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نمی توان با خواست عمومی مردم مبارزه کرد

خط فقر در تهران 
۴ میلیون  و ۵۹۲ 

هزار تومان

به گزارش زمان ، عضو هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق با اشاره به تورم ۳۶ درصدی سال آینده گفت: برای یک خانوار ۴ نفره، خط فقر چیزی در حدود 
۲ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان است و البته این رقم در تهران متفاوت خواهد بود و چیزی در حدود ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان است. احمد امیرآبادی فراهانی 
در برنامه متن و حاشیه با اشاره به استخراج برخی آمار و ارقام از بودجه ۹8 اظهار کرد: بر اساس بودجه ۹8، در سال آینده شاهد تورم نقطه به نقطه در حدود 
۵0 درصدی و تورم سالیانه ۳۶ درصدی خواهیم بود.عضو هیئت رئیسه مجلس درخصوص خط فقر در سال آینده نیز گفت: برای یک خانوار ۴ نفره، خط فقر 
چیزی در حدود ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان است و البته این رقم در تهران متفاوت خواهد بود و چیزی در حدود ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان است.وی در 
پاسخ به این سوال که چه تعداد از مردم تهران و سایر نقاط کشور چنین درآمدی دارند گفت: خیلی از مردم، کمتر از این رقم درآمد دارند و این بر اساس آمار 
و ارقام استخراج شده از بودجه ۹8 است. امیرآبادی عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز همچنین با اشاره به در پیِش رو بودن برخی بحران های اقتصادی و مالی در 

سال آینده گفت: در سال آینده بحران ارزی، بحران بانکی و بحران مالی دولت را خواهیم داشت که در مجلس باید فکری برای آن کنیم.
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روزانهم صبح اریان

تصویب کلیات 
طرح ساماندهی 

بازار خودرو

افزایش
 35 درصدی تولید 

گاز در کشور

افزایش میانگین 
سن ازدواج
 در کشور 

76۵

در راستای ضمانت بازگشت ارز حاصل از صادرات؛

ماهانه ۲ درصد جریمه ؛ تاخیر بازگشت
ارز صادراتی

اسالمی: خانه دار کردن مسکن اولی ها به  سادگی نخواهد بود

مسکن هزار   ۴۰۰ ساخت  برای  زمین  تامین   
7
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 ورود دادستان کل
 به موضوع بازداشت

 مرضیه هاشمی

دومین دادگاه خبرنگار پرس تی وی چهارشنبه تشکیل می شود
سرمقاله

نه قهرمان بسازیم و نه کسی 
را تخریب کنیم

برهه  در  عادتمان شــده 
ای از زمان از کســی برای 
خودمان بت بسازیم و در 
کمتر از چند دقیقه و تنها 
با قضاوت یک طرفه آن را با 

خاک یکسان کنیم. گویی بلد نیستیم اگر فردی 
اسطوره مان شــده آن را محترم بدانیم و برای 
پاسداشت زحماتی که در هر حوزه ای داشته تا 

پای جان بایستیمو طرفدارش باشیم. 
البته در این میان اگر از فردی اسطوره ساخته 
ایم و روزی او را به فراموشی سپرده ایم، از دنیا 
برود، عزیز می شود و محترم. خیلی ها می گویند 
ما ایرانی ها ُمرده پرست هستیم و برای بسیاری 
افراد تا زنده هستند احترام قائل نیستیم و پس 
از مرگ به دنبال ساختن نماد از او هستیم. اگر 
فردیبرای کشــور افتخار آفرینی کند و پرچم 
کشورمان را در باالترین رتبه به اهتزاز درآورد، 
اگر ورزشکار باشد و تا مادامی که بر روی تشک 

یا زمین بازی باشد....
ادامه در صفحه2

1 فرزانه یوسفیان

نگاه روز
اعالم برنامه های بزرگداشت 

چهلمین سالگرد پیروزی
 انقالب اسالمی

۲

رییس جمهوری گفت: مبارزه با خواست عمومی مردم 
نه درست است، نه قانونی و نه مشروع، ما نمی توانیم با 

خواست عمومی مردم مبارزه کنیم.
االسالم حسن  ازمهر، حجت  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نمایشگاه  از  بازدید  دیروزضمن  رئیس جمهور  روحانی 
و  ارتباطات  وزارت  در  که  آینده«  کارهای  و  »کسب 
این  مدیران  جمع  در  است،  برگزار  ارتباطات  فناوری 
تلگراف  و  پست  زمان  در  شاید  کرد:  اظهار  وزارتخانه 
و  نکردند  دردسر  احساس  حکومت ها  خیلی  تلفن  و 
وقتی رادیو آمد حکومت ها احساس دردسر کردند زیرا 
ادامه  کنند.وی  دریافت  را  ها  پیام  می توانستند  مردم 
اول  پهلوی  کرد  ممنوع  را  رادیو  که  کسی  اولین  داد: 
بود و اولین فیلترینگ به وجود آمد و بعدها تلویزیون 
استفاده  رادیو  از  اسالمی  انقالب  مبارزات  در  ما  آمد. 
کردیم و صدای امام)ره( را ضبط می کردیم و با تلفن 
انتقال می دادیم.رئیس جمهور با اشاره به اینکه سخنان 
و  خارجی  روزنامه های  طریق  از  خمینی)ره(  امام 

تلویزیون های آنها به وسیله همین رسانه های صوتی و 
با ضبط صوت منتقل می شد، افزود: فناوری ارتباطات، 
رساندن پیام انقالب را خیلی راحت تر کرده بود و سریع 
انقالب  ابتدای  شد:  یادآور  می شد.وی  مخابره  دنیا  به 
اسالمی تنها ابزار پیام رسانی، نشر و کتابت بود و پیام 
امام )ره( از طریق اعالمیه و یا با ضبط صوت و از طریق 
تلفن مخابره می شد.روحانی تصریح کرد: آن زمان ضبط 
جابجایی   حتی  و  بود  سخت  کمی  قدیمی  صوت های 
نیست. این گونه  جدید  وسایل  اما  بود  مشکل  آنها 

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: 
عادتی که انسان به یک پدیده و موقعیت دارد، گاهی 
عادت  این  که  می کند  فکر  و  می شود  حق  به  تبدیل 
ناصواب  بیفتد،  اتفاق  او  اگر خالف عادت  حق است و 
وقتی  باشد  یادتان  اگر  داد:  ادامه  است.وی  نادرست  و 
می خواستند حمام های قدیمی و خزینه ها را جمع کنند 
عظیمی  نهضت  یک  شود،  کشور  وارد  حمام  دوش  و 
درست شد و گفتند اسالم دارد از دست می رود و همان 

با دوش  بود، عده ای می گفتند که  زمان که سال ۴۰ 
آب نمی توان غسل کرد و این یک توطئه است.روحانی 
تأکید کرد: وقتی تلفن به جوامع راه پیدا کرد، برخی از 
فالسفه گفتند امکان پذیر نیست که صدا از داخل سیم 
رد شود و به کیلومترها دورتر برسد و این کار شیطان 
اشتباهی  را  پیام ها  شیطان  که  است  ممکن  و  است 
منتقل کند، به همین دلیل برای استفاده از تلفن شبهه 
آورده بودند.رئیس جمهور خاطرنشان کرد: طبیعت بشر 
این است که با هر چیز نو و جدیدی برخورد می کند؛ در 
زمینه مسائل ارتباطی هم همین طور است البته از عمر 
فناوری اطالعات خیلی نگذشته است و در کشورمان 
بعد از پیروزی انقالب، فناوری های ارتباطی توسعه پیدا 
اینترنت  و  موبایل  انقالب  از  قبل  درحالی که  کرده اند 
وجود نداشت و اگر هم وجود داشت، برای نظامیان بود؛ 
حتی اروپا هم موبایل نداشت.وی افزود: حدود ۳۰ سال 
است که موبایل در جوامع مورد استفاده قرار می گیرد 
و منافع بسیاری دارد. ممکن است خطرات و مشکالتی 
هم داشته باشد. همانطور که وقتی اتومبیل وارد شد، 
ماشین  بود که یک  مهم  و خیلی  بودیم  روستا  در  ما 
عبور کند. شاید ساعت ها منتظر می ماندیم تا فقط به 
تماشای ماشین بنشینیم و مادرها توصیه می کردند که 
ندارد  کنترلی  ماشین  چون  نشویم  نزدیک  خیابان  به 
را  ماشین  رد شدن  و  بروید  تپه  باالی  از  و می گفتند 
نگاه کنید.روحانی ادامه داد: آن زمان که ماشین تازه 
آمده بود فکر می کردند که رانندگی یک فناوری عظیم 
باالیی  سطح  کار  یک  است،  شوفر  که  کسی  و  است 
هیچ کس  و  گرفته  یاد  را  رانندگی  که  می دهد  انجام 
و  انجام دهند  رانندگی  نمی کرد که روزی همه  تصور 
ممکن بود برای آنکه ماشین خطرناک است، بگویند که 
جاده ها را دیوار بکشید تا ماشین ها رفت و آمد نداشته 

باشند و مردم راحت شوند.
ادامه در صفحه2

در راستای ضمانت بازگشت ارز حاصل از صادرات؛

ماهانه ۲ درصد جریمه ؛ تاخیر بازگشت ارز صادراتی

سخنگوی کمیسیون تلفیق از اعمال 2 درصد جریمه به ازای هر ماه تاخیر 
در بازگشت ارز حاصل از صادرات به منظور ضمانت خبر داد

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛ محمد مهدی مفتح در نشست خبری 
افزود: این کمیسیون در مصوبه  ای درباره  ایجاد ضمانت برای بازگشت ارز 
حاصل از صادرات  مقرر کرد؛    به ازای هر ماه تاخیر،  2 درصد به میزان 
این  تلفیق گفت:  اضافه شود.سخنگوی کمیسیون  برگردد  باید  ارزی که 
مصوبه به منظور ایجاد ضمانت برای بازگشت ارز واحد هایی است که مکلف 
به بازگشت ارز در مقابل صادرات هستند و اگر افراد حقیقی و حقوقی که 
مشمول ضابطه اعاده ارز هستند  در موعد مقرر  این ارز را برنگردانند  عالوه 
باید برگردد  ارزی که  ازای هر ماه تاخیر 2 درصد به میزان  به  اینکه   بر 
اضافه می شود، برای   طوالنی شدن بازگشت ارز به مدت  بیش از یک سال، 
این  با  امانت تلقی می شود و مجازات های متناسب  کارشان،  خیانت  در 

موضوع اعمال می شود.وی اضافه کرد: البته ضوابط بازگشت ارز حاصل از 
صادرات را بانک مرکزی تهیه و تنظیم می کند و اگر بر اساس همان ضوابط 
تاخیری صورت گیرد مطابق  مصوبه یادشده کمیسیون تلفیق عمل خواهد 
شد.مفتح همچنین گفت: یکی دیگر از مصوبات جلسات کمیسیون تلفیق 
ایناست که ورود مواد اولیه ماشین آالت، نهاده های کشاورزی، دارو و سموم 

دفع آفات نباتی بدون انتقال ارز در سال ۹۸ مجاز شد.
وی افزود: در مصوبه دیگر دولت مکلف شد در مدت حداکثر یک ماه پس 
اعضای هیئت  و  بودجه، حقوق مدیران عامل  قانون  از الزم االجرا شدن 
مدیره اعم از موظف و غیر موظف شرکت های دولتی و شرکت های وابسته 
ابالغ کند، شرکت ها   هم  نهاد های عمومی غیر دولتی را ساماندهی و  به 
موظف هستند حقوق ها را برای این اعضای موظف و غیر موظف بر اساس 

ساماندهی انجام شده، تنظیم و پرداخت کنند.

روحانی: سواد رسانه ای جوانان را افزایش دهیم

مبارزه با خواست عمومی مردم نه شرعی است نه قانونی
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نه قهرمان بسازیم و نه کسی را تخریب کنیم

*فرزانه یوسفیان

ادامه از صفحه1
و اگر دانشــمند باشد در کنفرانس های علمی 
موفق باشــد، برایش فرش قرمز پهن می کنیم 
و با حلقه ی گل از او اســتقبال می کنیم، اما 
اگر موفق نباشد و پیروز میدان نشود و یا حرفی 

بزند که به مذاق ما خوش نیامده باشــد، شــروع به تخریب می کنیم 
و تمــاِم خدماِت او را در لحظه فراموش کنیم. خواه او ایرانی باشــد و 
یا فــردی که به عنوان بازیکن، مربی، بازیگــر و یا هنرمند به ایران و 
ایرانی خدمت کرده باشــد. چند روزی است اخبارِ ورزشی در خصوص 
ســرمربی تیم ملی کشورمان در فضای مجازی و تلویزیون داغ است و 
صحبت ها بسیار. ترجمه ی ناقص و البته در مواقعی اشتباه مترجم از 
یک طرف و صحبت کردن درباره تیم پرســپولیس در نشست خبری 
بازی های جام ملت های آسیا از طرفی دیگر،چهره ی کی روش را که 
سال هاســت در بین مردم محبوب بود را دچار خدشه کرد. سرمربی 
که بدون دردســر و برای نخستین تیم، ایران را راهی جام جهانی کرد 
و در آن مسابقات توانست در مقابل تیم های قدرتمند دنیا، خودنمایی 
کند و بازی قابل قبولی را ارائه دهد. حال که در کنفرانس های خبری 
از مشــکالت تیم می گوید و از کاستی ها، او را هتاک می خوانند و از 
او می خواهند در اموری که به او مربوط نیســت دخالت نکند. سخن 
این نیســت که کی روش در جایگاهی قرار دارد که به مسئوالن کشور 
ِگله کند و از امکاناتی که در اختیار پرســپولیس گذاشته اند صحبت 
کند، بلکه بخش هایی از حرف های او است که خودمان هم می دانیم 
حقیقت دارد، اما نباید از زباِن او می شــنیدیم.خودمان هم می دانیم 
مشکالت زیرســاختی نه تنها در حوزه ورزش بلکه در بسیاری حوزه 
های کشــور بیداد می کند. اینکه سرمربی در کشورمان حداقل های 
حیطه ی کارش را مطالبه کند کمی دور از ذهن است. برای هر فردی 
که در شرایط بهتری از لحاظ زیرساخت های ورزشی مربیگری کرده، 
سخت است دغدغه اش بشــود تامین لباس و درخواست زمین برای 
تمرین تیم ملی. این مشــکالت تنها در حوزه ورزش نیست، اسفناک 
تر از حوزه ورزش، حوزه فرهنگ اســت که هنرمندانش در هر رشته و 
حرفه ای هستند از ابتدایی ترین نیازهایشان می گویند و باید مطالبه 
گر باشند تا شاید راه به جایی برند.اینکه زیرساخت فرهنگی نداریم و 
حتی به تعداد افراد هر شــهر صندلی سینما نداریم یک طرف، اینکه 
مخاطبان سینما از سوی سینمادار و وزارت خانه مربوطه بیمه نیستند 
طرفی دیگر.هستند بسیاری از هنرمندانی نیز که در سنین باال به دلیل 
نداشــتِن سرمایه کافی، مستاجر بودند و بیمه ی هنرمندان نداشتند.

اینکه ســرمربی تیم ملی بیاید از مشکالت مالِی کادر فنی بگوید، چه 
ارتباطی با دســتمزدی دارد که با وی در قرارداد نوشته اند و پرداخت 
می کنند؟ اینکه زیرساخت های ورزشی ما درست نیست، باید از جیِب 
سرمربی برود! اگر سینمایی در یک شهر استانداردهای کامل را ندارد آیا 
هزینه ی آن را باید بازیگران و هنرمندان کشور بپردازند! اگر از مشکالت 
کادر فنی گفته، آن ها باید از سمت فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش 
برطرف شود نه اینکه او را فردی هتاک بدانیم که به مردِم ایران توهین 
کرده است.شاید اگر در این ســال ها نه تنها در حوزه ورزش؛ مربی و 
ورزشکار، بلکه در بسیاری از حوزه ها افرادی را داشتیم که نیازهای اولیه 
را مطالبه می کردند و کمبودها را به زبان می آوردند و اعتراض خود را 
به گوش مسئوالن می رساندند، وضعیت بسیاری از نهادها و حوزه ها 
این گونه نبود. ما گویی کسانی را می خواهیم که مجیزه گوی مسئوالن 
باشند و برای حفظ ِسَمت و جایگاه تنها به فکر تعریف و تمجید باشند 
و جیِب خود را پُر کنند و به فکِر آینده ی کشور نباشند. تامیِن حداقل 
هــا در هر حوزه ای بر بقای درازمــدِت آن از اهمیت باالیی برخوردار 
است، اما گویی برخی از مسئوالن حرف های انتقادی و البته درست را 
نمی پذیرند و سکوت را بهترین گزینه برای بقای خود می دانند. بیان 
کردِن کمبود امکانــات و در برخی مواقع نبوِد آن،چه از زباِن یک فرد 
ایرانی و چه غیر ایرانی، هنگامی که به نفع و صالح کشــور باشد، می 
تواند تاثیرگذار باشد. به جای اختالف هایی که در یکی از حساس ترین 
مسابقات فوتبال آسیا پیش آمده، باید به فکر همدلی باشیم. امروز سخن 
از ایران اســت، نه سرمربی و صحبت هایی که به زبان آورده. کی روش 
نه قهرماِن مردم است که از دردهای موجود در مسائل اقتصادی بگوید 
و نه فردی اســت که به مردم توهین کرده باشد، او سرمربی تیم ملی 
فوتبال است و برای اینکه بتواند تصویر بهتری از فوتبال کشورمان را به 
دنیا نشان دهد، زحمات بسیاری کشیده است. از او قهرمان نسازیم، اما 
الاقل تا مادامی که در کنار زمیِن برای فوتباِل کشورمان ایستاده است، 

او را تخریب نکنیم.
F.Yousefianpour@Gmail.com

اعالم برنامه های بزرگداشت چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

قائم مقام شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی 
برنامه های بزرگداشــت چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی را تشریح کرد.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهــر، نصرت اهلل لطفی 
قائم مقام شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی و 
رئیس ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی در نشست خبری اعالم برنامه های 
بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
با اشاره به ارائه کارنامه چهل سالگی انقالب اعالم کرد: 
در چهلمین سالگرد انقالب، ارائه کارنامه چهل ساله 
نظام مقدس دینی مطرح است. این کار در محدوده 
ماموریت دو نهاد تعریف نخواهد شد و همه نهادها و 
تشکل های مردمی و همچنین قوای سه گانه همه 
با همه هر آنچه که در ۴۰ سال از دستاوردهای بی 
بدیل نظام مقدس دینی است، به جامعه منتقل می 
کنیم.وی گفت: بیش از ۴۵ درصد جمعیت کشور ما 
عزیزانی هستند که در دوره انقالب یا متولد نشده 
بودند و یا در ســنین ۴ و ۵ سالگی بودند. بیش از 
۵۰ درصد جمعیت کشــور ما در ســنین زیر ۳۰ 
ســال هستند. حتی دوره دفاع مقدس را هم درک 
نکرده انــد و هرچه اطالعات دارند از فیلم و عکس 
های آن دوران است.وی اظهارداشت: امروز دشمن 
از این عدم آگاهی سوء استفاده می کند و درصدد 
تطهیر نظام طاغوتی و تحریف دستاوردهای بی بدیل 
انقالب اسالمی است اما امروز ایران قدرت فرامنطقه 
ای شده است و سیاست مداران بزرگ دنیا تحوالت 
جهانی را بدون در نظر گرفتــن قدرت ایران نمی 
توانند بررسی کنند. لطفی با بیان اینکه شروع برنامه 
های بزرگداشت چهلمین سالگرد از ساعت ۹ صبح 
روز 12 بهمن و همزمان در سراسر کشور آغاز می 
شود، گفت: در صبح روز 12 بهمن امسال با حضور 
گســترده مردم در حرم مطهر امام، آئین های ویژه 
بزرگداشت چهلمین پیروزی انقالب آغاز و همزمان 
در بیش از ۹۰۰ نقطه کشور برنامه های گرامیداشت 
لحظه تاریخی ورود امام به کشور برگزار می شود.وی 
حرکت نمادین چهل ساله گذشته رژه موتورسواران 
در مســیر حرکت امام از فرودگاه مهرآباد تا بهشت 
زهرا و گلباران این مســیر را از برنامه های ویژه در 
تهران اعالم کرد و افزود: در اســتان های کشور نیز 
هزاران موتوسوار به این مناسبت از فرودگاه استان 
تا گلزار شــهدا رژه خواهند رفت.اجرای برنامه ویژه 
گلباران زادگاه حضرت امام در خمین و بیت شریف 
امــام در قم و محل جلوس ایشــان در جوار قطعه 
شهدای بهشــت زهرا و همچنین برگزاری مراسم 
فرودگاه مهرآباد و مدرســه رفاه از دیگر برنامه های 
روز 12 بهمن است که توسط رئیس ستاد چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اعالم شد.لطفی در 
ادامه افزود: در نخســتین پنج شنبه دهه مبارک 
فجر در تاریخ 1۸ بهمن به منظور تکریم شــهدای 
انقالب اســالمی در بیش از 1۸ هزار گلزار شهدای 
سراسر کشور مراسم مهمانی الله ها با حضور قشر 
های مختلف مردم برگزار می شود و امسال به دلیل 
تقارن ایام شــهادت حضرت زهرا )س( در ساعت 
1۹ شــامگاه 22 بهمن ملت ایران به یاد فریادهای 
ظلم ستیز دوران پیروزی انقالب بانگ اهلل اکبر سر 
خواهند داد و همزمان در صدها نقطه کشور برنامه 

نورافشانی انجام می شود.

اخبار

سرمقاله

هر كه خوراكش كم باشد، 
انديشه اش زالل گردد

کالمامیر

ادامه از صفحه1
اینکه الزم است فرهنگ  با بیان  رئیس جمهور 
استفاده از هر تکنولوژی و وسیله ای را به مردم 
از  استفاده  مردم  به  باید  کرد:  اظهار  داد،  یاد 
به دلیل  را آموزش دهیم و نمی شود  اتومبیل 
اینکه تصادف در جاده ها اتفاق می افتد، بگوییم 
خب  نکنید.  استفاده  اتومبیل  هیچ وجه  به  که 
آن  جایگزین  راه حل  نباشد،  اتومبیل  اگر 
با قاطر جابجا شوند و  باید  آیا مردم  چیست؟ 
یادآور  نیستند؟وی  به فکر جایگزین آن  دیگر 
شد: اگر بگوییم اتومبیل نباشد، آیا همه عالم 
مردم  درحالی که  هستند،  ما  فرمان  تحت 
به  می کنند.  انتخاب  را  مناسب  ابزار  خودشان 
نداشت  وجود  یخچال  گذشته  در  مثال  طور 
نوع  یک  نگهداری  اگر  که  گفت  نمی توان  و 
موادغذایی در فریزر مضر است، دیگر یخچال 
انجام  فرهنگ سازی  است  الزم  نیست.  مفید 
نسبت  شناخت  باید  و  است  اصل  این  و  شود 
به پدیده ها به وجود آید.رئیس جمهور با اشاره 
به وجود فضای مجازی در زندگی مردم اظهار 
کرد: امروز زندگی خاصی با استفاده از فضای 
مجازی به صورت شبکه ای شکل گرفته است 
شده  تبدیل  عادت  یک  به  مردم  برای  این  و 
است حاال عادت ها گاهی خوب هستند گاهی 
موبایل  به  مردم  هر شکل  به  اما  ناپسند  و  بد 
نمی  ما  کرد:  تاکید  اند.روحانی  کرده  عادت 
نه  این  کنیم،  مبارزه  مردم  خواست  با  توانیم 
می کنیم  فکر  ما  شرعی.  نه  و  است  قانونی 
می  و  آمده  آسمان ها  از  که  داریم  اختیاراتی 
کنیم،  صادر  را  فرمانی  هر  زمینیان  به  توانیم 
باشیم؛  داشته  اختیاری  هر  ما  نیست  اینطور 
خداوند هم به پیامبرش فرمود تو وکیل مردم 
برسانی.  آنها  به  را  پیام  باید  فقط  و  نیستی 
کنند  انتخاب  که  دانند  می  خودشان  مردم 
ای  شبکه  فضای  این  در  گفت:  نه.روحانی  یا 
اینترنت، ممکن است حرف های مفید، مضر، 
راست، دروغ وجود داشته باشد که از این فضا 
گاهی  و  شود  می  استفاده  افراطی  گاهی  هم 
تفریطی. برخی فکر می کنند باید در این فضا 
هر صحبتی را مطرح کنند، هر تهمت، دروغ و 
شایعه ای را در این فضا بیان کنند که ممکن 
تأمین منافع شخصی، گروهی  است در جهت 
تصریح  جمهور  باشد.رئیس  آنان  جناحی  یا  و 
کرد: در فضای مجازی متأسفانه لحن های ما 
یکی دو  و آن طور که من در  است  نامناسب 
ها  ایرانی  ما  لحن  می گویند  ام،  خوانده  مقاله 
در فضای مجازی نسبت به کشورهای پیشرفته 
با  باید  نامناسب تر است. چرا ما  رابطه  این  در 
درست  حاال  کنیم؟  صحبت  هم  با  بدی  لحن 
است ما این مثل را داریم که »حیا در چشم 

فضای  در  نامناسب  های  لحن  این  و  است« 
مجازی اتفاق می افتد اما به هر حال همچنان 
باید  و  داریم  را  اسالمی  و  اخالقی  رعایت های 
رعایت کنیم.وی اظهار داشت: برای کسی که 
استفاده  آن  از  و  شده  آشنا  ابزار  این  با  تازه 
می کند خطر بیشتری دارد نسبت به کسی که 
مدت هاست با این ابزار و شبکه های مجازی 
به طور  است.  استفاده کرده  و  داشته  آشنایی 
مثال شما وقتی تلویزیون جدیدی می خرید، 
روز اول برایتان خیلی تازگی دارد و تالش می 
تلویزیون  های  برنامه  پای  زیادی  مدت  کنید 
برایتان  بعد  ماه های  و  روزها  در  اما  بنشینید 
که  هایی  برنامه  برخی  صرفاً  و  شده  تکراری 
مدنظر دارید را از آن تماشا می کنید.روحانی 
فرد  دست  موبایل  یک  شما  کرد:  خاطرنشان 
ممنوعه  درخت  برایش  اول  از  و  دهید  می 
پیام  دراین  گویید  می  مثال  کنید.  می  ایجاد 
وارد  دیگری  رسان  پیام  در  و  واردشو  رسان 
جهنم،  دیگری  و  است  بهشت  یکی  این  نشو. 
این خوب است و آن یکی بد. در این شرایط 
پیش  سوال  برایش  نوجوان  یا  و  جوان  آن 
من  برای  که  است  این چه چیزی  که  می آید 
به  این  نهی می کنند؟  آن  از  مرا  و  دارد  خطر 
معنای آن است که خود ما آن فرد را تحریک 
از  را  او  ما  این چیست که  ببیند  می کنیم که 
رفتن به سمت آن پیام رسان و یا آن موضوع 

خاص منع می کنیم.
می  تصور  برخی  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس 
کنند که این دستگاه در اختیار ما است و ما 
ادامه  شود،  فیلتر  تا  بدهیم  دستور  می توانیم 
داد: حاال فرض کنیم فیلتر شد، با فیلترشکن 
با  با فیلتر شکن مقابله کردید  چه می کنیم؟ 
پیام رسان های دیگر چه می کنید؟ روزانه اگر 
نتیجه  االن  آمد چه خواهیم کرد؟  فیلترشکن 
ما  از یک سال چه شد؟ همه  بعد  ما  این کار 
ضرر کردیم و اول از همه بچه ها و نوجوانان 
ضرر کردند.وی افزود: در ابتدا جوانان ما وارد 
که  نبود  طور  این  و  شدند  نمی  فضایی  هر 
که  نبود  طور  این  باشند.  نداشته  چارچوبی 
در آن پیام رسان هرچیزی باشد اما متأسفانه 
تدبیر  یک  با  ما  و  شکست  چارچوب ها  همه 
روی  تواند  می  نفر  یک  کردیم  فکر  نادرست 
قوه ای  هر  در  و  عنوانی  هر  کاغذی تحت  یک 
ممنوع  رسان  پیام  یا  شبکه  فالن  که  بنویسد 
است و باید فیلتر شود و به مخابرات ابالغ شود 
و آنها هم از ترس خود به نفر بعدی بدهند و 
رویه آن طور می شود که دیدیم.روحانی اظهار 
داشت: به نظر من راه حل چیز دیگری است؛ 
از  بخواهیم  که  است  گری  افراط  حل  راه  نه 
این فضا علیه آبروی مردم استفاده کنیم و نه 

