی تفاوت نباشند.و با 
رفتار خود اجازه تخلف به دیگران را ندهند تا رفتار 

های ترافیکی درست نهادینه شود.

خبر

وجود 208 پروژه فعال عمرانی  در چهارمحال وبختیاری

مصطفوی- چهارمحال و بختیاری: در حال حاضر ۲۰8 پروژه فعال در حوزه 
مسکن، راه های مواصالتی، راه آهن، ساختمان و تأسیسات عمومی و دولتی 

در استان وجود دارد.
داریوش حسینی مدیرکل راه وشهرسازی، با اشاره به اینکه رشد ۲,5 برابری 
جمعیت استان طی 4۰ سال اخیر و مهاجرت از روستاهای همجوار به شهرها 
باعث افزایش تقاضا در بازار مسکن شهری خصوصاً مرکز استان شده است، 
گفت: ساخت ۲8 هزار و 4۰۰ واحد مسکن ارزان  قیمت توسط اداره کل راه و 
شهرسازی استان گامی در جهت تعدیل نوسانات قیمت در بازار مسکن بوده 
است.حسینی همچنین افزود: در حوزه بازآفرینی شهری و توجه به احیای 
بافت های فرسوده و ناکارآمد در استان طرح های اجرایی در دست اقدام است.
وی، با بیان اینکه ۱8 شهر چهارمحال و بختیاری با جمعیتی بالغ بر ۱۱۰ هزار 
نفر مجموعاً دارای یک هزار و 9۲ هکتار محدوده بافت ناکارآمد هستند، 
ادامه داد: این شهرها دارای ۲4۰ هزار و 745 واحد مسکونی هستند که از 
این تعداد ۱4۰ هزار و 748 واحد نیاز به مقاوم سازی دارند.داریوش حسینی 
اضافه کرد: پس از پیروزی انقالب اسالمی بازآفرینی شهری و توجه به احیای 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین اصالح و ارتقای مشخصه 
سکونت های غیر رسمی موضوعی بود که در جهت کاهش میزان آسیب از 
بافت های فرسوده، زیباسازی شهری و ساماندهی این مناطق مورد توجه ویژه 
قرار گرفت.مدیر کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال 
حاضر استان با دارا بودن ۲۰8 پروژه فعال در حوزه مسکن، راه های مواصالتی، 
راه آهن، ساختمان و تأسیسات عمومی و دولتی و با تهیه طرح های جامع و 

تفضیلی شهرسازی و معماری در حال ارتقای شاخص های زیربنایی است.

 نقش ملی اصفهان در مبارزه با مواد مخدر

امینی هرندی- اصفهان: سردار معصوم بیگی فرمانده نیروی انتظامی استان 
اصفهان در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه آخرین وضعیت امنیتی و 
انتظامی استان اصفهان را تشریح نمود و از موفقیت هایی که این نیرو در طی 
هفت ماهه اول امسال کسب نموده است گفت و اعالم کرد: در طی این هفت 
ماه بیش از ۲۲تن مواد مخدر توسط نیروی انتظامی کشف شده و بیش از ۱۲ 
هزار نفر قاچاقچی و فروشنده مواد مخدر در استان دستگیر شده اند و کشفیات 
ما در این حوزه 4۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. 

وی اظهار داشت: اصفهان در مبارزه با مواد مخدر نقش ملی ایفا می کند.
معصوم بیگی در مورد حوزه راهنمایی و رانندگی و رفتار رانندگان  تصریح 
نمود: رفتار رانندگان درون و برون شهری قانون مندتر شده و این بهبود نتیجه 

تالش  همکاران نیروی انتظامی و شما اصحاب رسانه است.
وی با اعالم خبر خوش کاهش جانباختگان موتورسسیکلت در اصفهان افزود: 
در حوزه راکبین موتورسیکلت در هفت ماهه نخست سالجاری ۱3 درصد 

قانونمندتر شده و از 55 درصد به 4۲ درصد کاهش داشته است.
فرمانده نیروی انتظامی  استان اصفهان در خصوص حوزه سرقت  نیز اعالم د 
اشت: در این حوزه اقدامات خوبی انجام گرفته و تمرکز خوبی بوجود آمده 
است و قرارگاه مبارزه با سرقت در استان و شهرستان فعال شده به شکلی که 

در سالجاری 94 باند سرقت در سطح استان متالشی شده است.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ صدو یکمین جلسه 
شورای شهر کرج با تذکر برخی از اعضا نسبت 
به درخواست های مردمی و وضعیت سامانه ۱37 
، نبود خدمات رسانی مناسب در برخی از مناطق 
و  خستو  رحیم  رسولی،  احد  که  بود  تذکراتی 

حسین محمدی به شهردار کرج دادند.
احد رسولی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری در 
سامانه ۱37  در خصوص  جلسه  از  پیش  نطق 
مدیریت شهری گفت: این سامانه مردمی جهت 
و  مشکالت  از  شهروندان  شکایات  رسیدگی 
نیازهای شهری به مدیریت شهری است و پل 
ارتباطی آسان،  یکسان و شبانه روزی با دریافت 
مجموعه  از  مردم  آحاد  های  خواسته  و  نیازها 

شهرداری است.
توسعه  و  رشد  به  شهر  یک  افزود:  زمانی  او 
خواهد رسید که مدیران شهری دلسوز با همراهی 
مردمی که  به رفع مشکالت  بتوانند  شهروندان 
نقش بسزایی در شناخت مشکالت شهر و تسریع 

رفع آنها ایفا می کند.
رسولی با بیان اینکه عدم توجه مدیران شهری به 
رفع شکایات مردمی امتیاز منفی تلقی می شود، 
 گفت: قطعا در این خصوص و در جهت علت 

بی توجهی آن پیگیر خواهیم بود.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری ضمن اشاره به 
بازدیدی که از مرکز سامانه ۱37 مدیریت شهری 
داشته است، افزود: در این بازدید از حوزه های 
مختلف این سامانه اعم از پاسخگویی،  بازخورد، 
 انفورماتیک، آمار،  واحد آموزش را مورد رصد 
پاسخگویی  واحد  در  حضور  با  و  دادیم  قرار 

شنوای شکایت شهروندان شدیم.
رسولی با بیان اینکه در این دیدار مقرر شد تا 
های  پیگیری  در  تسریع  با  سامانه  کارشناسان 
توسعه  مثبت در جهت  مردمی گامی  شکایات 
و تحول شهری بردارند،  خاطرنشان کرد: در این 
بازدید به ارزیابی میزان مشارکت شهروندی در 

مناطق ۱۰ گانه شهرداری کرج پرداختیم.
عضو شورای شهر کرج اشاره کرد: در این تحلیل  
مسئول  توسط  دریافتی  پیامهای  تعداد  سنجی، 
سامانه ۱37 نشان داده شده است که مناطق ۶، 
5 و 4 بیشترین آمار شکایت و 9،  ۱۱و ۲ کمترین 

آمار شکایت را داشتند.
به  سامانه  این  رسانی  اطالع  عدم  رسولی 
شهروندان و اطالع شهروندان از این سامانه را 
علل بی اطالعی از این سامانه در برخی از مناطق 
دانست و گفت: ضرورت دارد سازمان فرهنگی 

اجتماعی طبق برنامه ریزی مدون اقدام به اطالع 
ترغیب  جهت  الزم  های  آموزش  و  رسانی 
ثبت  و  شهرداری   به  همکاری  به  شهروندان 

شکایات داشته باشند.
وی ادامه  داد:  میزان مشارکت در منطقه ۱۲  بیش 
مشارکت  این  چراکه  باشد  می  مناطق  سایر  از 
از مشکالت زیر ساختی و ویژگی های  ناشی 
منطقه به لحاظ حاشیه نشینی،  منطقه ۱۲ می باشد.
میزان    9 ،۱ 7 و  مناطق  اینکه  بیان  با  رسولی 
از   نشان  گفت:  این  دارند،   کمتری  مشارکت 
زیرساخت  دلیل  به  شهروندان  کمتر  مشکالت 

های مناسب تر می باشد.
وی در بخشی دیگر از سخنانش در خصوص 
شهرداری  از  شهروندان  خواسته  ترین  عمده 
جهت رسیدگی به موضوعات درخت،  سد معبر، 
 آسفالت،  حیوانات، و ساخت و ساز نام برد و 
گفت:  عمده موضوعات ذکر شده نیاز به سرمایه 
گذاری و هزینه فراوانی  برای شهروندان ندارد که 

بایستی با ارائه راه کار حل شود.
موضوعات  ترین  عمده  اینکه  بیان  با  رسولی 
غیر  ساز  و  ساخت  شامل  شهروند  درخواستی 
از  صوتی  آلودگی  و  مزاحمت  ایجاد  و  مجاز 
کاری  ساعت  در  مجاز  غیر  ساز  و  ساخت 
چرخی،  و  وانت  معبر  سد  است،  گفت:  بوده 
دستفروشان در مهمترین محدوده های مناطق ۱، 
4، 5، ۶ می باشد.وی افزود:  نیاز به رفع مزاحمت 
طعمه  درخواست  و  دلگرد  های  سگ  های 
حیوانات،  الشه  وجود  و  موش  برای  گذاری 
 نگهداری احشام،  ایجاد آلودگی محیطی بواسطه 
عرضه دام و وجود الشه حیوانات در پارک از 

جمله مواردی است که می توان نام برد.
برخی  به عملکرد  ادامه   در  نیز   رحیم خستو 

پیمانکاران اشاره کرد و گفت: برخی از پیمانکاران 
کار خود را به درستی انجام می دهند که کمال 
اما برخی پیمانکاران با توجه به  تشکر را دارم 
اما  نیستند؛  برخوردار  الزم  تجهیزات  از  اینکه 
نیازمند  امر  این  که  کرده  قبول  را  های  پروژه 
پایین  موجب  امر  این  و  است  ویژه  تجهیزات 
آمدن سرعت و کیفیت اجرای کار می شود.او 
از بنیاد مستضعفان به منظور همکاری در احیای 
باغ سیب تقدیر وتشکر کرد و گفت: در تحقق 
این امر شهرداری کرج و سازمان سیما و منظر  
همکاری خوبی داشتند و انتظار می رود دانشگاه 
عالمه طباطبایی هم همکاری الزم را انجام دهد.

سخنگوی شورای اسالمی شهر کرج در بخش 
سگ  افزایش  موضوع  به  سخنانش  از  دیگری 
مطرح  را  شهر  سطح  در  صاحب  بدون  های 
کرد و گفت: از سال گذشته موضوعاتی در این 
خصوص مطرح شد اما نه تنها سگ ها در سطح 
شهر کمتر نشدند بلکه به صورت گله ای تردد 
اینکه  به  توجه  با  گفت:   ادامه  کنند.او  در  می 
خود مدافع حقوق حیوانات بوده ام و توجه به 
اما  شود  ترویج  شهروندان  میان  باید  حیوانات 
این در حالی است که  سگ ها به صورت گله 
ای تردد نکنند و باعث ترس کودکان و یا آزار 
شهروندان نشود.این عضو شورا خاطرنشان کرد: 
در مناطق ۱, ۶, 5 و ۱۲ تردد سگ ها مشاهده 
در خصوص  الزم  اقدامات  است  الزم  و  شده 

جمع آوری این سگ ها صورت گیرد.
خستو با بیان اینکه در برخی مناطق عملیات جمع 
آوری سگ ها اجرایی شده اما در برخی مناطق 
مشکل جدی پیش آمده است، گفت: اگر قرار 
است پیمانکاری برای کمک به سازمان مدیریت 
پسماند بیاید، یا نیاز است امکانات افزایش یابد، 

این موضوع پیگیری شود.
به تذکر  ادامه  سخنگوی شورای شهر کرج در 
خود در جلسات قبلی شورا اشاره کرد و یادآور 
شد: اگر در منطقه مشکلی را دیدم ابتدا با مدیر آن 
منطقه مطرح کرده تا حل شود اما با وجود تذکر 
تا  برخی مدیران الزم است  به  بنده  پی  پی در 
یادآوری کنم اگر کوتاهی صورت گیرد در صحن 

علنی شورا مطرح خواهم کرد.
او اضافه کرد:  9 ماه قبل به مدیر منطقه 8 یادآوری 
کردم که یکی از پارک های منطقه نیازمند وسایل 
بازی است و با بر آوردی که انجام دادم هزینه آن 
نیز ۶ میلیون تومان است ولی متاسفانه این تذکر 
هنوز پیگیری نشده است و یا برداشتن سرعت 
گیری در منطقه 8 وجود دارد؛ پس از پیگیری 
نامناسبی  شکل  به  گیر  سرعت  مختلف،  های 
برداشته شده و هنوز آسفالت و همسطح سازی 

آن صورت نگرفته است.
و  تاب  است خرید  یادآور شد: چگونه  خستو 
سرسره برای یک منطقه آنقدر سخت است و 
آنوقت در پارک های نبو ت و شهریار به راحتی 
قلیان اجاره داده می شود و کسی هم پیگیر جمع 
آوری آن نیست در حالی که نه چایخانه ای است 

و نه قلیان سرایی است.
او در پایان گفت: بلوار ماهان نیز نیاز به الیروبی 
دارد و بوی بدی از این بلوار ساتع می شود که 

متاسفانه پیگیری این موضوع انجام نشده است.
تذکرات  به  توجه  نبود  نیز  محمدی  حسین 
از  ماه  و گفت: ۱5  یاآور شد  را  اعضای شورا 
عمر شورا می گذرد اما به تذکرات اعضا توجهی 

نشده است.
او افزود:  از شهردار کرج می خواهیم تا دو یا سه 
نفر از افراد پر تالش که به فکر خدمت رسانی 
برای شهر و شهروندان هستند را مسئول رسیدگی 

به تذکرات شورا کند.
اینکه ضروری است مصوبات  بیان  با  محمدی 
کمیسیون ها و تذکرات طی ۱5 ماه گذشته جمع 
آوری و پیگیری شود ، گفت:  باید دید چه تعداد 

از این تذکرات و مصوبات اجرایی شده است.
وی افزود: در صورتی که تذکر یا مصوبه ای اجرا 
نشده باید دلیل آن نیز باید مطرح شود که چرا این 

مصوبه انجام نشده است.
رییس کمیسیون محیط زیست شورای اسالمی 
شهر کرج در ادامه گفت: متاسفانه تنها کمتر از ۱۰ 
درصد تذکرات بنده در خصوص محیط زیست 

اهمیت داده شده است.

نبودتوجهمدیرانبهرفعشکایاتمردمی،امتیازمنفیاست

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده 9/74۰/97

 وقت رسیدگی :   روز چهارشنبه  97/9/۲8        ساعت ۱4  صبح
مرجع رسید گی : شعبه نهم   شورای حل اختالف خوی 
خواهان  :بانک تجارت با وکالت اقای جعفرصادق دادگر 

خواندگان :۱- میراسحاق مظلومی ۲- میرقادر مظلومی 
خواسته :مطالبه از بابت تسهیالت 

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ۱- میراسحاق 
مظلومی ۲- میرقادر مظلومی وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی 
از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول 
جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در 
جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 

رئیس  شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان خوی

مفقودی
 برگ سبز پژو پارس مدل 8۲ با شماره پالک ۲48ص۲۲ ایران 8۲ با شماره موتور 
مفقود  آهنگر  زاده  بنام علی موسی  ۲۲8۲8۱۱۰7۶۱ و شماره شاسی 8۲8۰۱۲49 

بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
شماره  و  موتور:۱4۶۲۲۶5  شماره  مدل85با  پراید  سبز  برگه  المثنی 
از  و  گردیده  ۶۲مفقود  ۶4ج8۱9ایران  پالک:  شاسی:s۱4۱۲۲85797989شماره 

 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهیحصروراثت}نامحدود{
آقا/ مراد عزیزی میرزا آباد فرزند خیرمراد به شماره شناسنامه 4۲۰۰۰78775 صادره 
ازدلفان باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم خیرمراد عزیزی 
متولد ۱۲/۰3/  ازنورآباد  به شماره شناسنامه 4۰3 صادره  فرزند موالمراد  آباد  میرزا 
۱349 در تاریخ ۱39۶/۰۲/۲۱ در شهرستان میرزا آباد فوت نموده وراث حین الفوت 

وی منحصر است به:
۱-زرین تاج ملک پور فرزند مراد نظر به شماره شناسنامه 4۲۰8544457 متولد ۱348 

نسبت با متوفی زوجه
متولد   4۲۰94۶5۰7۰ شناسنامه  شماره  به  بگ  نقدی  فرزند  پور  نقی  ۲-زبیده 

۱3۲8نسبت با متوفی مادر
3-فرشته عزیزی میرزا آباد فرزند خیر مراد به شماره شناسنامه 4۲۰۰83۶98۱ متولد 

۱384نسبت با متوفی فرزند
4-پروانه عزیزی میرزا آباد فرزند خیر مراد به شماره شناسنامه 4۲۰۰۰۰۱8۶۱ متولد 

۱3۶7 نسبت با متوفی فرزند
5-عزیز عزیزی میرزا آباد فرزند خیر مراد به شماره شناسنامه 4۲۰۰4۱34۰۱ متولد 

۱37۶ نسبت با متوفی فرزند
۶-علی عزیزی میرزا آباد فرزند خیر مراد به شماره شناسنامه 4۲۰۰۲۲9۰۶4 متولد 

۱37۲ نسبت با متوفی فرزند
7-مراد عزیزی میرزا آباد فرزند خیر مراد به شماره شناسنامه 4۲۰۰۰8775متولد ۱3۶9 

نسبت با متوفی فرزند
طبق نامه مالیات بر ارث شماره --- مورخه - / -/ - ارزش ماترک متوفی بیش از 
سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت 
در روزنامه های کثیر االنتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک 
ماه}3۰{ روز پس از انتشار به شورای شعبه 4 حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا 
به مواد 3۶۱ و3۶۲ قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات خارج 

ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد . م الف 4۶۶
فرهاد گلمحمدی مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرسستان دلفان

آگهیدادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه9۶۰998۶۱۱۰5۰۰8۰7شعبه۲دادگاه  پرونده 
محمودحسونی  شماره97۰997۶۱۱۰5۰۰8۲۶.خواهان:آقای  نهایی  اهوازتصمیم 
فرزندناجی باوکالت خانم سپیده عصاریان فرزندعبدالرحیم به نشانی استان خوزستان-
شهرستان اهواز-اهواز-امانیه فلکه ساعت کنار بانک مسکن دفترمحمدعلی لواف پور.
خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  بوعذارفرزندعبداهلل  توفیق  خواندگان:۱-آقای 
اهواز-اهواز-شهرک ملی حفاری خیابان فتح9پالک۲9.  ۲-آقای سیدعلی طباطبائی 
زاده مرادی فرزندسیدرضابه نشانی مجهول المکان.خواسته:الزام به تنظیم سندخودرو.
فرزندناجی  محمودحسونی  آقای  بنام  خواهان  دعوی  دادگاه:درخصوص  رای 
باوکالت خانم سپیده عصاریان به طرفیت آقای توفیق بوعذارفرزندعبداله وسیدعلی 
سندرسمی  تنظیم  به  خوانده  الزام  خواسته  فرزندسیدرضابه  مرادی  زاده  طباطبایی 
خودروی هیوندای جنسین38۰۰مدل۲۰۱۱دردفترخانه اسنادرسمی و مطالبه خسارت 
عادی  نامه  مبایعه  موجب  به  خواهان  که  شرح  بدین  وکیل  الوکاله  وحق  دادرسی 
پالک4۱3ن48ایران44باثمن  شماره  الذکربه  فوق  ۱39۶/3/۲۰خودروی  مورخه 
معین ازخوانده ردیف اول خریداری نموده بودوشخص فروشنده نیزسابقاخودروی 
مذکورراازمالک رسمی اولیه یعنی خوانده ردیف دوم ابتیاع نموده بود.خواهان مدعی 
سندخودروی  وقطعی  رسمی  انتقال  حاضربه  مکررخوانده  مراجعه  باوصف  است 
درجلسه  خواندگان  ابالغ  راداردباوصف  وی  الزام  باشددرخواست  نمی  وی  بنام 
اندبه  ننموده  باشدارائه  خواهان  ادعای  ناقض  که  ودلیلی  حضورنیافته  رسیدگی 
موجب جوابیه ثبت شده تحت شماره7۰3-97۱۰۰مورخه۱397/8/۱واصله ازپلیس 
سیدعلی  آقای  مذکوربنام  پالک  گردیدکه  معلوم  خوزستان  ورانندگی  راهنمایی 
طباطبایی زاده مرادی فرزندسیدعلی ثبت شدودستورتوقف صادره ازمرجع قضایی 
نیزدرتاریخ۱397/3/۲۰لغوگردیدعلی ایحال باتوجه به مبایعه نامه ابرازی وباعنایت به 
سندمالکیت صادره ازپلیس راهنمایی ورانندگی به شماره۱۰۱۰۲۱34379574مورخ 
۱39۲/5/۲۶که مشعربرمالکیت خوانده ردیف دوم نسبت به خودروموضوع دعوی 
است وتوجهابه اصول صحت ولزوم درقراردادهادادگاه دعوی خواهان راواردتشخیص 
ومواد5۱5و5۱9قانون  مدنی  ۱۲58،۱۲57،۲۲۰،۲۱9،۱۰قانون  مواد  مستندابه  دادگاه 
آیین دادرسی مدنی حکم برالزام خواندگان به انتقال رسمی وقطعی خودروی سواری 
ازنوع هیونداجنسین38۰۰مدل۲۰۱۱به شماره 43ن48ایران44بنام خواهان وهمچنین 
به الزام خوانده ردیف اول ازباب تسبیب درطرح دعوی به پرداخت خسارت دادرسی 
شامل هزینه دادرسی به مبلغ پنج میلیون ونهصدوده هزارریال وحق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی درحق خواهان صادرواعالم می گردد.رای صادره غیابی است ظرف 
مدت بیست روزپس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه سپس ظرف مدت 

بیست روزدیگرقابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدیدنظراستان می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی اهواز-سیدشجاع الدین موالی زاده

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

۱-سمیه سگوند فرزند منوچهر به نشانی : لرستان – خرم آباد 
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای کاظم قندی پور میر بطرفیت شما نسبت به 
دادنامه صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر 
خواهی به شما ابالغ میشود مقتضی است حسب ماده 34۶ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از تاریخ 
ابالغ به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع 

شما به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد . 
شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره ( شهرستان خرم آباد 

آگهی
ملی  به شماره  اکبر  فرزند  میرزایی  اقای حسین  میگردد  گواهی  بدینوسیله  گواهی 
۱۲8۱8874۶3 در تاریخ 97/8/۲۲ شکایتی مبنی بر مفقودی پروانه ساختمانی ۱9-
9۱/۲۰7/۱5۲ خود به دادسرای شهرستان نور ارائه داده که پس از ثبت به کالسه فوق 
در شعبه اول  دادیاری دادسرای عمومی و انقالب نور در جریان رسیدگی قرار گرفته 
است . این گواهی حسب در خواست نامبرده صرفا جهت ارائه به مراکز و ادارات 

مربوطه صادر و فاقد هرگونه ارزش دیگری می باشد.م. الف 97/534
 دفتر شعبه اول دادیاری نور- شفیعی

آگهياخطاراجرائیه
 بدینوسیله به   محمد حسین منتقمی به آدرس :   مجهوالمکان     ابالغ  میگردد. 
اختالف  شورای حل  دوم   شعبه  از  مورخ  97/۶/۲8  شماره ۲۱9  رای  بموجب  
مبلغ    پرداخت  به:    باشید  می  محکوم   جنابعالی   تنکابن  بهشتی  شهید  مجتمع 
4۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   بابت اصل خواسته  ومبلغ ۱/۰55/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی  و 
خسارت تاخیر و تادیه از زمان   )9۶/4/۱3  (   و هزینه نشر آگهی در حق خواهان    
بانک رفاه -مواد  تنکابن -میدان شیرودی -روبروی   : به نشانی  حسین حافظ کار 
غذایی ترابی نژاد  ، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده ۱9 آیین نامه اجرایی ماده 
۱89 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  دوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

رونوشتاگهیحصروراثت
    اقای محمود باباجانپور بائی دارای شناسنامه شماره ۱۱۰ به شرح دادخواست به 
نموده و چنین  دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  کالسه 87/849/۱۰ 
تاریخ  در  به شناسنامه 754  بائی  پور  باباجان  علی  که شادروان حاج  داده  توضیح 
9۶/9/۱۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر 

است به
۱-محمود باباجان پور بائی فرزند حاج علی وآغاننه  به ش ش ۱۱۰ متولد ۱345 

محل تولد شهید اباد پسر متوفی
۲-حسن جان باباجان پور بائی فرزند حاج علی و آغاننه به ش ش 5 متولد۱33۲ 

محل تولد شهید اباد پسر متوفی
3-احمد باباجان پور بائی فرزند حاج علی و آغاننه  به ش ش 55 متولد ۱337 محل 
تولد شهید اباد پسر متوفی 4- ابوالقاسم باباجان پور بائی فرزند حاج علی و آغاننه 
به ش ش ۱۶7 متولد ۱34۶ محل تولد شهید اباد پسر متوفی 5- صغری باباجان پور 
بائی فرزند حاج علی و آغاننه  به ش ش 33 متولد۱334 محل تولد شهید اباد دختر 
متوفی ۶- شمسه باباجان پور بائی فرزند حاج علی و آغاننه به ش ش 4 متولد ۱34۱ 
محل تولد شهید اباد دختر متوفی 7- پری باباجان پور بائی فرزند حاج علی و آغاننه 
به ش ش ۶7 متولد ۱34۲ محل تولد شهیداباد دختر متوفی 8- معصومه باباجان پور 
بائی فرزند حاج علی و آغاننه  به ش ش ۱۱8 متولد ۱347 محل تولد شهید اباد دختر 
متوفی 9- شهربانو باباجان پور بائی فرزند حاج علی و آغاننه به ش ش ۲۲۲۶ متولد 

۱35۲ محل تولد شهید اباد دختر متوفی 
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه اگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد وال گواهی صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل

رایدادگاه
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه   97۰998۲۶4۰5۰۰۲۰۱ کالسه  پرونده 

شهریار تصمیم نهایی شماره 97۰997۲۶4۰5۰۰884 
نشانی  به  اکبر  فرزند  توکلی  سامیرا  آقای  نمایندگی  با  شهریار  شهرداری  خواهان: 

شهریار خ ولیعصر روبه روی بیمارستان شهرداری شهریار 
خوانده: آقای فرهاد مذاهبی فرزند جعفر به نشانی مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه چک
 رای دادگاه: در خصوص دعوی شهرداری شهریار به طرفیت آقای فرهاد مذاهبی 
به خواسته مطالبه مبلغ ۲5۰۰۰۰۰۰ ریال و کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به مستند دعوی که یک فقره چک به شماره 9۶5۱۰4 – 8۶/۱۲/۲۰ عهده 
بانک مسکن شعبه اندیشه می باشد که وجود اصل آن در ید خواهان داللت بر اشتغال 
ذمه خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابالغ در جلسه دادگاه حاضر نشده 
و دفاعی جهت دعوی مطروحه به عمل نیاورده دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته 
و مستند به مواد 3۱۰ و 3۱3 قانون تجارت و مواد ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 5۲۲ قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲5۰۰۰۰۰۰ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 48۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد که اجرای احکام مکلف است 
هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را از محکوم له اخذ به صندوق مربوطه واریز 
سپس به همین میزان از محکوم علیه اخذ در حق محکوم له پرداخت شود رای صادره 
غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

تهران می باشد ./م.الف:3۲85
 والیی کبریا - رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار

آگهیابالغ
وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۱۱/97/87۰ 

 وقت رسیدگی :   97/9/۲9        ساعت : 9:3۰  صبح
مرجع رسید گی : شعبه یازدهم )مخابرات(   شورای حل اختالف خوی 

خواهان  :بانک مهر اقتصاد با وکالت اقای جعفرصادق دادگر 
خواندگان :رباب علی اکبرلو 

خواسته :مطالبه
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله رباب علی اکبرلو 
وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسیدادگاه های عمومی و انقالب  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. 
مسئول دبیرخانه شعبه یازدهم )مخابرات(شورای حل اختالف شهرستان خوی 

رونوشتحصروراثت
خانم زبیده نجف زاده گاوان به شناسنامه شماره4 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
رو نوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 97۰797 تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته که شادروان علی عبدی جلودار به شناسنامه شماره ۱7 در تاریخ شنبه ۶ 

خرداد ۱39۱ در گذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از
 ۱-زبیده نجف زاده گاوان فرزند رمضان شماره شناسنامه 4 نسبت با متوفی زوجه 
۲-اسماعیل عبدی جلودار فرزند علی شماره شناسنامه ۱5۱ نسبت با متوفی فرزند 
3-مهدی عبدی جلودار فرزند علی شماره شناسنامه 7۰ نسبت با متوفی فرزند 4-رقیه 
عبدی جلودار فرزند علی شماره شناسنامه 4۰۶ نسبت با متوفی فرزند 5-ربابه عبدی 
فرزند علی شماره شناسنامه ۲۲7 نسبت با متوفی فرزند ۶-ناهید عبدی جلودار فرزند 

علی شماره شناسنامه ۱47 نسبت با متوفی فرزند
 اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت اگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید وال گواهی صادر 

خواهد شدم. الف 97/533
 .قاضی شورای حل اختالف شعبه حکمی چمستان سید احمد اصغری 

رایدادگاه
شهریار  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۶ شعبه   97۰998۲۶4۰۶۰۰۲5۶ کالسه  پرونده 
تصمیم نهایی شماره 97۰997۲۶4۰۶۰۱973 خواهان: خانم مهری میر سمیعی فرزند 
محمد به نشانی استان تهران - شهرستان شهریار - شهر باغستان - خادم آباد بلوار 

ولی عصر 5 اصلی ک امام رضا پ ۱
 خوانده: آقای احمد رمضانی فرزند عباس به نشانی

 خواسته: مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
رمضانی  احمد  بطرفیت  محمد  فرزند  میرسمیعی  مهری  دادخواست  در خصوص 
با  زوجیت  ایام  المثل  اجرت  بپرداخت  محکومیت خوانده  بخواسته   ، فرزندعباس 
جلب نظر کارشناس از تاریخ ۱/8/53 لغایت ۱9/۲/97 مقوم به مبلغ ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ریال 
با احتساب کلیه خسارات دادرسی؛ با عنایت به محتویات پرونده از جمله تصویر 
مصدق نکاحنامه شماره ۱۲۱9 مورخ  ۱/8/53 صادره از دفتر ازدواج شماره 358 
حوزه ثبتی تهران، علقه زوجیت دائم فیمابین طرفین محرز است. توجها بخواسته 
خواهان ، نظر به اینکه حسب تبصره ماده 33۶ قانون مدنی زوجه کارهایی را که شرعأ 
به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت باشد به دستور زوج و با عدم قصد 
تبرع انجام داده باشد مستحق دریافت می باشد و اینکه خواهان اظهارداشته، کارهایی 
را که در منزل انجام داده با دستور شوهرش بوده و با قصد گرفتن اجرت و مزد انجام 
داده، و خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده و نسبت 
نکرده،  ارائه  پرداخت  بر  دلیلی  و  نیاورده  بعمل  دفاعی  و  انکار  به دعوای خواهان 
موضوع حسب ضرورت به کارشناسی ارجاع گردیده و نظریه کارشناسی نیز مصون 
از اعتراض طرفین باقیمانده است، النهایه نظر به مراتب مذکور، دادگاه دعوی خواهان 
را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به تبصره ماده 33۶ قانون مدنی و ماده 98 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 44۶۰۰۰۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته طبق نظریه کارشناسی در حق خواهان خواهان صادر و اعالم 
می نماید، اما راجع به درخواست صدور قرار تامین خواسته ، نظر به اینکه خواهان 
علیرغم ابالغ حضوری، خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه را به حساب سپرده موقت 
دادگستری تودیع ننموده، لذا دادگاه مستندا به تبصره ماده ۱۰8 و مواد ۱۱5 و ۱۱9 
و 44۲ و 449 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته صادر و 
اعالم می نماید . قرار صادره قطعی می باشد . خواهان مکلف به پرداخت الباقی هزینه 
دادرسی بر مبنای محکوم به، به صندوق دولت می باشد. رای صادره غیابی و ظرف 
۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی 
ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران 

می باشد./م.الف:3۲99
محمد مختاری رئیس شعبه ششم خانواده شهریار

رونوشتحصروراثت
 اقای اسمعیل اصغری به شناسنامه شماره 38۲ با استناد شهادتنامه و گواهی فوت و 
رو نوشت شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 97۰8۱5 تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان  محمد اصغری بشناسنامه شماره ۲۲۲۰۰۰9475در 

تاریخ یکشنبه ۶ابان ۱397 در گذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از
 ۱-سکینه رنجبر پور فرزند محمد شماره شناسنامه ۶۲5۰۰۰458۰ نسبت با متوفی 

زوجه
 ۲- مریم داودی فرزند فرضعلی شماره شناسنامه ۱48 نسبت با متوفی مادر 3-اسمعیل 
اصغری فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 38۲ نسبت با متوفی پدر 4-مانیا اصغری 

فرزند محمد شماره شناسنامه ۶۲5۰۱57۶۲۱ نسبت با متوفی فرزند
 اینک شورا پس از اتجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت اگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
اگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید وال گواهی صادر خواهد 

شدم. الف 97/535
.قاضی شورای حل اختالف شعبه حکمی چمستان سید احمد اصغری
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واکنش به جراحي گوش االغي در کشور

 رییس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی ایران درباره اعمال نامتعارف 
زیبایی گفت: امکان ندارد یک متخصص جراحی پالستیک این اعمال را 
برای بیماری انجام دهد، حتی اگر خود بیمار چنین درخواستی داشته باشد، 

چرا که انجام چنین اعمالی در شأن یک جراح پالستیک نیست.
دکتر علی بیژنی، درباره عمل های نامتعارف مانند گوش االغی، چشم گربه ای 
و ...، گفت: جراحی های غیرمتعارفی تحت عنوان جراحی های زیبایی در 
همه جای دنیا انجام می شود، اما در کشور ما امکان ندارد یک متخصص 
جراحی پالستیک این اعمال را برای بیماری انجام دهد حتی اگر خود 
بیمار چنین درخواستی داشته باشد. من نیز تاکنون اعمال گوش االغی یا 
چشم گربه ای ندیدم اما تبلیغات چنین اعمالی را دیده ام.وی ادامه داد: انجام 
چنین اعمالی در شأن یک جراح پالستیک نیست. همچنین معموال افرادی 
که چنین اعمالی انجام می دهند، بعد از مدتی از این کار پشیمان می شوند. 
این در حالیست که برگرداندن عضو نیز به حالت قبلی غیر ممکن است 
و این اعمال عوارضی را نیز به همراه خواهد داشت.بیژنی افزود: توصیه 
من به عنوان یک جراح پالستیک این است که هیچ فردی به دنبال انجام 
چنین اعمالی نباشد چرا که جز پشیمانی چیزی را به دنبال نخواهد داشت.
وی درباره عوارض این اعمال غیرمتعارف به  ایسنا گفت: فردی که این 
اعمال را برای بیماران انجام می دهد، قطعا یک متخصص و جراح پالستیک 
نیست بنابراین عوارضی را برای فرد به وجود می آورد، برای مثال در عمل 
چشم گربه ای ممکن چشمان فرد به طور کامل بسته نشود و با وزش باد یا 
هنگام خواب مشکالتی را برای قرنیه به وجود آورد.بیژنی درباره گردشگری 
سالمت جراحی پالستیک و زیبایی گفت: افرادی که از خارج از کشور برای 
اعمال زیبایی از طریق شرکت های کارگزاری به ایران می آیند. این موضوع 
هم در جراحی پالستیک و هم دیگر حوزه های سالمت مشاهده می شود.وی 
با بیان اینکه شاید یکی از دالیل جذب گردشگران به ایران برای انجام اعمال 
زیبایی، هزینه کم آن باشد، چرا که هزینه های ویزیت و جراحی پالستیک 
در ایران غیر قابل مقایسه با دیگر کشورهای دنیاست، افزود: در عین حال 
یکی از دالیل اصلی جذب گردشگران سالمت، اعتقاد و اعتماد به نتیجه کار 

متخصصان جراحی پالستیک ایران است.

سهم مدیریت زنان در دولت 16.۵ درصد رشد کرد

معاون رئیس جمهوری در اموز زنان و خانواده با اشاره به سیاستگذاری 
دولت دوازدهم برای مدیریت زنان گفت: تحرک خوبی در این زمینه اتفاق 
افتاده و رشد افزایش مدیران زن در استانداری ها حدود ۶۰ درصد و در 

سطح کالن دولت ۱۶,5 درصد بوده است.
معصومه ابتکار در آیین گرامیداشت روز »کتاب، کتابخوانی و کتابدار« در تاالر 
وحدت گفت: کتاب عمیقا با فرهنگ و باورهای ما گره خورده و کتاب دینی 
ما قرآن به این مساله با بیان احسن القصص و خواندن تاکید دارد.وی افزود: 
مساله قصه گویی به عنوان یکی از مهارت های زندگی و مدیریتی موفق، 
راهبردی و الهام بخش مطرح است مدیران موفق در دنیا امروز کتابخوان و 
قصه گوی خوب و موفقی هستند.وی گفت: این پیوند دینی و ارتباطش 
با مسائل روز و جامعه و مباحث خانواده بسیار مهم است و ما امروز در 
سیاستگذاری هایمان به آن نیاز داریم در شرایط جنگ اقتصادی و هجمه 
های جنگ روانی که برای ما مطرح است باید شرایط را برای آسایش روانی 
و آسایش معیشتی مردم مردم فراهم کنیم تا مردم بتوانند در این شرایط 
زندگی با نشاط و زندگی رو به رشد خود را در یک فضای سالم و آزاد 
و توام با فضای مناسبی برای پاسخگویی، شفافیت و سیاست گذاری برای 

فعالیت اجتماعی داشته باشند. 

