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روحانی: زیرساخت فقط وام وپول نیست

می توانیم با فناوری فشار دشمن را کم کنیم

تاریخ عقد؛ شرط 
دریافت »وام ازدواج« 

۳۰ میلیونی 

به گزارش زمان ،  سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان ضمن تشریح شرایط 
تضامین مربوط به دریافت وام ازدواج، گفت: براساس تبصره ۱۶ الیحه بودجه سال ۹۸، بانک مرکزی 
موظف است از محل پس انداز جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی، وام ازدواج را به متقاضیانی که 
تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین سال ۹۶ )۱/۱/۹۶( است و تا کنون وام قرض الحسنه دریافت 
نکرده اند، ۳۰ میلیون تومان پرداخت کند. سکینه سیف جمالی ،با بیان اینکه تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج برای هر فرد زوج متقاضی ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۵ ساله و با اخذ یک ضامن 
معتبر و سفته امکان پذیر است، به ایسنا گفت : طبق تبصره ۱۶ الیحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بانک 

5مرکزی می تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین بپذیرد.
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بازتایید پایبندی ایران 
بازتاکید تعهدات اروپا

چهاردهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی؛

سرمقاله

جامعه کنونی، آبستِن خشونِت دود!
یکی از موضوعاتی که این 
روزها به معضل فراگیری 
مبدل شده و اپیدمِی این 
نقاط  اقصی  در  جریان 
شود،  می  دیده  کشور 
به  نوجوانان  گرایش 
مصرف دخانیات و قلیان 

است که از زبان یکایک مسئولین ذیربط در این امر، 
آمار و ارقام افسارگسیخته ای شنیده می شود اما 
متأسفانه متقابال ارائه راهکار و هدفگذاری هایی 

برای کمرنگ کردِن این پدیده دیده نمی شود.
تدابیری که در بدو امر شاید دیریاب و دست نیافتنی 
به نظر بیاید اما قطع به یقین به مرور زمان می تواند 
از هجمه هایی که سیال وار نوجواناِن جامعه را به 

خود درگیر کرده، نجات دهد.
پیشتر با شنیدِن این جمله از زباِن دبیرکل اتحادیه 
جهانی مبارزه با دخانیات که بیان کرد: »سن مصرف 
قلیان درکشور به ۱۳ سال رسیده که در میان دختران 
بدِن  چهارستوِن  است«؛  یافته  افزایش  شدت  به 
اجتماع به لرزه افتاد که ۱۳سالگی، سِن ورود به 
آغاز نوجوانی آن هم برای جنس حساس دختر با 
روحیه و لطافِت مقتضای جنسیت، کجا و خشونت 
دودِ دخانیات و قلیانی که سالمت، اعتبار و اصالِت 
دخترانه را به سقوط می کشاند، کجا!! محمدرضا 
با  مبارزه  جهانی  اتحادیه  کل  دبیر  مسجدی- 
دخانیات با بیان این مهم که سن مصرف قلیان در 
کشور به ۱۳ سال رسیده و در میان دختران به شدت 
افزایش یافته، معتقد است: این مسئله بحران مهمی 
است و منجر به آسیب های بسیاری در آینده می 

شود.
2 الهام آمرکاشی

اصالحیه
مورخ  که  نظرآباد  شهرداری  مناقصه  آگهی 
چاپ  به   3959 نشریه  شماره  به   97/12/4
پیشنهادات  تحویل  مهلت   6 بند  در  رسیده 
مراجعین  تاریخ 97/12/22 صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح 

می گردد. 

جانشین فرمانده  کل سپاه: به زودی از دشمنان عبور می کنیم

مذاکره و سازش بازی در میدان دشمن است

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ما از ۴۰ سال مقاومت در مقابل دشمنان درس 
گرفته ایم که با مقاومت زودتر و با دستاوردهای بیشتری می توان پیش رفت 

و دشمن را شکست داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار پاسدار حسین سالمی دیروز در همایش 
رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس ضمن تبریک به مناسبت والدت حضرت 
فاطمه زهرا )س( بیان داشت: خدای متعال را سپاسگزارم که امروز به بنده 
عنایت کرد تا در جمع رزمندگان و ایثارگرانی باشم که سینه خود را سپر 
دشمنان قرار دادند و برای حفظ کرامت و ناموس این ملت مردانه دفاع کردند.
وی خطاب به رزمندگان و ایثارگران ادامه داد: شما به تعبیر امام علی )ع( زیور 
والیت و دژ مستحکم اسالم هستید و مردان آزمون بزرگ تاریخ، کسانی که 
تاریخ سرشار از افتخار را برای این مملکت نوشتید. لشکر ۴۱ ثاراهلل با مردان 
بزرگش که به هر خطی می زدند خط را می شکستند و هدفشان به اهتزاز در 
آوردن درآوردن بیرق اسالم بود.وی با اشاره به اینکه امروز گرد هم آمده ایم 
تا از حماسه جاودان شهیدان یاد کنیم، افزود: هر ملتی برای یافتن هویت و 
شخصیت خود نیازمند یک منبع هویت است و ریشه شخصیت و منزلت 
خود را از منظری دریافت می کند.وی با اشاره به اینکه گفت: دفاع مقدس 
از مردانی از آن واقعه الهام گرفته بودند و می خواستند عاشورایی باشند.
سردار سالمی گفت: بدون وجود چنین مردان و زنانی که غیرتمندانه فرزندان 
و همسرانشان را برای جنگ ترغیب می کنند ملتی به نام ایران نمی توانست 