راهش این است که به طور کامل آن را ببندیم 
باید  ما  بلکه  کنیم  سد  مردم  بر  را  راهش  و 
سواد رسانه ای و دیجیتالی نوجوانان و جوانان 
شد:  یادآور  جمهور  دهیم.رئیس  افزایش  را 
پرورش در  و  آموزش  از درس های  باید یکی 
مقطع دبستان این باشد که به بچه ها بگویند 
از این ابزار چگونه باید استفاده کنند. والدین 
کنند.  صحبت  فرزندانشان  با  چگونه  بدانند 
کنند. رفتار  چطور  کالس  در  بدانند  ها  معلم 

آن  دسته،  آن  جناح،  این  اگر  گفت:  روحانی 
نصف حرف  داشتند،  تلویزیون  و  رادیو  حزب، 
های خود را آنجا و به طور رسمی مطرح می 
زدند.  می  را  حرف  این  شناسنامه  با  کردند. 
مشخص می شد آن فرد کیست. طرفدار کدام 
حزب است. اما در فضای مجازی چنین چیزی 
قوانین  در  و  شود  اصالح  اینها  باید  و  نیست 
کنیم. اصالح  باید  را  موارد  این  ما  مقررات  و 

هیچ  در  انحصار  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس 
هم  موبایل  در  اگر  شما  نیست.  خوب  چیزی 
اپراتور  یک  صرفاً  و  آورید  وجود  به  انحصاری 
باشد حتماً در آن فساد و گرفتاری وجود دارد 
و از کیفیت مناسب هم برخوردار نخواهد بود 
بلکه باید اپراتورهای مستقل را آزاد بگذاریم تا 
به میدان بیایند و باید به آنها بگوییم که حریم 
خاطرنشان  کنند.روحانی  رعایت  را  خصوصی 
این کار عظیمی است که صورت گرفته  کرد: 
بیشتری  آرامش  و  رفاه  امروز روستائیان در  و 
باعث  روستاها  به  رسانی  گاز  برند.  به سر می 
نبینند  آسیب  مراتع  و  جنگل ها  که  شود  می 
کسی  بر  که  دارد  هم  دیگری  فواید  البته  و 

پوشیده نیست.
به  را  زیادی  خدمات  امروز  ما  که  همانطور   
روستاها می رسانیم به همان نسبت روستائیان 
استفاده مناسب  از فضای مجازی  بتوانند  باید 
دیگر  یکی  گفت:  جمهور  باشند.رئیس  داشته 
از فواید فضای مجازی شفاف سازی است. من 
موضوع  این  ای  در جلسه  پیش هم  روز  چند 
را مطرح کردم که کسانی که از بانک مرکزی 
انجام می دهند  ثبت سفارش  و  ارز می گیرند 
چه کار انجام می دهند؟ هرچند که اکثرا افراد 
برخی  متأسفانه  اما  هستند  مومنی  و  متعهد 
هم سوءاستفاده هایی در این رابطه انجام می 
آنها  از  برخی  امروزه شاهد محاکمه  دهند که 
است  گرفته  ارز  فردی  که  طوری  به  هستیم 
برای کار مطبوعاتی اما آن را در بازار آزاد برای 
امور دیگری مصرف کرده است.وی یادآور شد: 
است  قضایی  های  پرونده  از  یکی  آزاد  بازار 
برگزار می  آن  دادگاه های محاکمه  امروز  که 
شود، ما باید بدانیم چگونه باید با این فسادها 
مبارزه کنیم. یکی از راه های موثر آن شفافیت 

می  انجام  سفارشی  ثبت  من  اگر  یعنی  است 
مطلع  موضوع  این  از  همه  لحظه  همان  دهم 
شوند.روحانی تصریح کرد: همه باید بدانند که 
را  اجناسی  بانک مرکزی رفتم،  لیست  من در 
که  جنسی  بدانند  باید  همه  کردم.  خریداری 
می  وارد  گمرک  کدام  از  ام  کرده  خریداری 
اگر همه  انبار می شود.  وارد  زمانی  شود، چه 
اطالعات را به طور شفاف در اختیار مردم قرار 
که  چرا  شود  می  کمتر  رانت  و  فساد  دهیم 
سوءاستفاده ها کمتر می شود. یکی از کارهای 
سازی  شفاف  دوازدهم  و  یازدهم  دولت  مهم 
است که الیحه آن در دولت آماده شده است 
کنم. می  مجلس  تقدیم  زودی  به  انشاءاهلل  و 

دولت  و  فساد  با  مبارزه  افزود:  جمهور  رئیس 
دولت  است.  مهم  بسیار  ما  برای  الکترونیک 
نرسیده  خود  تکامل  مرحله  به  الکترونیک 
همه  است.  داشته  را  خوبی  های  پیشرفت  اما 
باید در این خصوص کمک کنند. شما ببینید 
از  کپی  باید  کوچکی  کار  هر  برای  کس  هر 
به  را  دیگر  مدارک  و  ملی  کارت  و  شناسنامه 
همراه داشته باشد اما قرار ما این شد که طرف 
آن هم شناسایی  با  و  باشد  داشته  کارت  یک 
حساب  باشد،  آن  در  اثرانگشتش  شود، 
بانکی اش، کارت سوختش، اینها همگی در آن 
کارت باشد. یعنی یک کارت باشد که ما با آن 
زندگی کنیم.رئیس جمهور تصریح کرد: اینکه 
معنی  این  به  شود  استفاده  مجازی  فضای  از 
این  بر  و  باشد  کتاب  و  بی حساب  که  نیست 
درست  استفاده  باید  بلکه  نکنیم،  نظارت  فضا 

از فضای مجازی را به مردم آموزش دهیم.
جامعه  در  حجاب  مسئله  مورد  در  وی 
اظهارداشت: در حجاب اول به زنان توجه می 
قرآن  در  حجاب  موضوع  که  حالی  در  کنیم، 
آیات  در  و  است  شده  شروع  مردان  از  ابتدا 
قرآن به چشم مردان و نگاه آنها پرداخته شده 
تأکید  حجاب  مورد  در  جمهور  است.رئیس 
اشاره  مردان  نگاه  به  قرآن  در  حجاب  کرد: 
شروع  مردها  ما  از  و  نباشند  هرزه  که  دارد 
را  دختران  و  زنان  ما  که  حالی  در  شود  می 
آغاز  داد:  ادامه  می کنیم.روحانی  دستگیر 
حجاب از چشم است و بعد به زینت می رسد 
امنیت  برای  حجاب  اساسا  که  بدانیم  باید  و 
از  جلوگیری  برای  را  حجاب  خداوند  و  است 
تا زنانی که باحجاب  آزار در جامعه قرار داده 
هستند مشخص باشد که باعفت هستند و در 
کوچه و خیابان، عده ای مریض دنبال آنها راه 
نیفتند و در واقع حجاب حمایت از زن است.

وی تأکید کرد: ما حجاب را درست در جامعه 
تبیین نکرده ایم انگار که حجاب چماق برای 

زن است.

مبارزه با خواست عمومی مردم 
نه شرعی است نه قانونی

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو پارس مدل 87 با شماره پالک 8۲۴ل11  ایران 8۲ با شماره 
موتور 1۲۴870۵۳1۲1و شماره شاسی NAAN01CA۶8E71۴8۶0بنام مراد برار 

پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای فرشید بیرقدار فرزند اسداله  که به شماره ۴70/۹7/ش   دوم     این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
اسداله بیرقدار فرزند عبداله  بشمار ه شناسنامه 1۲8صادره  از تنکابن    درتاریخ۲۵/ ۶/ ۹7  
دراقامتگاه دائمی خود شهرستان      تنکابن  بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت 

آن  مرحوم  منحصر است به: 
جمشید بیرقدار فرزند متوفی      فرشید بیرقدار فرزند متوفی

ابن امین بیرقدار فرزند متوفی       ارسالن بیرقدار فرزند متوفی
عبداله بیرقدار فرزند متوفی         طاهره بیرقدار فرزند متوفی

گوهر بیرقدار فرزند متوفی
طیبه بیرقدار فرزند متوفی

صدیقه قاسمی نژاد قاضی محله همسر متوفی
فیروزه  بیرقدار فرزند متوفی

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

قاضي شعبه     دوم حکمی  شورای حل اختالف خرم آبادخواهد شد . 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای یوسف واحدی فرزند  سلیمان      که به شماره ۵80/۹7/ش  اح     این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ساره واحدی فرزند سلیمان  بشمار ه شناسنامه  ۵7۳ صادره  از تنکابن    
درتاریخ۲۹/ ۹/ ۹7  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان      تنکابن  بدرود زندگی گفته 

وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
 یوسف واحدی برادر متوفی

یونس واحدی برادر متوفی
حلیمه واحدی خواهرمتوفی
سکینه واحدی برادر متوفی

رقیه واحدی برادر متوفی
حکیمه خاتون واحدی برادر متوفی

حدیقه واحدی برادر متوفی
محرم بانو واحدی برادر متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه  اول حکمی شورای حل اختالف خرم آباد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم شقایق سلطانی فرزند شهیار      که به شماره ۵۹۵/۹7ش  اح     این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان  تهمینه سلطانی فرزند حجت اله   بشمار ه شناسنامه 1۴  صادره  از تنکابن    
درتاریخ8/ 10/ ۹7  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان      تنکابن  بدرود زندگی گفته 
وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:  شقایق سلطانی فرزند متوفی

شاهین سلطانی فرزند متوفی
محمد مهدی سلطانی فرزند متوفی
شهیار سلطانی همسر فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه  اول حکمی شورای حل اختالف خرم آباد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم نعیمه  تلیکانی فرزند یداله      درخواستی که به شماره ۴7۵/۹7/ش   دوم     این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان یداله تلیکانی فرزند صفرعلی بشمار ه شناسنامه 1۲ صادره  از تنکابن    
درتاریخ۲0/ ۹/ ۹7  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان      تنکابن  بدرود زندگی گفته 

وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
اله یار تلیکانی فرزند متوفی

فریدون تلیکانی فرزند متوفی
افسر تلیکانی فرزند متوفی
اختر تلیکانی فرزند متوفی

فهیمه تلیکانی فرزند متوفی
نعیمه تلیکانی فرزند متوفی
شهینه تلیکانی فرزند متوفی

زینب خانم تلیکانی 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     دوم        شورای حل اختالف خرم آباد

رای شورا
 شماره  دادنامه :۵۴۲مورخ ۹7/10/1۹

شماره کالسه  پرونده : 17۵/۹7/شاول حکمی
در خصوص  دادخواست آقای رحمان نجاتی فرزند محمد علی      بطرفیت   آقای 
جواد حسنی فرزند جلیل    ، بخواسته مطالبه  وجه بمبلغ  یکصد میلیون ریال موضوع 
چک شماره:1۶0۴78۵۳۵۵ مورخ ۹۶/۲/10  صادره از سوی بانک ملت  به انضمام 
کلیه خسارات قانونی  با عنایت به دعوی مطروحه مفاد گواهی عدم پرداخت صادره 
از سوی بانک مذکور ،استقرار چک در ید خواهان ،دلیل بر  اشتغال ذمه خوانده  و 
استحقاق خواهان  در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده  دلیلی که مثبت برائت 
وارد  را  ادعای خواهان  دین،  بقای  استصحاب  با  است  نداده  ارائه  باشد  ذمه خود 
تشخیص، مستندا به تبصره ماده ۲ واحده الحاقی به تبصره ماده مذکور همچنین مواد 
۳و۴ و تبصره یک ماده 1۴ قانون اصالح موادی از صدور چک و ماده ۳1۳ قانون 
تجارت و ماده ۵1۹ قانون آیین دادرسی عمومی و انقالب در امور مدنی، حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت یکصد میلیون  ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ  یک 
میلیون و پنجاه هزار ریال   بابت  هزینه دادرسی  و خسارت تاخیر و تادیه   از تاریخ 
گواهی عدم پرداخت) ۹۶/۳/۹( تا زمان وصول  صادر و اعالم می گردد.رای صادره 
در اجرای بند الف ماده ۹ و مواد ۲۶ و ۲7 قانون شورای حل اختالف مصوب 1۳۹۴  
غیابی و بدوا ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و 

سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در  دادگاه عمومی  خرم آباد می باشد.
قاضی  شعبه   اول  حکمی شورای حل اختالف  خرم آباد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم زهرا احمدی وشکیفرزند سیف اله         که به شماره ۴۶7/۹7ش ۲ح      این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  سیف اله احمدی وشکی فرزند امیر   بشمار ه شناسنامه ۴7۲صادره  
از تنکابن    درتاریخ۲7/ 10/ ۹۲  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان      تنکابن  بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
علی احمدی وشکی فرزند متوفی

احسان احمدی وشکی فرزند متوفی
معصومه احمدی وشکی فرزند متوفی

انیس احمدی وشکی فرزند متوفی
زیبا احمدی وشکی فرزند متوفی

زیور احمدی وشکی فرزند متوفی
زهرا احمدی وشکی فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   دوم حکمی شورای حل اختالف خرم آباد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای نصرت  داجلری فرزند اسمعیل          که به شماره ۴71/۹7  ش ۲ح      این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان   فیروز داج لری فرزند یونس علی  بشمار ه شناسنامه 1۴1 صادره  
از تنکابن    درتاریخ10/ ۹/ ۹7 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان      تنکابن  بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
علی داج لری فرزند متوفی

محمد داج لری فرزند متوفی
نصرت داج لری فرزند متوفی
مسعود داج لری فرزند متوفی

گل افروز داج لری فرزند متوفی
لیال داج لری فرزند متوفی

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

قاضي شعبه   دوم حکمی شورای حل اختالف خرم آبادگواهی صادر خواهد شد . 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم ساره علی  فرزند محمد     که به شماره ۴81/۹7/ش  ۲ح     این شورا ثبت 
داده که  نموده و چنین توضیح  انحصار وراثت  گردیده درخواست صدور گواهی 
شادروان محمد علی  فرزند کربالیی عباس بشمار ه شناسنامه ۹صادره  از تنکابن    
درتاریخ۲۶ / 8/ ۹7  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان      تنکابن  بدرود زندگی گفته 

وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
عباس علی فرزند متوفی

ابوالقاسم علی فرزند متوفی
هادی علی فرزند متوفی
مهدی علی فرزند متوفی

حکیمه خاتون علی فرزند متوفی
هنده علی فرزند متوفی
فریده علی فرزند متوفی
ساره علی فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه  دوم    حکمی شورای حل اختالف خرم آباد

روحانی: سواد رسانه ای جوانان را افزایش دهیم
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 دیدار دیپلمات های لهستانی 
با عراقچی با محوریت نشست ورشو

در آستانه برگزاری نشست ضد ایرانی ورشو که با اعتراض جدی ایران 
مواجه شده است، دیروز هیاتی از دیپلمات های لهستانی به ریاست، ماچی 
پرز میسالوالنگ، معاون وزیر خارجه این کشور اروپای شرقی در سفر به 
تهران با سید عباس عراقچی، معاون امور سیاسی خارجی ایران دیدار و 

رایزنی کردند.
به گزارش زمان به نقل از  ایسنا،  محور این دیدار که در ساختمان شماره 
یک وزارت امور خارجه برگزار شده است، بحث نشست ضد ایرانی ورشو 
است که لهستانی ها قرار است در اواخر بهمن ماه با همکاری آمریکا در 
این کشور اروپایی برگزار کنند. تاکنون اخبار ضد و نقیضی در مورد تعداد 
مهمانان شرکت کننده در این نشست منتشر شده است.همچنین هفته  گذشته 
نیز سفیر ایران با معاون وزیر امور خارجه لهستان دیدار کرد و اعتراض ایران 
را نسبت به برگزاری این نشست به مقامات لهستانی اعالم کرد.در همین 
چارچوب وزارت امور خارجه ایران کاردار لهستان در تهران را به وزارت 
امور خارجه احضار کرد و مراتب اعتراض جمهوری اسالمی ایران را به این 

دیپلمات لهستانی اعالم کرد.

 سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار میلیاردی
 در حوزه ارتباطات

وزیر ارتباطات: در دولت یازدهم بیش از ۲00 هزار میلیارد ریال در حوزه 
ارتباطات سرمایه گذاری شده است

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، آذری جهرمی در نشست پیش به 
سوی ایران دیجیتال با حضور رئیس جمهور افزود: در دولت یازدهم در 
حوزه ارتباطات بیش از ۲00 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده که بیش 
از 7۵ درصد آن در حوزه بخش خصوصی بوده و ۲۵ درصد آن را دولت 
انجام داده است.وی ادامه داد: 10 میلیون نفر به اینترنت پهن باند ثابت 
دسترسی پیدا کردند این رقم قبل از دولت یازدهم ۴ میلیون مشترک بود.

آذری جهرمی با بیان اینکه توسعه روستایی آغاز شده است، گفت: شکاف 
دیجیتال و توازن یکی از مهمترین پروژه هایی بود که در وزارت ارتباطات 
کلید آن زده شد و دو قرارداد مهم در حوزه توسعه روستایی داشتیم که ما تا 
پایان دولت یازدهم ۳۶ درصد از روستا های سراسر کشور به اینترنت پهن 
باند متصل شدند و نسل سه و چهار یکی از بزرگترین دستاورد هایی بود 
که باتالش بسیار زیاد پیاده سازی شد.وی افزود: در دولت دوازدهم نیز 
دو رویکرد داشتیم که یکی تکمیل دسترسی همگانی بود و دوم توسعه 
کاربرد های ارتباطات و فناوری اطالعات است.وزیر ارتباطات گفت: در 
حوزه تکمیل دسترسی همگانی، در این مدت توسعه روستایی را از ۳۶ 
درصد به ۶۶ روستا ها رساندیم و پوشش ارتباطی جمعیتی در موبایل پهن 
باند از ۵0 درصد به 100 درصد رسید و تمام شهرنشین های کشور و شهر ها 
امروزبه خدمات نسل سه و چهار مجهز هستند و نسل چهار از 710 شهر 
به هزار و ۲۴۲ شهر رسید و نسل سه نیز از هزارو ۵7 شهر به هزارو ۲۴۲ 
شهر بالغ شد.وی افزود: پهنای باند اینترنت از ۹00 گیگ به هزار و ۵00 
گیگ رسیده و دو هزار و ۲00 کیلومتر فیبر نوری جدید بین استانی احداث 
شده است و ظرفیت انتقال شبکه ملی اطالعات در همین مدت ۲ و ۴ دهم 

برابر شده است.

موگرینی :

 در کنفرانس لهستان شرکت نمی کنم

›فدریکا موگرینی‹ مسوول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا دیروز دوشنبه تایید کرد که در روزهای برگزاری 
کنفرانس ضد ایرانی ورشو در اروپا حضور ندارد و در 

این کنفرانس شرکت نخواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، موگرینی دیروز پیش از 
شرکت در نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا 
در بروکسل در گفت وگو با خبرنگاران تاکید کرد: در 
روزهای برگزاری کنفرانس لهستان، برای شرکت در 
اجالس اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا )پایتخت اتیوپی( 
خواهم بود. وی افزود: این کنفرانس از مدت ها پیش 
برنامه ریزی شده و یک رشته دیدارهایی در شاخ آفریقا 
خواهم داشت و از این رو همزمان با کنفرانس ورشو، 
در بروکسل یا در اروپا حضور ندارم. پیشتر نیز یک 
سخنگوی اتحادیه اروپا در گفت وگوی اختصاصی 
با خبرنگار ایرنا در لندن با اشاره به فشردگی برنامه 
کاری موگرینی از بعید بودن حضور او در نشست ضد 
ایرانی در لهستان خبر داده بود.این مقام اروپایی گفته 
بود: از برگزاری کنفرانس درباره خاورمیانه موسوم به 
»صلح و امنیت در خاورمیانه« اطالع داریم اما با توجه 
به اینکه موگرینی در این ایام مسافرت است، بعید به 

نظر می رسد که در کنفرانس فوق شرکت کند. 

 اتهام دوباره حمایت از تروریسم 
در منطقه به ایران 

علیه  آمریکایی  مقامات  گزافه گویی های  ادامه  در 
کشورمان، وزیر امورخارجه آمریکا با تکرار ادعاهای 
کشور  »یک  همچون  خواست  ایران  از  خود  واهی 

نرمال« رفتار کند.
ازایسنا، مایک پمپئو، وزیر  به نقل  به گزارش زمان 
رسانه ای  گروه  با  گفت وگو  در  آمریکا  امورخارجه 
سینکلیر در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیرش که 
گفته بود »به مردم ایران کمک می کنیم کنترل پایتخت 
را به دست بگیرند« به تکرار ادعاهای خصمانه خود 
و نفرت پراکنی علیه کشورمان پرداخت.بخش هایی 
از این گفت وگوی پر از اتهام و ادعا بر روی پایگاه 
اینترنتی وزارت امورخارجه آمریکا گذاشته شده که در 
آن پمپئو گفته است: این انقالب دینی )ایران( به طور 
فعال در کمپین های انتحاری در سرتاسر منطقه دخیل 
است و حتی در اروپا هم این کار را انجام می دهد. 
آنها در تمامی منطقه از فعالیت های تروریستی حمایت 
می کنند، از شبه نظامیان شیعه در عراق، حوثی ها در یمن 
یا حزب اهلل در لبنان و سوریه پشتیبانی می کنند. این ها 

خطراتی واقعی هستند.

خبرخبر

آگهي مزایده عمومي 
شهرداری اندیشه در نظر دارد با استناد به نامه شماره 5/1257/ص مورخ 97/09/25 موضوع بند 5 مصوبه 

شماره 77 مورخ 97/9/13 شورای اسالمی شهر اندیشه، واگذاری موضوع ذیل را از طریق مزایده کتبی )عمومی( 
به اشخاص حقوقی واجد الشرایط دارای مجوز فعالیت از اداره کار واگذار نماید. 

1- موضوع مزایده: واگذاری امتیاز جمع آوری زباله های خشک و ضایعات قابل بازیافت، تفکیک از مبداء 
2- مبلغ پایه کارشناسی شده توسط کارشناس رسمی؛ 6/988/800/000 ریال 

3- مدت واگذاری : 1 سال 
4- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 350/000/000 ریال که باید به صورت موارد مندرج در بند 2 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها به شرح 
ذیل ارائه گردد:  الف- رسید بانکی واریز وجه فوق به حساب جاری سیبا به شماره 0106212988001 نزد بانک ملی شعبه فاز سه اندیشه

ب- ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه – ج – اسناد خزانه 
5- مهلت و محل فروش اسناد مزایده : مهلت خرید اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز شنبه مورخ 97/11/13 به نشانی: شهریار، 

شهر اندیشه، فاز 3، بلوار آزادی، تقاطع خیابان شهرداری شرقی، ساختمان  مرکزی شهرداری اندیشه، واحد امور قراردادها می باشد. 
6- مهلت و محل ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری )30: 14( روز یکشنبه مورخ 97/11/14 دبیرخانه شهرداری اندیشه 

7- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات واصله : روز دوشنبه مورخ 97/11/15 ساعت 30: 14 سالن جلسات شهرداری اندیشه 
8- مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده: رونوشت و اصل گواهی صالحیت از اداره کار دارای اعتبار و درخواست کتبی با مهر و امضاء 

معتبر شرکت، ضمنا همراه داشتن مهر شرکت جهت دریافت اسناد الزامی است. 
9- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای واصله مختار است. 

10- برندگان نفر اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد. 

11- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است.
 بهروز کاویانی - شهردار شهر اندیشه 

مرحله دوم نوبت دوم

آگهی حصروراثت
آقای عبدالعالی مطوری نام پدرحسین بشناسنامه 10۵8صادره از خرمشهردرخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم رضیه 
۹۳/۶/1۴درخرمشهراقامتگاه  خرمشهردرتاریخ  نژادبشناسنامه۹۳7صادره  شیالی 
دائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر۲-عبدالرضا 
قانونی  تشریفات  انجام  با  متوفی(والغیر.اینک  بشناسنامه1۵1۴خرمشهر)پسران 
مراتب مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواال گواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  این  بعداز  که  به جزسری ورسمی  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است. شماره م الف)۹/11۴۲(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمد محمدی

آگهی حصروراثت
آقای عبدالعالی مطوری نام پدرحسین بشناسنامه 10۵8صادره ازخرمشهردرخواستی 
مرحوم  پدرم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
خرمشهردرتاریخ۹۳/۳/۴درخرمشهراقام ۳۳۳صادره  بشناسنامه  مطوری  حسین 
الذکر۲- فوق  مشخصات  با  متقاضی  عبارتنداز1-  اش  ورثه  فوت  دائمیش  تگاه 
نژادبشناسنامه  شیالی  متوفی(۳-رضیه  بشناسنامه1۵1۴خرمشهر)پسران  عبدالرضا 
مزبور  مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  متوفی(والغیر.اینک  ۹۳7خرمشهر)همسر 
ازمتوفی  نامه  وصیت  یا  دارد  اعتراض  تاهرکس  نماید  می  آگهی  نوبت  رادریک 
گواهی  داردواال  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  این  بعداز  که  به جزسری ورسمی  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف)۹/11۴۳(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمد محمدی

آگهی اجرائیه
پرونده:۹۶0۹۹8۶1۹۵۹00۲0۹شماره  اجرائیه:۹710۴۲۶1۹۵۹00۳۳۶شماره  شماره 
بایگانی شعبه:۹۶0۲7۹تاریخ تنظیم:1۳۹7/10/17-مشخصات محکوم له/محکوم لهم:1-
نام:بانک مهراقتصاد بامدیریت آقای عبداالمیررستم پورنام خانوادگی:نام پدر:نشانی:استان 
بانک  سپیدسرپرستی  خیابان  نبش  -۲۴متری  اهواز-اهواز  خوزستان-شهرستان 
مهراقتصاد.مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:1-نام: سعیدنام خانوادگی:جاللی نام 
پدر:نشانی:مجهول المکان۲-نام:عبداالمیرنام خانوادگی:شوکوی نام پدر: نشانی:مجهول 
المکان.محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره دادنامه 
مبلغ۵70/000/000ریال  پرداخت  به  تضامنی  مربوطه۹۶0۹۹7۶1۹۵۹008۲۵خواندگان 
وخسارات تاخیرتادیه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت)1۳۹۳/11/۲7(برمبنای نرخ تورم اعالمی 
ساالنه بانک مرکزی ایران لغایت اجرای دادنامه وهزینه دادرسی به مبلغ17/۹۵0/000ریال 
وحق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی به مبلغ1۴/880/000ریال درحق خواهان محکوم 
می نمایداجرای دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی پس ازمحاسبه 
خسارات تاخیرتادیه خواهدبود. مدیردفترشعبه۲1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-
خشایارنیک مقام محل امضاء دادرس ومهردادگاه:علی امیرابراهیمی محکوم علیه مکلف 
است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روزمفادآنرابموقع اجرا گذارد)ماده۳۴ قانون اجرای 
احکام مدنی(۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-مالی معرفی کندکه اجراحکم 
و استیفامحکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودراقادربه اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف 
منقول وغیرمنقول،به  اموال  تعدادیامقداروقیمت همه  اموال خودراشامل  سی روزکلیه 
طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانک ها وموسسات مالی 
واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی 
که اوبه هرنحو نزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات او ازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل 
وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه 
ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نمایدواالبه درخواست محکوم له بازداشت 
می شود)مواد8و۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳۹۴(۴-خودداری محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت رادرپی 
دارد. )ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی وماده۲0ق.م.اوماده1۶قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1۳۹۴( ۵-انتقال مال به دیگری به هرنحوبا انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یاهردو مجازات می شود.)ماده۲1قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1۳۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه 
اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهدبود.)تبصره1ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳۹۴(.  
شعبه12دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)21حقوقی سابق(

آگهی دادنامه
تنظیم:1۳۹7/۹/۲1-شماره  دادنامه:۹70۹۹7۶1۹۵۶01111-تاریخ  شماره 
شعبه:۹70۶۳7-پرونده  بایگانی  ۹70۹۹8۶1۹۵۶00۵8۲-شماره  پرونده: 
شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه10دادگاه  کالسه۹70۹۹8۶1۹۵۶00۵8۲ 
نهایی شماره ۹70۹۹7۶1۹۵۶01111.خواهان:آقای  اهواز)18حقوقی سابق(تصمیم 
فرزندحیدربه  وندی  محمدبیران  آقای  باوکالت  فرزندجمعه  محمدصدریان  ملک 
نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-شهراهواز-امانیه خیابان عارف نبش تخت 
حمیدعزیزی.خواندگان:1- آقای  طبقه۵واحد10دفتروکالت  آرش  مجتمع  سلیمان 