خبر

ایران موفق به تولید داروي 
سرطان خون شد

› لنالیدماید‹ از داروهای درمان سرطان خون که 
تولید کشــور امریکا است، با یک بیستم قیمت 
مشــابه خارجی توسط یکی از شــرکت های 

داروسازی ایران تولید شد.
مدیر بخش انکولوژی ) سرطان شناسی ( شرکت 
داروســازی دکتر عبیدی در جریــان برگزاری 
هفدهمیــن کنگره سراســری انجمن مدیکال 
انکولوژی و هماتولوژی ایران اظهارداشــت: این 
دارو تنظیم کننده سیستم ایمنی بدن در درمان 
سرطان خون از جمله تومورهای بدخیم است.

سپیده مشکی با بیان اینکه برند اصلی این دارو با 
نام تجاری ›رولیمید › ساخت امریکا هزینه معادل 
یکهزار و 8۰۰ دالر برای هر بسته 2۵ میلی گرمی 
دارد، افزود: این دارو با کیفیت مناسب در داخل 
کشور با یک بیستم قیمت مشابه خارجی تولید 
شده اســت.وی خوراکی بودن این داور را مزیت 
آن دانست و گفت : این مزیت باعث سهولت در 
مصرف و بهبود کیفیت زندگی بیماران می شود.

مدیر بخش انکولوژی ) سرطان شناسی ( شرکت 
داروسازی دکتر عبیدی تصریح کرد: این دارو با 
لیسانس شرکت سینتون هلند در داخل کشور 
بومی ســازی و در چهار روز مختلف تولید شده 
است.رییس مرکز تحقیقات هماتولوژی، انکولوژی 
و پیوند مغز استخوان کشور نیز درباره تولید این 
دارو به ایرنا گفت: باعث خرســندی است که در 
ســال های اخیر تعداد قابل توجهی از داروهای 
مورد نیاز بیماران سرطانی در داخل کشور تولید 
شده است.اســداهلل موسوی افزود : این داروها با 
نظارت و مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی تولید و روانه بازار می شود و از کیفیت 
قابل توجهی برخوردار است.وی با اشاره به اینکه 
تحریم ها بــر واردات دارو به کشــور تاثیرگذار 
اســت، تصریح کرد: بدون شک، داروهای تولید 
داخل نیــاز به واردات آنهــا را کاهش می دهد 
یا از بین می برد.هفدهمین کنگره سراســری 
انجمن مدیکال انکولــوژی و هماتولوژی ایران 
روز پنجشنبه در هتل عباسی اصفهان آغاز شد 
و تا 26 آبان امســال ادامه دارد.سرطان  شناسی 
یا انکولوژی)Oncology(، شــاخه ای از رشتٔه 
پزشــکی اســت که در مورد تومورها و سرطان 
مطالعه می کند و هماتولوژی یا خون شناســی 
به معنی یاخته های خونی، انعقاد خون و فرآیند 
خون سازی بوده و هدف آن، تشخیص و درمان 

بیماری های خونی است.

خبر

بیماری های  اینکه  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
ایرانی ها  درصد   7۰ مرگ  عامل  غیرواگیر 
از  پیشگیری  جهت  آموزش ها  گفت:  است، 
این بیماری ها کافی نبوده و متاسفانه سالمت در 
اولویت دولت ها، مجالس و سیاست مداران قرار 

نگرفته و بدون تعارف االن هم نیست.
به گزارش پیام زمان ،سید حسن هاشمی وزیر 
بهداشت در مراسم ۲۰ سال پژوهش و مشارکت 
مردمی در ارتقای سالمت »مطالعه قند و لیپید 
ایران« ضمن عرض تسلیت در مورد درگذشت 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  رئیس  نوربخش 
اظهار داشت: امیدوارم عزیزانی که از پیش ما 
رفته اند روحشان قرین رحمت الهی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مرد، زن، فقیر،  غنی، دانشمند 
و جاهل همه رفتنی هستند، گفت: باید تالش 
کنیم که انسان باشیم. ارزش ما به انسان بودن 
است و برای ما که در حوزه پزشکی هستیم کار 
راحت تر بوده؛ چراکه در این مسیری که قرار 
اثبات  برای  بی شماری  فرصت های  گرفته ایم 
ادامه  در  بهداشت  است.وزیر  بودنمان  انسان 
سال   ۲۰ در  انجام گرفته  اقدامات  به  اشاره  با 
پژوهش و مشارکت مردمی در ارتقای سالمت 
سخت  بسیار  اقداماتی  چنین  انجام  گفت: 
یک  زمانی  که  داشت  توجه  باید  ولی  است 
موضوع ارزشمند بوده که در سطح بین المللی 

قابل عرضه باشد و بتوان آن را برای بشریت 
استفاده کرد که اقدامات انجام گرفته توسط ابن 
سینا، ابوریحان بیرونی، رازی و... از این دست 
کارها بوده و اقداماتی که برای انجام پژوهش و 
مشارکت مردمی در ارتقای سالمت نیز صورت 
گرفته در همین راستا است.هاشمی ادامه داد: 
مقاله های داخلی و بین المللی زیادی در کشور 
وجود دارد ولی متأسفانه اثر آن در سیاست های 
وزارت بهداشت ناچیز است و باید با توجه به 
زیرساخت ها، رد پای پررنگی به جای گذارد.

وی بیان داشت: در ایران جهت پیشگیری از 
و  شده  زیادی  کارهای  واگیردار،  بیماری های 
اقدامات  این راستا  از همه کسانی که در  من 
گسترده ای در گذشته انجام داده اند تشکر کرده 
و آرزوی آمرزش داریم.وزیر بهداشت گفت: در 

حوزه بیماری های غیرواگیر اندازه بیماری های 
تا  هنوز  و  نگرفته  صورت  اقداماتی  واگیردار 
رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم. شبکه ما 
در این زمینه درگذشته مهیا نبوده و دولت ها، 
مجالس و سیاست مداران اولویت آنها سالمت 
نبوده است و بدون تعارف باید گفت االن نیز 
این مسئله در اولویت نیست. البته شعار زیاد 
است و عمال به سالمت روح، روان و جسم 
مردم کمترین توجه را داریم.هاشمی با اشاره به 
اینکه سهم وزارت بهداشت در سالمت مردم 
کمتر از ۲۰ درصد است و دستگاه های دیگر 
نیز در این راستا نقش گسترده ای دارند، افزود: 
تالش شده تا اقدامات زیادی در جهت مقابله 
بتوانیم  تا  انجام شود  بیماری های غیرواگیر  با 
عامل مرگ ایرانیان که 7۰ درصد آن بیماری های 

غیرواگیر است را پیشگیری کنیم.وی  ادامه داد: 
را  ایران   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان 
جزو ۱۰ کشوری اعالم کرده که در برنامه های 
پیشگیری از بیماری های غیرواگیر پیشرو هستند 
ولی به اعتقاد من تا بازمهندسی نکنیم، ساختار 
آموزشی پاسخگوی بیشتر نیازهای مردم نخواهد 
بود و پژوهش ها باید از جنس پاسخگویی باشد.

وزیر بهداشت بیان داشت: بر اساس مطالعه قند 
و لیپید ایران، این پژوهش کاهش 3۰ درصدی 
در بروز دیابت در شرق تهران اعالم کرده است 
ولی برای اینکه به نتایج بسیار مطلوب در سراسر 
ایران برسیم نیاز به تالش و بازنگری آموزش ها 
در دانشگاه ها و آموزش و پرورش و... داریم 
که معتقدم این مسئله شدنی است و برای اینکه 
پیام های خوبی داشته باشیم نیاز به زحمت، صبر 

و حوصله داریم.
وزیر بهداشت گفت: اینکه در این پژوهش ۲۰ 
انجام  موثری  اقدامات  مرحله  چند  طی  سال 
گرفته به غیر از تبریک جای تعظیم و تکریم 
دارد و برای رسیدن به نتایج مثبت حمایت از 
کوهرت ها وظیفه ماست.هاشمی اضافه کرد: در 
مورد کوهرت ها ناگفته نماند که گاهی چشم و 
هم چشمی رخ داده و وضعیت رقابتی ایجاد 
شده است و برخی از این کوهرت ها با یکدیگر 

همپوشانی دارد و تکراری است.

بیماریهایغیرواگیرعاملمرگ7۰درصدایرانیها

معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
در مراسم افتتاح کانون های سالمت استان مازندران که در سالن آیت 
اله کوهستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد اظهار کرد: 
طی دو دهه ایران جمعیت کشور پیر می شود و برای برون رفت از 
این موضوع باید سیاست های ابالغی افزایش جمعیت رهبر انقالب 
را باید جدی بگیریم.سیدمحمدهادی ایازی با اعالم اینکه حدود ۲4 
درصد از مردم نشانه های اختالت روانی دارند تصریح کرد : ۱۶ 
درصد خانم ها و ۱4 درصد از آقایون این نشانه را دارند.معاون امور 
اجتماعی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با اعالم اینکه 
باید به دنبال افزایش سرمایه اجتماعی باشیم، افزود: در این ارتباط 
با چالش های مواجه هستیم.وی با اعالم اینکه کشور ما کشور در 
حال حاضر جز کشورهای جوان جهان است، گفت: به سمت پیری 
پیش می رویم و طی دو دهه آینده این نشانه ها ظهور و بروز می کند 
و آمادگی کامل در این ارتباط داشته باشیم و برای جلوگیری از این 
موضوع سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در ارتباط با افزایش 

جمعیت جدی گرفته شود.

٢٤درصد مردم 

اختالالت رواين دارند
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور بازنشستگان گفت: در سه 
سال آینده تعداد فرهنگیان بازنشسته از معلمان شاغل بیشتر می شود.
احمد صافی در مراسم تجلیل از بازنشستگان فرهنگی ابهر و خرم دره 
با تاکید بر ضرورت پاسداشت مقام و منزلت فرهنگیان به ویژه 
بازنشستگان فرهنگی اظهارکرد: زحمات بی بدیل 3۰ ساله معلمان 
در دوران خدمت خود از لحاظ مادی قابل جبران نیست.وی 85۰ 
هزار پیشکسوت فرهنگی که حدود ۶۰ درصد بازنشستگان کشور را 
شامل می شوند را سرمایه های علمی و معنوی جامعه و عصاره علم و 
دانش ذکر کرد و گفت: این افراد می توانند تجارب خود را به معلمان 
و مدارس انتقال دهند.صافی با بیان اینکه تربیت، رشد هماهنگ ابعاد 
وجودی انسان است، جایگاه معلمان دوره ابتدایی را ویژه توصیف 
و اظهارکرد: توسعه یک کشور در مدارس ابتدایی و در نوع تربیت 
کودکان رقم زده می شود.مشاور وزیر آموزش و پرورش  در امور 
بازنشستگان، پیشرفت جامعه را مدیون تالش های پیشکسوتان 
فرهنگی دانست و با تاکید بر لزوم تکریم آن ها اظهار کرد: هدف 

این وزارتخانه، تکریم بازنشستگان در کنار فرهنگیان شاغل است.

سبقت تعداد فرهنگیان 
ابزنشسته از معلمان شاغل

معاون دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت با اشاره 
به ابتالی بیش از 5 میلیون نفر به دیابت در کشور گفت: همه 
داروهای دیابت تحت پوشش بیمه بوده و در حال حاضر کمبودی 

در این زمینه نداریم.
مدیریت  دفتر  معاون  مهدوی  زمان،علیرضا  پیام  گزارش  به 
بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت در حاشیه راه اندازی دهکده 
داشت: حداقل ۱۱ درصد  اظهار  تهران  ملت  پارک  در  دیابت 
از جمعیت باالی ۲5 سال در کشور ما مبتال به دیابت هستند؛ 
همچنین براساس آخرین مطالعات انجام گرفته بیشتر از 5 میلیون 
ایرانی گرفتار دیابت نوع ۲ بوده و ۱8 درصد از افراد باالی ۲5 
سال اختالل قند ناشتای ۱۰۰ تا ۱۲5 میلی گرم دارند که منبع بالقوه 
دیابتی های آینده هستند.وی با اشاره به اینکه حدود 75 درصد 
دیابتی ها از بیماری خود اطالع دارند، گفت: خوشبختانه همه 
داروهای دیابت در حال حاضر تحت پوشش سازمان های بیمه گر 

بوده و مشکلی در زمینه داروهای دیابتی و یا کمبود آن نداریم.

٤ميليون ايراين گرفتار 

دايبت هستند

آگهیابالغ
وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۱۱/97/8۶5 

 وقت رسیدگی :   97/9/۲8        ساعت :۱۰ صبح
مرجع رسید گی : شعبه ۱۱  شورای حل اختالف خوی 

خواهان  :بانک تجارت با وکالت اقای جعفرصادق دادگر 
خواندگان :محمدرضا حسینلو-حسین کریم خانی    خواسته :مطالبه

محمدرضا  بدینوسیله  خوانده   بودن   المکان  مجهول  به  نظر  خواهان  اعالم  برابر 
حسینلو-حسین کریم خانی وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی 
از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول 
جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در 
جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 

مسئول دبیرخانه شعبه11 شورای حل اختالف شهرستان خوی- موحدی نیا

آگهیابالغ
وقت رسیدگی در کالسه پرونده 9/759/97 

 وقت رسیدگی :   روز چهارشنبه  97/9/۲8        ساعت ۱4  صبح
مرجع رسید گی : شعبه نهم   شورای حل اختالف خوی 

خواهان  :بانک ملت  با وکالت اقای جعفرصادق دادگر 
خواندگان :۱- محمد حاجی لو ۲- اصغر شیخالری 

خواسته :مطالبه از بابت تسهیالت 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ۱- محمد حاجی 
لو ۲- اصغر شیخالری وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از 
روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه 
در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس  شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده 9/7۱۶/97 

 وقت رسیدگی :   روز چهارشنبه  97/9/۲8        ساعت ۱4  صبح
مرجع رسید گی : شعبه نهم   شورای حل اختالف خوی 

خواهان  :بانک تجارت   با وکالت اقای جعفرصادق دادگر 
خواندگان :ا- فیروز مومن نژاد۲- بویوک مومن نژاد

خواسته :مطالبه از بابت تسهیالت 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ا- فیروز مومن 
نژاد۲- بویوک مومن نژاد وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از 
روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه 
در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس  شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان خوی

مفقودینوبتدوم
ملی  کد  با   37۱ ش  ش  با  مخبری  نغمه  خانم  مهندسی  نظام  پروانه  کارت 
از  و  گردیده  مهندسی ۰۰3۰7-۱۰۰-۱۲مفقود  نظام  پروانه  ۲۱4۲۲۶4344با شماره 

بابل درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز سواری پیکان ۱۶۰۰ مدل 83 با شماره پالک ۲7۱ج۶4 ایران 
بافکار  با شماره موتور ۱۱۲83۰7۲3۰3و شماره شاسی 835۱545۱بنام ارسطو   8۲

بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 برگ سبز وانت پیکان ۱۶۰۰ مدل 88 با شماره پالک 895 م ۶7 با شماره موتور 
۱۱488۰۶88۲۲ و شماره شاسی NAAA3۶AA7AG879is4بنام هادی وهاب 

زاده گنجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

برگاجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم 

اله نشانی:استان کرمانشاه-شهرستان  نام:میثم   نام خانوادگی: روندی  پدر: شمس 
قصرشیرین-شهر قصرشیرین- خیابان مدرس پاساژ زیتون 

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم 
نام:عالیه     نام خانوادگی:حسینی ماب    نام پدر:    نشانی محل اقامت:مجهول المکان

محکوم به
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 97۱۰۰9895۲۱۰۰۰۲۶ و شماره 
دادنامه مربوطه 97۰997895۲۱۰۰۱۶۶  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 

5،5۰۰،۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ومبلغ  ۲7۰،۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی .
ضمنا نیم عشر دولتی در اجرای احکام مدنی شورا محاسبه می گردد.

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
اجرای احکام مدنی(  قانون  اجرا گذارد)ماده 34  بموقع  آنرا  مفاد  ۱-ظرف ده روز 
۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول ،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک 
ها و شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
اموالی  کلیه  و  دقیق حسابهای مذکور  به همراه مشخصات  دارد  یا خارجی  ایرانی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به 
درخواست محکوم  له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.)ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱394(۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان قصرشیرین

آگهیموضوعماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  که  این  نظربه 
فاقدسندرسمی برابر رای۲4۱3-۱397مورخ97/8/۱تصرفات خانم/آقای عزیزفرطوسی 
شناسنامه99صادره ازدشت آزادگان فرزندنعیمه دارای کدملی شماره۱98944۲۰8۰نسبت 
به یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۲/5۰مترمربع درقسمتی ازششدانگ پالک۲۶۲۰/۱4د
ربخش۲اهوازاخبارخروجی بنام آقایان دولتی منجربه صدوررای گردیده برابرماده3قانون 
مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس 
نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادو امالک اهوازتسلیم 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  است  مکلف  نمایندومعترض  ورسیددریافت 
اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست اخذوبه اداره 
ثبت محل تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره 
ثبت برابرمقررات اقدام به صدورسندمالکیت خواهدنمود.    شماره م.الف)5/۲۰93( 

تاریخ انتشارنوبت اول:۱397/8/۲۶-تاریخ انتشارنوبت دوم:۱397/9/۱۲
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

برگاجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : نام:علی    نام خانوادگی: زر    نام پدر:بشیر   

نشانی:قصر شیرین –تاره آباد- خیابان زینبیه- کوچه زنبق-پالک 7
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم 

۱-نام:مریم     نام خانوادگی:ظریف   نام پدر:رشید     نشانی محل اقامت:مجهول 
المکان

۲- نام:صدیقه      نام خانوادگی:خانلری                 نام پدر:  محمد علی        نشانی 
محل اقامت:مجهول المکان 

مشخصان نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه
نام: اسماعیل      نام خانوادگی: آریا فر     نام پدر : محمد       نشانی: قصرشیرین 
– میدان مهدیه- جنب دفتر امام جمعه- دفتر وکالت    نوع رابطه: وکیل    محکوم 

له / محکوم لهم  علی زرم      
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 97۱۰۰9835۰3۰۰۰9۲ 
و شماره دادنامه مربوطه 97۰997835۰3۰۰3۲7  محکوم علیها محکومند به انتقال 
سند رسمی شش دانگ یک باب واحد مسکونی پالک ۲۱3 اصلی واقع در ناحیه 
شش قصرشیرین به مساحت ۱۲7،84 متر مربع وپرداخت مبلغ ۱،4۶5،۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی ونیز پرداخت مبلغ 4،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی در حق محکوم له ونیز پرداخت مبلغ ۱،58۲،33۱ ریال بابت نیم عشر در حق 

صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

اجرای احکام مدنی(  قانون  اجرا گذارد)ماده 34  بموقع  آنرا  مفاد  ۱-ظرف ده روز 
۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد.چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول ،به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانک 
ها و شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
اموالی  کلیه  و  دقیق حسابهای مذکور  به همراه مشخصات  دارد  یا خارجی  ایرانی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به 
درخواست محکوم  له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از 
اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود.)ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱394(۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(
مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قصرشیرین 