آقای میناشجیراتی به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-کوی معین زاده 
ثبت۳۳۵۵1شناسه  0۶1۳7۲۴۴۲۶شماره  میعادواحد۲تلفن  الدن۵ساختمان  خیابان 
استان  نشانی  به  شراک  فرزند  رشیدیان  حسین  ۲-آقای  ملی108۶1۴8۳8۵7-  
قائم  ۳-سیماهالل  صدف1پالک۵۶۹.   خیابان  خوزستان-شهراهواز-بهارستان 
میعادواحد۲. الدن۵ساختمان  کوچه  الدن  خیابان  زاده  اهوازمعین  نشانی  به 

به  محمدبیرانوندی  دعوی  دادگاه:درخصوص  رای  چک.  وجه  خواسته:مطالبه 
سیماهالل  وشرکت  رشیدیان  حسین  طرفیت  به  محمدصدریان  ازملک  وکالت 
8۹۳۲۳۶به  شماره  به  فقره چک  یک  وجه  مطالبه  خواسته  به  ومیناشجیراتی  قائم 
تاریخ۹۶/۵/۲1به مبلغ۳۵881۶000ریال عهده بانک ملی ایران به انضمام خسارات 
قائم  سیماهالل  شرکت  ازحساب  صدورچک  به  وتاخیرتادیه،باتوجه  دادرسی 
وامضای چک ازسوی حسین رشیدیان که ظهوردرمدیونیت آنهاداشته ووجودچک 
دارنده)خواهان( برطلبکاری  ای  قرینه  نیت)خواهان(که  باحسن  دارنده  درتصرف 

به  ،پاسخی  دادرسی  حضوردرجلسه  عدم  ضمن  باشدوازطرفی،خواندگان  می 
پرداخت  عدم  وگواهینامه  چک  ومحتوایی  مادی  واصالت  نداده  مطروحه  دعوی 
رشیدیان  حسین  به  رانسبت  خواهان  است،لذادعوی  مانده  مصون  تعرض  نیزاز 
وشرکت سیماهالل قائم واردو موجه تشخیص داده ودادگاه به استنادماده۳1۳قانون 
عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  ومواد۵1۹،۵1۵،1۹8و۵۲۲قانون  تجارت 
موادی  ماده۲اصالحی  به  الحاقی  تبصره  استفساریه  وقانون  درامورمدنی  وانقالب 
ازقانون صدورچک وماده1۹آن قانون،مبادرت به اعالم وصدورحکم به محکومیت 
مبلغ سیصدوپنجاه  به پرداخت  قائم  تضامنی حسین رشیدیان وشرکت سیماهالل 
مبلغ  وپرداخت  خواسته  اصل  بابت  هزارریال  وهشتصدوشانزده  میلیون  وهشت 
وحق  دادرسی  های  هزینه  مجموع  بابت  وهشتصدهزارریال  میلیون  ویک  بیست 
ازتاریخ  تاخیرتادیه  خسارت  پرداخت  بدوی(وهمچنین  وکیل)درمرحله  الوکاله 
نماید.حکم  می  خواهان  مقررات(درحق  حکم)وفق  روزاجرای  ۹7/7/10لغایت 
دادگاه  دراین  قابل واخواهی  ابالغ  بیست روزازتاریخ  غیابی است وظرف  صادره 
تجدیدنظرخواهی  قابل  واخواهی  مهلت  روزازانقضای  بیست  ظرف  وسپس 
وی  شجیراتی،چون  باشد.امادرموردمینا  می  خوزستان  تجدیدنظراستان  دردادگاه 
امضاء کننده چک نبوده،لذادعوی خواهان رامتوجه مینا شجیراتی ندانسته ودادگاه 
وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  استنادمواد8۴)بند۴(و8۹قانون  به 
درامورمدنی،مبادرت به اعالم وصدورقراررددعوی خواهان نسبت به میناشجیراتی 
تجدیدنظرخواهی  قابل  ازابالغ  بیست روزپس  نماید.قرار صادره ظرف مدت  می 

دردادگاه تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.          
حجت جلیلیان-دادرس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اهواز

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به آقای محمدرضاالبوشهبازی به شماره ملی18۹۹۲۲۶۵1۶فرزندلفته به 
نشانی خرمشهر خیابان داوودی پشت آموزشگاه رانندگی قادرپالک118کدپستی۶۴1
17۳۴1۹8فعالمجهول المکان ابالغ می شودکه بانک قوامین شعبه آبادان به استنادچک 
شماره۶۳7۲11/۹۲0۵به تاریخ 1۳۹۵/۲/۲۵به مبلغ۲۹۴/000/000ریال طبق مقررات 
علیه شمااجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه۹۶001۵۹دراین اداره تشکیل 
شده وبه علت عدم شناسایی آدرس فوق،شناسایی شمامیسر نگردیده لذابنابه تقاضای 
بستانکارطبق ماده18آئین نامه اجرامفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های 
کثیراالنتشارمحلی آگهی می شودتاظرف مدت ده روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ 
محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خوداقدام نمایید،درغیراینصورت عملیات 

اجرائی علیه شما جریان خواهدیافت. شماره م.الف)۹/11۳۵(
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر-احسان احمدی زاده

آگهی اجرائیه
پرونده:۹70۹۹8۶۹۴۴100۲۳۳شماره  اجرائیه:۹710۴۲۶۹۴۴1001۳8شماره  شماره 
له/ محکوم  تنظیم:1۳۹7/10/۲۹-مشخصات  شعبه:۹70۲۳7تاریخ  بایگانی 
نشانی:استان  پدر:علی  نام  خانوادگی:طهماسبی  نام  لهم:1-نام:فریدون  محکوم 
محکوم  مشخصات  بلوارشفق.  اصفهان-اصفهان-خیابان  اصفهان-شهرستان 
پدر:بهروزنشانی:  نام  اشنی  خانوادگی:ناظمی  علیهم:1-نام:حامدنام  علیه/محکوم 
له/ محکوم  قانونی  مقام  یاقائم  نماینده  آباد،اشن،1،0.مشخصات  نجف  اصفهان 
له/محکوم  رابطه:محکوم  پدر:نشانی:نوع  خانوادگی:نام  لهم:نام:نام  محکوم 
وشماره  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  لهم:محکوم 
رابه  خوانده  به  است  محکوم  علیه  مربوطه۹70۹۹7۶۹۴۴1007۴۶محکوم  دادنامه 
پرداخت مبلغ۲0/000/000ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
بانک  ازسوی  اعالمی  تورم  ماخذشاخص  به  اصل وجه  پرداخت  ۹7/۳/۳0تازمان 
مبلغ1/۲۵0/000ریال محکوم  به  دادرسی  ایران وهزینه  اسالمی  مرکزی جمهوری 
گردیده بعالوه نیم عشردولتی.                        مسئول دفترشعبه شورای حل 
امضاء  نیسی-محل  اهواز)۲۴۶سابق(-نجمه  اختالف  اختالف شعبه10شورای حل 

رئیس ومهردادگاه. 
محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روزمفادآنرابموقع اجرا 
گذارد)ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی(۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد۳-
مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودرا قادربه 
اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزدبانک هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات 
اوازاشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراز 
زمان یک سال قبل ازطرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی 
ارائه نمایدواالبه درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و۳قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی1۳۹۴(۴-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظور 
اجرای  دارد.)ماده۳۴قانون  رادرپی  هفت  درجه  تعزیری  حکم،حبس  فرارازاجرای 
احکام مدنی وماده۲0ق.م.اوماده1۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳۹۴(۵-انتقال 
مال به دیگری به هرنحوبا انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی معادل 
محکومیت  اجرای  نحوه  شود.)ماده۲1قانون  می  یاهردومجازات  به  محکوم  نصف 
مالی1۳۹۴( ۶-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم 
علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یامعرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهدبود.)تبصره1ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1۳۹۴(.
شعبه10شورای حل اختالف اهواز

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری سمند تیپ LX-EFVبا شماره پالک ۴۵۴د۲۹ ایران ۶۲ 
با شماره موتور 1۴7۹00171۶7و شماره شاسی NAACR1HS۶BF71۳۵00به 

مالکیت راضیه مهدیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو ۲0۶ مدل ۹0 با شماره پالک 7۵۹م۶۵ایران 7۲با شماره 
محمود  NAAP۲۳FG0BJ1۶۹۲۴۳بنام  شاسی  شماره  1۵۲۹000178۴و  موتور 

بابلمهدی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای کمال الدین جعفری فرزند تقی     درخواستی که به شماره 8۵۲/۹7/ش   دوم  
چنین  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  شورا  این 
توضیح داده که شادروان تقی جعفری باال بند فرزند محمود    شناسنامه  ۴ صادره  
از تنکابن   درتاریخ1۲/ 10/ ۹7  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان      تنکابن  بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
کمال الدین جعفری فرزند متوفی

جمال جعفری فرزند متوفی
رقیه جعفری باال بند فرزند متوفی

گلستان جعفری باال بند 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 

قاضي شعبه      دوم      شورای حل اختالف تنکابنگواهی صادر خواهد شد . 

رای شورا
شماره  دادنامه : ۳۲مورخ ۹7/1/۲7

شماره پرونده :۹۵۲/۹۵/ش۲
در خصوص دادخواست  کلثوم برومند با وکالت مریم دخیلی  بطرفیت  محمد حسن 
سعیدی  )فعال مجهول المکان (  ، بخواسته مطالبه وجه مهریه     ،  شورا  با توجه 
به مستندات  و دالیل  منضم دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خوانده 
پرونده   دلیلی بر رد خواسته خواهان  اقامه ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون 
به صحت تشخیص   و مستندا   به ماده 1۹8 قانون آئین دادرسی مدنی  حکم به 
محکومیت  به پرداخت به مبلغ  1/000/000 ریال به نرخ روز    بابت اصل خواسته 
و ۲/۶۲0/000بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از زمان  سر رسید  تا 
زمان پرداخت قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی    در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید .این رای غیابی  و بمدت بیست روز قابل واخواهی در همین شور ا  

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

معاون اول دستگاه قضا در رابطه با بازداشت 
مرضیه هاشمی گفت: در این رابطه قرار شد 
دادستان کل کشور بر اساس وظایف قانونی که 
دارد در این خصوص ورود و از اختیارات خود 

استفاده کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر،  حجت االسالم 
والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول دستگاه 
قضا و سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه جلسه 
تسلیت  عرض  ضمن  قضایی  عالی  مسئوالن 
به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه در رابطه با 
اظهار  جلسه  این  در  شده  مطرح  موضوعات 
کرد: در جلسه امروز چند موضوع مطرح شد که 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.وی گفت: 
یک بحث در خصوص برخوردهای دو گانه 
غربی ها و در رأس آن آمریکا بود که نسبت به 
حقوق بشر و مسائل آزادی برخوردهای بسیار 
متناقضی دارند. از جمله در خصوص بازداشت 
خبرنگار و مجری پرس تی وی مباحثی مطرح 
شد. به طوری که خودشان هم گفته اند این فرد 

را به عنوان شاهد بازداشت کرده اند و نیز طبق 
نقل قول، این مجری مورد شکنجه و آزار قرار 
گرفته است. معاون اول دستگاه قضا افزود: در 
این رابطه قرار شد دادستان کل کشور بر اساس 
وظایف قانونی که دارد در این خصوص ورود 
کند و از اختیارات خود استفاده نماید. سخنگوی 
قوه قضاییه بیان کرد: یک مسئله دیگر که در 
جلسه امروز مطرح شد در خصوص مواردی 
درباره ۴0 سالگی انقالب بود که مصادیقی از 
آن بیان شد و مقرر گردید یک مقداری بیشتر 
روی آن کار شود و تا ۲۲ بهمن به آنها پرداخته 
شود. وی گفت: اما مسئله اصلی در این جلسه 
تنظیم  به الیحه ای است که دولت  رسیدگی 
کرده ودرباره امنیت زنان علیه خشونت است. 
قبال  کار  این  البته  کرد:  اظهار  اژه ای  محسنی 
در معاونت حقوقی قوه قضاییه با کارشناسان 
مختلف اعم از اساتید دانشگاهی وحقوقدانان و 
برخی از افراد مرتبط با خود دولت و کارشناسان 
مختلف بررسی شده بود و اصالحاتی صورت 

گرفته بود و حتی در معاونت اول قوه قضاییه باز 
یک بررسی مجدد شده بود. معاون اول دستگاه 
قضا عنوان کرد: دراین جلسه اذعان به این شد 
که ما در مورد برخی از این قوانین و خألهایی 
که احیانا درباره خشونت علیه زنان وجود دارد، 

حتما نیاز به بازنگری در قانون داریم. 
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اما آنچه که در 
این الیحه پیش بینی شده است به نظر می رسد 
که مشکالت عدیده ای دارد که در دوجلسه 
قبلی به آن پرداخته شد. در جلسه اول به کلیات 
پرداخته شد و در جلسه دوم ماده به ماده الیحه 
بررسی شد و مشخص گردید که این الیحه به 
افزود:  دارد. وی  نیاز  زیادی  بسیار  اصالحات 
حتی برخی از افراد در جلسه به نظرشان می 
رسید و پیشنهاد دادند که این الیحه قابل اصالح 
نیست و احیانا باید رفت به دنبال یک الیحه 
دیگر که یا خود قوه قضاییه تهیه کند یا دولت. 
حجت االسالم محسنی اژه ای بیان کرد: اما در 
عین حال قرار شد که مجددا تحقیقی در معاونت 

حقوقی و نیز توسط کسانی که در این زمینه نقطه 
نظر دارند انجام شود و بررسی کنند که آیا این 
الیحه واقعا قابل اصالح است یا نه. معاون اول 
دستگاه قضا اظهار کرد: هدف از این الیحه این 
است که محیط خانواده را استحکام ببخشد و از 
جنبه های مختلف برای زنان اعم از همسر یا 
هر زن دیگری امنیت بیاورد. حال باید بررسی 
شود که این موارد آیا در این الیحه تامین می 
شود یا خیر. وی گفت: در این الیحه حبس های 
بسیارسنگین و مجازات های سنگین برای برخی 
از جرایِم علیه زنان در نظر گرفته شده که در 
بررسی ها مطرح شد برخی از مجازات ها حتما 
مستلزم این نیست که بنیاد خانواده را استحکام 
ببخشد و چه بسا ممکن است هدف را برعکس 
کند؛ یعنی بنیاد خانواده را قدری متزلزل کند. وی 
بیان کرد: همچنین در برخی موارد مقوالت بسیار 
مطول در این الیحه نوشته شده است که اینها 
ممکن است بعدا مورد تفسیرهای متعدد قرار 

بگیرد.

ورود دادستان کل به موضوع بازداشت مرضیه هاشمی
محسنی اژه ای مطرح کرد:

شبکه المیادین لبنان اعالم کرد که گفتگوی طوالنی 
با سید حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان را در 

روز شنبه هفته آینده منتشر خواهد کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، شبکه تلویزیونی 
با  طوالنی  مصاحبه  که  کرد  اعالم  المیادین 
را  لبنان  حزب اهلل  دبیرکل  نصراهلل«  »سیدحسن 
شنبه هفته آینده منتشر خواهد کرد. این نخستین 
دبیرکل  طوالنی  غیبت  از  بعد  وی  گفتگوی 
باعث  که  غیبتی  می شود؛  محسوب  اهلل  حزب 
شد رسانه های سعودی و صهیونیستی عوامل یا 
شایعاتی را در این خصوص منتشر کنند که تا 
انتشار شایعات مربوط به بیماری و بستری شدنش 
در تهران یا دمشق و حتی رحلت وی نیز منتهی 

منتشر  اعالنیه ای  المیادین  تلویزیونی  شد.شبکه 
چهره ای  با  نصراهلل  سید حسن  آن  در  که  کرده 
متبسم ظاهر شده است. طبق این اعالنیه، »غسان 
بن جدو« رئیس شورای اداره ای تلویزیون المیادین 
و موسس آن، ساعت 8:۳0 عصر شنبه )به وقت 
بیروت( مصاحبه ای تحت عنوان »گفتگوی سال« 
با سید حسن نصراهلل را اجرا می کند.در حالی که 
المیادین از ذکر جزئیات این گفتگو خودداری کرده 
است ولی منابع نزدیک به این شبکه تلویزیونی 
تأکید کرده اند که سیدحسن نصراهلل در سالمتی 

غافلگیری ها  برخی  از  وی  و  می برد  بسر  کامل 
سخن خواهد گفت از جمله درباره یک مریضی 
که به آن دچار شده بود و نیز سناریوی تونل های 
حزب اهلل در مرزهای مشترک با فلسطین اشغالی، 
بحران تشکیل دولت لبنان، سفر منطقه ای »مایک 
پمپئو« وزیر خارجه آمریکا و نیز پرونده بحران 
سوریه، عقب نشینی نیروهای آمریکایی از سوریه و 
پرونده یمن.سخنرانی سیدحسن نصراهلل با المیادین 
که چند روز پیش ضبط شده است، غافلگیری سال 

جدید خواهد بود.

غافلگیری سید حسن 
نصرا... برای رسانه های 
سعودی و صهیونیستی
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تشریح دستاوردهای 4۰ ساله 
انقالب در حوزه سالمت گیالن

منکویی- رشت: دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک-
،دستاوردهای  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
انقالب اسالمی در حوزه سالمت گیالن، تشریح کرد.

دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک-رییس دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن، با اشاره به این که در دوران بعد از 
انقالب اسالمی، شاهد تحوالت کم نظیری در حوزه 
سالمت کشور از جمله در استان گیالن بوده ایم، گفت: 
حضور پزشکان خارجی از جمله هندی، بنگالدشی و 
پاکستانی در کشور، گویای این واقعییت بود که قبل 
از انقالب و حتی در اوایل پیروزی انقالب اسالمی 
نیز کشور در بسیاری از حوزه های سالمت از جمله 
تعداد بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی، پزشکان و 
نیروی انسانی متخصص با مشکالت عدیده ای روبرو 

بوده است.
دکتر یوسف زاده تصریح کرد: از مهمترین برنامه های 
حوزه سالمت در دهه ۶0 در کشور، راه اندازی و ایجاد 
نظام شبکه بهداشت بود که امروز از افتخارات نظام 
سالمت کشور نیز به حساب می آید و حتی از برخی 
از کشورهای دنیا از آن به عنوان الگوی موفق، الگو 
برداری کرده اند.  رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، 
اجرای طرح تحول نظام سالمت را یکی از بزرگ ترین 
و کم نظیرترین دستاوردهای حوزه سالمت کشور 
برشمرد و تصریح کرد: از سال ۹۳ این طرح در راستای 
کاهش پرداختی های هزینه های سالمت از جیب 
مردم اجرایی شد، تا مردم در مراجعه به بیمارستان 
ها، دغددغه ای به غیر از دغدغه بیماری خود نداشته 
باشند. وی ادامه داد: علی رقم چالش هایی که این طرح 
در خصوص تامین منابع با آن مواجه شد، اما تقریبًا 
برای رسیدن به هدفش که همان حداقل پرداختی از 
جیب مردم بود موفق شد و تک تک خانوارهای ایرانی 
از ثمرات ارزشمند آن بهرمند شدند. در ادامه رییس 
دانشگاه علوم پزشکی به برخی از شاخص های حوزه 
سالمت در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: قبل از 
انقالب تعداد استاد در کل کشور 7 هزار نفر بود که 
امروز این عدد به 70 هزار نفر رسیده است. در قبل از 
انقالب ۴00 مقطع تحصیلی داشتیم که در حال حاضر، 

تعداد مقاطع تحصیلی به ۳ هزار مقطع رسیده است.

 امکانات جدید مدیریت ترافیک
 در اسالمشهر 

اسالمشهر  شهرداری  زمان:  خبرنگار  نوری-  لیال 
خودرو تازه ای را برای مدیریت ترافیک در خیابانهای 
شهر تدارک دیده است که بدون نیاز به توقف و صدور 
برگ جریمه کاغذی، تخلفات رانندگان متخلف را ثبت 
میکند. این خودرو به همراه تجهیزات خود توسط 
سازمان مهندسی ترافیک شهرداری در اختیار پلیس 
راهور اسالمشهر قرار گرفته و از همین هفته مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
پارک دوبل که به اعتراف همه رانندگان بالی جان 
از مهمترین  خیابانها و معابر اسالمشهر شده، یکی 
تخلفاتی است که توسط تجهیزات این سامانه متحرک 

ثبت می شود. 
پیشنهاد ما این است که اگر اهل تخلفات رانندگی 
هستید از همین امروز یک فکر اساسی برای اصالح 
سطح  به  حاال  پلیس  دوربین  کنید؛  خودتان  روش 

خیابانهای شهر آمده است. 

خبر

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران تاکید کرد:

همیار مشاور یک راهبرد اثرگذار

ساری - سامان علیزاده: »عسکری نیکزاد« در آیین اختتامیه نخستین همایش 
ملی همیار مشاور ایران که صبح امروز در مجتمع رفاهی فرماندهی انتظامی 
مرکز استان مازندران برگزار شد، اظهار کرد: دوران نوجوانی دوران بحرانی 
است که نوجوان در کشاکش کودکی و جوانی قرار دارد و در این میان 

فشارهای روانی بر او ایجاد می شود.
به گزارش زمان به نقل از اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و 
پرورش مازندران؛ وی با اشاره به اهمیت مشاوره در این سنین افزود: اگر 
مشاوره خوبی در این سنین به نوجوانان ارائه نشود قطعا آسیب خواهند دید 
و بهترین مشاوره هم در این سنین می تواند توسط همساالن انجام شود. 
این همیار مشاوران می توانند با آموزش های الزم مشاوره های مناسبی 

ارائه دهند.
این مسئول با بیان اینکه همیار مشاور باید به عنوان یک تشکیالت باشد، 
تصریح کرد: همیار مشاور به عنوان یک راهبررد در سراسر جهان پذیرفته 
شده و وظایفی برای آنان در نظر است. برقراری ارتباط نزدیک، همکاری با 
مشاور مدرسه، کمک به مشاور مدرسه در زمینه شناخت مشکالت دانش 
آموزان و ارائه خدمات راهنمایی در زمینه مهارت های تحصیلی و اجتماعی با 
نظر مشاور از جمله این وظایف است.مدیرکل آموزش و پرورش مازندران 
خاطرنشان کرد: آموزش این موضوع که مسائل دانش آموزان به عنوان راز در 
نزد خود نگاه دارد و از نصیحت بپرهیزد بسیار مهم است. موقعی که دانش 
آموزان را خطری تهدید می کند سریع ترین زمانی که می شود مشاوره ارائه 
داد توسط همین همیاران است چون در سنین مشترکی هستند و به حال و 
هوای هم آشنایی دارند.نیکزاد با بیان اینکه مشاوره با افراد خردمند سبب 
موفقیت می شود، یادآور شد: مخالفت با مشاور عاقل موجب هالکت فرد 
می شود. در این راستا دانش و تخصص در این زمینه باید برای دانش آموزان 
مشاور در نظر گرفته شده و باید کاری کنیم همیاران مشاور در کار خبره 
باشند و با تمام جزییات کار آشنا باشند. وی با تأکید براینکه همیار مشاور 
باید دیندار و باتقوا باشد، گفت: افرادی که کار مشاوره انجام می دهند باید 
با همساالن خود صمیمی و خیرخواه باشند. چون همیار مشاور می تواند 
باعث مسئولیت پذیری دانش آموزان و تقویت رشد فردی و اجتماعی و 
مشاکرت پذیری و مهیا ساختن برای تصمیم سازی و تصمیم گیری سالم 
و درست شود.مدیرکل آموزش و پرورش مازندران افزود: جامعه آنقدر در 
حال پیشرفت است که دیگر انگ هایی که در سال های قبل زده می شد 
خبری نیست و مردم ما پذیرفته اند که مشاوره فرایندی عقالنی و علمی است 

و کسی که به مشاور مراجعه می کند فردی آگاه است

1119 میلیارد تومان سرما یه گذاری بخش خصوصی 
در تاسیسات فاضالب اصفهان 

بهادری- اصفهان: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت:از 
سال ۹۲ تا کنون 1۹ پروژه در بخش فاضالب با سرمایه گذاری 111۹ میلیارد 

تومانی بخش خصوصی در سطح استان اصفهان عملیاتی شد .
مهندس هاشم  امینی با اشاره به اجرای تاسیسات فاضالب در شهرهای 
مبارکه و لنجان که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار 
گرفت  عنوان کرد: سرعت اجرای تاسیسات فاضالب در شهرهای مبارکه، 
کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، زرین شهر ، چمگردان ،زاینده رود، سده و لنجان  
و ورنامخواست با مشارکت  بخش خصوصی 1۴ برابر میانگین ۲۵ سال 
گذشته بوده است . وی افزود:از سال ۶8 تا ۹۲ حدود 1۶۵ کیلومتر شبکه 
 ، زرین شهر  ،کرکوند،زیباشهر،دیزیچه،  مبارکه  های   در شهر  فاضالب 
چمگردان ،زاینده رود، سده و لنجان  و ورنامخواست اجرا شد از سال ۹۲ تا 
کنون بیش از ۵70 کیلومتر شبکه فاضالب در این شهرها اجراء شده است. 
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با بیان اینکه  هم اکنون اجرای 
تاسیسات فاضالب  در شهرهای مبارکه،کرکوند،زیباشهر،دیزیچه، زرین شهر 
، چمگردان ،زاینده رود، سده و لنجان  و ورنامخواست به پیشرفت فیزیکی 
8۹ درصدی رسیده است اعالم کرد: مطابق  با انعقاد قرارداد بیع متقابل میان 
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان و شرکت فوالد مبارکه در راستای 
اجرای شبکه فاضالب در مقابل تخصیص پساب  مقرر گردید ۶۴0 کیلومتر 
شبکه فاضالب در این شهرها اجرا شود که تا کنون ۵70 کیلومتر از این رقم 

عملیاتی شده است.

خبر

در جریان سفر معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( و مدیرعامل بنیاد برکت به شرق 
و  اقتصادی  توانمندسازی  طرح  دو  تهران،  استان 
اشتغال زایی بنیاد برکت با حجم سرمایه گذاری  7۲ 

میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش زمان؛ معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( ایجاد اشتغال پایدار در سال حمایت 
از کاالی ایرانی را سیاست اصولی این ستاد برشمرد.
دکتر سیدمصطفی سیدهاشمی در آیین بهره برداری 
از اولین طرح آسمان )آیین نامه ی سرمایه گذاری و 
اشتغال نیروی انسانی( بنیاد برکت در استان تهران و 
افتتاح یک طرح توانمندسازی اقتصادی بنگاه محور 
در زمینه ی تولید ورقه ی ام دی اف مالمینه، با بیان این 
مطلب افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از 
ایجاد کسب وکارهایی که منجر به اشتغال و فراهم 
مناطق  ساکنان  برای  شغلی  فرصت های  آوردن 
و  استقبال  می شود،  توسعه یافته  کم تر  و  محروم 

حمایت می کند.
وی تصریح کرد: در ستاد اجرایی فرمان حضرت 

این است که کارهای کوچک  بر  اعتقاد  امام)ره(، 
و متوسط در زمینه ی اشتغال، بخشی از مشکالت 
کشور را حل می کند.معاون هماهنگی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( با اشاره به طرح اشتغال زایی 
بومهن  در شهر  بهره برداری  آماده ی  اجتماع محور 
اظهار داشت: این طرح با سرمایه گذاری بنیاد برکت 
وابسته به این ستاد، زمینه ی ایجاد اشتغال را برای 1۳ 

نفر به طور مستقیم فراهم آورده است. 
دکتر سیدهاشمی در تشریح ویژگی ها و امتیازات 

طرح افتتاح شده گفت: کارآفرین این پروژه جزو 
خانواده ی معظم شهداست و این یک ارزش است 
که خانواده ی شهید در بحث ایجاد کسب وکار ورود 
کرده است. هم چنین نیروی انسانی قابل قبولی با 
سرمایه ی اندک در این طرح مشغول به کار شده اند. 
از سوی دیگر، کسب وکاری مورد نیاز جامعه است و 
از دل یک کارگاه کوچک، نتایج بزرگی حاصل شده 
است.وی افزود: بسیاری از  طرح های اشتغال زایی 
به  کشور  سراسر  در  زودی  به  آسمان  الگوی 

بهره برداری خواهند رسید. تا به امروز 17 استان، 77 
شهرستان و ۲۳00 روستا تحت پوشش طرح های 
اشتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت قرار گرفته اند 
و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 10 هزار 

فرصت شغلی از این طریق در کشور ایجاد شود.
حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  هماهنگی  معاون 
امام)ره( دارا بودن توجیه اقتصادی، سرمایه گذاری 
الزم، استفاده از فناوری های روز و به کارگیری نیروی 
انسانی را از جمله شرایط پروژه های حمایت شده 
در طرح اشتغال زایی آسمان اعالم و تصریح کرد: 
ستاد اجرایی نهایت همکاری و حمایت و پشتیبانی 
مدیرعامل  می دارد.  اعمال  پروژه هایی  از چنین  را 
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( نیز در آیین های افتتاح و بهره برداری از دو 
طرح اجتماع محور و بنگاه محور برکت در مناطق 
کم تر برخوردار استان تهران گفت: 1۴0 پروژه در 
مردمی  سرمایه گذاری  )آیین نامه ی  آسمان  طرح 
اشتغال نیروی انسانی( با ظرفیت اشتغال 1۴00 نفر 
برای اجرا در سال های ۹7 و ۹8 پیش بینی شده است.

معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تأکید کرد:

ایجاد اشتغال پایدار در سال حمایت از کاالی ایرانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  فاطمه  یاخچی بیگلو دارای شناسنامه شماره  11۵۴   بشرح دادخواست به 
کالسه  ۹7۲01۹  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان لیال جعفر نوه سی بشناسنامه ۴۹1۶۴   در تاریخ۹0/۵/۲۵ اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  فاطمه  یاخچی 
بیگلو فرزند  محمد  –ش ش  11۵۴  خوی  مادر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

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

آگهی مفقودی
سفید  رنگ   1۳88 مدل  پیکان  وانت  خودروی  مالک  حدادیان  اله  ولی  اینجانب 
ایران ۵7۳  ج۵۹  به شماره موتور11۴88080۶۹۶  انتظامی ۳1  روغنی به شماره 
به شماره شاسی NAAA ۳۶ AA 7 AG 8۹00۲۵ به علت فقدان اسنادفروش 
لذا  است  نموده  را  مذکور  کمپانی  سند   ، سبز  برگ   ) )المثنی  رونوشت  تقاضای 
چنانچه هر شخص ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر 
مراجعه  پیکانشهر ساختمان سمند  در  واقع  ایران خودرو  فروش  حقوقی سازمان 

نماید بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهدشد. 
لرستان –خرم آباد

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 1۳۹7۶0۳1801۶000111۴ – مورخ 1۳۹7/۹/۲7 هیات  اول 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  
بالمعارض متقاضی  آقای اسمعیل  پدواز فرزند ابراهیم  به شماره  شناسنامه  ۴  
صادره  از رحیم  آباد  به شماره  ملی  ۶۳1۹8۴1۶80 در ششدانگ  یک قطعه  زمین  
مشتمل  بر بنای  احداثی  ) ساختمان(  به مساحت ۲80/۴8  متر مربع   پالک ۵1۲  
فرعی  از  17۵  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از پالک  - فرعی  از 17۵  اصلی  
واقع در  قریه  گلدشت  خریداری  شده  از مورد نسق  مالک  رسمی  آقای  ابراهیم 
پدواز محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی 
به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 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.
1031- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/11/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/1۶

آگهی فقدان سند مالکیت
 ششدانگ پالک ثبتی بشماره ۶/8۹8 اصلی بخش ۴ خوی در دفتر امالک جلد ۵7 
صفحه ۲۵ ذیل ثبت ۶۵8۹ بنام اقای عبداله مرزی ثبت و سند مالکیت آن صادر و 
تسلیم گردیده سپس نامبرده »با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  مفقود 
گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده 
1۲0- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک 
مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر 
نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس 
از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت 
یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را 
طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک 
نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.در ضمن مورد ثبت برابر سند رهنی شماره 
۲۳۵7 مورخه 88/8/17 دفتر 1۲ خوی در قبال مبلغ 1۳۹۹۲۴۶00 ریال نزد بانک ملی 

ایران در قید رهن میباشد
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

آگهی احضار متهم 
محمدی  رامین  شکایت  خصوص  در   ۹70۹۹8۶۶1۳000۴0۹ کالسه  پرونده  در 
زرین چقایی فرزند داود دائر برکالهبرداری رایانه ای علیه میثم علی اکبری  فرزند 
عباس به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای ماده 17۴ قانون آیین 
نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا ظرف ۳0 روز در  دادرسی کیفری مصوب 1۳۹۲ 
شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور 

در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر نظر بعمل می آید .
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد –محسن چراغی .

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
اول  هیات    1۳۹7/7/1۲ مورخ   – رای  شماره 1۳۹7۶0۳1801۶00071۲  برابر   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  
 - شناسنامه   به شماره   فرزند سهراب  خلیل شریفی  آقای  متقاضی   بالمعارض 
قطعه   ملی ۲۶800۳۹7۶۹ در ششدانگ  یک  به شماره   آباد   از رحیم   صادره  
زمیمن مشتمل  بر یک باب  خانه  به مساحت  ۲۹1/۵۳  متر مربع  پالک ۲1۴  
فرعی  از 17۴ اصلی  مفروز  و مجزی شده  از پالک - فرعی  از 17۴  اصلی  واقع 
در  قریه  جعفرسرا خریداری  شده  از مورد مالکیت سازمان  اموال  و امالک محرز 
گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  
روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  
دو  ماه  اعتراض خود رابه 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.
963- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/10/18 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/۲

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای  شماره 1۳۹7۶0۳1800800۳7۹۴ – مورخ 1۳۹7/۹/۲8 هیات  اول/   
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد   دوم موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  
بالمعارض متقاضی  آقای ضیاء  عاشوریان  فرزند  احمد  بشماره  شناسنامه  ۳0۳۶ 
صادره  از رودسر  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  بنای  احداثی  به 
مساحت  1۶8/۳7  متر  مربع  به شماره  پالک  ۹87  فرعی  قسمتی  از قطعه  ۳0  
تفکیکی  از 70  اصلی  واقع  در دریا  وارسر  بخش  ۲۹ گیالن  خریداری  از 
مالک رسمی  ) بنیاد مستضعفان( محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از 
تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 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.

1027- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 
تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/11/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/1۶

شهردار مالرد تاکید کرد:

 جدیت در پیگیری بهسازی بافت 
فرسوده مالرد

شهردار مالرد گفت: در راستای جلب رضایت 
شهروندان و با توجه به مشکالت ناشی از بافت 
فرسوده شهر مالرد، با جدیت پیگیر بهسازی 
این شهر  در  فرسوده  بافت  رفع مشکالت  و 

هستیم.
خبرنگار زمان مریم علی اکبرزاده: علی سلگی 
در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار زمان گفت: با 
توجه به مهاجرت بی رویه و عدم اعمال کنترل 
های الزم توسط مدیریت شهری در گذشته، 
مساحتی نزدیک به ۲00 هکتار از شهر مالرد 
را بافت فرسوده و نا کارآمد تشکیل داده است 
که متاسفانه بین 1۵0هزار تا ۲00 هزار نفر از 

جمعیت شهر نیز در این محدوده ساکن اند.
مشکالت  برخی  بیان  ضمن  مسوول  این 
ساختمان های واقع در بافت فرسوده از قبیل 
کم  ناکافی، عرض  پایداری  و  استحکام  عدم 
وضعیت  نیز  و  اجتماعی  مشکالت  معابر، 
دسترسی اظهار داشت: خوشبختانه در خالل 
تعامل مناسب با ستاد بازآفرینی شهری، مجموعه 

و  شهرداری  چندین  که  شهرستانی  مدیریت 
شورای اسالمی را شامل می شود، برنامه ای 
موثر و مدون در راستای رفع این مشکل ارائه 
داده است، فاز اول مطالعاتی انجام گردیده و بر 
اساس آن دفاتر تسهیل گری در سه محله هدف 
در شهر مالرد مشخص شده و آغاز به فعالیت 

کرده اند.
بر مشکالت  تاکید  با  ادامه  شهردار مالرد در 
زندگی در بافت فرسوده در پیامی از شهروندان 
شهر مالرد درخواست کرد: ))شهروندان عزیز 
همواره مد نظر داشته باشند که پیش از خرید 
اخذ  را  الزم  استعالمات  حتما  ملک  هرگونه 
کرده تا مبادا تنها به علت قیمت پایین برخی 
امالک دائما نگران خطرات ناشی از حوادث 
یا زلزله های احتمالی باشند. شهرداری مالرد 
نیز  با جدیت سعی بر سوق دادن بافت فرسوده 
و  نو  ایجاد سازه های  و  بازآفرینی  به سمت 

مستحکم خواهد داشت.((
مهندس سلگی با بیان این نکته که دستگاه های 
خدمت رسان باید در راستای تحقق آینده ای 
بهتر برای شهروندان با یکدیگر تعاملی مساعد 
داشته باشند اذعان داشت: الزم است در هنگام 
مواجهه با برخی قوانین و مقررات خشک و 
دست وپاگیر، دستگاه های خدمت رسان نیز 
از خود انعطاف کافی نشان داده و در راستای 
خدمت به مردم و بهبود روند مدیریت شهری با 
یکدیگر و همچنین با شهرداری هماهنگ عمل 
کنند. وی در پایان ضمن اشاره به نگرش درست 
و منطقی مجموعه شورای اسالمی شهر مالرد 
در تسهیل امور شهروندان خاطرنشان کرد: از 
ریاست و اعضای شورای اسالمی شهر مالرد 
تقدیر و تشکر داریم که با همیاری ایشان بهره 
جهت  شهر  شاخص  های  پروژه  از  برداری 

استفاده بهینه شهروندان محقق شده است.

25 هزار هکتار از اراضی بیابانی البرز 

کانون ریزگرد داخلی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با 
بیان اینکه ۴۵ هزار هکتار اراضی بیابانی در استان 
وجود دارد، گفت: ۲۵ هزار هکتار از این عرصه ها 

کانون ریزگرد داخلی هستند.
به نقل از ایرنا، حامد فرضی در کارگروه کاهش 
آلودگی هوا و کمیته مبارزه با گرد و غبار استان 
البرز افزود: این کانون ها در بیابان های شهرستان 
اشتهارد و نظرآباد هستند که اگر اقدامات جدی 
برای مهار آن نداشته باشیم با مشکالتی جدی در 

آینده مواجه خواهیم شد.
وی اظهار داشت: یکی از اقدامات برای مهار این 
بحران احیای این بیابان ها و بیابانزدایی با گونه 
های مقاوم گیاهی می باشد که برای این موضوع از 
ظرفیت و پتانسیل نهالستان بزرگ کرج استفاده می 
کنیم.وی گفت: نهالستان بزرگ کرج به مساحت 
1۳۶ هکتار می باشد که 100 هکتار آن در اختیار 
شهرداری و ۳۶ هکتار آن در اختیار منابع طبیعی 
و  کاشت  با  طبیعی  منابع  افزود:  است.فرضی 
پرورش ۳۵ گونه جنگلی و بومی غیرمثمر مقاوم 
به کم آبی اقدام به نهالکاری در عرصه های ملی و 
بیابانی استان می کند.وی اظهار داشت: هم اکنون 
در این نهالستان ۲ میلیون اصله نهال پرورش پیدا 
می کند که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده 
در یک افق پنج ساله قرار است به 10 میلیون اصله 
نهال برسد. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان البرز گفت: این نهال ها نه تنها نیاز داخلی 
استان را تامین می کند بلکه به استان های دیگر 
نیز فرستاده می شود به طوریکه در هفته منابع 
طبیعی سال گذشته ۵00 هزار اصله نهال در استان 
توزیع شد و قرار است تعداد نهال ها در هفته منابع 
طبیعی سال جاری به 700 هزار اصله نهال برسد.
وی همچنین به اقدامات شهرداری برای استفاده از 
آب آشامیدنی برای توسعه فضای سبز و استفاده از 
گونه های کم آب بر و کاهش میزان چمن کاری در 

فضای سبز و بلوارها اشاره کرد و گفت: شهرداری 
کارهای خوبی را انجام داده است.وی ادامه داد: 
عمده کانون ریزگرد استان در منطقه اشتهارد است 
که دالیلی مثل ایجاد کانال زهکش و افت شدید 
منابع آب زیرزمینی موجب شده که هزینه های 
تثبیت عملیات در بیابان صرف آبیاری گونه های 
کشت شده بشود که یکی از مشکالت عدیده برای 

عدم توسعه جنگل و فضای سبز است. 
وی گفت: از محل اعتبارات سفر رئیس جمهوری 
به استان ۲00 میلیارد ریال اعتبار برای جلوگیری 
اختصاص  استان  ریزگرد  های  کانون  توسعه  از 
یافت که از محل این اعتبار ۴ هزار هکتار عملیات 

بیابانزدایی در منطقه داشتیم.
فرضی ادامه داد: برای اجرای طرح ها و عملیات 
ها سعی شده جوامع محلی توانمندسازی شده و 
از ظرفیت مشارکت مردم استفاده شود زیرا در غیر 
اینصورت به نتایج مطلوب در برنامه های راهبردی 
مدنظر نمی رسیم. وی یادآور شد: برای ۴۵ هزار 
هکتار بیابان استان طرح مطالعاتی انجام شده و 10 
هزار هکتار کاشت نهال در بیابان انجام شده است.
وی گفت: همچنین آبیاری و مراقبت عرصه های 
کشت شده به مساحت 10 هزار هکتار اجرا شده 
و قرق و حفاظت از عرصه های نهال کاری شده 

توسط بخش خصوصی را داشته ایم.
اینکه در استان ۳۴۵ هزار هکتار  بیان  با  فرضی 
افزود: اجرای طرح ها در  عرصه مرتعی داریم، 
مراتع بیش از ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است.وی یکی از عوامل تهدید کننده را استفاده 
بیش از حد ظرفیت از مراتع در چرای دام دانست 
برابر  تا سه  از سال ۹۴  قبل  تا  داشت:  اظهار  و 
ظرفیت مراتع چرای دام داشتیم که اکنون با تعامل 
با استان های همجوار ظرفیت دام با ظرفیت مراتع 
به حد یکسانی رسیده که در کاهش سیل و پوشش 

گیاهی مراتع بسیار تاثیرگذار است.

آگهی ابالغیه
پرونده:۹70۹۹8۶1۹۵80017۳- ابالغنامه:۹71010۶1۹۵808۴81-شماره  شماره 
ابالغ  تنظیم:1۳۹7/10/۲۹-مشخصات  شعبه:۹70۲۴8-تاریخ  بایگانی  شماره 
پدر:خلیل۴- خانوادگی:دورقی۳-نام  حقیقی:1-نام:سعیده۲-نام  شونده 
خرمشهر- خرمشهر-  خوزستان-شهرستان  کدپستی:۵-کدملی:۶-نشانی:استان 
وقت  ابالغ  شهرداری:آگهی  آبان-خیاطی7-منطقه  نبش  میخک  خیابان  طالقانی 
دورقی. وسعیده  عبداالمیرترکیان  آقای/خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی 
آقای/عبداالمیرترکیان  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مهراقتصاد  بانک  خواهان 
پرونده  وبه شماره  ارجاع  این شعبه  به  که  مطالبه مطرح  دورقی خواسته  وسعیده 
سابق( حقوقی  اهواز)۲0  شهرستان  حقوقی  عمومی  کالسه۹70۲۴8شعبه11دادگاه 
دستوردادگاه  حسب  که  مورخ1۳۹7/1۲/8ساعت11تعیین  رسیدگی  ووقت  ثبت 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده7۳قانون  موضوع  طبق 
ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی  نوبت  یک  مراتب  ودرخواست خواهان  خوانده 
مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  گرددتاخوانده ظرف  می 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه20دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-پناهی

آگهی مفقودی
زاده  بهروزجشان  بشماره178۲۳۴۹بنام  تحصیالت  پایان  موقت  گواهینامه 
دولتی  مدیریت  رشته  ازدهدشت  ۵۹۹۹۹۵۲18۲صادره  ملی  فرزندشهبازبشماره 
مفقودگردیده  آزاداسالمی واحدباغملک  ازدانشگاه  ناپیوسته صادره  کاردانی  مقطع 
اول:۹7/11/۲-نوبت دوم:۹7/11/17-نوبت  نوبت  باشد.  اعتبارساقط می  وازدرجه 

سوم:۹7/1۲/1        
شهرستان باغملک

متن آگهی
لیزینگ  شرکت  تنظیم:۹7/11/1-خواهان  شعبه:۹70۶۵۳-تاریخ  بایگانی  شماره 
فر۲- نیک  خواندگان1-رضوان  بطرفیت  ملی  بانک  گذاری  سرمایه  گسترش 
سیدمحسن سیدمشهدی بخواسته مطالبه تقدیم دادگاه های عمومی اهوازنموده که 
جهت رسیدگی به شعبه۹دادگاه حقوقی اهوازواقع دراستان خوزستان-اهوازانتهای 
عامری اول نیوسایدمجتمع قضایی تندگویان ارجاع وبه کالسه۹70۶۵۳ثبت گردیده 
تعیین شده است وبه علت مجهول  که وقت رسیدگی آن۹8/1/۲7ساعت11صبح 
آیین  تجویزماده7۳قانون  وبه  ها  خواهان  ودرخواست  خواندگان  بودن  المکان 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت 
واطالع  ازنشرآگهی  پس  شودتاخواندگان  می  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  دریکی 
ازمفادآن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست 

وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه9دادگاه حقوقی اهواز-قاسمی زنگنه

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  بشناسنامه1۹۵صادره  پدرغالمحسین  پورامیرنام  بانوراضیه 
داده که ۹70۶۵۳/۶/۹7مرحوم  تقدیم وتوضیح  بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
درتاریخ۹7/۹/۲۶دردزفول  دزفول  ۵۵۳۵7صادره  پوربشناسنامه  غالمرضاجاللی 
متوفی(۲-مهدی  باال)زوجه  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه 
)پسران  پوربشناسنامه۶۴۳دزفول  پوربشناسنامه81۲0دزفول۳-محمدجاللی  جاللی 
پوربشناسنامه  جاللی  پوربشناسنامه110۴دزفول۵-اکرم  جاللی  متوفی(۴-مریم 
1۹۹00۹۴181دزفول)دختران متوفی(والغیر.پرونده کالسه۹70۶۵۳/۶/۹7درشعبه۶ثبت 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  گردید. 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادر وهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف دزفول

آگهی حصروراثت
ازرامهرمزدرخواستی  بشناسنامه1۶۲7۲صادره  پدرامین  نام  زاده  رشگ  بانوفاطمه 
امین  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
درتاریخ1۳۹7/۹/۲۶دردزفول  آزادگان  دشت  بشناسنامه781۳صادره  زاده  رشگ 
اقامتگاه دائمی خودفوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی باال۲- سکینه رشگ زاده 
ازدزفول  بشناسنامه۴۶۹۹صادره  زاده  رشگ  دزفول۳-بدریه  بشناسنامه۲88صادره 
رشگ  ازدزفول۵-مریم  بشناسنامه1۹۹0۶۶8۹17صادره  زاده  رشگ  ۴-زینب 
زاده  رشگ  متوفی(۶-عباس  ازرامهرمز)دختران  صادره  بشناسنامه1۶۲7۳  زاده 
بشناسنامه۲1۴۶صادره ازدزفول7-محمد رشگ زاده بشماره ملی1۹۹0۳7۵8۵۵صادره 
ازدزفول)پسران  1۹۹010۶00۵صادره  ملی  بشماره  زاده  ازدزفول8-جعفررشگ 
متوفی( آزادگان)زوجه  ازدشت  بشناسنامه۳۴۲۴صادره  صافی  متوفی(۹-زهرابیت 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  والغیر.اینک 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس 
به جزسری  نامه  داردواالگواهی صادروهروصیت  تقدیم  دادگاه  به  ماه  ظرف یک 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه دادگاه عمومی دزفول
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 بسیج زنان: قانون منع کودک همسری
 اجرا نمی شود

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: قانون، ازدواج زیر 1۳ سال 
دختران را ممنوع کرده است اگر هم جایی انجام شود، خالف است، البته این 
ممنوعیت به فرهنگ سازی نیاز دارد و هنوز در نقاطی این نوع ازدواج ها رخ 
می دهد. رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: قانون، ازدواج زیر 1۳ 
سال دختران را ممنوع کرده است اگر هم جایی انجام شود، خالف است، البته 
این ممنوعیت به فرهنگ سازی نیاز دارد و هنوز در نقاطی این نوع ازدواج ها 

رخ می دهد.
مینو اصالنی درباره ازدواج دختران زیر 1۳ سال افزود: طبق قانون در کشور 
ازدواج زیر 1۳ سال غیرقانونی است و این قانون وجود دارد، اگر هم آماری از 
چنین ازدواج هایی وجود دارد در مراکز ثبت احوال ثبت نمی شود و حتما برای 
کسی که غیرقانونی عمل کند مشکالتی به وجود می آید. وی گفت: باید قانون 
اجرا شود. این قانون قابل اجرا است و خیلی خوب است که قانون ازدواج زیر 
1۳ سال را ممنوع کرده است و اگر کسانی این قانون را رعایت نمی کنند باید 
با آن ها برخورد کرد و معتقدم اگر این قانون به درستی اجرا شود دیگر به طرح 
جدیدی نیاز نداریم و مجلس باید بتواند بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد.

سینا کلهر، مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس پیشتر گفته 
بود که هر ساله حدود ۴0 هزار ازدواج زیر 1۴ سال در کشور ثبت می شود 
که استان های زنجان، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی به ترتیب رتبه های 

نخست تا سوم این آمار را از آن خود کرده اند.

شنا کردن باعث تقویت عضالت می شود

متخصص ارتوپدی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار 
داشت: در سال های گذشته پزشکان برای درمان کمردرد استراحت طوالنی 
مدت تجویز می کردند اما در حال حاضر می گویند ۳ تا ۵ روز استراحت درد 
کمر را کاهش می دهد. به گزارش پیام زمان از روابط عمومی انجمن جراحان 
ارتوپدی ایران، دکتر مسعود شایسته آذر اظهار داشت: درمانی کوتاه مدت درد 
را ساکت می کند ولی برای جلوگیری از عود مجدد این بیماری نیاز به بازتوانی 

چند ماهه است که باید انجام گیرد.
وی افزود: بعد از استراحت،  برنامه های بازتوانی برای تقویت عضالت ستون 
مهره ای کمری به منظور برداشتن فشار از روی ستون مهره و همچنین روش 
هایی که موجب تغییراتی در سبک زندگی می شود، در دستور کار این افراد 

قرار گیرد.
شایسته آذر افزود: اگر قرار است از بروز و شیوع کمردرد کاسته شود، باید 
برنامه هایی برای جامعه تدوین شود تا افراد از دهه دوم زندگی تمریناتی را 
برای تقویت  عضالت اطراف ستون مهره در کنار کارهای روز مره زندگی، 
انجام دهند.این متخصص ارتوپدی بیان داشت: شنا کردن و انجام نرمش 
های مخصوص تقویت کننده عضالت از جمله کارهای است که می تواند 
باعث تقویت عضالت شود تا افراد به راحتی دچار دردهای کمر یا ضایعات 
ستون مهره ای نشوند. وی افزود: مهمترین کار بازتوانی این است که قدرت  
عضالت اطراف ستون مهره ای را افزایش می دهد تا فشارهای کاری روزمره 

و به دیسک و مهره ها فشار کمتری وارد کند.

خبر

 وجود 1٥تا19 معتاد متجاهر
 در پایتخت 

مدیرکل بهزیستی استان تهران از صدور مجوز مرکز 
نگهداری از معتادان متجاهر »کهریزک« طی این هفته 

خبر داد.
اینکه در سال ۹7 بودجه  بیان  با  بیات نژاد  داریوش 
سازمان بهزیستی برای ساماندهی و پذیرش ۶7۵0 نفر 
بوده است، گفت: سازمان بهزیستی از ابتدای سال تا 
کنون بیش از 10 هزار معتاد را غربالگری و ساماندهی 
کرده است. وی با بیان اینکه برای انجام درست و به 
موقع خدمات بهزیستی الزم است تا بودجه سازمان 
بهزیستی در این حوزه هم به موقع پرداخت شود و 
هم افزایش یابد، افزود: انتظار ما از مسئوالن این است 
که با توجه به کثرت تعداد معتادان متجاهر در استان 
تهران توجه ویژه ای برای تخصیص بودجه در این 

استان داشته باشد.
مدیرکل بهزیستی استان تهران با بیان اینکه در مجموع 
بین 1۵ تا 1۹ هزار معتاد متجاهر در استان تهران به سر 
می برند، اظهار کرد: از آنجایی که تهران دارای بیشترین 
آمار معتادان متجاهر در کشور است باید برای حل 
مشکل و ساماندهی آنان در تهران ظرفیت سازی شود. 
بهزیستی نیز معتقد است برای داشتن بهترین عملکرد 
در این حوزه و افزایش کیفیت خدمات به این گروه 
باید هرچه بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی استفاده 
کرد و دولت نیز در این فرایند نقش نظارتی داشته 
مورد  متجاهر  معتادان  ساماندهی  افزود:  وی  باشد. 
تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد و همه دستگاه های 
حاکمیتی باید برای حل این مشکل در کنار هم قرار 
بگیرند و از همه ظرفیت های موجود برای پیشگیری 

از آسیب های اجتماعی استفاده کنند.
بیات نژاد با اشاره به اینکه براساس حکم مقام معظم 
رهبری تمام نهادهایی که ظرفیت دارند می توانند در 
این بخش فعالیت کنند، تصریح کرد: در حال حاضر 
سپاه و بسیج اعالم آمادگی کرده اند. همچنین نیروی 
انتظامی نیز ظرفیت هایی برای این منظور ایجاد کرده 
مرکز  آماده سازی  به  می توان  آن  از جمله  که  است 
کهریزک که قرار است بعد از دریافت مجوز با نام 

»سروش« فعالیت کند، اشاره کرد.
مرکز  این  سازی  آماده  پروسه  بیات نژاد،  گفته  به 
در حال طی شدن است و طی این هفته با بررسی 
کادر تخصصی مورد نیاز از سوی سازمان بهزیستی، 
مجوز آن صادر می شود. وی با اشاره به اینکه در زمینه 
ساماندهی معتادان متجاهر اجماع خوبی در کشور 
به وجود آمده است، افزود: با حضور آقای محسنی 
بندپی، رئیس سابق سازمان بهزیستی در استانداری 
تهران نیز همزمان با آغاز فصل سرد و کاهش دمای 
پایتخت با سازمان بهزیستی همکاری های الزم را انجام 

داده است.