آگهیموضوعماده3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  که  این  نظربه 
خانم/آقای  رای۲4۲۲-۱397مورخ97/8/5تصرفات  برابر  فاقدسندرسمی  های 
کدملی  ازاهوازفرزندمحمددارای  صادره  شناسنامه۱74۱۲۰۲84۱  محمدرضاحمیدی 
درقسمتی  3۰۰مترمربع  مساحت  به  ساختمان  یکباب  به  شماره۱74۱۲۰۲84۱نسبت 
منجربه  پاداد  شرکت  اراضی  بنام  پالک۱988دربخش۲اهوازاخبارخروجی  ازششدانگ 
صدوررای گردیده برابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت 
اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض 
داشته باشد ازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرامستقیمابه اداره 
ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم وگواهی تقدیم دادخواست 
اخذوبه اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض 
شماره  خواهدنمود.  مالکیت  به صدورسند  اقدام  برابرمقررات  ثبت  درموعدمقرراداره 

م.الف)5/۲۰87( تاریخ انتشارنوبت اول:۱397/8/۲۶-تاریخ انتشارنوبت دوم:۱397/9/۱۲
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

آگهیحصروراثت}نامحدود{
دلفان  از  شناسنامه 335 صادره  شماره  به  مریدعلی  فرزند  عبدیان  بانو  طال  خانم/ 
باتقدیم دادخواستی چنین اشعار داشته که شادروان مرحوم صید رضا رضائی فرزند 
ازدلفان متولد ۱۰/۰9/ ۱345 در تاریخ  علی میرزا به شماره شناسنامه ۱7۲ صادره 
۱397/۰5/3۱ در شهرستان دلفان فوت نموده وراث حین الفوت وی منحصر است به:
۱-طال بانو عبدیان فرزند مریدعلی به شماره شناسنامه 335 متولد ۱35۰ نسبت با 

متوفی همسر
متولد   4۲۰۰۶۰۰978 شناسنامه  شماره  به  رضا  صید  فرزند  رضائی  ۲-رامین 

۱38۲نسبت با متوفی فرزند
متولد   4۲۰۰7۶۲۲93 شناسنامه  شماره  به  رضا  صید  فرزند  رضائی  3-مهدی 

۱387نسبت با متوفی فرزند
4-سعیده رضائی فرزند صید رضا به شماره شناسنامه 4۲۰۰۲۶988۰ متولد ۱373 

نسبت با متوفی فرزند
 ۱374 متولد   4۲۰۰33۱9۱8 شناسنامه  شماره  به  رضا  صید  فرزند  رضائی  5-امین 

نسبت با متوفی فرزند
۶-فاطمه رضائی فرزند صید رضا به شماره شناسنامه 4۲۰۰494443 متولد ۱378 

نسبت با متوفی فرزند
طبق نامه مالیات بر ارث شماره --- مورخه -/ -/ - ارزش ماترک متوفی بیش از 
سی میلیون ریال است فلذا با انجام تشریفات مقدماتی دادخواست مزبور یک نوبت 
در روزنامه های کثیر االنتشار اگهی میشود تاهر شخص حقیقی و حقوقی نسبت به 
موضوع اعتراض داشته  یا وصیت نامه ای از متوفی در دست داردظرف حداکثر یک 
ماه}3۰{ روز پس از انتشار به شورای شعبه 4 حقوقی دلفان تقدیم دارد واال مستندا 
به مواد 3۶۱ و3۶۲ قانون امور حسبی گواهی حصر وراثت صادر وبه اعتراضات خارج 

ازاین مواعد ترتیب اثر داده نخواهد شد . م الف 4۶7
فرهاد گلمحمدی مسئول شورای حل اختالف شعبه چهارحقوقی شهرسستان دلفان

آگهیموضوعماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  که  این  نظربه 
خانم/ رای۰5۰۶-۱397مورخ97/۲/3۱تصرفات  برابر  فاقدسندرسمی  های 
کدملی  فرزندمحمددارای  ازاهواز  شناسنامه۱۰۶4۱صادره  معاوی  سامیه  آقای 
شماره۱75۱543۶84نسبت به یکباب ساختمان به مساحت۱۶5مترمربع در قسمتی 
منجربه  جبارات  علی  بنام  پالک۲۶9۰/34دربخش۲اهوازاخبارخروجی  ازششدانگ 
صدوررای گردیده برابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت 
ایشان  ومالکیت  مفروزه  تصرفات  به  نسبت  گرددتاهرکس  می  آگهی  عموم  اطالع 
اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  این  اول  انتشارنوبت  باشدازتاریخ  داشته  اعتراض 
خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض 
مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  است ظرف مدت یک  مکلف 
نمایند. تحویل  ثبت محل  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  تقدیم وگواهی  قضایی 
بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام 
به صدورسندمالکیت خواهدنمود.       شماره م.الف)5/۲۰85( تاریخ انتشارنوبت 

اول:۱397/8/۲۶-تاریخ انتشارنوبت دوم:۱397/9/۱۲
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

متنآگهی
محکوم له : غالم گیوه کش فرزند علی زمان به نشانی لرستان – خرم آباد خ۲4 متری 

کاکاوند پ ۱۱ و ۱3 
محکوم علیه : امین آستی فرزند جواد مجهول المکان 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به امین آستی فرزند جواد که مجهول 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره 97۱۰4۲۶۶5۶7۰۰۱۰۱ از شعبه 
۱7 شورای حل اختالف خرم آباد در پرونده کالسه 97۰۱۲۰ به موجب دادنامه شماره 
97۰997۶۶5۶7۰۰۲۰3 مورخ ۱397/8/۲3 صادره از شعبه ۱7 شورای حل اختالف 
خرم آباد محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱397/4/۲3 لغایت زمان 
اجرای حکم که اجرای احکام بر اساس شاخص بانک مرکزی آن را محاسبه و هزینه 
دادرسی مربوط به آن را اخذ می نماید و پرداخت مبلغ 89۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات 
ناشی از هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و 
نیز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی 
بودن حکم اجرای حکم غیابی  منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از 
محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک 
نوبت در اجرای ماده 73 آ. د. م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید 
کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای 
مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
دبیر شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – هنگامه صادقی .  

ابالغوقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اصغر شگینی

خواهان آقای محمد مقیمی با وکالت ولی اهلل تنهائی دادخواستی به طرفیت خوانده گان ۱-مجتبی 
خواجوند ساسی ۲- محمد حاجی عمو عصار3-اصغر شگینی به خواسته مطالبه وجه والزام 
به تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 97۰998۲۶4۰9۰۰۶3۰ 
شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۱۱/۲8 
ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده اصغر شگینی و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه 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:3۲97
منشی دادگاه حقوقی شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان شهریار - قاسم علی پور

استان تهران - شهرستان شهریار بلوار شهید کلهر- شهرک اداری
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قیمت نفت افزایش یافت

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر انتظارات بازار برای 
کاهش عرضه از سوی اوپک افزایش پیدا کرد؛ با این 
حال رکورد باالی تولید آمریکا، رشد قیمت را محدود 
کرد. بهای معامالت آتی نفت برنت 48 سنت )۰.7 
درصد( افزایش یافت و به ۶7.۱۰ دالر در هر بشکه 
رسید.  بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا نیز با 38 سنت )۰.7 درصد( افزایش نسبت 
به روز پنج  شنبه، به 5۶.84 دالر در هر بشکه رسید. 
قیمت های نفت از انتظارات برای اقدام اعضای اوپک 
در محدود کردن عرضه به دلیل واهمه از اشباع عرضه 
در بازار و تکرار ریزش قیمت سال ۲۰۱4 پشتیبانی 
شده است. نفت بیش از یک چهارم از ارزش خود 
را از اوایل اکتبر از دست داده که یکی از بزرگترین 
سال  در  قیمت ها  فروپاشی  زمان  از  قیمت ها  افت 
۲۰۱4 بوده است. منابع آگاه به رویترز اظهار کرده اند 
که عربستان سعودی به عنوان بزرگترین عضو اوپک 
از این گروه و متحدانش خواسته است تولیدشان را 
حدود ۱.4 میلیون بشکه در روز که معادل حدود ۱.5 
درصد عرضه جهانی است، کاهش دهند. با این حال 
بانک مورگان استنلی هشدار داد کاهش تولید از سوی 
تولیدکنندگان خاورمیانه ای اوپک ممکن است نتیجه 
مطلوب را به همراه نداشته باشد. این بانک اعالم کرد 
هر دو قیمت پایه برنت و وست تگزاس اینترمدیت 
نفت سبک شیرین هستند و افت آن ها، اشباع عرضه 
در بازار را منعکس می کند. کاهش تولید اوپک معموال 
نفت سنگین و متوسط را از بازار حذف می کند اما 
حل  را  شیرین  سبک  نفت  عرضه  اشباع  مشکل 
اوپک درصدد محدود کردن  نمی کند. در حالی که 
عرضه نفت خود است، اداره اطالعات انرژی آمریکا 
روز پنج شنبه اعالم کرد تولید نفت آمریکا به رکورد 

۱۱.7 میلیون بشکه در روز صعود کرده است.
تولید نفت آمریکا تقریبا یک چهارم از ابتدای سال 
رشد کرده است و اکثر تحلیلگران انتظار دارند تولید 
این کشور در نیمه اول سال ۲۰۱9 به باالی ۱۲ میلیون 
بشکه در روز صعود کند. بر اساس گزارش رویترز، 
افزایش تولید آمریکا در رشد سطح ذخایر نفت موثر 
انرژی آمریکا نشان  اداره اطالعات  بوده است. آمار 
داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به نهم نوامبر، 
به میزان ۱۰.3 میلیون بشکه افزایش یافته و به رکورد 
44۲.۱ میلیون بشکه صعود کرده است. بانک آمریکا 
انتظار  دیگر  ما  کرد  اعالم  یادداشتی  در  لینچ  مریل 
نداریم قیمت نفت در سال ۲۰۱9 به 95 دالر در هر 
بشکه صعود کند. در حالی که دورنمای قیمت نفت 
تیره شده است، برخی از تحلیلگران هشدار دادند که 
در سال ۲۰۱9 بازار ممکن است بیش از حد انتظار 

دچار محدودیت عرضه شود.

خبر

نیروگاه ماکو با حضور رئیس جمهور
 افتتاح می شود

مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو گفت: هفته آینده فاز اول نیروگاه سیکل 
ترکیبی ماکو با ظرفیت 8۰ مگاوات به بهره برداری می رسد.

به گزارش زمان به نقل از مهر، صمد پاشاپور- مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی 
ماکو با اعالم اینکه هفته آینده با حضور ریاست جمهوری فاز اول این نیروگاه 
به حجم 8۰ مگاوات افتتاح می شود، گفت: به طور میانگین ساالنه ۱۰۰ تا 
۱5۰ مگاوات به ظرفیت این نیروگاه باید اضافه شود. این در حالی است که 
تجهیزات مربوط به آن در اواخر سال 95 وارد کشور شد که به دلیل شرایط 
آب و هوایی و بارندگی نصب و راه اندازی تجهیزات حدود 7 ماه با تاخیر 

انجام شد.
پاشاپور با اشاره به اینکه هر دو بخش فاز اول با شبکه سراسری سنترون شده 
است اظهارداشت: اکنون در فاز اول این نیروگاه آماده تولید هستیم. به گفته 
این مقام مسئول: توربین های مورد استفاده در فاز اول این نیروگاه به دلیل 
آنکه ظرفیت باالیی ندارند، کالس E هستند. اما برای توسعه فازهای بعدی، از 
توربین های گازی با کالس F استفاده می کنیم. الزم به ذکر است که راندمان 

توربین های گازی کالس E میزان 34.5 درصد است.
مدیرعامل نیروگاه سیکل ترکیبی ماکو میزان مشارکت بخش خارجی در تامین 
اعتبارات این نیروگاه را 7۰ درصد به صورت مستقیم دانست و تصریح کرد: 
3۰ درصد اعتبارات استفاده شده در این نیروگاه از طریق بخش داخلی تامین 
شده است. برای فاز اول 4۰ میلیون یورو، فاز دوم 3۰ میلیون یورو هزینه شده 
است که برای بخش گازی قراردادی به ارزش 4۰ میلیون یورو منعقد شده 
که امورات مربوط به احداث و استفاده از آن در حال انجام است. وی گفت: 
با توجه به قوانین اقتصادی حاکم بر مناطق آزاد اقتصادی، زمان بازگشت 
سرمایه را 5 ساله درنظر گرفته ایم. این در حالی است که خوراک مورد نیاز 
این نیروگاه به میزان ۲۱ هزار متر مکعب در روز از طریق خط لوله صادرات 

گاز به ترکیه تامین می شود.
پاشاپور در پایان به جانمایی یک پتروشیمی در اطراف این نیروگاه اشاره کرد 
و توضیح داد: با توجه به اینکه این منطقه آزاد اقتصادی رو به رشد و توسعه 
است، صنایع زیادی از جمله صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمی در این منطقه 
حضور خواهند داشت. بنابراین میل و تقاضا برای برق )مصرف صنعتی( 
افزایش می یابد.بر اساس این گزارش، حضور چینی ها در پروژه نیروگاه 
سیکل ترکیبی ماکو نخستین حضور یک شرکت دولتی چینی و در قالب 

سرمایه گذاری مستقیم است.

کوتاه از انرژی

سهمیه  اعطای  احتمال  از  مجلس  نماینده  یک 
سوخت به افراد به جای خودروها خبر داد و گفت: 
صحبت هایی مطرح است که سهمیه نه به خودروها 
بلکه به افراد داده می شود و آنهایی که نیاز ندارند، 

سهمیه خود را در بازار به فروش برسانند.
اهلل  هدایت  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  خادمی- 
رادیو  خوردگی«  خط  »بدون  برنامه  در  اسالمی 
گفت و گو با موضوع بازگشت کارت سوخت اظهار 
کرد: کارت سوخت به معنی سهمیه بندی و شفاف 

سازی در مصرف سوخت است؛ وقتی سهمیه بندی 
صورت می گیرد، باید نرخ دومی وجود داشته باشد 
تا هر کسی که خواست مصرف کند، هزینه آن را 
پرداخت کند تا هم نیاز خودش را تهیه کند و هم 
درآمدزایی برای دولت ایجاد شود. وی افزود: البته 
صحبت هایی مطرح است که سهمیه نه به خودروها 
بلکه به افراد داده می شود و آنهایی که نیاز ندارند، 
سهمیه خود را در بازار به فروش برسانند و آنهایی 
که می خواهند بیشتر مصرف کنند، از این بخش 
انرژی  کمیسیون  عضو  کنند.  تامین  را  نیازشان 

مجلس تصریح کرد: مسئله اصلی این است که در 
حوزه اقتصادی بد عمل کردیم؛ اگر مردم اشتغال و 
تولید داشته باشند می توانیم بگوییم قیمت سوخت 
در ایران پایین است وگرنه بر اساس درآمدها، قیمت 
سوخت در ایران پایین نیست، بخصوص آنکه ارزش 
پول ملی نیز کاهش پیدا کرده است.همچنین آرش 
نجفی- نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با 
بیان اینکه »وقتی تعادل اقتصادی را رعایت نمی 
کنیم و اقتصاد را بر اساس یارانه تعریف می کنیم، 
اگر  کرد:  بیان  آید«،  می  وجود  به  این مشکالت 
را رصد  در کشور  افزایش سوخت  روند  بخواهیم 
کنیم، مشاهده می کنیم در حدود 4۰ سال گذشته 
قیمت بنزین هزار برابر شده است، یعنی ساالنه به 
طور متوسط 2۵ درصد افزایش پیدا کرده است. 
وی با اشاره به اینکه همچنان درگیر شدت مصرف 
سوخت هستیم، عنوان کرد: با توجه به این شرایط، 
باید تمهید موثرتری برای کنترل مصرف بنزین و 

همچنین جلوگیری از قاچاق انجام دهیم؛ اینکه 
بخواهیم بر اساس کارت سوخت برای خودروها و 
اعطای سهمیه بر اساس خودرو عملیات جدیدی 
را پای ریزی کنیم، کامال غلط است؛ زیرا عدالت 
اجتماعی ایجاب می کند که اگر قرار است سهیمه 
ای تخصیص داده شود این سهمیه به خانوارها و 

افراد باشد. 
تصریح  ایران  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
اما یک بخش هایی  است  آزاد  اقتصاد  کرد: ذات 
اقتصاد کشور را کمونیستی و پوپولیستی می کنیم 
و یک بخش هایی آن را دستوری می کنیم و هیچ 
وقت هم از چنین روندی نتیجه نگرفته ایم و وقتی 
منحنی های مصرف سوخت را در کشور بررسی 
نیافتاده  خاصی  اتفاق  کنیم  می  مشاهده  کنیم، 
افزایش  با  توانیم  می  وقتی  داد:  ادامه  وی  است. 
قیمت سوخت از جامعه توقع کنترل مصرف داشته 
باشیم که چند گزینه دیگر نیز به جامعه ارائه دهیم.