خبر

محمد مهدی تندگویان )معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش 
و جوانان( با اشاره به افزایش سن جوانی در کشور گفت: نزدیک به 
یک سال است که در خصوص این موضوع در ستاد ملی ساماندهی 
امور جوانان بحث و بررسی می شود.طی یک سال گذشته در این 
مورد با همه دستگاه ها مکاتبه و از آنان درخواست کردیم که نظرات 

خودشان را نسبت به تغییر سن جوانی در ایران به ما اعالم کنند.
وی ادامه داد: از مجموعه ۲۳ دستگاهی که عضو ستاد ساماندهی 
هستند نظرات را اخذ کردیم و در ادامه آن خواستیم که این تغییرات 
در رده سنی جوانی ایجاد شود. در نقاط مختلف جهان تقریبا وحدتی 
برای این قضیه وجود ندارد و در کشورهای مختلف با توجه به نوع 

توسعه یافتگی شان و سن امید به زندگانی متفاوت است.
تندگویان با بیان اینکه در بسیاری از اجالس های حوزه جوانان معموال 
تا رنج سنی ۳۵ سال به عنوان رده سنی جوان در کشورهای مختلف 
مطرح است، گفت: در برخی کشورها ممکن است سن جوانی از ۳۵ 
سال بیشتر باشد. البته ما در این خصوص دو مشکل دیگر هم داشتیم، 
یکی اینکه در ایران کف سن جوانی 1۵ سال و سقف آن ۲۹ سال 
بود و عمال سن 1۵ تا 18 سال رده ای بود که ما نمی توانستیم هیچ 
کاری برای جوانان انجام دهیم و در واقع آنها نمی توانستند وارد عرصه 

قانونی کار و اشتغال شوند.
گفت:  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
درخواست کردیم که کف سن جوانی به 18 و سقف آن به ۳۵ سال 
برسد که در حقیقت گستره خدماتی که به جوانان می دهیم افزایش 
یابد و بهتر بود که یک رِنجی را در نظر بگیریم که کامال توانمند باشند 

و بتوانند وارد بازار کار شوند.
او به پروسه طوالنی مدت تحصیل در کشور اشاره کرد و گفت:  با 
توجه به مدل تحصیالتی که در ایران داریم و بحث امر سربازی، اگر 
کسی بخواهد تا مقطع دکتری تحصیل کند و بعد وارد پروسه سربازی 
شود عمال وارد ۲۹ سالگی می شود که در این مقطع ما نمی توانیم 
به آنها خدماتی بدهیم تا وارد بازار کار و اشتغال شوند. بنابراین ما 
درخواست کردیم با توجه به مدل اشتغال در کشورمان و با توجه به 
افزایش امید زندگی در ایران که در حقیقت وزارت بهداشت وسازمان 
ازدواج  سن  افزایش  همچنین  و  داده اند  را  آن  گزارش  بهزیستی 

درخواست کردیم رنج سن جوانی افزایش یابد.
تندگویان در پاسخ به این سوال که عالوه بر اشتغال چه محورهای 
دیگری برای این تصمیم مد نظر بوده است؟ گفت: موضوع ازدواج 
یکی از موضوعات مهم است، در حال حاضر میانگین سن ازدواج 

در کشور ما در حال رسیدن به سن ۳0 و ۳1 سال است و اگر ما 
می خواستیم سن جوانی را تا ۲۹ سال حفظ کنیم افرادی که در رنج 
سنی بعد از ۲۹ سال ازدواج می  کردند تحت پوشش خدمات جوانان 
قرار نمی گرفتند و این یکی از مشکالت ما در کشور بود. یکی از 
برنامه ها و اهداف ما تالش برای کاهش میانگین سن ازدواج است، 
ولی واقعیت امروز اجتماع می گوید به هر حال این سن افزایش پیدا 
کرده است. وی اضافه کرد:  در نهایت جمع بندی دستگاه ها بر این بود 
که رنج سنی را تغییر دهیم و مرجع تصمیم گیری  هم در این زمینه 
شواری عالی جوانان است. ناگفته نماند طی چهل سالی که از انقالب 
می  گذرد تا به حال در کشور و در مقاطع مختلف سه یا چهار مرتبه 
رنج سنی جوانی تغییر کرده و عددهای متفاوتی داشته است، این بار 

هم درخواست ما بود که تغییر پیدا کند.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به 
این سوال که آیا اکنون شرکت هایی که تا پیش از این افراد را تا ۲7 
سال جذب می کرده االن سن پذیرش نیرو را ۳۵ سال باال خواهند 
برد؟ گفت: مرجع تصمیم گیری برای تشخیص سن جوانانی در کشور 
شواری عالی جوانان است. وقتی به تصویب شورای عالی برسد و 
بعد از ابالغ معاون اول به عنوان رئیس ستاد عمال در همه دستگاه ها 
و نهادهای نظارتی و آماری این سن باید به عنوان رنج سن جوانی 
ارائه وام چهاردرصدی برای ایجاد  لحاظ شود. وی در خصوص 
مراکز مشاوره ازدواج گفت: یک موضوعی تحت عنوان کمک های 
فنی و اعتباری حوزه جوانان داریم، امسال ما با صندوق کارآفرینی 
امید تفاهمنامه ای را امضا کردیم که کارگزارمان در آن حوزه صندوق 
کارآفرینی امید است. عالوه بر حوزه جوانان بحث آموزش های پیش، 
حین و بعد از ازدواج و مراکز مشاوره در اختیار وزارت وزرش و 
جوانان است ما برای اینکه بتوانیم تعداد و خدمات آن مراکز را افزایش 
دهیم درخواست کردیم کمک های فنی و اعتباری مان افزایش یابد. 
تندگویان در پایان اظهار داشت: بلکه کسانی که صالحیت اخذ دفاتر 
مشاوره را دارند و می خواهند فعالیت های مشاوره ای در حوزه جوانان 
را آغاز کنند مورد حمایت قرار خواهند گرفت و ما در تفاهم نامه قید 

کردیم که با معرفی صندوق امید بتوانند اقدام کنند.

فرهنگي  کمیسیون  اول  رییس  نایب  ذوالقدر  فاطمه  سیده 
به  تابعیت  اعطاي  قانون  اصالح  الیحه  تصویب  از  مجلس 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایراني با مردان غیرایراني در 

کمیسیون قضائی خبر داد.
ذوالقدر گفت: اعطاي تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج 
اساسي  مطالبات  از  یکي  غیرایراني  مردان  با  ایراني  زنان 
فراکسیون زنان بود که تالشهاي بسیاري براي دفاع از حقوق 

این افراد صورت گرفت.
او افزود: بر این اساس این الیحه با پیگیري انجام شده در 
کمیسیون قضایي مطرح شد به طوري که فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایراني با مردان غیرایراني که قبل یا بعد از تصویب 
این قانون متولد شده یا مي شوند مي توانند با درخواست مادر 
ایراني به تابعیت ایران درایند و یا پس از رسیدن به سن 18 
سال شمسي بدون داشتن مشکالت امنیتي شخصا درخواست 

تابعیت ایران را داشته باشند.

 فرزندان دارای پدر غري ايراین
 اتبعیت یم گیرند  

حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
البرز در خصوص تشدید مقابله با رانندگان مرتکب شرب 
با  کرد:  اظهار  روانگردان  مواد  از  کنندگان  استفاده  و  خمر 
استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس  پیشنهاد  به  توجه 
البرز و به منظور ایجاد امنیت ترافیکی و مقابله قانونمند با 
اثبات حالت مستی رانندگان از طریق  متخلفان در صورت 
پلیس،  اختیار  در  فنی  آزمایشگاهی  تجهیزات  و  دستگاه ها 
عالوه بر مجازات های پیش بینی شده در بند ب. ماده 10 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خودروی مرتکبین به 
مدت دو ماه توقیف خواهد شد. دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان البرز ادامه داد: پس از اتمام مدت توقیف و سیر 
مراحل قانونی نسبت به ترخیص آن بر اساس مقررات اقدام 
شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در زمینه 
چشم  بدون  و  قاطع  هنجارشکنان،  و  متخلفین  با  برخورد 

پوشی برخورد خواهد کرد.

خودرو ر انندگان مست 
توقيف یم شود

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اعالم کرد: ثبت نام 
مرحله دوم وام ضروری پنج میلیون تومانی بازنشستگان این 

صندوق از امروز اول بهمن ماه آغاز شد.
جمشید تقی زاده گفت: امسال و در مرحله نخست ۲00 هزار 
نفر از بازنشستگان تحت پوشش که ثبت نام اینترنتی کردند از 
این تسهیالت بهره مند می شوند و ۲00 هزار نفر دیگر تا پایان 
سال وشش ماهه اول ۹8 از این تسهیالت بهره مند خواهند 

شد.
به گفته وی، این تسهیالت با کارمزد ۴ درصد در اقساط ۳۶ 
ماهه در اختیار بازنشستگان کشوری قرار می گیرد. کل اعتبار 
بازنشستگان  به  ضروری  وام  پرداخت  برای  شده  پیش بینی 

کشوری را ۲0 هزار میلیارد ریال اعالم کرد.
تکمیلی  بیمه  جدید  قرارداد  رونمایی  از  همچنین  زاده  تقی 
بیمه  این  با  افزود:  و  داد  خبر  آینده  هفته  در  بازنشستگان 

بسیاری از مشکالت درمانی بازنشستگان حل خواهد شد.

 ثبت انم وام رضوری
 ابزنشستگان

رئیس انجمن داروسازان تهران بر این عقیده است که علت بحرانی 
شدن صنعت دارو در کشور، سیاست های غلط وزارت بهداشت بوده 

است.
در نشست اعضای هیات مدیره انجمن داروسازان تهران که با حضور 
محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برگزار 

شد، مشکالت و چالش های صنعت داروسازی کشور، مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت. 

در ابتدا، سید حمید خوئی رئیس انجمن داروسازان تهران، با انتقاد 
از سیاست های دارویی وزارت بهداشت در چند سال اخیر و قبل 
از انتصاب سرپرست برای این وزارتخانه، گفت: در ۶ ماهه اول 
امسال پیش بینی وزیر وقت بهداشت این بود که در سه ماهه آخر 
سال ۹7، کمبود دارویی به 110 تا ۲00 قلم خواهد رسید. اما، حاال 
که وارد ماه یازدهم سال شده ایم، این تعداد کمبود به ۵0 قلم هم 
نمی رسد. وی افزود: دلیل آن هم، فداکاری داروسازان بوده است 
که توانسته اند با وام های بانکی، قفسه های داروخانه ها را خالی 
نگذارند. خوئی با عنوان این مطلب که سیاست های دارویی وزارت 

بهداشت جفا در حق صنعت داروسازی بوده است، ادامه داد: این 
وضعیت باعث شده که داروخانه ها عالوه بر اینکه باید به فکر پاس 
کردن چک های ۶ ماه قبل خودشان باشند، بایستی بتوانند خریدهای 
خود را نقدی انجام دهند. رئیس انجمن داروسازان تهران، تاکید 
کرد: سیاست وزارت بهداشت، حمایت از واردات دارو بود و این 
جفا به تولید است. وی خطاب به عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس که حاضر در نشست بود، افزود: اوراق قرضه ای که در 
اختیار قرار گرفته می بایست ۳0 درصد زیر قیمت فروش برود تا 
تبدیل به پول شود.  خوئی با گالیه شدید از سیاست های دارویی 
حاکم بر وزارت بهداشت در دوران وزیر سابق، اظهارداشت: با 
قاطعیت می گویم که در سال های جنگ، وضع داروسازی کشور 

به اندازه امروز خراب نبود.
 محمدرضا شانه ساز عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران  
گفت: این در حالی است که ۵۵0 میلیون دالر ارز واردات کمتر از 
1.۵ درصد نیاز دارویی کشور را تامین می کند و 1۵0 میلیون دالر 
ارز تولید دارو، در حدود 1۹ درصد نیاز داخلی را تامین می کند. 
به گفته عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، شرایط بازار 
دارویی کشور به گونه ای است که بعضی از کمبودها تصنعی بوده و 
می بایست نسبت به اصالح قیمت داروهای تولید داخل اقدام کرد. 
زیرا، ما شاهد قاچاق داروی تولید داخل به آن سوی مرزها هستیم 

و دلیل آن نیز، پایین بودن قیمت دارو است. 

افزایش میانگین سن ازدواج در کشور 

داروی ایرانی قاچاق 
می شود

آگهی حصر وراثت
خانم منیره نوروزی صحنه  دارای شماره شناسنامه  ۵۴۵۳  به شرح دادخواست 
به کالسه ۹7/7۳۴/1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
انفرادی  به شماره شناسنامه ۴۴۶۳۶   در تاریخ  توضیح داده که شادروان حیدر 
1۳۹7/10/۲  اقامتگاه دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر 

است به
منیره نوروزی صحنه  فرزند عزیزعلی  , ش.ش  ۵۴۵۳   ت.ت 1۳۳۴/۹/1۹همسر 

متوفی
هژیر انفرادی  فرزند حیدر  , ش.ش  ۴۹۶0۲1۹۳8۶   ت.ت 1۳۶۴/11/1۲پسر 

متوفی
اهورا  انفرادی  فرزند حیدر  , ش.ش  ۴۹۶00۳۳۴۲8   ت.ت 1۳۶۹/10/۲۴پسر 

متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  نامه  یا وصیت  دارد و  اعتراض  تا هر کسي 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی حصر وراثت
آقای مهرداد احدی  دارای شماره شناسنامه  ۳۲۴0778۹0۴  به شرح دادخواست 
به کالسه ۹7/7۶۲/۲ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان مرضیه حق پناه صحنه  به شماره شناسنامه ۲8   در تاریخ 
منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خودرا   اقامتگاه     8۲/8/18

است به
مهرداد احدی  فرزند مهدی  , شماره شناسنامه ۳۲۴0778۹0۴پسر متوفی
میالد  احدی  فرزند مهدی  , شماره شناسنامه ۳۲۴0۳۴0100پسر متوفی

مهری احدی  فرزند علی اکبر  , شماره شناسنامه ۳۹۵همسر متوفی
بیگم عزیزی دولت آبادی  فرزند آقا  , شماره شناسنامه ۴مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  نامه  یا وصیت  دارد و  اعتراض  تا هر کسي 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی حصر وراثت
آقای حسین احمدی  دارای شماره شناسنامه ۳۲۵800۴۹78  به شرح دادخواست 
به کالسه ۹7/۶۹۵/1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فریدون احمدی  به شماره شناسنامه ۳۲۵7۹۵۶۳۲0   در 
مرحوم  آن  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خودرا   اقامتگاه    1۳۹7/۴/1۲ تاریخ 

منحصر است به
حسین احمدی  فرزند فریدون , ش.ش  ۳۲۵800۴۹78   ت.ت 1۳۶1/1/1 پسر 

متوفی
شایسته احمدی  فرزند فریدون , ش.ش  1۵1۲   ت.ت 1۳۵۶/۵/۵دختر  متوفی

عرفان احمدی  فرزند فریدون , ش.ش  ۳۲۴1۳7۴0۴1   ت.ت 1۳7۴/1/۹پسر 
متوفی

کوروش احمدی  فرزند فریدون , ش.ش  ۴۲   ت.ت 1۳۶۵/۵/۵پسر متوفی
فرخ تاج احمدی  فرزند فریدون , ش.ش  11   ت.ت ۹/۳0/ 1۳۶۳ دختر متوفی

نسرین احمدی  فرزند فریدون , ش.ش  1۳1۴   ت.ت 1۲/1۵/ 1۳۴8 دختر متوفی
سهیال  احمدی  فرزند فریدون , ش.ش  ۶   ت.ت ۳/۲/ 1۳۵۲ دختر متوفی

ثریا احمدی  فرزند فریدون , ش.ش  1۴۵8   ت.ت 7/1/ 1۳۵۳ دختر متوفی
شهناز  احمدی  فرزند فریدون , ش.ش  1۵۹۳   ت.ت ۹/1۶/ 1۳۵۹ دختر متوفی

فرشته احمدی  فرزند فریدون , ش.ش  1۵11   ت.ت 7/1/ 1۳۵۵ دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  نامه  یا وصیت  دارد و  اعتراض  تا هر کسي 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی حصر وراثت
آقای علی فخری  دارای شماره شناسنامه  1۴7۳  به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  نموده و چنین  وراثت  این شورا درخواست گواهی حصر  از   ۹7/7۳۴/۲
داده که شادروان نعمت اله فخری   به شماره شناسنامه -----  در تاریخ ۵۴/۶/1   

اقامتگاه دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
غدیر اله فخری   ف. نعمت اله, ش.ش  ۴۶70    ت.ت 1۶/8/۲   پسر متوفی

نوراله فخری   ف. نعمت اله, ش.ش  770    ت.ت ۳۴/۳/۴   پسر متوفی
شمس اله  فخری   ف. نعمت اله, ش.ش  771    ت.ت ۳7/۶/17   پسر متوفی

اله یار فخری   ف. نعمت اله, ش.ش  1    ت.ت ۴1/10/1۵    پسر متوفی
نبات فخری   ف. نعمت اله, ش.ش  ۵۳۵    ت.ت 18/10/۲  دختر متوفی
نجیبه فخری   ف. نعمت اله, ش.ش  ۶۵0    ت.ت ۳0/7/7    دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  نامه  یا وصیت  دارد و  اعتراض  تا هر کسي 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه

رونوشت آگهی حصر وراثت
دادخواست  بشرح  شناسنامه شماره  ۲7۹0۳8۲8۵۹  دارای  محمدلو  آقای   سجاد 
به کالسه  ۹7۲107    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
تاریخ۹7/10/1۶   در  بشناسنامه  ۵1۵  محمدلو  علی  بابا  شادروان   که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  هادی 
–پسر متوفی/۲-  سجاد   –ش ش ۲7۹0۲۹۹1۴۵  خوی  بابا علی  محمدلو فرزند 
متوفی/۳-  حجت  باباعلی -ش  ش  ۲7۹0۳8۲8۵۹ خوی-پسر  فرزند  محمدلو 
–خوی-پسر متوفی/۴-   گل   بابا علی -ش  ش  ۲7۹08۲۳۲78  محمدلو فرزند 
خندان شریفی  فرزند بخشعلی    - ش ش  ۲00۳ -خوی- همسر متوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای سلیم رحیمی فرزند عبدالرحمان درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
را از پالک  فرعی از 17 اصلی شیخ الکرم واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به 
مالکیت  آقای موالنا حسینی خریداری و درخواست سند  از  الکرم که  قریه شیخ 
نموده پرونده نیز تحت کالسه ۹۶-80تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 1۳۹7۶0۳1۶007001187  مورخ  
10/۲۵/ ۹7 حکم به صدور سند مالکیت یک واحدمرغداری به مساحت 7000 متر 
مربع به نام آقای سلیم رحیمی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آگهی  1۵روز  فاصله  به   نوبت  دو  در  مراتب  لذا  ویسمرادیمی باشد  کریم  آقای 
انتشار  می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبًا 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 محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
نام آقای سلیم رحیمی صادر خواهد نمود.  به  تقاضا  مقررات سند مالکیت مورد 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۲ /  11 /  1۳۹7 
تاریخ انتشار دوم 17/  11 /  1۳۹7

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  قلی محمدی     دارای شناسنامه شماره   1  بشرح دادخواست به کالسه  
۹71880    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
دائمی  اقامتگاه  تاریخ ۹۵/۳/۲۴  بشناسنامه 177۲ در  زاده  نوبار عباس  که شادروان 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   قلی محمدی     فرزند 
محمد    –ش ش  1  خوی –پسر متوفی/۲-  فخرالدین  محمدی فرزند محمد    
-ش  ش     1 خوی-پسر متوفی/۳- نورالدین  محمدی فرزند محمد     -ش  ش 
۶ –خوی-پسر متوفی/۴-  اسماعیل  محمدی فرزند محمد    - ش ش 110 -خوی-
پسر متوفی/۵-   خدیجه محمدی فرزند محمد      -  ش ش   ۳0۵۵ خوی- دختر 
متوفی/۶-   محمد محمدی فرزند قلی   -ش ش ۲۳  خوی –همسرمتوفی/7- نجیبه  
محمدی فرزندمحمد -ش ش  1۴0    خوی -دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 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/ 
رونوشت آگهی حصر وراثتجعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آقای  علیرضا نجاتی     دارای شناسنامه شماره ۴1۳1 بشرح دادخواست به کالسه  
۹7۲0۵1    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان طاهر نجاتی بشناسنامه ---  در تاریخ ۳۴/1۲/1 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   محمد نجاتی  فرزند  طاهر    –ش 
ش  ۲۲۹-مرند  –پسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت 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

متن آگهی 
آیین  قانون   17۴ ماده  راستای  در  متهم  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  احتراما 
دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به پرویز گراوند فرزند صید 
کرم و حمزه گراوند فرزند صید کرم به اتهام جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت 
ایرج نجفی  فرزند نجفعلی ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام 

در این شعبه احضار گردد. 
بازپرس شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – یونس آزاد پور .   

آگهی ابالغ اجرائیه 
مقررات  اسناد رسمی گرگان طبق  اجرای  اداره  اجرایی کالسه ۹7007۴0  پرونده 

ماده 18 آیین نامه اجرا
ملی  کد  ش.ش۴۶1۳  داود  فرزند  راد  افتخاری  آزاده  خانم  به  بدینوسیله   
007۴۹1۹۲۴۵ به عنوان راهن به آدرس گرگان  سروش جنگل سروش ۶/1 مجتمع 
پارسه پرونده اجرائیه کالسه فوق ابالغ می گردد که شرکت تعاونی اعتبار جلین 
گرگان با وکالت خانم سیده بنی میقانی به استناد سند رهنی . به شماره ۶۲۹۹-
 . گرگان   8۲ دفترخانه  تنظیمی   ۹۵/۲/۳0-  ۶۳01 اصالحی  اقرارنامه  و   ۹۵/۲/۲7
و طلب  نموده  را  علیه شما  اجرائیه  به صدور  مبادرت  جهت وصول طلب خود 
ریال کل طلب  مبلغ 1۲/۴۵0/000/000  به  االجرا  به شرح موضوع الزم  را  خود 
زمین  قطعه  واعیان یک  تمامی ششدانگ عرصه  مورد رهن  و  است  نموده  اعالم 
پالک ۶۳۴۴ فرعی از ۴ اصلی واقع در بخش 1۲ بابلسر به مساحت ۲۶۴۵/7 متر 
مربع ذیل ثبت 7088۲ صفحه 7۳ دفتر ۳۳۳ چون طبق گواهی مامور ابالغ امکان 
بستانکار  قرار نگرفتن میسر نگردیده و وکیل  بعلت مورد شناسایی  اجرائیه  ابالغ 
نیز طبق نامه وارده شماره 7۴۴۳ -۹7/۶/۳1 درخواست درج آگهی در روزنامه را 
نموده  لذا مراتب مفاد اجرائیه به شزح فوق با درج یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار در اجرای مقررات ماده 18 آئین نامه اجرا آگهی می گردد چنانچه 
پس از ابالغ اجرائیه که ده/10 روز پس از تاریخ انتشار محسوب می شود نسبت 
به تعهد خود عمل ننماید حذف درخواست بستانکار عملیات اجرایی پیگیری می 
گردد و جز این آگهی  آگهی دیگری جهت ابالغ اجرائیه صادر نخواهد شد و مورد 

رهن از طریق مزایده به فروش خواهد رسید .م. الف : ۲۳8۶
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی گرگان – نعمت اله عظیمی پور 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای  شماره 1۳۹7۶0۳1800800۳۶81 – مورخ 1۳۹7/۹/۲1 هیات  اول/   
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد   دوم موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  
بالمعارض متقاضی  آقای مهدی فرج  زاده  زراکی  فرزند  صفر علی  بشماره 
شناسنامه  1۴0  صادره از  رودسر  در ششدانگ  یکباب  خانه  و محوطه  به 
مساحت  ۲۵۴/11  متر مربع  به شماره  پالک  ۵۴۵۴ فرعی  قسمتی  از قطعه  18۳  
تفکیکی  از سنگ  8۴  اصلی  واقع  در قریه  چافجیر بخش  ۲۹ گیالن  خریداری  
بنیاد مستضعفان( محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع   از مالک رسمی  ) 
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که 
اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می 
توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 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.
1045- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/11/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/1۶

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهی فقدان سند مالکیت

آقای سجاد حسین خانی به موجب وکالتنامه تفویض شده به شماره 10۳8۲1مورخه 
1۳۹7/10/۳ دفترخانه ۲۶هشتگرد و وکالت نامه  شماره 1۴100 مورخه 1۳۹7/۵/۲1 
دفترخانه 11۵ کرجبه وکالت آقای ابوالفضل متقیان ضمن تسلیم دوبرگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت تک برگ ششدانگ یک قطعه زمین  
به مساحت  ۴800 متر مربع  قطعه 1۴تفکیکی پالک ۹ فرعی از ۹۵اصلی جزء حوزه 
ثبتی شهرستان ساوجبالغ  که به نام آقای ابوالفضل متقیان ذیل صفحه ۳۴دفتر 7۳۶ 
صادر و تسلیم  ثبت و  صادر و تسلیم شده است به علت جابجایی  مفقود گردیده 

و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده 1۲0 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود تا 
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 

ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف ۵۲8
رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ
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اگر هنوز برای کارت سوخت المثنی 
ثبت نام نکرده ایم، چه کنیم؟ 

پاسخ به جدیدترین سؤاالت در خصوص کارت 
سوخت در این گزارش مورد توجه قرار گرفته 
است؛ اگر سؤالی در خصوص کارت سوخت 
دارید، به شما پیشنهاد می کنیم این گزارش را از 

دست ندهید.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، موضوعات 
مرتبط با کارت سوخت و بنزین با توجه به نقش 
آن در زندگی روزانه مردم، همواره از سوی مردم 
مورد توجه بوده و با توجه به اطالعیه های چندماه 
اخیر در خصوص احیای کارت سوخت و ثبت 
نام کارت سوخت المثنی برای کسانی که کارت 
سوخت خود را به هر دلیل در اختیار ندارند، 
پیگیری موضوعات مرتبط با کارت سوخت و 
بنزین از سوی مردم بیش از پیش مورد توجه 

قرار گرفته است.
دو سوال جدید  در خصوص کارت سوخت 
مطرح شده که در ادامه به این سواالت و پاسخ 

آنها پرداخته ایم.
1. در موعد مقرر نتوانستم برای کارت سوخت 
من  وامثال  من  تکلیف  کنم  نام  ثبت  خودرو 

چیست؟
سوخت  کارت  ثبت نام  مهلت  اتمام  با  پاسخ: 
المثنی، امکان ثبت نام از طریق درگاه های اینترنتی 
اما  نیست،  پذیر  امکان  تلفن همراه  و کدهای 
ثبت نام  به  نسبت   +10 پلیس  دفاتر  کماکان 
متقاضیان کارت سوخت المثنی اقدام می کنند. 
شما می توانید با در دست داشتن مدارک مالکیتی 
خودرو و یا موتورسیکلت خود و مراجعه به 
یکی از دفاتر پلیس 10+ نسبت به ثبت نام کارت 

سوخت المثنی اقدام کنید.
۲. چه زمانی کارت های بانکی به کارت سوخت 
وصل میشوند و آنهایی که اینکار را کرده اند تا چه 

زمانی باید منتظر باشند؟
اتصال  برای  مشخصی  زمان  هنوز  پاسخ: 
کارت های بانکی به کارت سوخت اعالم نشده 
است. این موضوع زمانی عملیاتی می شود که در 
وهله اول زمان الزام ارائه کارت سوخت شخصی 
در هنگام سوخت گیری اعالم شود. شما و دیگر 
کسانی که اقدام به اتصال کارت بانکی خود به 
کارت سوخت کرده اند، نیازی نیست هیچ اقدام 
دوباره ای انجام دهید، فقط باید منتظر اطالعیه های 
بعدی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
در خصوص اعالم زمان الزامی شدن استفاده از 
کارت سوخت شخصی و عملیاتی شدن امکان 
به کارگیری کارت بانکی به عنوان کارت سوخت 

بمانید.

خبر

قیمت جهانی نفت دیروز به باالترین رقم رسید

پس از آنکه آمارها نشان داد که فعالیت های پاالیشگاهی در چین در 
سال ۲018 به باالترین رقم خود رسیده است، قیمت نفت دیروز به 

باالترین رقم از ابتدای سال ۲01۹ رسید.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۲۴ سنت 
معادل 0,۴ درصد افزایش به ۶۲ دالر و ۹۴ سنت رسید. قیمت نفت 
برنت اوایل دیروز تا باالی ۶۳ دالر باال رفت که بیشترین رقم از ابتدای 
سال ۲01۹ بود. قیمت نفت خام آمریکا نیز دیروز با ۲۵ سنت، معادل 
نیم درصد افزایش به ۵۴ دالر و ۵ سنت رسید. این اولین باری است 
ک در سال جاری میالدی قیمت نفت خام آمریکا به باالی ۵۴ دالر 
می رسد. تحلیلگران گفتند، علت عمده رشد قیمت نفت کاهش تولید 
های اوپک بوده است. تجار همچنین گفتند، آمارهای اداره ملی آمار 
چین نشان می دهد که میزان فعالیت پاالیشگاه های نفت چین در سال 
۲018 به رقم بی سابقه ۶0۳,۵7 میلیون تن، معادل 1۲,1۲ میلیون بشکه 
در روز رسیده که ۶,8 درصد باالتر از یک سال قبل است و این دیگر 

عامل رشد قیمت نفت بوده است.
تقاضای باال برای نفت در چین در حالی است که رشد اقتصادی این 
کشور در سال ۲018 ضعیف ترین رشد را در طی ۲8 سال اخیر داشته 

و از ۶,8 درصد در سال ۲017 به ۶,۶ درصد رسیده است.
هرچند این کاهش مطابق پیش بینی ها بوده و به اندازه ای که برخی 
تحلیلگران انتظار داشتند شدید نبوده است، اما کند شدن روند رشد 

دومین اقتصاد بزرگ جهان بر رشد کل اقتصاد جهان سایه می افکند.
این نگرانی ها تحلیلگران معتقدند کاهش تولید اوپک و  به رغم 

متحدانش احتماال موجب تقویت قیمت ها خواهد شد.

عرضه سومین نفت خام در بورس انرژی 

 سومین عرضه نفت خام در بورس انرژی دیروز با حجم یک میلیون 
بشکه در روز و با قیمت پایه هر بشکه ۵۴.۲۴ دالر انجام شد.

به گزارش زمان به نقل از فارس، دیروز مطابق با اطالعیه بورس انرژی، 
عرضه  محموله 1 میلیون بشکه ای نفت خام در این بورس آغاز شد. 
در نوبت اول عرضه نفت خام در بورس انرژی که در ششم آبانماه 
امسال صورت گرفت در مجموع ۲80 هزار بشکه نفت خام از محموله 
یک میلیون بشکه ای عرضه شده از سوی شرکت ملی نفت ایران 
خریداری شد. در نوبت دوم عرضه نفت خام در بورس انرژی در 
بیستم آبانماه امسال هم مجموعا 700 هزار بشکه نفت خام عرضه شده 

از سوی شرکت ملی نفت ایران خریداری شد.

کوتاه از انرژی

آگهی مزایده
بموجب پرونده اجرایی کالسه ۹۴000۲0 و ۹7000۹۳ ششدانگ اعیانی به انضمام 7۶۴ 
سهم مشاع از8۶۴سهم ششدانگ عرصه یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده بمساحت 
۵8۵/۶0 مترمربع)پانصدوهشتادوپنج متروشصت دسیمترمربع(دارای پالک 118۴۲)یازده 
هزاروهشتصدوچهل ودو(فرعی از ۲-اصلی واقع درکردکوی بخش دوثبت شهرستان 
کردکوی –خیابان شهید رجایی – کوچه تربیت 8- کدپستی ۴8817۵۳7۳1که مقدار 
یکصد سهم مشاع از8۶۴ سهم ششدانگ عرصه آن وقف عام اداره اوقاف می باشد.
ذیل ثبت 1۹۶۹۶ صفحه ۲۵۹ ودفترجلد1۲۵ بنام صغری منوچهر )حدیثه منوچهری( 
فرزندمحمدعلی ثبت وسند مالکیت بنام نامبرده صادروتسلیم گردیدوبرابر سندرهنی 
کردکوی  شعبه  سپه  بانک  دررهن  کردکوی  دفتر۲۳  مورخ1۳۹0/1۲/18  شماره8۵۲۹ 
بنشانی کردکوی- خیابان ولیعصر میباشد ونیز بادرخواست بانک سپه کردکوی به استناد 
بانک  آن  طلب  وصول  1۳۹1/0۹/۲۲جهت  مورخ   1۴۹117۵8۶ شماره  قراردادبانکی 
است  گردیده  بازداشت  دولتی  انضمام حقوق  به  ریال   مبلغ  ۹1۶/188/۵07  درقبال 
به  ودیواریست  )1۶/10(متردرب  بطول  از:شماال:  است  عبارت  فوق  پالک  محدوده 
کوچه عمومی شرقا بطول)۳7/۲۵(متردیواریست بدیوار متصرفی منصورکیا جزء باقیمانده 
باقیمانده  جزء  طیبی  بدیوارمتصرفی  بطول)1۵/۹0(متردیواریست  جنوبا  پالک۲اصلی 
پالک ۲اصلی غربا بطول)۳۵/۹۵( متردیواریست بدیوارمتصرفی نبی اله مازندرانی جزء 
کارشناسی  گزارش  ندارد.طبق  آن  ارتفاقی وصاحبان  اصلی حقوق  پالک ۲  باقیمانده 
به شماره ۹7/1۳۲ مورخ ۹7/08/0۳ مشخصات ملک: اسکلت ساختمانی فلزی دردو 
طبقه روی همکف، سقف طبقه همکف واول اطاق ضربی وسقف طبقه آخرشیروانی 
باخرپای فلزی وپوشش ایرانیت،نمای شمالی وجنوبی سنگ،نمای شرقی وغربی سنگ 
وآستر سیمان باپوشش پودرسنگ،دورعرصه مذکور حصارکشی بادیوارآجری به ارتفاع 
حدودا ۳مترباحفاظ های فلزی روی دیوار،نمای دیوارروبه خیابان سنگ وبقیه آستر سیمان 
وپودرسنگ، کف حیاط موزائیک فرش وفضای سبزبادرختان مرکبات طبقه همکف 
:شامل پارکینگ،انباری،موتورخانه ویک سوئیت به مساحت ۲۴مترمربع ویک سرویس 
بهداشتی زیرراه پله، کف پیلوت موزائیک،پوشش دیوارهای جانبی قرنیز بهمراه آسترسیمان 
وپودرسنگ ونقاشی شده،سقف گچ کاری ونقاشی شده. راه پله طبقات باکف سنگ وبدنه 
تاارتفاع یک مترسنگ الباقی گچ کاری.سقف راه پله گچکاری شده . طبقه اول:شامل سه 
اتاق خواب ، هال وپذیرایی ، آشپزخانه  وسرویس های بهداشتی ،کف هال وپذیرایی 
سرامیک ودیوارها گچ، کف اتاق خواب ها سرامیک ودیوارها گچ، کف آشپزخانه سرامیک 
دیوارها کاشی،کابینت آشپزخانه ام دی اف ،سقف هال وپذیرایی گچ بری شده ،کف 
سرویس ها سرامیک بابدنه کاشی تا زیرسقف ،پنجره ها آلومینیوم باشیشه رفلکس،درب 
های چوبی ،کمد دیواری داخل اتاق خواب، سیستم گرمایشی شوفاژ سیستم سرمایشی 

اسپیلت میباشد.
طبقه دوم:شامل سه اتاق خواب،هال وپذیرایی ،آشپزخانه وسرویسهای بهداشتی،کف هال 
وپذیرایی سرامیک ودیوارها گچ ،کف اتاق خواب ها سرامیک ودیوارها گچ،کف آشپزخانه 
سرامیک دیوارها کاشی،سقف هال وپذیرایی گچ بری شده،کف سرویس ها سرامیک بابدنه 
کاشی تازیرسقف،پنجره ها آلومینیوم با شیشه رفلکس،دربهای چوبی،کمد دیواری داخل 
اتاق خواب ،سیستم گرمایشی شوفاژ،سیستم سرمایشی اسپیلت می باشد.ملک مورد نظر 
دارای پروانه ساختمانی وپایان کار به شماره1۵81۴مورخه 1۳۹0/08/1۹ باکاربری مسکونی 
دردوطبقه روی همکف بمساحت ۴۵0 مترمربع ازشهرداری کردکوی میباشد.قدمت ملک 
مورد نظر درحدود 10سال ودارای دو انشعاب آب،دو انشعاب برق ویک انشعاب گاز 
می باشد.لذا ملک مورد نظر بادرنظرگرفتن موقعیت ووضعیت ساختمانی وجمیع عوامل 
موثردرارزیابی به مبلغ ۹/۴۶۵/000/000 )نه میلیاردوچهارصدوشصت وپنج میلیون ریال(
تقویم میگردد باتوجه به اینکه ارزش ملک توسط کارشناس به مبلغ فوق ارزیابی وارزیابی 
نامه شماره ۹7000۹۳مورخ  برابر  فوق  .ضمنا پالک  است  یافته  قطعیت  انجام گرفته 
۹7/0۹/1۹ اجرای اسنادرسمی ثبت کردکوی درقبال ۹1۶/188/۵07 ریال بازداشت گردیده 
است.پالک فوق ازساعت ۹الی 1۲روزسه شنبه مورخه 1۳۹7/11/۲۴ )بیست وچهارم  
بهمن ماه یکهزاروسیصدونودوهفت(درشعبه اجرای اداره ثبت اسنادوامالک کردکوی واقع 
درخیابان ولیعصر-کوچه حجتی ازطریق مزایده بفروش میرسدومزایده ازمبلغ ارزیابی 
شروع وبه باالترین قیمت که خریدارداشته باشد فروخته خواهد شد.پالک مورد رهن 
مذکورباتوجه به اعالم بستانکار)بانک سپه شعبه کردکوی(به موجب نامه شماره ۴۴8 
مورخه 1۳۹7/10/0۴ ملک موردوثیقه فاقد بیمه میباشد.پرداخت بدهی های مربوط به 
آب ،برق،گاز اعم ازحق انشعاب ویاحق اشتراک ومصرف درصورتی که موردمزایده دارای 
آنها باشد ونیزبدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ونیز درصورت وجود 
مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مستردخواهد شد 
ونیم عشروحق مزایده نقدا وصول می گردد.ضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رسمی گردد 
،مزایده روز اداری بعدازتعطیلی ودرهمان ساعت ومکان مقرربرگزارخواهد شد.این آگهی 
وفق آئین نامه اجرایی فقط دریک نوبت منتشرخواهد شد. م الف: ۲۳۹7 تاریخ انتشار:سه 

شنبه 1۳۹7/11/0۲   
سیروس آریافر  رئیس اداره ثبت اسنادوامالک کردکوی                     

مفقودی
بدینوسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( و کارت خودروسواری 
سیستم:MVM مدل1۳۹7 به  شماره موتور MVM۴77FJAJ07۳7۵1 و شماره 
شاسی NATFBAMD۳J10۶۳08۵ به نام حیدر تازنگ مفقود گردیده وازدرجه 

کرمانشاهاعتبارساقط میباشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شماره10۹7بشرح  شناسنامه  دارای  نادرعلی  طاهره  خانم   
۹7۲0۹1     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان غالمرضا نادرعلی  بشناسنامه  771 در تاریخ ۹۶/8/۲8 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   فائزه نادرعلی فرزند 
غالمرضا –ش ش۲7۹0۵۹08۲۶ خوی –دختر متوفی/۲-   سمیرا نادرعلی فرزند 
غالمرضا -ش  ش     ۲7۹01۶۳۳8۳    خوی-دختر متوفی/۳-  طاهره نادرعلی فرزند 
امیر اصالن -ش  ش10۹7 –خوی-همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

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

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 1۳۹7۶0۳1801۶0001۲۴۲ – مورخ 1۳۹7/10/1۹ هیات  اول 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  
شماره   به  محمد حسن   فرزند   خانی   علی   طاهره   خانم  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه  707  صادره از  رحیم آباد به شماره  ملی ۶۳1۹۹70۵۶1 در ششدانگ  
یک قطعه  زمین  مشتمل  بر یکی باب  خانه  به مساحت  ۲۴8/88  متر مربع  پالک  
1۴11  فرعی  از 1۶۴  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک  - فرعی  از 1۶۴  
اصلی  واقع  در قریه  رحیک آباد خریداری ده از مورد نسق مالک  رسمی بابا 
گل بابایی  اشکلک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در 
دونوبت  به  فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  
صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 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.
1021- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/11/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/1۶

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 1۳۹7۶0۳1801۶0001117 – مورخ 1۳۹7/۹/۲7 هیات  اول 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  
ابراهیمی دزلی  فرزند  شعبانعلی  به شماره   بالمعارض متقاضی  آقای سهراب  
شناسنامه  ۳۲81  صادره  از رحیم  آباد  به شماره  ملی ۶۳1۹۳۶۵۲18 در ششدانگ 
یک قطعه  زمین  مشتمل بر  یکباب  خانه  به مساحت  ۳70/07  متر مربع  پالک 
۲۲0  فرعی  از 17۴  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از پالک  - فرعی  از 17۴  
اصلی  واقع در  قریه جعفرسرا خریداری  شده  از مورد مالکیت سازمان  اموال  و 
امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی 
به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 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.
1019- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/11/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/11/1۶

 مفقودی
 برگ سبز هوندای راپی دو 1۵0 سی سی به رنگ قرمز رنگ مدل 1۳۹۵بنام حیدر 
بدنه ۹۵00۲1۲و شماره موتور  با شماره پالک ۵88717۲۲و شماره  رضا یخکشی 

1۴0۳7۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
جویبار 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای نصرت اله اکبری فرزند ابراهیم    درخواستی که به شماره 7۶۶/۹7/ش   چهارم 
چنین  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  شورا  این 
توضیح داده که شادروان ابراهیم اکبری فرزند نصرت اله   شناسنامه  ۲۲0 صادره  از 
تنکابن   درتاریخ۹/ ۵/ ۹7  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان     تهران )بهشت زهرا( 

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
ابوطالب اکبری فرزند متوفی

محمد اکبری فرزند متوفی
مجید اکبری فرزند متوفی

نصرت اله اکبری فرزند متوفی
محبوبه اکبری فرزند متوفی

معصومه اکبری فرزند متوفی
عفت بابائی 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 

قاضي شعبه     چهارم     شورای حل اختالف تنکابنگواهی صادر خواهد شد . 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم منیژه دژ آرا  فرزند حاجی بابا          که به شماره 7۲۵/۹7 ش پنجم      این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان   رمضانعلی راد موفقی فرزند حسین   بشمار ه شناسنامه 1۳8 صادره  
از تنکابن    درتاریخ۲۴/ 11/ ۹۶ دراقامتگاه دائمی خود شهرستان      تنکابن  بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
محسن راد موفقی فرزند متوفی
سمیه راد موفقی فرزند متوفی
نصیبه راد موفقی فرزند متوفی

منیژه دژ آرا 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   پنجم  حکمی شورای حل اختالف خرم آباد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم آمنه حمتی  فرزند محمد اسمعیل        که به شماره ۴۶۴/۹7ش ۲ح      این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد اسمعیل حمتی فرزند علی آقا   بشمار ه شناسنامه ۲صادره  
از تنکابن    درتاریخ۲1/ 1/ ۹7  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان      تنکابن  بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
محمد علی همتی فرزند متوفی

مهناز همتی فرزند متوفی
سهیال حمتی فرزند متوفی

آمنه حمتی فرزند متوفی
مرجان حمتی فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   دوم حکمی شورای حل اختالف خرم آباد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای علی اصغر علیجانی فرزند محرمعلی       که به شماره ۴۶۳/۹7 ش ۲ح      این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  سلطنت کرجی بانی فرزند عباسقلی  بشمار ه شناسنامه 1۶۵ صادره  
از تنکابن    درتاریخ۲7/ 8/ ۹7  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان      تنکابن  بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
علی اصغر علیجانی فرزند متوفی

مهری علیجانی فرزند متوفی
آذر علیجانی فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   دوم حکمی شورای حل اختالف خرم آباد

رای شورا
 شماره  دادنامه :۵۲۵مورخ ۹7/10/۲۴

شماره پرونده :۶۴/۹7/ش7
در خصوص دعوی   اسحق مختاری    بطرفیت   داود اوالد دمشقی  ، بخواسته 
مطالبه وجه به مبلغ 7۵/000/000ریال   بابت یک فقره چک بشماره 8۶۴۶۴۹       و 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه،   نظر به اینکه   خوانده  علیرغم  ابالغ قانونی اخطار 
یه  در جلسه  رسیدگی حضور نیافته و نسبت به اصالت سند ایراد  و تکذیبی بعمل 
نیاورد ه ، بنابر این اشتغال ذمه وی محرز است .   و شورا دعوای خواهان را ثابت 
تشخیص  و مستندا  به مواد 1۹8 و ۵1۹ قانون آیین دادرسی و مواد ۳10 و ۳1۳  قانون 
تجارت، خوانده  وتبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه  
تبصره الحاقی به ماده اخیرالذکر  خوانده   را بپرداخت  مبلغ 7۵/000/000ریال  بابت 
اصل خواسته  و مبلغ 1/0۴0/000 ریال بابت   هزینه دادرسی   و خسارت تاخیر 
تادیه  از  تاریخ  ۹۶/10/۲۵ اجرای حکم  طبق شاخص قیمت ها، در حق خواهان   
که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد  محکوم می نماید  می نماید  .رای صادره 
غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس 
قابل تجدید نظر در  داد گاههای عمومی  بیست روز  این مدت ظرف  انقضای  با 

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقا/خانم هایده قاضیانی فرزند سلطانعلی درخواستی که به شماره 717/۹7/ش  ۵ 
حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان    سلطانعلی قاضیانی فرزند یوسفعلی  شماره شناسنامه  
۲۲1۹77۳0۵1صادره  از تنکابن درتاریخ۲8/ ۹۶/1۲  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    
تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 

 عباس قاضیانی فرزند متوفی
هایده قاضیانی فرزند متوفی

ام البنین قاضیانی فرزند متوفی
نرجس قاضیانی فرزند متوفی

عمع هانی پور آهنگریان مادر متوفی
یوسفعلی قاضیانی پدر متوفی

طاهره مصطفوی 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     پنجم     شورای حل اختالف تنکابن

اگهی ابالغ 
وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان محبوبه ذبیح زاده با وکالت محسن طالبی فرزند 
عسگری دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت جعفر ذاکری فرزند شعبانعلی 
در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه۵/101۹/۹7 ثبت 
و برای مورخه۹7/1۲/۶ ساعت ۹:1۵ دقیقه صبح تعیین وقت گردیده است لذا به 
لحاظ مجهول المکان  بودن خواندن و تقاضای خواهان  به استناد ماده 7۳ قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده 
ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه ۵ حاضر و قبل از آن جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه ۵ مراجعه نمایند در غیر اینصورت 

مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب  اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل

وزیر نفت با بیان اینکه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، ۳۵ درصد افزایش تولید گاز 
از  گاز  تولید  در بحث  امروز  داشتیم، گفت: 

قطر هم جلو زده ایم.
نامدار  بیژن  ازایسنا،  نقل  به  به گزارش زمان 
زنگنه، عصر دیروز یکم بهمن ماه، در مراسم 
جیرفت،  شهرستان های  به  گازرسانی  افتتاح 
نرماشیر، فهرج و گازرسانی به 78 روستا و 
با  که  کرمان  استان  جنوب  صنعتی  شهرک 
حضور معاون اول رییس جمهور برگزار شد، 
اظهار  کنفرانس  ویدئو  طریق  از  ارتباط  طی 
کرد: اعتبار هزینه شده برای پروژه گازرسانی 
گاز  و  فهرج  نرماشیر،  جیرفت،  شهرهای  به 
رسانی به 78 روستا و شهرک صنعتی جنوب 
استان کرمان، حدود ۴00 میلیارد تومان بوده 
توسعه  برای  بزرگی  زیربنای  اقدام  این  که 
اختصاص  از  استان کرمان است.وی  جنوب 
17 هزار میلیارد تومان برای برای گازرسانی 
به روستاها در این دولت خبر داد و بیان کرد: 
در سال های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم 
و  روستایی  گازرسانی  برای  بزرگی  حرکت 
شهری انجام شده است و یکی از ویژگی های 
این گازرسانی ها در این موضوع بوده که همه 
پیمانکاران اجرای این پروژه ها ایرانی بوده اند.

وزیر نفت با اشاره به میزان برخورداری کشور 

بیان کرد: 80 درصد جمعیت  گاز  نعمت  از 
جمعیت  درصد   ۹8 از  بیش  و  روستایی 
شهری کشور هم اکنون از نعمت گاز طبیعی 
بهره مندند که می تواند در جشن چهل سالگی 
انقالب اسالمی به این موضوع بالید که این 
است. جهان  در  بی نظیری  رکورد  موضوع 

اسالمی  انقالب  دستاوردهای  دیگر  به  وی 
در حوزه نفتی اشاره و تاکید کرد: در دولت 
یازدهم و دوازدهم، معادل 1۴ فاز استاندارد 
پارس جنوبی عملیاتی شده است و برداشت 
میلیون   ۲80 از  مشترک،  میدان  این  از  گاز 
مترمکعب در سال ۹1 به رقم کنونی حدود 

۶00 میلیون مترمکعب در روز رسیده که این 
از کشور قطر است. پیشی گرفتن  به معنای 

گاز  مصرف  متوسط  کرد:  خاطرنشان  زنگنه 
در 10 ماهه گذشته سال جاری، 8۴0 میلیون 
از ۳۵ درصد  مترمکعب بوده است که بیش 

نسبت به سال ۹1 افزایش یافته است.

انتقال گاز ۳0  ساخت پروژه ۴۳ کیلومتری خط 
اینچ صنایع فوالد صنایع فوالد بوتیای ایرانیان در 
استان کرمان با حضور مدیر گازرسانی شرکت ملی 
گاز ایران و قائم مقام مدیرعامل شرکت مهندسی 
و توسعه گاز آغاز شد.  به گزارش زمان به نقل از 
وزارت نفت، پروژه ساخت خط لوله ۴۳ کیلومتری 
ایرانیان  بوتیای  فوالد  اینچ صنایع  انتقال گاز ۳0 
سعید  با حضور  بهمن ماه  یکم  دوشنبه-  دیروز، 
مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز و بهرام 
صلواتی، قائم مقام مدیرعامل شرکت مهندسی و 
توسعه گاز آغاز شد. خط لوله انتقال گاز ۳0 اینچ 
باغین - زرند به طول تقریبی ۴0 کیلومتر از حوالی 
شهر باغین تا کارخانه فوالد بوتیای ایرانیان با هدف 
گازرسانی به این کارخانه احداث می شود؛ در این 
پروژه ۳00 هزار مترمکعب عملیات خاکی شامل 
حفاری و مسیرسازی و ۳ هزار و ۵00 مترمکعب 
بتن ریزی انجام خواهد شد.  خط لوله یادشده از 
ایستگاه تاسیسات گازی موجود در منطقه ای واقع 
در غرب شهر کرمان )۲0 کیلومتری محور کرمان 
- باغین( آغاز می شود و در مجاورت خط لوله 1۲ 

اینچ موجود باغین - زرند امتداد می یابد و پس از 
عبور از غرب شهر اختیارآباد و در مجاورت حصار  

آمادگاه شهید باهنر ادامه می یابد.
این خط لوله سرانجام در ۴0 کیلومتری شهر زرند 
و شمال کارخانه فوالد بوتیای ایرانیان پایان می یابد 
و انشعابی به قطر ۲0 اینچ و طول تقریبی ۲ هزار 
و 7۵0 متر به منظور گازرسانی به کارخانه فوالد 

یادشده در نظر گرفته شده است.
اینچ   ۳0 گاز  انتقال  لوله  خط  احداث  پروژه 
صنایع فوالد بوتیای ایرانیان  شامل اجرای حدود 
۲0 کیلومتر خط انتقال گاز ۳0 اینچ و ۳ کیلومتر 
انشعاب ۳0 اینچ و دارای یک ایستگاه رسیور، یک 
ایستگاه شیر بین راهی و یک ایستگاه انشعاب و یک 
ایستگاه حفاظت کاتدی به همراه طراحی، ساخت 
و نصب ایستگاه تقلیل فشار ۲00 هزار مترمکعبی 
با فشار طراحی یک هزار و 1۵0 پوند بر اینچ مربع 
)PSI( است که قرار شده ظرف یک سال اجرایی 
شود. هزینه اجرای این طرح ۲08 میلیارد و ۲۹8 
میلیون و 70 هزار و 1۹8 ریال و مبلغ ارزی آن 

بیش از  ۳ میلیون و ۶10 هزار و 1۶۲ یورو است.

ساخت پروژه ۴۳ کیلومرتی خط انتقال گاز ۳۰ اینچ 
صنایع فوالد در کرمان کلید خورد 

مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای 
شدن  اجباری  از  آبفا  و  آب  وری  بهره 
نصب برچسب استاندارد آب شیرآالت از 

سال ۹8 خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، 
بنفشه زهرایی افزود: با نصب شیرآالت 
 ۳0 از  بیش  مصرف،    برچسب  داری 
خانگی  بخش  در  آب  مصرف  درصد 
اینکه  بیان  با  یافت. وی  کاهش خواهد 
برچسب،  این  نصب  شدن  اجباری  با 
بدون  توزیع شیرآالت  و  تولید  واردات، 
شد  خواهد  ممنوع  استاندارد  برچسب 
 1۶ مبحث  طبق  برچسب  این  گفت: 
مقررات ملی ساختمان،   از ۴ سال گذشته 
تاکنون باید اجرا می شد که تاکنون بدلیل 
نبود آزمایشگاه مرجع،   اجرای این قانون 
به درستی انجام نشد این درحالی است 
استاندارد،    ملی  سازمان  همکاری  با  که 
اجرای  و  اندازی  راه  مرجع  آزمایشگاه 

استاندارد شیرآالت اجباری می شود.

نصب برچسب استاندارد 

شیرآالت اجباری یم شود

ژاپنی  پاالیشگاهی  شرکت  سخنگوی 
این  کرد  اعالم  دوشنبه  فوجی اویل، 
ایران،  نفت  از  محموله  اولین  شرکت 
بارگیری  را  آمریکا  از تحریم های  پس 

و به سوی ژاپن رهسپار کرد.
سخنگوی  گزارش،  این  اساس  بر 
شرکت پاالیشگاهی ژاپنی فوجی اویل، 
شرکت  این  کرد  اعالم  دوشنبه 
از  پس  ایران،  نفت  از  محموله  اولین 
تحریم های آمریکا را بارگیری کرده و 
به سوی ژاپن رهسپار کرد. این پس از 
آن صورت می گیرد که ژاپن از آمریکا 
معافیت  ایران  از  نفت  واردات  برای 

دریافت کرد.
کیسوگاوا،  وی ال سی سی  نفتکش 
بشکه  میلیون   ۲ بارگیری  یکشنبه  روز 
و  رساند  پایان  به  را  ایران  خام  نفت 
و  ژاپن  فوجی  مقامات  داده های  طبق 
رفینیتیو ایکون،  انتظار می رود ۹ فوریه 

به ژاپن برسد.

فوجی اویل  اولین محموله 
پس از تحریم را ابرگیری کرد

وزیر نفت: افزایش 3٥ درصدی تولید گاز در کشور

اختصاص 17 هزار میلیارد تومان 
برای گازرسانی به روستاهای کشور
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تصویب کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز کلیات طرح ساماندهی صنعت 
خودرو را با 10۴ رای موافق، ۶7 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 

۲0۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در جریان بررسی کلیات این طرح حسینعلی 
حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به عنوان اولین مخالف کلیات طرح 
گفت: نام این طرح بسیار زیباست که انتظار می رود وضعیت خرید و 
فروش خودرو و بازار را سامان دهد. حال این که بین نام و محتوای آن 
ارتباط معناداری وجود ندارد. در این طرح مسائل مربوط به محیط زیست 
آمده حال این که مجلس سال گذشته قانون هوای پاک را تصویب کرد پس 
دلیلی ندارد که ما بخواهیم قوانین قبلی را تغییر دهیم.وی افزود: در حال 
حاضر ده ها هزار نفر که خودرو پیش خرید کردند با بدقولی خودروسازان 
داخلی مواجه شدند آنها به دنبال تعین تکلیف وضعیتشان و راهکارهایی 
برای جلوگیری از این سوءاستفادها از مال مردم هستند.حاجی دلیگانی با 
بیان این که در این طرح نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان برای 
مقابله با گران فروشی خودرو مشخص نشده است، گفت: باید در این طرح 
در باره حذف واسطه ها و داللهایی که یک شبه میلیاردها تومان به جیب می 
زنند، صبحت شود. یا این که جلوی این روند گرفته شود که بدون توضیح 
یک شبه و با یک تصمیم ده ها میلیون تومان قیمت خودرو گران می شود 
به خصوص خودروهایی که از قبل پیش خرید شدند.این نماینده مجلس 
گفت: چرا باید ارز دولتی برای واردات خودرو داده شود مگر خودرو جزء 
کاالهای اساسی است؟. بانک مرکزی شفاف سازی کند که ۲1.۳ میلیارد 
دالری که در فاصله زمانی چهار ماه از ۲1 فروردین تا 1۶ مرداد توزیع و 

برای ثبت سفارش واگذار شد به چه کسانی داده شده است.

اولویت درسایپا مشتری مداری خواهد بود

 
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت : در سایپا برنامه ها را اولویت 
بندی و بر اساس سیاست های وزارت صنعت ، معدن و تجارت اقدام 

خواهیم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازسایپا، میر جواد سلیمانی با بیان مطلب فوق افزود: 
اولویت اول ما در سایپا مشتری مداری است که در این زمینه مشکل داشتیم 
و باید با همت و تالش در جهت رفع مشکل تاخیر در تحویل که باعث 
ایجاد نارضایتی شده است تالش کنیم و رضایت همه مشتریان را به دست 
آوریم.وی تصریح کرد : بحث دوم افزایش تیراژ تولید است که این موضوع 
مورد نظر وزارت صنعت نیز است و باید با همکاری و همیاری زنجیره 
تامین ، براساس برنامه ریزی دقیق تولید را افزایش و برنامه های سایپا و 
سیاست های وزارت صمت را پوشش دهیم.سلیمانی خاطر نشان کرد : 
بحث دیگر مشکل محصول در سایپاست که از نظر تنوع محصول دچار 
مشکل هستیم که باید بر اساس برنامه ریزی نیاز مشتریان را پوشش دهیم 
و با همکاری مرکز تحقیقات سایپا و همچنین دانشگاه های کشور در دو 
مبحث افزایش عمق داخلی سازی و تولید محصوالت با تکنولوژی روز 
فعالیت کنیم.مدیرعامل گروه خودروسازی گفت : سایپا دارای منابع انسانی 
متخصص و متعهد است که از سرمایه های شرکت می باشند و باید از 
توان این افراد درجهت برآورده کردن اهداف تعیین شده استفاده کرد.وی 
افزود : بحث دیگری که بسیار مهم است نظم و کنترل مباحث مالی است 
و باید در این زمینه با دقت تالش کرد تا بتوانیم منافع ذینفعانمان را به 
خوبی تامین کنیم و با تخصیص درست منابع در تدارک زنجیره تامین دچار 

مشکل نشویم.