احتمالاعطایسهمیهبنزینبهافرادبهجایخودرو

مفقودی
شماره کارت هوشمند خودرو ۱7۶83۰3 مینی بوس بنز به رنگ آبی معمولی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

اگهیمفقودی
 اصل پروانه بهداشت ساخت بشماره 49/۱39۰7 کارخانه راد صنعت طبرستان  با 

فراورده های مقوای بهداشتی سه الیه مفقود گردیده فاقد اعتبار است
 نکا 

آگهیحصروراثت
آقای صادق خسروی نام پدرعلی محمدبشناسنامه34صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم خانم بیگم خسروی بابادی 
اش  ورثه  فوت  درتاریخ97/4/۱۶دراهوازاقامتگاه  کهنه  فارسان  بشناسنامه۱9۲صادره 
عبارتنداز۱-متقاضی باال۲-امیر خسروی خسروآبادی بشناسنامه۱99۰۰4۱75۲صادره 
بشناسنامه3۰37صادره  خسروآبادی  خسروی  متوفیه(3-زینب  ازدزفول)پسران 
مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  ازدزفول)دخترمتوفیه(والغیر.اینک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداو باشدازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جز 

سری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه8شورای حل اختالف دزفول-تقدسی فر

آگهیابالغ
وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم به کالسه پرونده4/739/97 وقت رسیدگی 
ساعت ۱۰:3۰ خواهان صدیقه ولی زاده خوانده مهدی خانی خواسته الزام به تنظیم 
جهت  که  نموده  عمومی  های  دادگاه  تصمیم  دادخواستی  خواهان   خودرو  سند 
تعیین  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی  اختالف  به شعبه 4 شورای حل  رسیدگی 
شده است به علت مجهول المکان  بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
شورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را 
دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رسانند چنانچه بعدا 
ابالغی به وسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز می باشد

 دبیر شعبه ۴ شورای حل اختالف بابل

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای   حسن خلیلی دارای شناسنامه شماره  ۲8۰۰54۱۶۰۱   بشرح دادخواست به 
کالسه  97۱558/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان قنداب امیری بشناسنامه ۲8۰۲۲۱7399 در تاریخ 9۶/۱۲/۶  
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   علی خلیلی 
فرزند  متوفی/۲-   حسن خلیلی  –پسر  –ش ش ۲8۰۰53۶۶75خوی  فرزندبهرام 
بهرام -ش  ش     ۲8۰۰54۱۶۰۱ خوی-پسر متوفی/3- نبات  خلیلی فرزند بهرام 
-ش  ش ۲8۰۰534۱۱7    –خوی-دختر متوفی/4-  فاطمه خلیلی فرزند بهرام  - 
ش ش ۲8۰۰54۰۰۲8 -خوی-دختر متوفی/5- آمینه  خلیلی فرزند بهرام  -  ش 
ش  ۲8۰۰54۶۱۱5 خوی- دختر متوفی/۶- معصومه   خلیلی فرزند بهرام  -ش ش 
۲8۰۲99۲۲۶۰  خوی –دخترمتوفی/ 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

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی در کالسه پرونده9/۶9۰/97 

 وقت رسیدگی :   روز چهارشنبه  97/9/۲8        ساعت ۱4  صبح
مرجع رسید گی : شعبه نهم   شورای حل اختالف خوی 
خواهان  :بانک ملت   با وکالت اقای جعفرصادق دادگر 

خواندگان :ا-علی سهل علیلو ۲- الناز سهل علیلو
خواسته :مطالبه از بابت تسهیالت 

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ا-علی سهل علیلو 
۲- الناز سهل علیلو وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر 
دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس  شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای   یوسف علی محمدی دارای شناسنامه شماره  9۲۲    بشرح دادخواست به 
کالسه  97۱۶۱9/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان طاهره علی زاده بشناسنامه  97۲ در تاریخ 95/3/3۱  اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  محمد رضا علی 
محمدی  فرزند  یوسف    –ش ش ۲79۱۱۱9779   خوی –پسر متوفی/۲-  فاطمه 
علی محمدی فرزند یوسف    -ش  ش   ۲79۰85۶8۶9 خوی-دختر متوفی/3- 
نرگس علی محمدی فرزند یوسف   -ش  ش  ۲79۰۶8479۰    –خوی-دختر 
متوفی/4- یوسف علی محمدی فرزند آلهویردی  - ش ش 9۲۲    -خوی-همسر 
متوفی/5-  مصطفی علیزاده فرزند رستم   -  ش ش    497 خوی- پدر متوفی/۶-  
تلی حاتمی فرزندجبار -ش ش 559  خوی –مادر 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

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
آقای رحیم افتخاری فرزند یعقوب         بشرح درخواستی که به شماره 97/59۲/ش  
3 ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  اشرف بانو پیرای فرزند محمد  به شماره شناسنامه  یک 
صادره از    تنکابن    در  تاریخ ۱۲/8/97 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
 ۱_جالل افتخاری فرزند متوفی
۲_رحیم افتخاری فرزند متوفق
3_طیبه افتخاری فرزند متوفی

4_حبیبه افتخاری فرزند متوفی
5_معصومه افتخاری فرزند متوفی

۶_سمیه افتخاری فرزند متوفی
7_یعقوب افتخاری 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  سوم شورای حل اختالف تنکابن

آگهیابالغ
وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۱۱/97/87۰ 

 وقت رسیدگی :   97/9/۲8        ساعت : 9:3۰  صبح
مرجع رسید گی : شعبه یازدهم )مخابرات(   شورای حل اختالف خوی 

خواهان  :بانک مهر اقتصاد با وکالت اقای جعفرصادق دادگر 
خواندگان :رباب علی اکبرلو 

خواسته :مطالبه
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله رباب علی اکبرلو 
وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسیدادگاه های عمومی و انقالب  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. 
مسئول دبیرخانه شعبه یازدهم )مخابرات(شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهیابالغ
وقت رسیدگی در کالسه پرونده ۱۱/97/8۶5 

 وقت رسیدگی :   97/9/۲9        ساعت :۱۰ صبح
مرجع رسید گی : شعبه ۱۱  شورای حل اختالف خوی 

خواهان  :بانک تجارت با وکالت اقای جعفرصادق دادگر 
خواندگان :محمدرضا حسینلو-حسین کریم خانی   خواسته :مطالبه

محمدرضا  بدینوسیله  خوانده   بودن   المکان  مجهول  به  نظر  خواهان  اعالم  برابر 
حسینلو-حسین کریم خانی وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی 
از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول 
جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در 
جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 

مسئول دبیرخانه شعبه11 شورای حل اختالف شهرستان خوی- موحدی نیا

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی
آقای اصغرافخمی علیشاه برابر وکالتنامه 47۱4-۱397/8/9 دفتر خانه ۱44 کرج از 
مالک شرکت فالحتی نمونه ساوجبالغ ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده 
اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۰۰۰متر 
مربع قطعه7۲5۱ به پالک ۱8۲84فرعی از۶9اصلی مفروزو ومجزی شده از از اصلی 
مذکور نامبرده واقع در اراضی نظرآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 
۱348 صفحه  4۲ دفترجلد ۱4۲بنام شرکت فالحتی نمونه ساوجبالغ ثبت وصادر 
گردیده وبرابر سند قطعی شماره – مورخ – تنظیمی-دفترخانه – و طبق سند رهنی 
-دفترخانه –در رهن-می باشد بعلت جابجایی مفقود گردیده ودرخواست صدور 
سند المثنی نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  
نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت 

ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض 
اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. م.الف: ۱۱37
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۱ شعبه   97۰99884۶۰3۰۰۲55 کالسه  پرونده 

جوانرود تصمیم نهایی شماره 97۰99784۶۰3۰۰۶7۶
خواهان:آقای محمدمحمودی فرزند صالح باوکالت آقای روح اله نوری فرزند نصرت 
ساختمان  ثبت  کوچه  مقابل  شریعتی  خ  کرمانشاه-روانسر-کرمانشاه  نشانی  به  اله 

مرادیان ط ۲ واحد 3
خوانده:آقای محمدصالح حسن زاده فرزند احمد به نشانی مجهول المکان

خواسته:مطالبه وجه بابت ...
رای دادگاه

دعوی آقای روح اله نوری به وکالت از آقای محمدمحمودی فرزند صالح بطرفیت 
آقای محمدصالح حسن زاده فرزند احمد مطالبه مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال 
بابت یک فقره چک به شماره 7773۱7 حق الوکاله وکیل و ب خسارت تاخیر تادیه 
است.دادگاه بابررسی اوراق و محتویات پرونده و مالحظه تصاویر مصدق مورد ادعای 
خواهان و اصل استصحاب و عدم حضور خوانده علی رغم و دفاعی در رد خواسته 
خواهان معمول نداشته است دعوی مشارالیه را وارد تشخیص مستندا به مواد ۱98-
5۱5-5۱9-5۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 3۱۰-3۱3 قانون تجارت و ماده ۲ 
قانون صدور چک خوانده را به پرداخت مبلغ اصل طلب و حق الوکاله وکیل و خسارت 
تاخیر تادیه در حق آقای محمدمحمودی محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف 

بیست روز قابل واخواهی سپس بیست روز دیگرقابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان جوانرود-حسین نادری

رونوشت برابر با اصل اداریست مدیر دفتر شعبه اول-مالح

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
آگهیموضوعماده3قانون

و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

قانون  موضوع  هیات  شماره۱397۶۰33۱۰۱۲۰۰384۰-97/7/۲8جلسه  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض غیب اله کوه زارع  فرزند سیف اله به 
شماره شناسنامه ۲ در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۲۱8/۶3 مترمربع از پالک 
۱۲77 فرعی ازیک اصلی واقع در کوهسار جزء حوزه ثبتی ساوجبالغ از مالکیت 
عزت اله فالح زاده  موضوع سند 3۲۶3۶-۶5/۱۲/5 دفتر خانه ۲۱ کرج ذیل دفتر 
۱۱۶8  صفحه ۲۶3 محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و 
آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:39۶
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

نوبت اول97/8/۲۶ نوبت دوم :97/9/۱۱

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

آگهیموضوعماده3قانون
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱397۶۰33۱۰۱۱۰۰۱۶3۱مورخه ۱397/۰7/3۰ هیات موضوع قانون 
فاقد سند رسمی مستقر در  های  اراضی و ساختمان  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
متقاضی خانم  بالمعارض  مالکانه  ناحیه سه کرج تصرفات  ثبتی  ثبتی حوزه  واحد 
اعظم دوستدار زرنقی بشناسنامه شماره 744 صادره از ساوجبالغ فرزند فتح اله در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۱۱۰/39 مترمربع مفروز 
از پالک شماره ۲87 فرعی از ۱44 اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای محمد 
خیلدار و خانم حدیقه خیلدار و با مالکیت مالک اولیه آقای محمد کمالی دهقان تایید 
می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  باشند می-توانند از تاریخ 
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. 

97/۲۶38۱/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱397/۰8/۲۶ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱397/۰9/۱۲

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهیموضوعماده3قانون
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  هیات  شماره97/8/۱5-۱397۶۰33۱۰۱۲۰۰43۲۶  رای  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت 
ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض محمدرضا حاجی حسین طهرانی   فرزند علی  
به شماره شناسنامه ۶۲58 صادره از تهران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی با مساحت ۱۲۰۰ متر مربع  پالک ۲اصلی واقع در قلعه سلیمانخانی  ازسهم 
نور علی خوشه گیر از صفحه ۲4۱  دفتر 58۲  لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ 
چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:397
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

نوبت اول97/8/۲۶ نوبت دوم :97/9/۱۱

آگهیابالغ
وقت رسیدگی در کالسه پرونده9/7۲۰/97 

 وقت رسیدگی :   روز چهارشنبه  97/9/۲8        ساعت ۱4  صبح
مرجع رسید گی : شعبه نهم   شورای حل اختالف خوی 

خواهان  :بانکمهر اقتصاد با وکالت اقای جعفرصادق دادگر 
خواندگان : ۱- علی گلوانی ۲- موسی قلی نژاد 

خواسته :مطالبه از بابت چک
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله ۱- علی گلوانی 
۲- موسی قلی نژاد وفق   ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر 
دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس  شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان خوی

دریافت غذا از عراق به جای پول گاز دروغ است

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی خبر دریافت غذا از عراق در ازای 
پول گاز ایران را دروغ رویترز دانست و گفت: عراقی ها پیشنهاد کرده اند پول گاز را با دینار 

پرداخت کنند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، حمید حسینی درمورد خبری مبنی بر این که دو مقام عراقی 
به رویترز خبر داده اند که این کشور با ایران برای مبادله اقالم غذایی در برابر تامین گاز و نیرو 
توافق کرده اند، اظهار کرد: این خبر صحت ندارد و خبرسازی رویترز است. عراق اعالم کرده 
حاضر است پول گاز را با دینار پرداخت کند. وی افزود: نه بنادر عراق ظرفیت آن را دارند که 
به ایران اقالم غذایی بدهد و نه عراق تولیدکننده مواد غذایی است.حسینی خاطرنشان کرد: 
عراق خودش وارد کننده عمده غذایی از ایران است؛ پس چگونه می خواهد به ایران مواد غذایی 
بدهد؟بر اساس این گزارش، بعد از این که عراق موفق شد برای ادامه تعامالت نفتی، گازی و 
برقی از آمریکا معافیت بگیرد، خبری منتشر شد مبنی بر این که عراق به جای پرداخت پول 
گاز به ایران، اقالم غذایی بدهد. بر این اساس رویترز در خبری اعالم کرد که منابع آگاه به این 
رسانه خبر داده اند که عراق یک درخواست به آمریکا ارسال کرده تا به این کشور اجازه دهد 
پس از مهلت 4۵ روزه، همچنان به وارداتش از ایران ادامه دهد و در قبال دریافت گاز ایران، 

کاالهای غذایی و بشردوستانه به همسایه خود صادر کند.

قیمت فروش داخلی »استایرن منومر« نیمایی شد

شرکت پتروشیمی پارس با اشاره به انجام قریب الوقوع تعمیرات اساسی واحدهای اتیل 
بنزن و استایرن منومر، اعالم کرد: بر اساس مصوبه هیات دولت، از اول مهر قیمت فروش 

داخلی استایرن منومر با نرخ میانگین سامانه نیما در بازار داخلی عرضه  شده است. 
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، شرکت پتروشیمی 
پارس با انتشار اطالعیه ای، اعالم کرد: اورهال و تعمیرات اساسی واحد استحصال اتان 
پتروشیمی پارس مطابق  برنامه در اوایل مهر ماه پایان یافت و این واحد در مدار تولید 
استایرن  و  بنزن  اتیل  واحدهای  اورهال  بنابراین  دهد  پوشش  را  است.تولید  قرارگرفته 
منومر هم  مطابق برنامه در آذرماه انجام خواهد شد.«بر این اساس با توجه به ذخیره سازی 
نخواهد  پیش  اورهال  زمان  در مدت  مونومر  استایرن  عرضه  در  گرفته مشکلی  صورت 
 آمد.در همین حال »صادق شهابی« رئیس روابط عمومی پتروشیمی پارس در خصوص 
استایرن  برای  تقاضا  افزایش  چشمگیر  به  باتوجه  داد:  استایرن منومر، توضیح  صادرات 
تاکنون  مردادماه  دوم  نیمه  از  پارس  پتروشیمی  شرکت  داخلی،  شرکت های  توسط 
صادرات نداشته  و استایرن منومر تولیدی خودرا مطابق مصوبه هیات وزیران از اول مهر 
ماه با نرخ میانگین سامانه نیما در بازار داخلی عرضه  کرده که تفاوتی با قیمت صادراتی 

آن ندارد. 

آمارهای گمرک کره جنوبی نشان می دهد میزان واردات نفت این کشور 
از ایران در ماه اکتبر صفر بوده است، در حالی که این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته ۱.7میلیون بشکه بود، این در حالی است که 
مجموع واردات نفت کره جنوبی در ماه گذشته میالدی نسبت به 

یک سال قبل رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، پنجمین واردکننده بزرگ نفت جهان در ماه 

گذشته میالدی مجموعاً ۱۳.۱ میلیون بشکه در روز نفت وارد کرد، در حالی که این رقم 
در مدت مشابه سال گذشته ۱2.4 میلیون بشکه بود.

آمارهای نهایی در مورد میزان واردات نفت کره جنوبی در ماه اکتبر در اواخر این ماه از سوی 
شرکت ملی نفت کره جنوبی منتشر می شود. 

کره جنوبی اخیراً از تحریم های دولت آمریکا علیه ایران معاف شده است و انتظار می رود 
طی ماه های آتی خرید نفت از این کشور را از سر بگیرد.

احتمااًل  جنوبی  کره 
ودی واردات نفت  به ز

ایران را ازسرگیرد
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پشت پرده فشارها
 برای افزایش قیمت خودرو چیست؟

این روزها زمزمه های افزایش قیمت خودرو شدت گرفته و به نظر می رسد پشت این 
فشارها برای گرانی خودرو یک گروه بیش از بقیه فعال شده اند، به نام »قطعه سازان«.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، هم اکنون بیش از 8۰ درصد از نیاز صنعت خودروی کشور 
توسط قطعه سازان داخلی تامین  و فقط ۲۰ درصد از نیاز خودرو سازان داخلی به ارزش 4 

میلیارد دالر از طریق واردات تامین می شود.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو 
کشور معتقد است: صنعت قطعه سازی کشور با این همه ظرفیت و توانمندی به دلیل کمبود 
نقدینگی، مطالبات معوق از خودروسازان، کاهش تولید خودرو و قیمت دستوری خودرو 
که موجب شده خودروسازان،  قیمت تمام شده قطعه ساز را نپذیرند در شرایط نامطلوبی به 
سر می برند و ممکن است اشتغال موجود با خطر مواجه شود.وی واردات قطعات کامل 
به جای مواد اولیه توسط تعداد انگشت شماری از قطعه سازان را،  مشکل دیگر پیش روی 
این صنعت دانست  و گفت:   البته برخوردها با این عده معدود   انجام شده و در حال پیگیری 
است.به گفته محبی نژاد این قبیل واردات به نوعی تهدید صنعت قطعه سازی و اشتغال 

موجود در آن است که از مشکالت فراوان یاد شده  نیز رنج می برند.
اشتغالی که به گفته مهدی مطلب زاده نایب رئیس انجمن قطعه سازان، با خطر تعدیل و 
تعلیق مواجه است به گونه ای است که این صنعت تاکنون 3۰ هزار تعدیل نیرو و 7۰ هزار 
نفر تعلیق داشته که اگر مشکالت پیش رو حل نشود این تعدیل و تعلیق ها   افزایش خواهد 
یافت.مطلب زاده همچنین مشکل اصلی را ریشه در بنگاه داری دولت می داند و می گوید: 
وزارت صنعت در سال های گذشته به جای سیاست گذاری کالن،  سیاست بنگاه داری 
را در خودرو سازی کشور در پیش گرفت البته خودروسازی هم با حمایت های دولت 
سودهای کالنی داشت که متاسفانه به جای اینکه این سودها صرف توسعه محصول  شود 
تقسیم شد و عمالً نتیجه ای نداشت.وی سرمایه گذاری های بی بازگشت را دیگر مشکل 
خودروسازی کشور می داند و می افزاید: در برخی از نقاط کشور با فشار نمایندگان مجلس 
واحدهای خودروسازی به ظاهر راه اندازی شده اما در عمل با یک تریلی اتاق رنگ شده 
و با تریلی دیگر موتور و گیربکس آماده به آن شهرستان می رود در آنجا مونتاژ شده و با 
تریلی دیگر بر می گردد که این مصداق عینی سرمایه گذاری بی بازگشت و غیر اقتصادی 
است.افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی ،مشکل پیش 
روی قطعه سازان را دو چندان کرده است نکته ای که محمد رضا نجفی منش رئیس 
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور می گوید: 
آلومینیمی  را که در گذشته کیلویی ۶ هزار تومان خریداری می کردیم االن باید بابت آن 
3۰ هزار تومان پرداخت کنیم که این افزایش قیمت در حوزه مواد پتروشیمی، مس و دیگر 
مواد اولیه قطعه سازی خودرو که ریشه داخلی دارند نیز مصداق دارد.وی می افزاید: این 
افزایش قیمت باعث شده تا قیمت تمام شده قطعه سازان 8۰ تا ۱4۰ درصد افزایش یابد که 
البته باید در قیمت تمام شده قطعه ساز لحاظ می شد اما خودروسازان آن را لحاظ نکردند.
قطعه سازان معتقدند در شرایط کنونی که حدود 7۰ واحد قطعه سازی تعدیل شدند و بقیه 
نیز با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند اگر تامین قطعات داخلی و خارجی به 
سهولت صورت گیرد، قیمت قطعات درست شود و پرداخت به قطعه سازان نیز حداکثر 
در یک ماه انجام شود این توان وجود دارد که عالوه بر حفظ سهم داخلی قطعات مورد 
نیاز خودرو، قطعات وارداتی نیز داخلی سازی شود.در این بین خودرو سازان هم باید با  به 
روز کردن پرداختی مطالبات قطعه سازان،  بتوانند  این بخش از صنعت کشور همچنان پویا 
و سرپا نگه دارند؛  اینکه ۱5 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان 
روند کاهشی به خود گرفته نشانه پرداخت این مطالبات از سوی خودروسازان نیست بلکه 
در شرایط کنونی قطعه سازان تحویل قطعه به خودروسازی ها را کاهش داده اند.بدهی 
های گذشته قطعه سازان به طرف های خارجی مشکل دیگر این فعاالن اقتصادی است 
به گونه ای که این صنعتگران قطعاتی را ماه ها قبل و با قیمت ارز آن روز، وارد کرده اند، 
محصول را فروخته اند اما اکنون باید به قیمت روز تسویه ارزی انجام دهند که این اعداد و 
ارقام سنگین، مشکل بزرگی را بر سر راه قطعه سازان قرار داده است.در شرایطی که قطعه 
سازان با میانگین 5۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند اگر بتوان مشکالت پیش روی 
این واحدهای صنعتی را حل کرد عالوه بر تامین نیازهای قطعات   خودروی کشور، اشتغال 

55۰ هزار نفری در این صنعت، رشد چشمگیر خواهد داشت.