خبر

البی برای لغوطرح اعتبارسنجی 
بازرگانان

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای واردات 
ارزی  منابع  دالر  میلیارد  حدود ۳.۵  اساسی  کاالهای 
تخصیص یافته اما تا االن کاالها تحویل نشده است به 
همین دلیل برای ۴۲00 نفر پرونده قضایی تشکیل شده 

است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا پورابراهیمی با 
انتقاد از عدم اجرای ماده ای از قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، گفت: دولت مکلف بود به استناد بند »ت« ماده 
۶ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، سامانه یکپارچه ای 
را برای اعتبارسنجی و رتبه بندی فعاالن اقتصادی ایجاد 
کند اما این قانون طی سال های گذشته اجرایی نشد و 
اعتبار  که  شد  صادر  بازرگانی  کارت های  نتیجه  در 
دارندگان کارت، مورد تائید نبود.وی تخلفات گسترده 
در امر واردات و صادرات را از پیامدهای عدم اجرای 
این قانون خواند و گفت: حجم زیادی از صادراتی که از 
کشور ما انجام می شود، از طریق کارت های یکبار مصرف 
بازرگانی صورت می گیرد و مشخص نیست دارندگان 
این کارت ها پس از صادرات کاال، تعهدات ارزی خود 
را انجام خواهند داد یا خیر. رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی افزود: در موضوع واردات نیز 
در ماه های اخیر وضعیت بدتری را شاهد بودیم؛ طی 
ماه های اخیر برای واردات کاالهای اساسی حدود ۳.۵ 
میلیارد دالر منابع ارزی تخصیص یافته اما تا االن کاالهای 
مورد نظر تحویل نشده است به همین دلیل برای ۴۲00 
نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.پورابراهیمی تصریح 
کرد: البته بازه زمانی تحویل کاال ۶ ماه است و شاید 
برخی واردکنندگان با محدودیت های ناشی از تأخیرها 
مواجه باشند.عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا 
گفت: رئیس جمهور هم اشاره کرده بودند که عده ای برای 
واردات، ارز دریافت کرده اند اما کاالیی وارد نکرده اند؛ به 
این افراد اگر زمان هم بدهیم، اتفاقی نمی افتد.وی با بیان 
اینکه دولت اخیراً سامانه اعتبارسنجی را تدوین و عملیاتی 
کرد و هیئت وزیران چهارم دی ماه آئین نامه اجرایی این 
سامانه را مصوب کرد، افزود: بر اساس این سامانه ۲1 هزار 
نفر از بازرگانان در کشور رتبه بندی شدند؛ سامانه بانکی، 
سامانه مالیاتی، سامانه گمرک و سامانه قاچاق کاال و ارز به 
این سامانه اطالعاتی متصل هستند و همه اطالعات خود 
را در مورد تک تک بازرگانان، در اختیار این سامانه قرار 
می دهند.پورابراهیمی اظهار داشت: با توجه به رتبه بندی 
۲1 هزار نفر از بازرگانان کشور، از این به بعد به بازرگانانی 
اجازه صادرات و واردات کاال داده می شود که باالترین 
رتبه را از جهت اعتبار دارند و افرادی که دارای سابقه چک 
برگشتی، فرار مالیاتی، قاچاق کاال و یا عدم تحویل کاال و 
ارز باشند، اعتبار الزم را کسب نخواهند کرد.وی گفت: در 
صورت اجرای دقیق این سامانه، صادرکنندگان ارز حاصل 
از صادرات را به کشور تحویل خواهند داد و واردکنندگان 
نیز کاالیی که برای خرید آن، ارز دریافت کرده اند را به 

گمرک تحویل می دهند.

خبر

وظیفه  اینکه  به  اشاره  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
برای  زمین  عرضه  مسکن  و  زمین  ملی  سازمان 
ساخت مسکن ۴00 هزار مسکن است، از تشکیل 
ستادهای بازآفرینی استانی و احیاء شورای مسکن 

در استانها خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه خبری وزارت راه و 
شهرسازی، محمد اسالمی با اشاره به اینکه خانه دار 
کردن مسکن اولی ها به سادگی نخواهد بود، افزود: 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است که 
تا پایان دولت  100 هزار واحد در بافت فرسوده 
،۲00 هزار واحد در شهرهای جدید و 100 هزار 
واحد در شهرهای زیر ۵0 هزار نفر ساخته شوند.
و  شهرسازی  راه  وزارت  ارگان  وظایف ۴  وی 
تشریح کرد و  برنامه  این  اجرایی کردن  برای  را 
گفت: برای اجرایی کردن این طرح باید معاونت 
برنامه ریزی،  پیش بینی،  و ساختمان  امور مسکن 
را  رگالتوری  اقدامات  تنظیمات  و  جهت دهی 
صورت دهد که هدایتگر برنامه در سطح دیوانی و 
کالن ملی است.وزیر راه، وظیفه سازمان ملی زمین 
و مسکن را عرضه زمین برای این طرح خصوصًا 
در بافت فرسوده دانست و افزود:  بر اساس اهداف 
و مقررات خوب پیش بینی شده در طرح بازآفرینی 
شهری چرخش زمین های دولتی و سکونت افراد 
بومی در خانه های نو باعث افزایش اعتماد عمومی 
و چرخش کار در یافت های ناکارآمد شده و روند 
کرد. خواهد  تسریع  را  مسکن  تولید  بازآفرینی 
اسالمی به تشریح وظایف شرکت ملی بازآفرینی 
هزار   ۴00 احداث  طرح  با  رابطه  در  شهری 
بازآفرینی  ملی  شرکت  گفت:  و  پرداخت  واحد 
با شیوه چرخش زمین برای احیا و باززنده سازی 

بافت تاریخی دارای ارزش با بهره گیری از تغییر 
کاربری ها باید اقدام کند و اگر بافت فاقد ارزش 
دارای مشکالت  دارد که  این محالت وجود  در 
خاصی است، تخریب و نوسازی شود، زیرا نباید 
اجازه دهیم که مرکز شهرهای ما تهی و ویران شده 
و فرهنگ شهری و محلی از بین برود.وی ادامه 
داد: 100 هزار واحد نیز به بنیاد مسکن سپرده شده 
دارد مستقر  مکانی که حاشیه نشینی  تا در  است 
خسارات  که  هستیم  باور  این  بر  ما  زیرا  شود، 
حاشیه نشینی کمتر از زلزله و سیل نیست به همین 
تا رفع  بر آن شده است  ابتدا تصمیم  منظور در 
حاشیه نشینی در استان های سیستان بلوچستان و 
خوزستان شروع شود تا قدرت کارفرمایی نیز در 
این استان ها ارتقا یابد.وزیر راه و شهرسازی بابیان 
این طرح شرکت  اینکه دیگر سازمان درگیر در 
عمران شهرهای جدید است، افزود: باید ساخت در 
شهرهای جدید از همین امسال آغازشده و هرچه 
سریع تر قراردادهای احداث بین دو طرف به امضا 
برسند.وی با تأکید بر اینکه سیاست ما این است 

که برای هرگونه سیاست گذاری و طرح ریزی در 
حوزه مسکن از مشورت فکری بخش خصوصی 
همین  به  گفت:  کنیم،  استفاده  عملی  به صورت 
منظور شورای سیاست گذاری مسکن را که چندین 
سال معلق مانده بود دوباره تشکیل دادیم و با تیم 
جدید حوزه مسکن در حال هدف گزاری برای 
این حوزه هستیم تا با همگرایی هرچه بیشتر بتوانیم 
با دعوت از تشکل ها و انجمن های تخصصی از 
ظرفیت آن ها استفاده کنیم.اسالمی با اشاره به اینکه 
دستور تشکیل ستادهای بازآفرینی استانی و وظایف 
استانداران در موضوع بازآفرینی به آن ها ابالغ شده 
است گفت:عالوه بر آن به استان ها گفته شده است 
که شورای مسکن خود را باید به صورت مستمر 
تشکیل دهند و از ظرفیت انبوه سازان در این مسئله 
غافل نشوند.وی افزود: شورای عالی معماری و 
ما را همراهی  این حوزه  باید در  نیز  شهرسازی 
قانون تسهیلگری را  برنامه ریزی طبق  با  کرده و 
برای توسعه عمران در شهرها و شکل گیری برنامه 
بارگذاری  و  مخرب  حرکت  از  مسکن  توسعه 

بی رویه جلوگیری کند.وزیر راه و شهرسازی به 
مدل اعتباری دولت برای تأمین مصالح ساختمانی 
نیز اشاره کرد و گفت: با این مدل می توان مصالح 
ارزان قیمت در اختیار سازندگان قرارداد تا قیمت 
متقاضی  و  آمده  پایین  ساختمان سازی  تمام شده 
اینکه  بابیان  شود.اسالمی  صاحب خانه  کم درآمد 
مدل افزایش وام به دلیل تورم زایی نمی تواند حرکت 
مناسبی برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد باشد، 
افزود: باید به تولیدکنندگان مصالح نیز کمک کرد 
و با ایجاد یک بازار تهاتری بین تولیدکنندگان و 
سازندگان مسکن قیمت ساخت را کاهش داد که 
در نتیجه آن قیمت تمام شده پایین آمده و سپس با 
یک سود متعارف ساختمان  ساخته شده به متقاضی 
واگذار شود.وی یکی از راهکارهای سرمایه گذاری 
را استفاده از ظرفیت وجوه اداره شده برای پشتوانه 
ساخت مسکن دانست و تصریح کرد: در الیحه 
اداره  اینکه به وجوه  بر  آینده عالوه  بودجه سال 
شده وزارت راه به عنوان یک راهکار برای تأمین 
برای  اعتباراتی  شده،  توجه  ساخت  تسهیالت 
ساخت وساز توسط بخش خصوصی نیز در نظر 
گرفته شده است.وزیر راه و  شهرسازی بابیان اینکه 
تمامی قوانین حمایتی مانند رفع موانع تولید و غیره 
که به حمایت از بخش خصوصی می پردازند، در 
این وزارتخانه توجه ویژه خواهد شد گفت: ارتباط 
ما با وزارت کشور و شهرداران خوب است و عزم 
ما جزم است تا به یاری همدیگر تولید مسکن در 
کشور شکل بگیرد، زیرا در این سال ها مردم به اندازه 
کافی رکود و تورم را احساس کرده اند و باید امروزه 
این مشکالت با همکاری بیشتر بین دولت و بخش 

خصوصی حل شود.

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای  سید اسحق بهرامی فرزند سید عبداله اسم روشنک فرزند احمد   درخواستی 
که به شماره 7۲1/۹7/ش  ۵ حکمی،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی 
انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سید عبداله بهرامی فرزند سید 
اسحق  شناسنامه  ۲۲100۳7۳7۹صادره  از تنکابن   درتاریخ۲/ 10/ ۹7  دراقامتگاه 
دائمی خود شهرستان     تهران )بهشت زهرا( بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین 

الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
 سید اسحق بهرامی پدر متوفی

رقیه برک مادر 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     پنجم    شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای محمد باقر حدادی فرزند یعقوبعلی      درخواستی که به شماره 8۴۴/۹7/ش   دوم  
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  معصومه باقر حدادی فرزند یعقوبعلی      بشمار ه شناسنامه ۲8۵  صادره  
از تنکابن   درتاریخ1۴/ ۳/ ۹7  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان      تنکابن  بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
سلمه جیرود قربانی مادر 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 

قاضي شعبه      دوم      شورای حل اختالف تنکابنخواهد شد . 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  غالمرضا        فرزند  مستعدی  تراب  معصومه  خانم 
8۵۶/۹7/ش   اول    این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
لنگرودی فرزند یحیی  ایران سال طیان  نموده و چنین توضیح داده که شادروان   
بشمار ه شناسنامه ۲۳0   صادره  ازلنگرود    درتاریخ۹/ 8/ ۹7  دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان      تنکابن  بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  

منحصر است به:  محمد رضا تراب مستعدی فرزند متوفی
حمید تراب مستعدی فرزند متوفی

علیرضا تراب مستعدی فرزند متوفی
عبدالرضا تراب مستعدی فرزند متوفی
معصومه تراب مستعدی فرزند متوفی
خدیجه تراب مستعدی فرزند متوفی
فاطمه تراب مستعدی فرزند متوفی

شهربانو تراب مستعدی فرزند متوفی
غالمرضا تراب مستعدی  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 

قاضي شعبه     اول       شورای حل اختالف تنکابنگواهی صادر خواهد شد . 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای رامین راد گودرزی فرزند مرتضی   که به شماره ۴8۳/۹7/ش  ۲ح     این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان آسیه زعفری فرزند رمضانعلی بشمار ه شناسنامه ۴صادره  از تنکابن    
درتاریخ1۶/ ۹/ ۹7  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان      تنکابن  بدرود زندگی گفته 

وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
اردشیر راد گودرزی فرزند متوفی
کیقباد راد گودرزی فرزند متوفی

اکبر راد گودرزی فرزند متوفی
رامین راد گودرزی فرزند متوفی
سهیال راد گودرزی فرزند متوفی
حمیرا راد گودرزی فرزند متوفی

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

صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه     دوم    حکمی    شورای حل اختالف خرم آباد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم معصومه قنبری فرزند شعبانعلی    که به شماره ۴7۴/۹7/ش  ۲ح     این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  احمد رضا مسلمی فرزند غالمحسین  بشمار ه شناسنامه 71۲ صادره  
از تنکابن    درتاریخ۹/ 10/ ۹7  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان      تنکابن  بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
مهسا مسلمی فرزند متوفی

مهرآسا مسلمی فرزند متوفی
مهر سانا مسلمی فرزند متوفی
معصومه قنبری 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  دوم  حکمی   شورای حل اختالف خرم آباد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم طاهره دیندرودی فرزند قدر  علی      که به شماره ۴۶۲/۹7  ش  ۲ح     این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان قدر علی دیندرودی فرزند هادی بشمار ه شناسنامه 1 صادره  از 
تنکابن    درتاریخ۳/ ۹/ ۹7  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان      تنکابن  بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
بهادر دیندرودی فرزند متوفی
ایوب دیندرودی فرزند متوفی
بهاره دیندرودی فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   دوم حکمی شورای حل اختالف خرم آباد

برگه اجراییه 
 مشخصات محکوم له بانک قوامین با وکالت زهرا ستوده فرد به نشانی بابل میدان 

والیت پاساژ قلی تبار طبقه دوم واحد 7۶
 مشخصات محکوم علیه علی اصغر غالمیان  مجهول المکان 

به موجب رای شماره ۶0۳ تاریخ ۹7/۶/۳1شعبه دوم شورای حل اختالف بابل رای 
شماره ۲/۲۹۲/۹7از شعبه دوم دادگاه عمومی بابل که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محکوم است  به مبلغ ۳۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مستندا به مواد ۵1۵ و 
۵1۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ ۵۳0 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی 
بعنوان  حق الوکاله وکیل وفق تعرفه حق خواهان بانک قوامین با وکالت زهرا ستوده 
فر صادر و اعالم می نماید ضمناً در مرحله اجرای احکام مدنی نسبت به برآورد 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ۹1/7/۲0و دریافت آن از خوانده
 مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

ابالغ وقت
 دادرسی نظر به اینکه خانم آقای فرهاد مهدی زاده با فرزند رضا علی دادخواستی 
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت پریسا اصالنی فرزند  نادر در این شعبه تسلیم  
نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به  کالسه ۵/11۴۹/۹7ثبت و برای  مورخه 
۹7/1۲/۵ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان  بودن 
خواندن و تقاضای خواهان  به استناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در 
وقت رسیدگی در شعبه ۵ حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم آن به دفتر شعبه ۵ مراجعه نمایند در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم 

ابالغ شده محسوب  اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
مدیر دفتر  شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری وانت مزدا مدل 1۳۹۵ به شماره شهربانی 8۲-۴۳7م۴۴ و 
شماره موتور FEA۴1۴۵1 و شماره شاسی NAGP۲PC11GA۲۲88۶1 به نام 

محمد شعبانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی حصر وراثت
آقای علی فخری  دارای شماره شناسنامه  1۴7۳  به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  نموده و چنین  وراثت  این شورا درخواست گواهی حصر  از   ۹7/7۳۵/۲
داده که شادروان فانوس فخری   به شماره شناسنامه ۲۹۶   در تاریخ 8۲/11/۲0   

اقامتگاه دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
غدیر اله فخری   ف. نعمت اله, ش.ش  ۴۶70    ت.ت 1۶/8/۲   پسر متوفی

نوراله فخری   ف. نعمت اله, ش.ش  770    ت.ت ۳۴/۳/۴   پسر متوفی
شمس اله  فخری   ف. نعمت اله, ش.ش  771    ت.ت ۳7/۶/17   پسر متوفی

اله یار فخری   ف. نعمت اله, ش.ش  1    ت.ت ۴1/10/1۵    پسر متوفی
نبات فخری   ف. نعمت اله, ش.ش  ۵۳۵    ت.ت 18/10/۲  دختر متوفی
نجیبه فخری   ف. نعمت اله, ش.ش  ۶۵0    ت.ت ۳0/7/7    دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  نامه  یا وصیت  دارد و  اعتراض  تا هر کسي 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   حجت سعیدی دارای شناسنامه شماره 1۴۹۹ خوی بشرح دادخواست به کالسه 
۹7۲0۶7/ش۳     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان زری گلوانی بشناسنامه ۳۹۵ خوی در تاریخ ۹7/۵/۲۶ اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  حجت سعیدی فرزند 
عشقعلی –ش ش 1۴۹۹   خوی –پسر متوفی/۲-   میثم سعیدی فرزند  عشقعلی   -ش  
ش     ۲7۹010۵۵71    خوی-پسر متوفی/۳- رضا  سعیدی فرزند عشقعلی -ش  ش 
100۵    –خوی-پسر متوفی/۴- حسین   سعیدی فرزند عشقعلی  - ش ش  ۲۵87 
-خوی-پسر متوفی/۵-  بتول  سعیدی فرزند عشقعلی -  شش 1۳۵0  خوی- دختر 
متوفی/۶- ژیال  فرزند عشقعلی   -ش ش ۴۵۹۹۹     خوی –دخترمتوفی/7-  عشقعلی 
سعیدی فرزند علی اکبر    -ش ش ۳۹0۹- سیه چشمه -همسر متوفی/ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت 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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اصالن محمدزاده دارای شناسنامه شماره  ۲ بشرح دادخواست به کالسه ۹7۲0۹0 
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان  
اسالم محمد زاده بشناسنامه ۲7۹ در تاریخ ۹7/10/۶اقامتگاه دائمی خود را به درود 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  اصالن  محمدزاده فرزند  اسالم  –ش ش 
۲   خوی –پسر متوفی/۲-  اسماعیل  محمدزاده فرزند  اسالم   -ش  ش    ۲۲۲۵ 
خوی-پسر متوفی/۳-  وحید محمدزاده فرزند اسالم -ش  ش  ۶۹۳۳   –خوی-پسر 
متوفی/۴- فرمان محمدزاده فرزند اسالم   - ش ش  1۴۵ -خوی-پسر متوفی/۵-  بایرام  
محمدزاده فرزند اسالم  -  ش ش   8۹۳  خوی- پسر متوفی/۶-  مهدی محمدزاده 
فرزند اسالم -ش ش۲7۹0۳۳۲118 خوی –پسرمتوفی/7-   موسی محمدزاده فرزند 
اسالم   -ش ش ۶ خوی -پسر متوفی/8-   ثانیه محمدزاده فرزند اسالم  -ش ش ۵7۵ 
خوی-دختر متوفی/۹-  فاطمه بابازاده فرزند حاجی    -ش ش  ۲۹۶ خوی – همسر 
متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی مفقودی
اینجانب غالم عباس قاسمی مقدم مالک خودروی سواری سمند مدل 1۳۹۵ رنگ 
سفید روغنی به شماره انتظامی ۳1 ایران ۵88 س ۵1 به شماره موتور 0000۶۲0 
H  1۵۳ به شماره شاسی ۶FG EY 1 NAACY ۹۲011۴ به علت فقدان اسناد 
فروش  سازمان فروش ایران خودرو تقاضای رونوشت )المثنی ( برگ سبز ، سند 
کمپانی و سند انتقال محضری مذکور را نموده است لذا چنانچه هر شخص ادعایی 
در مورد خودروی مذکور را دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونی به عمل خواهد آمد . 
لرستان –خرم آباد 

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 1۳۹7۶0۳010۵۹0017۹۲۹۴/۲۳1     مورخ 1۳۹7/0۹/10 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی  زهرا 
الهمرادی  فرزند جهانبخش   به شماره شناسنامه ۲۳۲0    صادره از میاندوآب   به 
شماره ملی ۲۹70۹۴1۲۲8   نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 100/87   متر مربع به  پالک ۳7۹۵0     فرعی از ۴۲   اصلی مفروز و مجزی 
شده  در قسمتی از پالک 17۴۲    فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه  قاسم آباد 
شاهی  بخش 1۲ تهران خریداری از مالکیت رسمی زهرا الهمرادی  محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود، 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت 
اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۲۲۲۹ 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹7/10/18 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳۹7/11/0۲

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی 

))آگهی مزایده اموال منقول/غیرمنقول(( نوبت دوم
شماره  اجرائیه   ۹۶/1۲/0۲ مورخ   11۵۴ شماره  دادنامه  موجب  به  اینکه  به  نظر 
کالسه  به  ثبت  و  ورامین  اختالف  حل  شورای   ۶ حوزه  از  صادره   10۵۹/۶/۹۶
۹70۹۳7 ج ش اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف ورامین محکوم علیه آقای 
امیرعباس بوربور فرزند نصرت اله محکوم گردیده به پرداخت مبلغ 10۴/000/000 
ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای رضا علیدوستی رباطی فرزند علی، 
لذا محکوم له در راستای استیفاء محکوم به تقاضای توقیف اموال محکوم علیه را 
نموده است که اموال در تاریخ ۹7/07/0۹ توسط کارشناسان رسمی دادگستری به 

شرح ذیل کارشناسی و ارزیابی گردیده است.
اموال شامل 1- یک دستگاه پمپ وکیوم مقوا سازی با پوسته استیل و پروانه برنجی 
و شفت تمام استیل و نصب روی شاسی با دینام چینی ۳0 اسب بخار سالم با توجه 
به وضعیت موجود و نوسانات قیمت ارزش آن ۴8/000/000 ریال تعیین می گردد. 
۲- یک دستگاه غلطک آهنی مقوا سازی، ورق گیری با لوله مانیسمان قطر لوله ۴0 
سانتی متر آلمانی ضدسایش با شفت سرتاسری به قطر 100 میلی متر با سایز سالم 
1۲7 با توجه به وضعیت موجود و نوسانات قیمت ارزش آن ۴۵/000/000 ریال 
تعیین می گردد. ۳- تعداد 11 بند مقوای صنعتی در ابعاد 1۲0*8۵ به وزن هربند ۲۵ 
کیلوگرم سالم باتوجه به وضعیت موجود و نوسانات قیمت ارزش آنها 8/۵00/000 
ریال  کارشناسی 101/۵00/000  اموال  ارزش  کل  که جمع  گردد  می  تعیین  ریال 
تعیین می گردد، مقرر گردید اموال فوق الذکر در تاریخ ۹7/11/۲8 از ساعت ۹ 
صبح الی 10 واقع در اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف واقع در دادگستری 
ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده 
از قیمت کارشناسی شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار 
ثمن  مابقی  مزایده  تاریخ  از  هفته  یک  مهلت  ظرف  است  مکلف  نامبرده  و  اخذ 
معامله را به صندوق دادگستری ورامین واریز نماید در صورتی که در مهلت مقرر 
خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های 
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده وفق مقررات تجدید می گردد کلیه هزینه های 
نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ 
مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت  تا رسیدگی 
به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنًا 
طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا 

از ملک مورد مزایده بازدید نمایند.
م.الف 1713خ   مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف ورامین- میرزایی

اسالمی: خانه دار کردن مسکن اولی ها به  سادگی نخواهد بود

 تامین زمین برای ساخت ۴۰۰ هزار مسکن

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم  کرد: ثبت سفارش 
واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف ۳۰۰ 

میلیون دالر به صورت بدون انتقال ارز تا پایان سال ۹۸ مجاز است.
به گزارش زمان، »فرشاد مقیمی« افزود: هیات وزیران این تصمیم را به 
منظور تسهیل فرآیند تولید و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و به استناد اصل 1۳۸ قانون اساسی مصوب کرد.وی ادامه داد: به موجب 
این مصوبه، واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید 
با تایید وزارت صنعت و اعالم منشا ارز به بانک مرکزی تا سقف مشخص 
شده، جهت ترخیص کاال مجاز است.مقیمی ابراز امیدواری کرد که با 
ابالغ این مصوبه صاحبان صنایع برای تامین قطعات و مواد اولیه ضروری 
خود با دغدغه کمتری اقدام به واردات مواد اولیه کنند.وی این مصوبه 
را در راستای کاهش بروکراسی اداری و تسریع در تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع توصیف و 
خاطرنشان  کرد: مصوبه هیات دولت برای همه صنعتگران قابل اجرا بوده و واحدهای تولیدی می 
توانند با تایید وزارت صنعت اقدام به واردات مواد مورد نیاز تولید کنند. معاون اول رئیس جمهوری 
این موضوع را به وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و 

بودجه و بانک مرکزی ابالغ کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق با اشاره به تورم ۳۶ درصدی سال 
آینده گفت: برای یک خانوار ۴ نفره، خط فقر چیزی در حدود 2 میلیون و 2۵۵ 
هزار تومان است و البته این رقم در تهران متفاوت خواهد بود و چیزی در حدود 

۴ میلیون و ۵۹2 هزار تومان است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، احمد امیرآبادی فراهانی در برنامه متن و حاشیه 
با اشاره به استخراج برخی آمار و ارقام از بودجه ۹۸ اظهار کرد: بر اساس بودجه 
۹۸، در سال آینده شاهد تورم نقطه به نقطه در حدود ۵۰ درصدی و تورم سالیانه 
۳۶ درصدی خواهیم بود.عضو هیئت رئیسه مجلس درخصوص خط فقر در سال 
آینده نیز گفت: برای یک خانوار ۴ نفره، خط فقر چیزی در حدود 2 میلیون و 
2۵۵ هزار تومان است و البته این رقم در تهران متفاوت خواهد بود و چیزی در 
حدود ۴ میلیون و ۵۹2 هزار تومان است.وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد 
از مردم تهران و سایر نقاط کشور چنین درآمدی دارند گفت: خیلی از مردم، کمتر 
از این رقم درآمد دارند و این بر اساس آمار و ارقام استخراج شده از بودجه ۹۸ است. امیرآبادی عضو 
کمیسیون تلفیق مجلس نیز همچنین با اشاره به در پیِش رو بودن برخی بحران های اقتصادی و مالی 
در سال آینده گفت: در سال آینده بحران ارزی، بحران بانکی و بحران مالی دولت را خواهیم داشت که 

در مجلس باید فکری برای آن کنیم.

واردات مواد 
اولیه بدون 

انتقال ارز
 تا 300 میلیون 

دالر مجاز شد

خط فقر
 در تهران ۴ 

میلیون
 و ۵۹۲ هزار 

تومان 



اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم 
باید به حقیقت عشق بورزیم.

اسکات پک

سخن حکیمانه

صوفی از پرتو می راز نهانی دانست 
 گوهر هر کس از این لعل توانی دانست

قدر مجموعه ی گل مرغ سحر داند و بس
  که نه هر کاو ورقی خواند معانی دانست

امروز با حافظ

ترجمه طباطبایی از داستان 
عاشقانه جویس اوتس چاپ شد

 رمان »دخترِ ذرت« نوشته 
با  اوتس  کارول  جویس 
طباطبایی  ناهید  ترجمه 
توسط نشر چشمه منتشر 

و راهی بازار نشر شد.
رمان  مهر،  گزارش  به 
»دخترِ ذرت« نوشته جویس کارول اوتس به تازگی 
با ترجمه ناهید طباطبایی توسط نشر چشمه منتشر 
و راهی بازار نشر شده است. این کتاب دویست و 
هفتاد و دومین کتاب داستان غیرفارسی است که 

این ناشر چاپ می کند.
را  توضیح  این  می توان  کتاب  این  عنوان  درباره 
ارائه داد که قربانی کردن دخترِ ذرت، مراسمی از 
آیین قربانی کردن در قبایل سرخ پوست ایروکویی، 
پاونی و بلک فوت است. رمان »دختر ذرت« در 
واقع بلندترین داستان از مجموعه »دختر ذرت و 
دیگر کابوس ها« است که در سال ۲011 منتشر 
شد. مجموعه مذکور جایزه برام استاکر را برای این 

نویسنده به ارمغان آورد.
از 70  بیش  حال  به  تا  اوتس  کارول  از جویس 
رمان، مجموعه داستان، مجموعه مقاله، نمایش نامه و 
مجموعه شعر چاپ شده است. آثار او را در ژانرهای 
وحشت، رمزآلود و هیجانی طبقه بندی می کنند. این 
نویسنده آمریکایی متولد سال 1۹۳8 در نیویورک 
است. او تحصیل کرده رشته ادبیات انگلیسی است 

و در این رشته مدرک دکترا گرفته است.
به  خود  که  کتاب  این  مترجم  طباطبایی  ناهید 
داستان نویسی اشتغال دارد، درباره ترجمه داستان 
بلند یا رمان »دختر ذرت« می گوید این کار دالیل 
مختلفی دارد؛ از جمله تعلیق، هیجان، فضای امروزی 
و آشنای این اثر که از ابتدا مخاطب را درگیر می کند 
و تا پایان هم او را رها نمی کند. همچنین تکنیک 
فضاسازی،  شخصیت پردازی،  در  اوتس  کارول 

دیالوگ نویسی و همچنین ساخت پی رنگ.
این کتاب، کتاب ترجمه دو  از  طباطبایی پیش 
باغ  »داستان  و  امریکایی«  »رویای  نمایشنامه 
وحش« را از ادوارد آلبی را با همکاری چشمه 
منتشر کرده است. داستان »دختر ذرت« از منظر 
سیری  خط  و  می شود  روایت  دید  زاویه  سه 
نامنظم دارد. فضای داستان هم هذیان آلود و پر 

رمز و راز است.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم: جود می دانست 
که برای ادامه یافتن خلسه دخترِ ذرت باید کم به او 
غذا داد. چون جود دلش نمی خواست مچ دست ها 
و پاهای او را ببندد، به نظر خیلی ظریف می آمدند. 
را  او  ببندد.  را  او  دهان  نمی خواست  جود دلش 
بترساند. چون آن وقت دخترِ ذرت از ما می ترسید و 
به ما به عنوان حامیانش اعتماد و عالقه پیدا نمی کرد.
مهربانی و  تکریم،  احترام،  با  باید  با دختر ذرت 
وفاداری رفتار می شد. او هرگز نباید سرنوشتی را 

که در انتظارش بود حدس می زد.
آب،  بود.  مایعات  بیش تر  ذرت  دخترِ  غذای 
سیب،   آب  مثل  زالل  و  صاف  آبمیوه های 
دختِر  برای  می گفت  شیر. جود  و  گریپ فروت، 
ذرت قورت دادن هر غذایی به جز غذاهای سفید 
حرام است. و هر غذایی که استخوان یا پوست 

داشته باشد.
این کتاب با 1۳۳ صفحه، شمارگان ۵00 نسخه و 

قیمت 18 هزار تومان منتشر شده است

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

 اعالم سانس ها و برنامه های سینمای اهالی
 رسانه فیلم فجر3۷

مدیر روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره 
نمایش  سانس های  اینکه  اعالم  با  فجر  فیلم 
فیلم در سینمای اهالی رسانه از ساعت 1۳ آغاز 
می شود تاکید کرد امسال تمامی پرسش ها در 
نشست پرسش و پاسخ آثار به صورت مکتوب 

مطرح خواهد شد.
مورد  در  نجفی  مسعود  رسیده،  گزارش  به 

سانس های نمایش آثار جشنواره در پردیس سینمایی ملت که به اهالی رسانه 
و  می شود  آغاز  ساعت 1۳  از  فیلم ها  »نمایش  گفت:  است،  یافته  اختصاص 

سانس های بعدی به ترتیب 1۵:۳0، 18:۳0 و ۲1:۳0 خواهند بود.«
او درباره نشست های پرسش  و پاسخ چنین توضیح داد: »بعد از نمایش هر 
فیلم نشست پرسش و پاسخ آن برگزار خواهد شد. امسال براساس برنامه ریزی 

صورت گرفته، تمامی سئوال های نشست به صورت مکتوب مطرح می شود.«
نجفی همچنین تاکید کرد پیش از شروع نمایش هر فیلم مراسم عکاسی از 

عوامل برگزار خواهد شد.
با  همزمان  داروغه زاده  ابراهیم  دبیری  به  فجر  فیلم  هفتمین جشنواره  و  سی 

سالگرد چهل سالگی انقالب اسالمی، 10 تا ۲۲ بهمن ماه برگزار خواهد شد.

»صندلی« ایرانی در جشنواره »چنای« هند

 فیلم انیمیشن »صندلی« به کارگردانی محمد 
آدم   ۲ جدال  داستان  روایتگر  که  فیض آبادی 
به  است،  یکدیگر  صندلی  تصاحب  برای 

جشنواره »چنای« هند راه یافت.
روابط  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز  عمومی 
تجربی، در ششمین دوره جشنواره »چنای« که 

از ۲7 بهمن تا ۵ اسفند ۹7 در کشور هند برگزار خواهد شد، فیلم انیمیشن 
جشنواره  این  در  می آید.  در  نمایش  به  فیض آبادی  محمد  ساخته  »صندلی« 

فیلم های کوتاه )زیر ۲0 دقیقه( داستانی، مستند و انیمیشن روی پرده می روند.
انیمیشن ۶ دقیقه ای »صندلی« که در ژانر اجتماعی و طنز تولید شده است، اشاره 
به وضعیتی دارد که در آن شاهد رقابت ۲ آدم بر سر تصاحب صندلی یکدیگر 

هستیم؛ در حالی که آنها صندلی های خود را دارند.
و  انیماتور  کارگردان،  نویسنده،  از  عبارتند  انیمیشن  فیلم  این  تولید  عوامل 
تهیه کننده: محمد فیض آبادی، دستیار کارگردان: زهره فراهانی، موسیقی: بهنام 

معیریان، تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.

مریال زارعی به سریال »مانکن« پیوست

نمایش  بازیگر سریال  به عنوان  مریال زارعی 
خانگی »مانکن« انتخاب شد.

به گزارش رسیده، مریال زارعی اولین تجربه 
در  را  خانگی  نمایش  سریال  در  حضور 

»مانکن« تجربه خواهد کرد.
از  پس  محمدی  ایرج  و  زاده  سهیلی  حسین 
و  »دلنوازان«  مانند  هایی  سریال  در  همکاری 

تهیه  ترتیب کارگردانی و  به  تازه ترین حضور مشترکشان  »ترانه مادری« در 
کنندگی سریال نمایش خانگی مانکن را برعهده گرفته اند.

مجموعه »مانکن« در ۲۶ قسمت به قلم بابک کایدان نگاشته شده و در توصیف 
نقشی که مریال زارعی در این مجموعه ایفاگر آن است، آمده: فهمیدن بعضی 
چیزا برای بعضیا خیلی سخته، مثل درک عمق زخمی که رو قلب یه زن جا 

مونده…
اسامی سایر بازیگران این سریال پس از انتخاب در روزهای آتی اعالم خواهد 

شد.

۲۷ بازیگر 3 اثر شکسپیر را به صحنه می برند

 کمپانی رویال شکسپیر انگلستان قصد دارد با کارگردانی هنری گرگوری دوران 
۳ نمایش ویلیام شکسپیر را در فصل تابستان ۲01۹ روی صحنه ببرد.

به نقل از سایت کمپانی رویال شکسپیر انگلستان، برنامه جدید کمپانی رویال 
شکسپیر برای فصل تابستان ۲01۹ مشخص شد و قرار است برای اولین بار 
و به صورت همزمان ۳ اثر از ویلیام شکسپیر با حضور ۲7 بازیگر تمرین و به 

ترتیب روی صحنه بروند.
کارگردانی  شکسپیر  رویال  کمپانی  مطرح  کارگردان های  از  دوران  گرگوری 

هنری این پروژه را بر عهده دارد.
قرار است طی برنامه ریزی انجام شده نمایش های »هر طور که شما دوست 
دارید« با کارگردانی کیمبرلی سایکس، »رام کردن زن سرکش« با کارگردانی 
جاستین آدیبرت و »قیاس برای قیاس« با کارگردانی گرگوری دوران، در این 

پروژه روی صحنه بروند.
این ۳ نمایش قرار است در ابتدا در کمپانی رویال شکسپیر روی صحنه بروند 
و پس از آن طی یک سال آینده در قالب یک تور در ۶ سالن تئاتر دیگر نیز 

اجرا خواهند شد.

خبر

دومین جلسه دادگاه آمریکایی برای 
هاشمی«  »مرضیه  پرونده  پیگیری 
شده  بازداشت  خبرنگار  و  مجری 
چهارشنبه  وی،  تی  پرس  شبکه 
برگزار  واشنگتن  در  ماه(  بهمن   ۳(

می شود.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط 
عمومی شبکه پرس تی وی، دومین 
جلسه دادگاه در حالی برگزار می شود 
که هیچ منبعی درباره روند بررسی 
ارائه  دقیقی  اطالعات  وی  پرونده 
نمی کند و شرایط کنونی برای خانواده 

مرضیه هاشمی دشوار است.
تماس  دومین  در  هاشمی  مرضیه 
تلفنی با دخترش سارا نیز از این که 
تصمیمی برای آزادی او گرفته شده یا 
خیر، اطالعی نداشته است. فرزندان 
حق  برخالف  اینکه  از  هاشمی 
قانونی همه زندانیان، مرضیه هاشمی 
به صورت  با خانواده اش  نمی تواند 
تلفنی هم صحبت کند و مسؤوالن 
زندان این حق اولیه را نیز از او سلب 

کرده اند، بسیار ناراحتند.
مستندساز  و  خبرنگار  مجری، 
آمریکایی االصل شبکه  پرس تی وی 
روز یکشنبه 1۳ ژانویه )۲۳ دی ماه( 
فرودگاه  در  دلیلی  هیچ  اقامه  بدون 
»سنت لوئیس« این کشور بازداشت و 
به یک بازداشتگاه پلیس فدرال آمریکا 
»اف  بی  آی« در واشنگتن دی سی 

منتقل شد.
به  خانواده اش  با  دیدار  برای  او 
بازداشت  و  بود  کرده  سفر  آمریکا 
خود  روز  نهمین  به  غیرقانونی اش 

رسیده است.
قاضی اولین دادگاه هاشمی که روز 
جمعه 18 ژانویه )۲8 دی ماه( تشکیل 
مرضیه  که  است  کرده  اذعان  شد، 
هاشمی هیچ جرمی مرتکب نشده 
و در یک پرونده نامشخص صرفا به 
عنوان آنچه اصطالحا »شاهد کلیدی« 
مطرح می شود، بازداشت شده است. 

با این وجود هنوز زمانی برای آزادی 
وی مشخص نشده است.

در همین حال، روز گذشته، جمعی 
از دوستان و خانواده مرضیه هاشمی 
با نوشتن پیامی، بر لزوم آزادی هر 
خبرنگار  مجری،  این  سریع تر  چه 
و مستندساز شبکه پرس تی وی از 
زندان که چند روز قبل توسط پلیس 
تاکید  بود،  شده  بازداشت  آمریکا 

کردند.
در این پیام صراحتا خواسته شده حاال 
که دادگاه آمریکایی نیز روز جمعه بر 
عدم اتهام هاشمی به هرگونه جرمی 
صحه گذاشته است، هیچ دلیلی برای 
و  ندارد  وجود  او  بازداشت  تداوم 
دادگاه مکلف است شرایط آزادی او 
را در اسرع وقت فراهم و در مواقع 
لزوم او را برای ادای شهادت احضار 

کند. در این پیام آمده است:
»با توجه به اطالعات جدیدی که در 

حکم صادره از سوی قاضی دادگاه 
ایالتی ایالت کالیفرنیای آمریکا آمده، 
که  است  شده  اعالم  صراحت  به 
هاشمی  خانم  متوجه  جرمی  هیچ 
مقامات  با  همچنین  وی  نیست. 
قضایی دادگاه نیز برای پیش بردن این 
پرونده همکاری های الزم را داشته 
و از آن جایی که او هیچ قصدی برای 
خروج از کشور آمریکا ندارد و تنها 
به عنوان »شاهد مطلع« دستگیر شده 
است، بنابراین دیگر نیازی به زندانی 
بودن وی وجود ندارد. ما درخواست 
داریم که خانم هاشمی در اسرع وقت 
از زندان آزاد شوند و این اجازه به 
وی داده شود تا همانند دیگر شاهدان 
و تحت شرایطی که توسط قاضی 
ادا  را  خود  شهادت  شده،  تعریف 

کند.«
مرضیه هاشمی مجری شبکه پرس 
تی وی طی تماسی تلفنی در چند 

روز پیش تاکید کرده بود که رفتار با 
او همانند رفتار با جانیان و مجرمان 
در  او  نگهداری  شرایط  و  است 
است.  کننده  ناراحت  بسیار  زندان، 
را  زیادی  نگرانی های  مساله،  این 
برای خانواده و دوستان وی بوجود 
آورده است. طبق اطالعاتی که او در 
تماس تلفنی کوتاه با دخترش داده، 
ماموران زندان  حجاب هاشمی را 
برداشته و عکس بدون حجاب از او 
گرفته اند. آنها همچنین با بستن پابند 
و دستبند و محروم کردن هاشمی از 
پوشش کامل اسالمی و غذای حالل، 
موجبات تعذیب این خبرنگار بین 

المللی مسلمان را فراهم کرده اند.
فعاالن رسانه ای و نهادهای مختلف 
و  حقیقی  اشخاص  و  فرهنگی 
حقوقی بسیاری در ایران و سراسر 
جهان به اقدام غیرقانونی و رفتار ضد 
هاشمی  مرضیه  آمریکاعلیه  بشری 

این  بازداشت  و  کرده اند  اعتراض 
در  وی  تی  پرس  شبکه  خبرنگار 
آمریکا نیز با واکنش های گسترده در 

جهان روبرو شده است.
اسالمی  ـ  آمریکایی  روابط  شورای 
آمریکایی  مقامات  اقدام  اعالم کرد، 
در محروم کردن مجری پرس تی وی 

از حقوق مذهبی اش توجیهی ندارد.
در  جمعه  روز  نیز  نیجریه  مردم 
مجری  هاشمی  مرضیه  از  حمایت 
شبکه پرس تی وی تظاهرات کردند 
و روز یکشنبه نیز دانشجویان و اقشار 
تجمعی  در  تهران  مردم  مختلف 
مقابل سفارت سوئیس در تهران به 
دستگیری و ادامه حبس وی اعتراض 

کردند.
بشر  حقوق  کمیسیون  همچنین 
به  اعتراض  در  بریتانیا  اسالمی 
مجری  غیرقانونی  بازداشت 
»پرس تی وی«، شعار نوشته هایی را به 
صورت نورتابانی روی ساختمان »بی 
بی سی« در لندن به نمایش گذاشت.

کمیسیون حقوق بشر اسالمی بریتانیا 
شامگاه جمعه در این اقدام نمادین 
دولت  به  اعتراض  ضمن  خود، 
آمریکا، از سکوت رسانه های غربی 
بی  بی  خبری  بنگاه  خصوص  به 
سی و نهادهای به اصطالح حقوق 
بازداشت  درقبال  غرب  بشری 
خبرنگار  و  مجری  هاشمی  مرضیه 
را  آن  و  انتقاد  »پرس تی وی«  شبکه 
مغایر با ارزش های انسانی و اصول 
دموکراسی مورد ادعای غرب اعالم 

کرد.
برون مرزی  معاون  جبلی  پیمان 
سازمان صداوسیما جمهوری اسالمی 
ایران همچنین روز چهارشنبه با تقبیح 
مرضیه  با  آمریکایی  مقامات  رفتار 
وی،  حجاب  برداشتن  در  هاشمی 
این اقدام را به منزله نقض حرمت 
ارزش های  و  اسالمی  مقدسات 

اسالمی برشمرد.

کاریکاتور

نقطه های اسرائیل در تیررس موشک های نقطه زن!

دومین دادگاه خبرنگار پرس تی وی چهارشنبه 
تشکیل می شود

 انتشار تازه ترین عکس از 
»شبی که ماه کامل شد«

مرد  اول  نقش  تصویر 
فیلم سینمایی »شبی که 
بازی  با  شد«  کامل  ماه 
رونمایی  شکیبا  هوتن 

شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
»شبی که ماه کامل شد«، هوتن شکیبا از بازیگران 
عرصه تئاتر است که در سینمایی »شبی که ماه کامل 

شد« در نقشی متفاوت ظاهر شده است.
»شبی که ماه کامل شد« چهارمین فیلم سینمایی 
نرگس آبیار به تهیه کنندگی محمدحسین قاسمی 
است. »شبی که ماه کامل شد« فیلمی عاشقانه است 
که در بخش مسابقه اصلی سی  و هفتمین جشنواره 
فجر حضور دارد و نمایش خود را از روزهای اول 
جشنواره در سینماهای مردمی و با حضور عوامل 
این فیلم در  فیلم آغاز می کند. همچنین نمایش 

سینمای رسانه ها، 1۴ بهمن است.

خبر

ادامه  را  تصویربرداری  حالی  در  »نون.خ«  سریال   سازندگان 
می دهند که بارش برف و سرمای شدید، گروه را با دشواریهایی 

مواجه کرده است.
به گزارش مشاور رسانه ای پروژه، مجموعه تلویزیونی »نون.خ« 
به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه کنندگی مهدی فرجی که 
برای پخش در ایام نوروز ۹8 از شبکه یک سیما آماده می شود، 
از اواخر آذر مراحل تصویربرداری را آغاز کرده است. این در 
حالی است که با بارش برف و استقرار سامانه هوای سرد در 
منطقه لوکیشن، گروه با تالش مضاعفی کار ضبط تصاویر را 
پیش می برند.تدوین همزمان مجموعه را نیز امیرشیبان خاقانی 
پیش می برد. در سکانسهای دیروز)یکشنبه ۳0 دی( که در یک 
قنادی ضبط شد، سعید آقاخانی در نقش نوری و محمدزارع 
زاده در نقش رضا قناد بازی داشتند. تاکنون بیش از ۳0 درصد 
حمیدرضا  است.سعیدآقاخانی،  شده  انجام  تصویربرداری 
آذرنگ، فریده سپاه منصور، هومن حاج عبدالهی، نعیمه نظام 
دوست، سیروس میمنت، علی صالحی، پاشا جمالی، نسرین 
مرادی، هدیه بازوند، ندا قاسمی، علیرضا ابراهیمی، صبا ایزدپناه، 
شیدا یوسفی، وحید قاضی زاهد، سیروس سپری و … از جمله 
بازیگران اصلی این سریال نوروزی هستند. بزودی بازیگران 

شناخته شده دیگری نیز به این مجموعه خواهند پیوست.
این مجموعه تلویزیونی کاری از گروه فیلم و سریال شبکه یک 
سیما است که در 1۶ قسمت ۵0 دقیقه ای برای پخش در ایام 

نوروز ۹8 از شبکه یک سیما تولید می شود.

تصویربرداری »نون.خ« در میان 
برف و رسمای شدید

مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی فیلم »دیوراما« در کشور هند 
با اعطای جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد به فیلم »رونا، 

مادر عظیم« ساخته برادران محمودی برگزار شد.
در این رویداد سینمایی که از تاریخ 1۴ تا ۲0 ژانویه )۲۴ تا 
۳0 دی ماه( در شهر دهلی نو برگزار شد، داریوش مهرجویی 
بر  را  رقابتی  بخش  داوران  هیات  ریاست  ایرانی  سینماگر 
عهده داشت و فیلم »رونا، مادر عظیم« به کارگردانی جمشید 
محمودی با فیلم هایی از برزیل، اتریش، ترکیه، چین، اسپانیا، 

تونس، الجزایر و ... رقابت داشت. 
در نهایت فیلم »رونا، مادر عظیم« جایزه بهترین بازیگر مرد 
جشنواره را برای محسن تنابنده به ارمغان آورد و هیات داوران 
پس از یک فیلم برزیلی، جایزه دوم بهترین فیلم جشنواره را نیز 

به فیلم »رونا، مادر عظیم« اعطاء کردند.
این جشنواره در چهار بخش فیلم های بلند بین الملل، فیلم های 
کوتاه، فیلم های سینمای هند و فیلم های مستند برگزار شد و 
مژگان ترانه بازیگر و کارگردان ایرانی نیز یکی از داوران بخش 

فیلم  کوتاه جشنواره »دیوراما« بود.
داریوش مهرجویی عالوه بر حضور به عنوان رئیس هیات 
دوران، به پاس یک عمر فعالیت هنری در عرصه ی سینما تقدیر 
شد و جایزه یک عمر دستاورد هنری دریافت کرد که با نمایش 
برخی آثار وی از جله »گاو«، »درخت گالبی«، »هامون«، »اجاره 

نشین ها« و »لیال« در این جشنواره همراه بود.

از ریاست مهرجویی ات دو 
جایزه برای ایران در هندوستان

به  »ممنوعه«  خانگی  نمایش  دوم  فصل  از  قسمت  اولین 
کارگردانی امیر پورکیان توزیع شد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سریال »ممنوعه«،  
اولین قسمت از فصل دوم سریال »ممنوعه« به کارگردانی امیر 
پورکیان روز دوشنبه )یکم بهمن ماه( توسط موسسه سرو رسانه 

پارسیان در سراسر کشور توزیع شد.
فصل اول نمایش خانگی »ممنوعه« در 1۳ قسمت به کارگردانی 
امیر پورکیان و تهیه کنندگی »علی اکبر نجفی« از اوایل شهریور 

امسال در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.
خواننده تیتراژ فصل دوم این سریال رضا بهرام است.

 نیکی کریمی، میالد کی مرام، امیر جعفری، هادی حجازی فر، 
بهاره افشاری، لیال زارع، پژمان بازغی، امیرحسین آرمان، آتیال 
پسیانی، علی استادی، فاطمه گودرزی، آناهیتا درگاهی، الهه 
حصاری، خاطره اسدی، نیما شعبانژاد، مصطفی قدیری، شهرام 
قائدی، مجید مظفری، نسرین نکیسا، شیوا خسرو مهر، سوگل 
خالقی، نیلوفر رجایی فر، محمد امین و شیدا یوسفی، بازیگران 
این سریال هستند. »ممنوعه« داستان سه نسل را به صورت 
همزمان و پیوسته روایت می کند، از دغدغه های امروز جوانان تا 

آسیب مسائل روز خانوادگی واجتماعی ... .
سریال نمایش خانگی »ممنوعه« به سرمایه گذاری صادق یاری 
و جانشین تهیه کنندگی »مهدی یاری« هر هفته دوشنبه ها در 

سراسر کشور توزیع می شود.

 فصل دوم »ممنوعه« 
آغاز شد

کارآفرینان  از  تقدیر  همایش  نخستین  در 
مسئولیت پذیر از محمود کاظمی مدیر عامل 

موسسه بهمن سبز تقدیر شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان 
سینمایی حوزه هنری، در این سمینار یک روزه 
که یکشنبه سی ام دی ماه در ساختمان مرکز 
مدیریت صنعتی برگزار شد سه کارگاه آموزشی 
درباره کسب و کارهای اجتماعی و لزوم توجه 

به آنها در جوامع امروز برپا شد.
در حاشیه این رویداد نمایشگاه شرکت ها و 

برگزار شد و مدیر عامل موسسه  موسسات 
بهمن سبز میزبان نمایندگان چند شرکت در 

غرفه بهمن سبز بود.
در پخش پایانی این رویداد مراسم تقدیر از 
کارآفرینان مسئولیت پذیر برگزار شد و محمود 
کاظمی و بهمن سبز تندیس سیمین بهترین 

کارآفرین مسئولیت پذیر را دریافت کردند.
موسسه »بهمن سبز« زیر مجموعه حوزه هنری 
در بخش توزیع، اکران و سینماداری است و در 

سراسر ایران صاحب 10۳ سالن سینما است

تندیس سیمین کارآفرینی برای موسسه »بهمن سبز« حوزه هنری

 تکذیب شایعه نرسیدن »تختی« 
به جشنواره

امیرحسین قاسمی صداگذار سه فیلم حاضر در 
بخش سودای سیمرغ سی و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر به تشریح مراحل فنی این آثار پرداخت.

امیرحسین قاسمی صداگذار سینما در گفتگو با  
فعالیت های خود گفت:  درباره جدیدترین  مهر 
امسال صداگذاری ۵ فیلم را انجام دادم که از میان 
آن ها »مسخره باز« به کارگردانی همایون غنی زاده، 
»متری شیش و نیم« به کارگردانی سعید روستایی 
و »غالمرضا تختی« به کارگردانی بهرام توکلی به 
بخش سودای سیمرغ سی و هفتمین جشنواره فیلم 

فجر راه یافت.
وی با اشاره به اینکه هر فیلمی بر مبنای سوژه خود، 
انجام صداگذاری  برای  برنامه ریزی خاص  یک 
می خواهد، عنوان کرد: این سه فیلم از نظر ژانر 

بسیار با هم تفاوت دارند، برای مثال »مسخره باز« 
در یک شکل خاِص فیلمسازی تولید شده که 
فکر می کنم در سینمای ما نو باشد. این را هم باید 
عنوان کنم که با توجه به پایان کارهای فنی این 
فیلم، قرار بود روز گذشته ۳0 دی ماه نسخه کامل 
»مسخره باز« تحویل دبیرخانه جشنواره فیلم فجر 
شود که فکر می کنم این اتفاق افتاد. این صداگذار 
با بیان اینکه »متری شیش و نیم« درباره اعتیاد است 
و یک داستان رئال را با فرم خاص سعید روستایی 
روایت می کند، درباره این فیلم گفت: به هر حال 
فیلمسازان سعی در طی کردن یک مسیر رو به 
رو رشد هستند ضمن اینکه سعید روستایی یک 
کارگردان جوان است و به نظرم در این فیلم به 

پختگی های بیشتری در ساخت رسیده است.

فراخوان مسابقه طراحی الگوی معماری ساختمان های 
بانک ملی ایران

بانک ملی ایران طراحی الگوی معماری ساختمان 
هایش را به مسابقه گذاشته است.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، طراحی نما و معماری داخلی به منظور 
ایجاد الگوی هماهنگ ساختمان ها، حفظ اصالت 
و در عین حال روزآمد و نوین بودن، طرح نما و 
دکوراسیون داخلی، خالقیت و نوآوری همراه با 
زیبایی اثرگذاری و قابلیت تعمیم الگو به اقتضای 
موقعیت ساختمان، تاکید بر ریشه های تاریخی 
غنی طراحی معماری بانک از زمان تاسیس تا 
کنون و نیز اصالت بانک ملی ایران ضمن نگاه به 
آینده و بانکداری نوین و مدرن، جزو اهداف این 
مسابقه است. روش ارائه مدارک شامل خلق آثار و 
ارائه تصاویر گویا در قالب سه بعدی چاپ شده و 

نیز ارائه نماها، برش ها و جزئیات مهم در مقیاس 
بر  باید  1/۵0 است. همه مدارک خواسته شده 
روی یک CD  یا DVD ذخیره و ارسال شود.

زمان تحویل طرح ها ۲۳ و ۲۴ بهمن ماه امسال 
در نظر گرفته شده و ۲7 بهمن ماه مرحله داوری 
است. نتایج مسابقه نیز ۲8 بهمن ماه اعالم خواهد 
شد.جوایز نفر اول مسابقه ۲۵0 میلیون ریال، نفر 
دوم 1۵0 میلیون ریال و نفر سوم 100 میلیون ریال 
تعیین شده است.طرح ها باید به نشانی تهران، 
جنوبی،  مفتح  خیابان  ابتدای  تیر،  هفت  میدان 
نبش کوچه شیمی، اداره کل مهندسی و امالک 
بانک ملی ایران طبقه چهارم ارسال شود.اطالعات 
بیشتر نیز در سایت sabzandish.com  قابل 

مشاهده است.