نگاه

عرضه تخم مرغ تنظیم
 بازاری در کشور

ماه های گذشته،  در  مرغ  تخم  قیمت  افزایش  دنبال  به 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرد که عرضه 
تخم مرغ تنظیم بازاری در تهران و شهرستان ها آغاز شده و 
بازار این محصول پروتئینی از محل واردات و تولید داخل 

کنترل می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بازار تخم مرغ در ماه های 
بود؛  شده  مواجه  بسیاری  قیمتی  نوسانات  با  گذشته 
به گونه ای که براساس آخرین آمار بانک مرکزی از متوسط 
قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در سطح شهر 
تهران در هفته منتهی به یازدهم آبان ماه امسال، هر شانه 
تخم مرغ ۱8 هزار و 7۱3 تومان فروخته شده که نسبت 
به هفته قبل از این بررسی، ۱.7 درصد رشد داشته و با 
وجود کاهش حدود ۰.۲ درصدی در هفته مشابه ماه قبل، 
43.5 درصد نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش قیمت 
داشته است.حمید ورناصری - مدیرعامل شرکت پشتیبانی 
امور دام - درباره وضعیت نوسانات قیمتی تخم مرغ و 
چگونگی کنترل و تنظیم بازار این محصول پروتئینی گفت: 
با توجه به وضعیت و شرایط کنونی بازار تخم مرغ تصمیم 
گرفتیم تا این محصول را به صورت تنظیم بازاری و قیمت 
مصوب ستاد تنظیم بازار به نرخ شانه ای ۱3 هزار و 8۰۰ 
تومان در تهران عرضه کنیم که این کار در حال حاضر آغاز 
شده و تا کنترل بازار آن ادامه دارد.وی ادامه داد: توزیع 
تخم مرغ تنظیم بازاری در استان های مختلف تا کنترل شدن 

قیمت آن ادامه دارد. 

پیشنهاد افزایش 20درصدی 
حقوق کارگران در سال ۹8

دولت در بخشنامه بودجه 98 اعالم کرده، حقوق کارگران 
در سال آینده متوسط ۲۰ درصد افزایش یابد.این در حالی 
است که پیشنهاد و تعیین و تصویب حقوق کارگران با 

شورای عالی کار است، نه دولت.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، در ضوابط مالی ناظر بر 
تهیه و تدوین الیحه بودجه سال 98 آمده است: دستگاه 
های اجرایی ملی و استانی ضریب ریالی افزایش حقوق را 
به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ نمایند.رقم قطعی ضریب 
به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.دولت همچنین 
در این بخشنامه اعالم کرده، افزایش حقوق و دستمزد 
مشمولین قانون کار و مستمری ها ۲۰ درصد تعیین می 
گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار 
خواهد رسید.این درحالی است که حقوق کارگران باید 
از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای 
عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید 
به عنوان یکی از ارکان سه جانبه در تعیین حقوق کارگران 
نقش آفرینی کند.این روزها در پی کاهش شدید قدرت 
خرید کارگران، نمایندگان این قشر در شورای عالی کار در 

حال رایزنی برای افزایش مجدد دستمزد هستند.

خبر

بنابر اعالم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
کارمندان و کارگرانی که زیر 3میلیون تومان 
حقوق دارند، به طور متوسط ۲۰۰هزار تومان 

یارانه حمایتی می گیرند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، وزیر کار از 
اختصاص بسته های ۱۰۰ تا 3۰۰ هزار تومانی 
و  حمایتی  نهاد های  پوشش  تحت  افراد  به 
کارمندان خبر داد.محمد شریعتمداری گفت: 
حداقل معیشت و دستمزد وضعیت مطلوبی 

سه  در  مشکل  این  اصالح  برای  که  ندارد 
مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته های 
حمایتی بین ۱۰۰ تا 3۰۰ هزار تومان در دولت 
پرداخت  گروه های هدف  به  که  تعیین شده 
بسته های  افزود:  شد.شریعتمداری  خواهد 
پوشش  تحت  عزیزان  به  ابتدا  ویژه  حمایتی 
افرادی  یا  و  بهزیستی  سازمان  امداد،  کمیته 
که در نوبت پیوستن به این سازمان ها هستند 
»یک  اینکه  بیان  با  گرفت.وی  خواهد  تعلق 

کاال های  خرید  اختیار  با  متنوع  کاالیی  سبد 
مختلف در اختیار این افراد قرار خواهیم داد«، 
نیز یک سیاست  برای کارکنان دولت  گفت: 
مبلغ  متوسط  به طور  که  شده  اتخاذ  جبرانی 
حقوقشان  که  کسانی  به  تومان  هزار   ۲۰۰
زیر 3 میلیون تومان است اعم از شاغلین و 
کار  تعاون،  می گیرد.وزیر  تعلق  بازنشستگان 
و رفاه اجتماعی افزود: قرار است مبلغی نیز 
تا  شود  پرداخت  اجتماعی  تأمین  سازمان  به 

این سازمان بسته های حمایتی را به دریافت 
از قشر کارگر  میلیون  کنندگان درآمد زیر 3 
تخصیص  سازمان  این  مستمری بگیران  یا  و 
دهد.وی گفت: بسته حمایتی دیگری نیز برای 
رانندگان،  ساختمانی،  کارگران  مانند  افرادی 
این دو گروه  زنبورداران، صیادان و... که در 
نبودند پیش بینی شده است که با همان شرط 
درآمد زیر 3 میلیون تومان در اختیار آن ها قرار 

می گیرد.

مفقودی
 برگ کارخانه ای سند کمپانی خودرو سواری سمند مدل ۱383 به شماره پالک 
 83۲4۲534 شاسی  شماره  به   ۱۲483۱3537۶ موتور  شماره  به  37ایران35۱ب۲5 

خویمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس به رنگ مشکی روغنی مدل 84 با شماره پالک 
998م4۶ ایران 8۲ با شماره موتور ۰۱۱5399۱و شماره شاسی s۱4۱۲۲8449۶77۱بنام 

بابل یاسر کریمی فیروزجایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

دادنامه
دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین  پرونده کالسه 9۶۰998835۰3۰۰5۰۱ شعبه ۱ 

تصمیم نهایی شماره 97۰997835۰3۰۰434
خواهان:آقای عباس جهانبخشی فرزند فتح اله به نشانی قصرشیرین –خیابان مدرس- 

دفتر وکالت پیمان فتحی 
خواندگان:

۱-آقای فرمان صفری به نشانی مجهول المکان
۲-آقای سید علی ابوجعفر فرزند قاسم به نشانی مجهول المکان

خواسته:مطالبه طلب 
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای عباس جهانبخشی بطرفیت خواندگان ۱- سید علی ابوجعفر 
قاسم ۲- فرمان صفری معروف به عبداله بخواسته مطالبه مبلغ ۶،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال 
به انضمام خسارات دادرسی وخسارات تاخیر تادیه که خواهان در توضیح خواسته 
خود بموجب دادخواست تقدیمی اشعار داشته است:)اینجانب در سال ۱394 مقدار 
سیصدوشصت تن ویازده کیلو گرم محموله های میوه وتره بار تحویل خوانده ردیف 
اول بنام آقای سید علی ابوجعفر قاسم در بازارچه های مرزی پرویز خان نموده و در 
زمان تحویل کاالی مذکور خوانده ردیف دوم بنام فرمان صفری معروف به عبداله در 
حضور شهود ضمانت شخصی عراقی رانموده و... دادگاه با توجه به اوراق ومحتویات 
پرونده اوال در خصوص دعوی مطروحه خواهان بطرفیت خوانده آقای فرمان صفری 
معروف به عبداله با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان ونظربه اینکه برابر گواهی 
گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان وقوع عقد ضمان بین خواهان وخوانده ردیف 
دوم بعنوان ضامن محرز است و با تحقق عقد ضمان ذمه مدیون _خوانده ردیف اول 
بری وذمه ضامن مشغول می گردد وخوانده آقای فرمان صفری معروف به عبداله نیز 
علیرغم نشر آگهی درروزنامه کثیراالنتشار در جلسه دادگاه حضور نیافته ودفاعی در رد 
خواسته خواهان معمول نداشته است بنابراین دعوی مطروحه خواهان نسبت به وی را 
وارد تشخیص داده وبه استناد مواد 484 و498 قانون مدنی ونیز مواد ۱98، 5۱5، 5۱9، 
5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده آقای فرمان صفری معروف به عبداله را بپرداخت 
مبلغ ۶،۲۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ ۲۱7،7۰۰،۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی ونیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه وجه مذکور از تاریخ تقدیم 
دادخواست )مورخه 9۶,۱۱,۱۰ لغایت اجرای حکم براساس شاخص اعالی از ناحیه 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محکوم می نمایدبدیهی است هزینه دادرسی 
متعلقه با توجه به صدور حکم به سود خواهان وپس از قطعیت آن در مرحله اجرای 
حکم از خواهان وصول خواهد شد ثانیا در خصوص دعوی خواهان بطرفیت خوانده 
ردیف اول بخواسته مطالبه مبلغ مذکور نظر به اینکه با تحقق عقد ضمان ذمه مدیون 
بری می گردد بنابراین دعوی مطروحه متوجه خوانده ردیف اول نیست به استناد بند 
4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر واعالم می نماید 
رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و بمدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه بوده وسپس بمدت بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در 
محاکم تجدید نظر مرکز است بوده ونسبت به خوانده ردیف دوم و بمدت بیست روز 

پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.
بهمن باباخانی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین 

رایدادگاه
شهریار  شهرستان  خانواده  دادگاه   4 شعبه   97۰998۲۶4۰4۰۰39۱ کالسه  پرونده 
تصمیم نهایی شماره 97۰997۲۶4۰4۰۱88۲ خواهان: خانم مریم کرمی فرزند نبی 
البرز - شهرستان  اله با وکالت خانم راضیه مدنی فرزند ابوالقاسم به نشانی استان 
ساوجبالغ - هشتگرد - خ امام خمینی-خ شهید بهشتی-ساختمان مروارید- واحد 5 

خوانده: آقای مسعود موالئی فرزند صدیف به نشانی مجهول المکان
 خواسته: طالق به درخواست زوجه

 رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان خانم مریم کرمی فرزند نبی اله با وکالت 
خانم راضیه مدنی بطرفیت خوانده آقای مسعود موالئی فرزند ابوالقاسم به خواسته 
طالق با این توضیح که وکیل خواهان با ارائه سند نکاحیه مضبوط در پرونده اظهار 
داشته موکله همسر شرعی و قانونی خوانده می باشد و از او دارای یک فرزند بنام 
امیر ۲۲ می باشد چون خوانده از سال 89 موکله را بال تکلیف رها کرده و اطالعی از 
وی نیست و در عسر و حرج بسر می برد و کلیه حق و حقوقش را بذل می نماید و 
آدرسی از خوانده ندارد و خوانده دعوی از طریق نشر آگهی در روزنامه دعوت لیکن 
پاسخی به دعوی خواهان نداده است و خوانده آدرسی از خود اعالم ننموده است 
دادگاه با جری تشریفات رسیدگی و بعد از کسب نظریه داوران که انصراف زوجه از 
درخواستش ممکن نگردید و خبری از همسر او در دسترس نیست . دادگاه دعوی 
خواهان را وارد و ثابت و قانونی تشخیص و مستند به بند 8 عقدنامه و ماده ۱۱3۰ 
قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲7 و ۲8 و 33  قانون حمایت از خانواده حکم به الزام زوج 
به طالق صادر و مقرر می دارد که خواهان با مراجعه به یکی از دفاتر مخصوص ثبت 
طالق با داشتن اختیار وکالت با حق توکیل به غیر با بذل کلیه حق و حقوق خود به 
طالق خلع نوبت اول خودرا مطلقه نماید و از جانب زوج قبول بذل نماید و فرزند 
مشترک زوجین کبیر می باشد . و زوجه حسب نظریه پزشکی قانونی بشماره 97 / 
۱3895 /م /۱7 /۱ - ۲8 / 7 / 97 حامله نیست . رأی صادره غیابی و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر پس از 
انقضاء مهلت یاد شده قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان 

تهران می باشد./م.الف 3۲93
رئیس شعبه چهارم دادگاه اختصاصی شهریار - سفید بر

آگهیمادهسهقانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

آقای اسد سلیمانی فرزند حسین درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
3۰4 فرعی از۱85 از ۱۰9 از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف 
سند  درخواست  خریداری  صفاری  افراسیاب  آقای  از  که  بیگی  اسداله  اراضی  به 
مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 9۱-3۲ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره ۱397۶۰3۱۶۰۰7۰۰۰53۶ 
مورخ 97/۶/۲۱ حکم به صدور سند مالکیت یک باب مغازه به مساحت ۱۰/۲۱  متر 
مربع به نام آقای اسدسلیمانی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای 
علی فخری و غیره میباشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱5روز آگهی میشود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال 
گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام آقای اسد سلیمانی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول   97/8/۲۶ تاریخ انتشار دوم 97/9/۱۱

ابالغوقت
فرزند  یعقوب وکیلي  آقاي  به  ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  اگهي 

غالمحسین
 خواهان شهرداری شهریار دادخواستي به طرفیت خوانده آقاي یعقوب وکیلی به 
خواسته مطالبه وجه و خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 97۰998۲۶4۰9۰۰۲4۱ شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۱۰/۱3ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده 
یعقوب وکیلی و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار 
آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد ./م.الف:3۲83
منشي دادگاه حقوقي شعبه نهم دادگاه عمومي )حقوقي( دادگستري شهرستان شهریار - قاسم علي پور 

استان تهران - شهرستان شهریار - بلوار شهید کلهر - شهرک اداري

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

۱-محمدرضا ابدالی  فرزند ......به نشانی : لرستان – خرم آباد 
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای کاظم قندی پور میر بطرفیت شما نسبت به 
دادنامه صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر 
خواهی به شما ابالغ میشود مقتضی است حسب ماده 34۶ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز از تاریخ 
ابالغ به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید در غیر اینصورت پرونده بدون دفاع 

شما به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد . 
شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره ( شهرستان خرم آباد

اجرائیه
مشخصات محکوم له:   نام: مهدی نام خانوادگی: مفید نشانی محل اقامت: شهریار، 

وائین، بلوار جویبار، کوچه رحمانی، پ ۱8
مشخصات محکوم علیه: نام: سیف اله   نام خانوادگی: گیتی بخشایش

محکوم به: بموجب دادنامه شماره ۱8۶7 مورخ 97/5/3۰ شورای حل اختالف شهریار 
حوزه دوم که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد و سی 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/3/3۰ چک لغایت 
وصول آن طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد، ضمنا نیم عشر دولتی 

هزینه اجرایی طبق تعرفه دریافت گردد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱_پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
۲_ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3_مالی معرفی کند که اجراء حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت)ده روز صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید هر گاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء 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 دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 

مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهید شد.
4_ عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/۱/۲۱ و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱377 که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.م.الف:3۲94
حوزه دوم شورای حل اختالف شهریار

آگهیتحریرترکه
بهرامی  بهرامی 3- دوستی  ریحان  بهرامی ۲-  دادخواست ۱- مرضیه  درخصوص 
4- حبابه بهرامی فرزند علی اصغر به کالسه۱۲۰/97 شعبه اول شورای حل اختالف 
شماره  به  بهرامی  اصغر  علی  شادروان  ترکه  تحریر  درخواست  کاکاوند  بخش 
شناسنامه ۱97 که در اقامتگاه دائمی خود در گذشته است.حال با انجام تشریفات 
مقدماتی،روز97/۰9/۲4 ساعت ۱۱صبح جهت تحریر ترکه متوفی فوق الذکر تعیین و 
طی یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشارآگهی می گردد.از ورثه یا نماینده قانونی 
متوفی،بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی فوق 
الذکر دارند، در ساعت و روز تعیین با مراجعه حضوری در تاریخ فوق الذکر جهت 
تحریر ترکه در این شعبه حضور یابند، در غیر این صورت به اعتراضات بعدی ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. م الف 4۶4
شعبه یک شورای حل اختالف بخش کاکاوند

رایدادگاه
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه   97۰998۲۶4۰5۰۰۰79 کالسه  پرونده 

شهریار تصمیم نهایی شماره 97۰997۲۶4۰5۰۰873 
خواهان: شهرداری شهریار با نمایندگی آقای جواد حمامی فرزند محمد جعفر به 

نشانی شهریار خ ولیعصر روبه روی بیمارستان امام سجاد شهرداری شهریار 
خوانده: آقای بهنام هوشدری فرزند محرم به نشانی مجهول المکان 

خواسته ها: 
۱-مطالبه خسارات دادرسی

 ۲- مطالبه وجه چک
 رای دادگاه: در خصوص دعوی شهرداری شهریار به طرفیت آقای بهنام هوشدری 
به خواسته مطالبه مبلغ 5۰۰۰۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
نظر به مستند دعوی که یک فقره چک به شماره 9۶۰۰۱۰ – 8۲/8/5 عهده بانک 
مسکن می باشد که وجود اصل آن در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و 
خوانده علی رغم ابالغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی جهت دعوی مطروحه 
به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده فلذا دادگاه دعوی خواهان را 
وارد دانسته و مستند به مواد 3۱۰ و 3۱3 قانون تجارت و مواد ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 
5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5۰۰۰۰۰۰ 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ ۱8۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از 
سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد که اجرای احکام مکلف 
است هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را از محکوم له اخذ به صندوق مربوطه 
واریز سپس به همین میزان از محکوم علیه اخذ در حق محکوم له پرداخت شود رای 
صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان تهران می باشد./م.الف:3۲84
والیی کبریا - رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار

رایدادگاه
شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   5 شعبه   97۰998۲۶4۰5۰۰۱99 کالسه  پرونده 

شهریار تصمیم نهایی شماره 97۰997۲۶4۰5۰۰87۱ 
نشانی  به  داود  فرزند  انجام  ره  علی  آقای  نمایندگی  با  خواهان: شهرداری شهریار 

شهریار خ ولیعصر روبه روی بیمارستان شهرداری شهریار
 خوانده: آقای منوچهر ابراهیم زاده فرزند خلیل به نشانی مجهول المکان

 خواسته: مطالبه وجه چک 
رای دادگاه:  در خصوص دعوی شهرداری شهریار به طرفیت آقای منوچهر ابراهیم 
زاده به خواسته مطالبه مبلغ 45۰۰۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه نظر به مستند دعوی که یک فقره چک به شماره 5۲38۲ – 8۶/۶/5 می باشد که 
وجود اصل آن در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده علی رغم 
ابالغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی جهت دعوی مطروحه به عمل نیاورده 
دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 3۱۰ و 3۱3 قانون تجارت و 
مواد ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 45۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۰۰۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت زمان اجرای حکم بر اساس 
شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
که اجرای احکام مکلف است ما به التفاوت هزینه دادرسی را از محکوم له اخذ به 
صندوق مربوطه واریز سپس به همین میزان از محکوم علیه اخذ در حق محکوم له 
پرداخت شود رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد./م.اف:3۲87
 والیی کبریا - رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار 

ابالغوقت
آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم محمد حاجي عمو 

عصار فرزند محمدتقي 
خواهان آقاي محمد مقیمی با وکالت ولي اهلل تنهایی دادخواستي به طرفیت خوانده 
گان ۱-مجتبي خواجوند ساسی ۲- محمد حاجی عمو حصار 3- اصغر شگینی به 
خواسته مطالبه وجه وتنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 97۰998۲۶4۰9۰۰۶3۰ شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان شهریار ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۱۱/۲8ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده 
محمد حاجی عمو حصارو در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید 
کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد ./م.الف:3۲98

استان تهران - شهرستان شهریار - بلوار شهیدکلهر - شهرک اداري
منشي دادگاه حقوقي شعبه نهم دادگاه عمومي )حقوقي( دادگستري شهرستان شهریار-قاسم علي پور

ابالغوقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به سودابه شورگشتی

خواهان اسماعیل دهقان نوذری دادخواستی به طرفیت خواندگان سودابه شورگشتی و 
شرکت تعاونی انقالب به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9۶۰997۲۶4۰۰8۰3 
صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهریار مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9۶۰998۲۶4۰7۰۰4۰7 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
سودابه شورگشتی و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده سودابه شورگشتی ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد./م.الف:3۲95
منشی دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار

استان تهران - شهرستان شهریار- بلوار شهید کلهر - شهرک اداري

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

پرداخت یارانه ۲۰۰هزار تومانی 
به کارگران و کارمندان با حقوق

 زیر ۳میلیون

نائب رئیس   اتحادیه مشاوران امالک گفت: روند رکودی بازار 
مسکن  تا پایان پاییز همچنان ادامه دارد و قیمت ها نیز تغییری 

نمی کند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، حسام عقبایی افزود: معامالت 
مسکن روند نزولی به خود گرفته است بطوریکه در تیرماه 
26 درصد،مردادماه ۳6 درصد،شهریور 46 و مهرماه 4۰درصد 
کاهش  داشته است.وی رکود حاکم بربازار مسکن را نتیجه 
افزایش قیمت ها دانست و با اشاره به اینکه براساس آمار،  قیمت 
تهران  در  است گفت:  پیدا کرده  افزایش  مسکن 8۳ درصد 
میانگین قیمت مسکن 8 میلیون و 6۰۰ هزار تومان است یعنی 
قیمت  یک آپارتمان ۵۰ متری معادل  4۵۰ میلیون تومان است.

نائب رئیس   اتحادیه مشاوران امالک اضافه کرد: این روند در 
فصل زمستان متفاوت خواهد بود زیرا  در نیمه دوم بهمن ماه 
بدلیل نزدیکی به سال جدید افراد زیادی قصد خرید مسکن را 

دارند و این امر باعث افزایش معامالت مسکن می شود.
وی تاکید کرد: شرایط بازار مسکن نیز با شرایط بازار ارز تغییر 

می کند اگر بازار ارز ثابت باقی بماند هیچ گونه تغییر قیمتی 
در بازار نخواهیم داشت اما اگر قیمت ارز روند کاهشی یابد یا 
تغییری نکند پیش بینی می کنیم نیمه اول  زمستان ۹7  یک 
شکست حبابی در قیمت مسکن در برخی نقاط را داشته باشیم .

وی گفت: اگر تغییری در برنامه مسکنی وزارت راه و شهرسازی 
صورت نگیرد روند رکودی این بازار  تا 6 ماه اول ۹8 ادامه دار 

خواهد بود .
تسهیالت کنونی جوابگوی خرید مسکن  نیست

رئیس کمیسیون عمران مجلس نبز با بیان اینکه نظر وزیر راه 
و شهرسازی این است که سقف تسهیالت مسکن افزایش یابد، 
گفت: تسهیالت کنونی مسکن جوابگوی خرید مسکن نیست.

محمد رضا رضایی کوجی در پاسخ به این سئوال که آیا وزیر 
راه و شهرسازی در جلسات خود با نمایندگان از افزایش سقف 

تسهیالت مسکن حمایت کرده است، گفت: کشور نیازمند تولید 
مسکن است و دولت باید سیاستگذاری و ریل گذاری تولید 4 

میلیون مسکن را انجام دهد.
وی ادامه داد: نظر وزیر راه و شهرسازی این است که باید سقف 
تسهیالت افزایش یابد و این برنامه متناسب با رشد قیمت باشد.

رضایی خاطر نشان کرد: وزیر راه و شهرسازی به این موضوع 
اعتقاد دارد که باید به این سمت حرکت کرد که سیاست گذاری 
برای روان شدن و آسان شدن تولید مسکن و حمایت از اقشار 
پذیر جامعه صورت گیرد، تا متقاضیان صاحب مسکن شوند.

وی تاکید کرد: تسهیالت کنونی مسکن جوابگوی خرید مسکن 
نیست، چرا که این تسهیالت تا قبل از گرانی مسکن می توانست 
قیمت مسکن را تا حدودی پاسخگو باشد، در حالی که قیمت 

مسکن دو برابر شده است و این تسهیالت جوابگو نیست.

بررسی فاصله نرخ بیکاری استان ها در 6 سال گذشته از ابتدای دهه ۹۰ حاکی از آن است که 
کمترین شکاف مربوط به سال ۹۳ به میزان 8.8 درصد و بیشترین شکاف نیز مربوط به سال ۹۵ 

با نرخ ۱4.7 درصد است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، شکاف بیکاری استان ها نشان دهنده فاصله باالترین نرخ بیکاری با 
پایین ترین نرخ بیکاری استان ها در یکسال است که این شاخص از تفاضل باالترین نرخ بیکاری 
با پایین ترین نرخ به دست می آید.آمار مقایسه  ای پایین ترین نرخ بیکاری با باالترین نرخ بیکاری 
استان ها به استناد یافته های مرکز آمار ایران طی 6 سال اخیر حاکی از آن است که طی سال های 
۹۰ تا ۹6 بیشترین شکاف نرخ بیکاری در بین استان ها مربوط به سال ۹۵ است به این ترتیب که 
در این سال باالترین نرخ بیکاری با 22 درصد مربوط به استان کرمانشاه و پایین ترین نرخ بیکاری 

نیز مربوط به استان مرکزی با نرخ 7.۳ درصد بود؛ بنابراین شکاف مطلق نرخ بیکاری در این سال 
معادل ۱4.7 درصد بود.به عبارتی می توان گفت، در سال ۹۵ نرخ بیکاری استان کرمانشاه به عنوان 
پربیکارترین استان کشور نردیک به سه برابر استان مرکزی به عنوان کم بیکارترین استان کشور 
بوده است.همچنین کمترین شکاف نرخ بیکاری در دهه اخیر مربوط به سال ۹۳ است؛ در این سال 
نیز استان کرمانشاه در صدر بیکار ترین استان کشور با نرخ ۱.۵7 درصد نرخ بیکاری قرار داشت 
و استان کرمان با نرخ بیکاری 6.۹ درصد کمترین بیکار کشور را به خود اختصاص داده بود که 
شکاف بیکاری در این سال 8.8 درصد بود.روند نرخ بیکاری در سال های مورد بررسی نشان می 
دهد، از ابتدای دهه ۹۰، نرخ بیکاری کشور در سال ۹۵ با ۱2.4 درصد باالترین میزان را به خود 
اختصاص داده و این در حالی است که در همین سال 42 درصد استان ها معادل ۱۳ استان، دارای 
نرخ بیکاری باالتر از میانگین کشوری دارند. در سال ۱۳۹4 نیز، 6۱ درصد استان های کشور دارای 
نرخ بیکاری باالتر از میانگین نرخ بیکاری کل کشور داشته اند.بر این اساس، کمترین نرخ بیکاری 
در سال های مورد بررسی مربوط به سال ۹2 به میزان ۱۰.4 درصد بوده است که در این سال، 48 

درصد از استان ها دارای نرخ بیکاری باالتر از نرخ بیکاری کشور بوده اند.

شکاف بیکاری استانها دردهه۹0؛

کمترین وبیشترین نرخ بیکاری در6سال اخیر

پیش بینی رکود مسکن تا شهریور ۹8



مهربانی مهم ترین اصل انسانیت هست اگر 
کسی از من کمکی بخواهد به این معنی هست 

که،من هنوز بر روی زمین ارزش دارم
پائولو کوئیلو

سخن حکیمانه

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
به قصد جان من زار ناتوان انداخت

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

امروز با حافظ

دومین کتاب »ادبیات ژانری«
 نشر پیدایش منتشر شد

دستگاه  »خدمات  رمان 
نوشته  دمشقی«  هیوالساز 
نشر  توسط  قدیمی  بهزاد 
پیدایش منتشر و راهی بازار 

نشر شد. 
مهر »خدمات  به گزارش  
به  قدیمی  بهزاد  نوشته  دمشقی«  هیوالساز  دستگاه 
تازگی برای مخاطبان بزرگسال، توسط نشر پیدایش 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
برای  مجموعه ای  چاپ  تازگی  به  پیدایش  نشر 
بزرگساالن، تحت عنوان »ادبیات ژانری« را آغاز کرده 
که چندی پیش اولین عنوان از آن با نام »گریخته« 
)شامل 7 داستان درباره مرگ( چاپ شد. »خدمات 
دستگاه هیوالساز دمشقی« دومین کتابی است که در 
گروه ادبیات ژانری توسط این ناشر چاپ می شود. دو 
کتاب چاپ شده در این مجموعه تا به حال در گروه 
ادبیات وحشت جا داشتند و قرار است عناوین دیگری 

در گروه ادبیات تخیلی هم منتشر شود.
رمان پیش رو درباره شخصیتی به نام شالجوم است. 
برخی معتقدند که شاعری مشاعری بوده که در قرون 
گذشته اطراف حلب می زیسته، و عده ای دیگر براین 
باورند که شالجوم در حقیقت هیوالیی غیرموجه بوده 
که در اثر معاشرت با آدمیان آداب و احوال  آنان را 
آموخته و به مرور در بسیاری از علوم و فنون از آن ها 
پیشی گرفته است. بین این حکایات داستانی هست که 
کمتر از سایرین معروف بوده و از قضا بیشتر از دیگران 

به حقیقت نزدیک است.
در حکایت مورد نظر، شالجوم صنعتگری  هنرمند و 
ساکن مشق است که هنری بسیار خاص داشته است؛ 
ساختن هیوال. تنها مشتریان خاص هم اجازه رفتن و 

دیدن دکان و دخمه شالجوم هیوالساز را داشته اند.
داستان این کتاب 3 بخش اصلی دارد که به ترتیب 
عبارت اند از: »پاره پاره وجودم«، »مردن مرد زن مرده، 
همین طور سگ ها و چیزهای دیگر« و »افسانه سلوک 

قهقرایی آن فرد بی انتهای«

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

حرکتی در جهت مقابله با تحریم فرهنگی
 و رسانه ای غرب

مدیران  خبری  نشست 
پانزدهمین  بخش های مختلف 
فیلم  جشنوارهبین المللی 
تشریح  منظور  به  مقاومت 
سینمای  برنامه های 
سالگی   4۰ ملی،بین الملل، 
انقالب، کارگاه ها و برنامه های 
آموزشی وگفتمانی در مجموعه 

اسوه برگزار شد.
آغاز  ،در  زمان  پیام  گزارش  به 

این نشست، یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت ضمن 
قدردانی از همیاری و هم اندیشی اهالی رسانه در زمینه شناسایی بهتر این حرکت انگیزه 
این نشست را چنین بیان کرد: همواره در جشنواره ها اصل فعالیت ها و زحمات بر عهده 
مدیران بخش ها است ولیکن معموال کمتر در ویترین قرار می گیرند و دیده می شوند. از 
این رو، دبیر جشنواره پیشنهاد دادند خود مدیران چهره به چهره با رسانه ها گفتگو کنند.
وی  با اشاره به گستردگی ساختار جشنواره خاطرنشان ساخت: این رویداد سینمایی 
طی روزهای 5 تا 9 آذر در تهران و با سپس، در چندین استان کشور برگزار می شود و 
یکی از گسترده ترین جشنواره به لحاظ ساختار برگزاری و مسابقات است. هم از نظر 
بخش های مسابقه و هم از نظر برنامه های آموزشی- پژوهشی و گفتمانی.به گفته وی 
جشنواره بیش از ۱5 بخش و حدود ۲۰ ایونت و مراسم دارد. همچنین، مسابقه سینمای 
ایران با زیرمجموعه های سینمایی، فیلمهای کوتاه، آثار مستند،، جلوه گاه نور، روایت تو- 
بخش چهل سال سینمای مقاومت؛ مسابقه سینمای بینالملل با زیرمجموعه های فیلم های 
سینمایی، مستند، بخش عماد مغنیه، چهره مقاومت سال، سخنرانیهای استراتژیک، کارگاه 
انتقال تجربه، نشستهای نقد و بررسی، کنفرانسهای میهمانان بینالمللی، فیلمهای بخش 

اسالم هراسی و ایران ستیزی همراه با تحلیل، کارگاه های فرهنگی و آموزشی و ... .
مدیر روابط عمومی جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت با بیان اینکه جشنواره مقاومت 
در سالهای اخیر این رویداد فرهنگی شکل گیری ادبیات و گفتمانی جدیدی را شاهد 
هستیم. جشنواره های سینمایی کارکردهای مشترک از قبیل: شناسایی آثار، مسابقه، انتقال 
تجربه، کشف استعدادها و ... دارند این جشنواره مضاف بر آنها کارکردهای گفتمانی و 
جریان شناسی این گونه سینمایی به عنوان مهمترین راهبردش است.وی همچنین، خبر 
داد: امسال برای نخستین بار در کنار فیلم های سینمایی آثار مستند جشنواره نیز مورد 
داوری طیف های مختلف مردم قرار می گیرد. و عالوه بر آن، داوری خانواده شهدا  نیز 
پیش بینی شده است.عشیری با بیان اینکه جشنواره مقاومت جستجوی صداها و نگاهای 
مستقل و متفاوت در عرصه بین الملل است با اشراه به حضور  فیلمسازانی و آثاری از 
چهر های چون: عماد برناد، راشد رضوان، باسل الخطیب ، نجدت انزور و ده ها سینماگر 
دیگر و نیز، تماس و گفتگویی اندیشمندانی چون دیوید بارسامیان، نوام چامسکی و ... 
پیرامون این رویداد دیگر اتفاقی شناخته شده است.وی به تفاوت های جشنواره مقاومت با 
سایر جشنواره ها اشارهکرد و گفت: معموال جشنواره ها با هدف گردآوری و شناسای آثار 
و تقدیر و تجلیل برگزار می شوند. اما جشنواره مقاومت بهدلیل اهمیت و حساسیت این 
موضوع و اهمیتی که کشورمان درجهان دارد این اتفاق نیز اهمیت مضاعف پیدا می کند 
و مستلزماین است که شناسایی استعداد های جهانی را در دستور کارقرار دهد. شناسایی 
چهره های مقاومت و فیلمسازان مقاومتعرصه بین الملل هدف مهم این جشنواره است. 

چهره هایی که بهدلیل سیطره رسانه ای غرب هیچ گاه دیده نمی شوند.
روزگاری فیلمسازی فریضه بود اما امروز بیزینس است

در ادامه کامران ملکی مدیر بخش 4۰ سال سینمای مقاومت گفت: تقریبا هر زمان 
جشنواره مقاومت برگزار شده من به عنوان خدمت، خدمت گذاری کرد ه ام اما امسال 
اولین باری است که مسوولیت مستقیم دارم.وی افزود: کشور با ما تعدد جشنواره های 
سینمایی روبرو است. یعنی در هر ماه جشنواره های برگزار می شود و عالقمندان ازاین 
جشنواره به جشنواره دیگری می روند که هر کدام به منظورخاصی برگزار می شوند. 
البته همه جشنواره ها برای زندهنگاه داشتن سینما است بخاطر همین مورد استقبال 
قرارمی گیرند. اما جشنواره مقاومت برای ایفای آرمان های ما ویادآوری اتفاقاتی است که 
در کشورمان رخ داده که منجر بهروحیه ایثار، برادری، مقاومت و ازخودگذشتگی شده 
است.ملکی تاکید کرد: روزگاری در کشورمان فیلمسازی فریضه بود،اما امروز فیلمسازی 

به بیزینس تبدیل شده و این خطری استکه ما را تهدید می کند.  

تجلیل از 21 نوگل حسینی و 2 پیرغالم اهل بیت
 در فرهنگسرای اندیشه

اختتامیه دوازدهمین آیین تجلیل از نوگالن حسینی با تجلیل از ۲۱ دانش آموز و تکریم از 
۲ پیرغالم اهل بیت)ع( در فرهنگ سرای اندیشه برگزار شد.

به گزارش پیام زمان ،اختتامیه دوازدهمین آیین تجلیل از نوگالن حسینی )مداحان 
دانش آموز شهر تهران( روز گذشته با حضور سعید اوحدی، رییس سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران، مصطفی خورسندی رییس کانون مداحان و شعرای آیینی، حسین 
تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن اسالمی دانش آموزی، جمعی از پیر غالمان اهل بیت)ع( 
از جمله غالمرضا سازگار، حاج علی مشکینی، حاج اکبر کاظمی و حاج احمد چینی و 
جمعی از نوگالن حسینی و خانواده هایشان در فرهنگ سرای اندیشه برگزار شد.محمد 
میثم میثمی، مدیر فرهنگی هنری منطقه 7 و رییس فرهنگ سرای اندیشه نخستین سخنران 
این مراسم بود. وی ضمن خوشامدگویی به تقدیر از همه دست اندکاران برگزاری این 
برنامه پرداخت و گفت: حقیقت امر این است که برای من و دوستان و همکارانم در 
فرهنگ سرای اندیشه، هیچ افتخاری باالتر از برگزاری برنامه ای با عطر و بوی حسینی 
نیست. خدا را سپاسگزارم که در لحظه لحظه اجرای این برنامه همه ما سرشار از شوق 
بودیم.وی در ادامه با تقدیر از رییس سازمان فرهنگی هنری، سازمان دانش آموزی و 
اتحادیه انجمن اسالمی دانش آموزی برای برگزاری این برنامه گفت: پیش از اینکه توفیق 
خدمت در این فرهنگ سرا و این برنامه نصیب من شود، آقای خورسندی و خانه مداحان 
تالش فراوانی را برای اجرای این برنامه به کار می بستند و به نوعی ایشان پدر معنوی 
ویژه برنامه نوگالن حسینی هستند و چه از نظر محتوایی و چه از نظر فنی به لطف حضور 
خودشان و گنجینه عظیم پیرغالمان اهل بیت)ع( این برنامه راه بری و راهنمایی شده 
است. سعید اوحدی، رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در این همایش 
به سخنرانی پرداخت. او خطاب به نوگالن حسینی گفت: انسان در مسیر زندگی خود 

توفیقات، موفقیت ها و موقعیت هایی را پیدا می کند. 

خبر

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
وزیر  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
فرهنگ روسیه ضمن دیدار و تبادل 
نظر با یکدیگر بر گسترش روزافزون 
روابط فرهنگی در بخش های مختلف 

تاکید کردند.
مساعدت  از  تقدیر  ضمن  صالحی 
هفته  برگزاری  برای  روسیه  دولت 
اظهار  کشور  این  در  ایران  فرهنگی 
امیدواری کرد که هفته فرهنگی روسیه 

در ایران سال آینده برگزار شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شرکت 
به  کتاب  های  نمایشگاه  در  طرفین 
برای  عنوان مهمان ویژه، دریچه ای 
ارتباطات دو کشور توصیف کرد و 
برگزاری هفته های فرهنگی را تکمیل 
کننده راه های شناخت مردم دو کشور 

از یکدیگر دانست.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، سنت 
پترزبورگ را شهری آشنا برای جامعه 
فرهنگی ایران توصیف کرد و گفت 
در این سفر بی شک تصاویر دلپذیری 
در ذهن ما از این شهر نقش خواهد 

بست.
وی در ادامه این دیدار ابراز امیدواری 
این سفر و گفت وگوهایی  کرد که 

چهره  و  ها  مقام  با  آن  پی  در  که 
های فرهنگی روسیه خواهد داشت 
در حوزه  تازه  رویدادهای  تحقق  به 
شود. منجر  کشور  دو  فرهنگی 
صالحی با اشاره به روابط قدیمی و 
دیرینه تهران و مسکو افزود: در دهه 
های اخیر نیز همواره روابط جدیدی 
میان دو طرف تعریف شده است و 
براساس آن، موافقتنامه ها و تبادالت 
فرهنگی خوبی به امضا رسیده است 
تحقق  به  سفر  این  امیدوارم  من  و 
فرهنگی  حوزه  در  تازه  رویدادهای 

دو کشور منجر شود.وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی پس از این مالقات در 
جمع خبرنگاران هم گفت که امیدوار 
کشور  دو  فرهنگی  ارتباطات  است 
در حوزه های مختلف بیش از پیش 

گسترش یابد.
فرهنگ  وزیر  مدینسکی«  »والدیمیر 
فدراسیون روسیه نیز در این دیدار با 
تشکر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ایران برای حضور در هفتمین همایش 
بین المللی فرهنگی سن پترزبورگ از 
آمادگی کشورش برای گسترش روز 

افزون روابط با ایران سخن گفت.
وی با اشاره به برگزاری هفته ایران در 
شهرهای مسکو و اوفای روسیه ابراز 
امیدواری کرد که روسیه نیز سال آینده 
هفته فرهنگی خود را در تهران و یکی 
دیگر از شهرهای بزرگ ایران برپا کند.

در  طرف  دو  دیدار  این  ادامه  در 
خصوص موضوعات فرهنگی مورد 
عالقه دو کشور گفت وگو و تبادل 

نظر کردند.
بین  همایش  هفتمین  است،  گفتنی 
از  پترزبورگ  سن  فرهنگی  المللی 

روز پنجشنبه به مدت سه روز و با 
از  بسیاری  فرهنگ  وزرای  حضور 
ارشد  های  مقام  جهان،  کشورهای 
سیاسی، نمایندگان سازمان های بین 
المللی در حوزه فرهنگ و فعاالن و 
اساتید سرشناس از سرتاسر جهان در 
پایتخت فرهنگی روسیه آغاز به کار 

کرده است.
»اولگا گولودتس« معاون نخست وزیر 
روسیه در آیین گشایش این همایش 
ارمیتاژ  موزه  اداری  ساختمان  در 
خطاب به حاضران خاطرنشان کرد: 
مختلف  کشورهای  مقامات  حضور 
جهان در این همایش نشان می دهد 
که سن پترزبورگ به عنوان پایتخت 
است. شده  پذیرفته  جهان  فرهنگی 

میخائیل باریسویچ پتروفسکی مدیر 
موزه ارمیتاژ نیز در این مراسم گفت 
که روزگاری یکی از تزارهای روسیه 
ارتش  را  کشورش  متحدان  و  شرکا 
واقعی خود می دانست اما امروز ثابت 
شده است که قدرت فرهنگ است که 
نقش متحد کننده میان کشورها دارد 
چرا که ارتش ها از بین می روند اما 
قدرت فرهنگ است که بعد از مرگ 

انسان نیز تداوم می یابد.

کاریکاتور

سفره مردم ۴۷.۵ درصد گران شد!!!

تاکیدایرانوروسیهبرگسترشروابطفرهنگی

معرفی داوران یک بخش از 
جشنواره تئاتر » اکبر رادی«

داوران بخش مسابقه مقاالت رادی شناسی جشنواره 
تئاتر »رادی« انتخاب شدند.

به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی جشنواره، 
مسابقه  بخش  دبیر  ـ  جعفری  روح اله  پیشنهاد  با 
اکبر  تئاتر  جشنواره  نخستین  شناسی  رادی  مقاالت 
مقاالت  مسابقه  داوری بخش  اعضای گروه  ـ  رادی 

رادی شناسی انتخاب شدند.
براین اساس، محمود عزیزی، مصطفی مختاباد و آرش 
رادی طی حکمی از سوی بهزاد صدیقی دبیر جشنواره 
مقاالت  مسابقه  بخش  داوری  تیم  اعضای  عنوان  به 

رادی شناسی جشنواره منصوب شدند.
محمود عزیزی دارای مدرک دکترای تئاتر از فرانسه 
بازیگر، نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر، تلویزیون 
و سینما ایران است. او هم اکنون عضو هیئت علمی 
و استاد تمام دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، 

پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران است.
 سید مصطفی مختاباد دارای مدرک دکترای سینما، 
تئاتر و ارتباطات از آمریکا، عضو هیات علمی دانشگاه 
پژوهشگر  محقق،  استادی،  رتبه  با  مدرس  تربیت 
ارتباطات و  تئاتر،  نویسنده در حوزه های سینما،  و 
متعدد  تحقیقات  و  تالیفات  با  بینارشته ای  مطالعات 

است.
آرش رادی فرزند زنده یاد اکبر رادی و دارای مدرک 
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، مترجم، محقق و 
سینما،  حوزه های  در  گوناگون  کتاب های  ویراستار 

مدیریت و داستان است.
در  رادی شناسی  مقاالت  مسابقه  بخش  داوری  تیم 
فرصت یک هفته ای طبق جدول زمان بندی جشنواره، 
به  رسیده  مقاله  چکیده   ۲7 بررسی  به  مربوط  امور 
دبیرخانه جشنواره را انجام داده و از بین مقاالت رسیده 
آثار برگزیده برای حضور در بخش نهایی جشنواره را 

اعالم  می کند.
سمینار رادی شناسی نیز روز یکشنبه ۲3  دی ماه برگزار 
می شود و مقاله های انتخاب شده از سوی پژوهشگران 
در این سمینار ارائه خواهد شد. همچنین بر اساس 
در  انتخاب شده  مقاله های  جشنواره  دبیرخانه  اعالم 

ششمین کتاب رادی شناسی نیز به چاپ می رسند.
بهزاد  دبیری  با  رادی   اکبر  تئاتر  جشنواره  نخستین 
صدیقی از ۱8 تا ۲8 دی ماه 97 توسط بنیاد اکبر رادی 

در تهران برگزار می شود.

خبر

بابل - خبرنگار پیام زمان: رئیس اداره اوقاف شهرستان بابل با 
بیان اینکه برخی پروژه های عمرانی اوقافی  در دهه وقف مورد 
بازسازی قرارگرفت، گفت: پس از انتصاب بنده بعنوان رییس 
شرایط  براساس  موقوفات  های  اجاره  شهرستان،  وقف  اداره 
اقتصادی در نظر گرفته شد و کارشناسی ها نیز تا 5۰ در صد 

کاهش پیدا کرده است..
حسن برزگربا تاکید براینکه بدنبال حضور افراد جوان در هیات 
امنای امازاده ها ومساجد هستیم، اظهار داشت: متاسفانه در برخی 
از هیات امنای مساجد از نیروی جوان و مستعد به کار گیری 
نشده است که به آنان توصیه میشود حداقل 5۰ درصد اعضا را 

از بین جوانان مستعد پذیرش داشته باشند.
وی بیان کرد: کرامات انسانی در خیرات نادیده گرفته میشود ، که 
باید در این راستا عزت و احترام بین مردم تقسیم شود.برزگراز  
دیدار با جانبازان، خانواده شهداو دیدار با خانواده شهدای حرم 
باحضور مدیر کل اوقاف استان خبردادو افزود: اهل شعار، بریدن 
ربان و کلنگ زدن نیستم ، سعی دارم بیشتر عمل گرا باشم و از 

دادن شعار های بدون عمل پرهیز کنم .
رئیس اداره اوقاف بابل در ادامه با تاکید براینکه تمامی دریافتی 
موقوفات در خود این شهرستان هزینه می شود، گفت: در ماههای 
صفر و محرم دریافت موقوفات در این شهرستان حدود4 میلیارد 
تومان بوده است.وی خاطر نشان کرد: برای کمک به مستمندان 

۲۰۰ سبد کاال و چند سفره افطار با همکاری کمیته امداد  و 
بهزیستی شهرستان تهیه و توزیع گردید.وی با اشاره به اینکه 
کمک های نقدی به افراد نیازمند بین 5۰ تا ۲5۰ هزار تومان 
نیز انجام شده است ، افزود: در مدرسه رحمانی بیش از ۱5۰ 
پکیج در آغاز سال تحصیلی خریداری ونصب گردید.برزگر با 
اشاره به اینکه 4۰ نفر زائر اولی برای زیارت مشهدالرضا توسط 
اوقاف شهرستان به مشهد مقدس اعزام شدند، اظهار داشت: از 
لحاظ شرعی حتی یک ریال نمی توانیم از نیت واقف عدول 
کن و هزینه ها را در جای دیگر هزینه کنیم.وی با اعالم اینکه 
بابل پنجمین شهر کشور از حیث دارایی موقوفه است ، افزود: 

۱7 مدرسه علمیه در بابل وجود دارد که تمامی هزینه های آن از 
طریق موقوفات تامین می شود.

برزگر تصریح کرد: بابل مرکز علمی شمال کشور در دوره قاجار 
به تحصیل  بابل مشغول  تا گرگان در  از رشت  بوده است و 

بوده اند.
وی با بیان اینکه از محل موقوفات 4.۲ میلیارد تومان از محل 
موقوفات در آمد داشتیم، گفت: در ایام محرم بیش از ۱۰۰ میلیون 

تومان به امامزاده قاسم شهرستان کمک شده است.
که  است  موقوفه  شهر  شورای  زمین  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
متاسفانه شهرداری وقت بدون استعالم، اقد ام به ساخت کرده 
با این  است ، که در چند مرحله اخطارهای الزم داده شد و 
وعده که پس از ساخت مکان، اوقاف راشریک میکنیم اقدام به 
ساخت کردند.وی افزود: اما متاسفانه بعد ساخت اعالم کردند 
زمین وقفی نبوده که درنهایت پرونده این مکان در دادگاه تشکیل 
ودر حال رسیدگی می باشد.وی با اشاره به اینکه به شورا پیشنهاد 
دادیم طبقه همکف این ساختمان را به اداره اوقاف تحویل دهند، 
افزود: هنوز مصالحه ای در این زمینه صورت نگرفته ، در حالی 

که پذیرش این موضوع هنوز از سوی این اداره وجود دارد. 
وی تصریح کرد؛ هنوز شهرداری بابل بابت موقوفه حاج آقاجانی 
) خانه خلیلیان( پروانه ساخت به اداره اوقاف نداده و بیش از 8 

ماه است منتظر صدور این پروانه برای ساخت هستیم.

رئیس اداره اوقاف شهرستان بابل خبر داد:

به دنبال حضور افراد جوان در هیات های امنای امام زاده ها و مساجد هستیم

به گزارش»صبا«، آلبوم »ترانه های کبود« که اجرای ترانه هایی 
از موسیقی نواحی جنوب کرمان است، با اجرای سازهای 
کوبه ای توسط عماد توحیدی در همراهی با چنگ )قیچک( 
نوازی و آواز حسین نظری شکل گرفته است.قطعات این 
مجموعه از موسیقی »رودبار زمین«، وادی ساز و سرود کرمان 
منطقه گسترده جغرافیایی، سامان  انتخاب شده است.این 
ترانه های شبانی، آوازهای ساربانی و اقوال عیش و نشاط و 
رقص و ترانه های حماسی است و موسیقی رودباری به لحاظ 
غنا در ترانه، تنوع ساز، شیوه های آوازی، آداب و ادب شفاهی 
و آئین و مناسک، هنری ویژه است.هفت گونه موسیقی در 
فرهنگ رودباری توسط فؤاد توحیدی پژوهش گر موسیقی 
نواحی شناسایی شده که عبارت است از: َشیر، لیکو)دهو(، راه، 

مورک)مویه(، ُکردی، مجلسی و الالیی.

البوم ترانه هاي كبود 

منترش شد

فیلم سینمایی »بی نامی« به کارگردانی علیرضا صمدی و 
تهیه کنندگی مجید رضاباال از ۲۰ آذر در سینماهای کشور 

اکران خواهد شد.
به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با ثبت قرارداد اکران 
فیلم سینمایی »بی نامی« به کارگردانی علیرضا صمدی و 
تهیه کنندگی مجید رضاباال در سرگروه ایران، برنامه ریزی 
تبلیغاتی این فیلم سینمایی آغاز شده و بزودی از تیزر، پوستر 

و دیگر اقالم تبلیغی این اثر سینمایی رونمایی خواهد شد.
»بی نامی« اولین اثر بلند سینمایی علیرضا صمدی به عنوان 
کارگردان است که در فضای اجتماعی ساخته شده و از ۲۰ 
آذر جایگزین »خانم یایا« خواهد شد و در سینماهای تهران 

و شهرستان ها روی پرده خواهد رفت.

ابران كوثري
 اب موي قرمز در يب انمي

 فیلمبرداری سریال »نهنگ آبی« تازه ترین تولید شبکه نمایش 
خانگی به کارگردانی فریدون جیرانی، تهیه کنندگی سعید 
ملکان و نویسندگی بهرام توکلی در لوکیشن های شمالی 
تهران در حال انجام است. ویشکا آسایش از جمله بازیگران 
اصلی این مجموعه است که برای نخستین بار در تولیدات 
شبکه نمایش خانگی ایفای نقش می کند.او در »نهنگ آبی« 
به همراه لیالحاتمی، ساعد سهیلی، حمیدرضا آذرنگ و 
حسین یاری مقابل دوربین فریدون جیرانی قرار گرفته و 
مجید مظفری، ماهور الوند، پریوش نظریه، آزاده صمدی، 
الهام کردا، ستاره پسیانی و دیبا زاهدی نیز از دیگر بازیگران 
اصلی هستند.گفتنی است، »نهنگ آبی« در 3۰ قسمت تهیه و 

در شبکه نمایش خانگی منتشر می شود.

ويشگاه اسايش

 ابزيگر هننگ ايب شد

کامبیز دیرباز در حالی از احتمال 
خبر  تئاتر  در  دوباره اش  حضور 
می دهد که معتقد است سیاست 

تلویزیون، غم نیست.
این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 
در گفت وگویی درباره اینکه گفته 
برنامه های  محتوای  می شود 
دارای  شادی  از  بیشتر  تلویزیون 
غم و اندوه است، اظهار کرد: من 
با این موضوع هم عقیده نیستم. 
حدود 2۰ روز دیگر سریال ما به 
وحید  کار  خاص«  »شرایط  نام 
امیرخانی روی آنتن می رود که یک 

اثر شیرین و مفرح است. امیدوارم 
این سریال پخش شود و مردم آن 

را دوست داشته باشند.
از  یکی  می دانم  داد:  ادامه  او 
پورمحمدی  آقای  سیاست های 
)قائم مقام معاون سیما( این بود 
که کارهای خیلی غم انگیز انجام 
ندهند. اما به هر حال در سینما و 
تلویزیون دچار فقر فیلمنامه نویسی 
هستیم. شاید سریال نویس طنز در 
تلویزیون کم داریم و اگر هم داریم 
در تلویزیون کار نمی کنند.دیرباز در 
پاسخ به این پرسش که چرا عده ای 

از نویسندگان و هنرمندان حوزه 
همکاری  تلویزیون  با  دیگر  طنز 
ندارند؟ بیان کرد: باید از خودشان 
بپرسید من نمی دانم. ما برنامه هایی 
»خندوانه«  و  »دورهمی«  مانند 
نمی رسد  من  نظر  به  داشتیم. 
سیاست برنامه گذاران تلویزیون این 
باشد که برنامه ها را به سمت غم و 

درد ببرند.
با قائم مقام معاون سیما از نزدیک 
صحبت کردم، او خیلی موافق بود 
شود  ساخته  کمدی  و  شاد  کار 
و  فیلمسازها  بضاعت  شاید  اما 

نویسندگان ما این باشد.
فعالیت های  درباره  بازیگر  این 
حال  در  گفت:  نیز  خود  هنری 
خواندن دو نمایشنامه تئاتر هستم. 

امیدوارم بتوانم روی صحنه برگردم 
زیرا ۱۰ سال از صحنه دور بودم. 
حضور من در اجرای تئاتر تا یکیـ  

دو هفته دیگر قطعی می شود.

کامبیز دیرباز:سیاست تلویزیون غم نیست

کارگردانی  به  »کلمبوس«  سینمایی  فیلم 
هاتف علیمردانی آذرماه در گروه سینمایی 
کورش اکران می شود. در عکسی که از این 
لباس  با  توسلی  هانیه  شده  منتشر  فیلم 

عروس کنار مجید صالحی دیده می شود.
جدید  ساخته  »کلمبوس«  سینمایی  فیلم 
هاتف علیمردانی با ثبت قرارداد در شورای 
پایان  با  و  ماه  آذر  اوایل  از  نمایش،  صنفی 

اکران »لس آنجلس- تهران« در سینماهای 
سراسر کشور اکران می شود.

توسط  علیمردانی  جدید  ساخته  پخش 
انجام می شود و همزمان در  هدایت فیلم 
پرده  روی  نیز  کانادا  و  آمریکا  سینماهای 
پورصمیمی،  سعید  اصالنی،  فرهاد  می رود. 
شبنم مقدمی، مجید صالحی و هانیه توسلی 

بازیگران این فیلم هستند.

هانیهتوسليدر»کلمبوس«بامجیدصالحی