در مقابل قدرت های جهان بایستد. ما با شهادت زنده ایم شهادت رمز بقای 
ماست؛ شهادت راز شکست های پی در پی دشمنان ماست.وی با اشاره به 
اینکه شهادت غلبه ما را در هر جنگی ممکن می کند، افزود: اگر امروز فرهنگ 
شهادت بیش از نسل فداکار دوران جنگ در روح جوانان ما جای نگرفته 
باشد؛ کمتر از آن نیست. این هنرنمایی و شجاعت خصوصیت ملت ایران 
است و باعث شد که  ما بمانیم.وی ادامه داد: ما تجربه داریم که فقط با مقاومت 
و ایستادگی می توان دشمن را شکست داد پاسخ دشمن را فقط می توان در 
میدان جنگ داد.سردار سالمی با اشاره به اینکه باید جنگ با دشمن را در میدان 
خاتمه داد آنگاه به سراغ مذاکره رفت، ابراز داشت: دشمن هر گاه در ما اراده 
ببیند سست می شود خانه دشمنان ما عنکبوتی و سست است و این درس 
بزرگیست که شهدا به ما دادند ما در سختی ها رشد کردیم و می دانیم این 
آسایش ها در سختی ها نمایان می شود.وی گفت: ما هم ظرفیتـهای خودمان را 
می دانیم و هم دشمن را در جنگ شناختیم برآورد ما از دشمن آگاهانه است.
وی یادآور شد: ملت ایران در اوج اقتدار نسبت به هر زمان دیگری است این ها 
تجربه های دوران ما هستند نه آرزوهای ما؛ زیرا ما از این ۴۰ سال مقاومت در 
مقابل دشمنان درس گرفته ایم که با مقاومت زودتر و با دستاوردهای بیشتری 
می توان پیش رفت و دشمن را شکست داد و به پیروزی رسید. اگر می خواهید 

از مکر و حیله دشمن در امان باشید باید در مقابل آن ها بایستیم.
ادامه در صفحه 3

چهاردهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درحالی 
روزجمعه منتشرشد که بازتایید فعالیت های صلح آمیز هسته 
ای ایران، باردیگر بازتاکیدی برتعهدات برجامی اروپا در قبال 

ایران را نشان می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، درفضای پسا آمریکایی برجام، 
شکل دادن به روندهای بین المللی برای شکست تقابل دولت 
ترامپ با مردم ایران، از جمله سیاست هایی است که در 
دیپلماسی برجامی امکان پذیر خواهد بود. در حالی که دولت 
ترامپ با خروج از توافق برجام در 18 اردیبهشت، از عمل 
به تعهدات خود بر مبنای این توافق چندجانبه و قطعنامه 
است،  ملل خودداری کرده  امنیت سازمان  2231 شورای 
چهاردهمین گزارش »یوکیا آمانو« رئیس آژانس بین المللی 
پرتو  در  برجام  اجرای  آزمایی  راستی  درباره  اتمی  انرژی 
قطعنامه 2231 شورای امنیت روز گذشته منتشر شد و تأکید 
می کند که ایران از تعهداتش در این توافق منحرف نشده 
است.گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی را می توان 
بخش مهمی از دیپلماسی برجامی ایران تفسیر کرد. گزارش 
آژانس تایید کرده که ایران سطح غنی سازی و میزان ذخایر 
اورانیوم غنی سازی شده خود را درسطحی که مورد توافق 
به رغم  ایران  گزارش،  این  براساس  است.  کرده  بوده،حفظ 
تحریم های آمریکا همچنان به مفاد کلیدی در فعالیت های 
هسته ای خود طبق توافق سال 2015با گروه 1+5، پایبند 
مانده است.گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین 
تأکید کرده است به مکان هایی که برای بازرسی نیاز بوده 
و اغلب با اطالع رسانی کوتاهی صورت می گیرد، دسترسی 
داشته است. در آخرین گزارش آژانس آمده که هم حجم 
آب سنگین و هم میزان اورانیوم غنی شده در ایران افزایش 
یافته است.با این وجود، در گزارش تاکید شده که میزان این 
مواد همچنان در محدوده ای است که در توافق برجام تعیین 
شده است.توافق برجام را شاید بتوان مهمترین توافق دو دهه 
اخیر دانست که ماحصل چندجانبه گرایی بین المللی و عبور 
جهان ازیکجانبه گرایی واستثناگرایی آمریکایی بود؛ توافقی که 

توانست نه تنها قدرت های بزرگ، بلکه جهان را در یک محور 
و آن هم دیپلماسی گردهم آورد، به نحوی که هنوز برجام 
به عنوان مهمترین موضوع دیپلماسی مذاکرات دیپلماتیک 
مطرح می باشد.دراین میان، نقش آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به عنوان نهاد تخصصی بین المللی چه در پیش از برجام 
وچه پس از توافق برجام مهم بوده است. اگرچه هنوز زمینه 
های رویکرد سیاسی درآژانس وجود دارد اما پس از توافق 
برجام و با از میان برداشته شدن بهانه سیاسی،آژانس وظیفه 
تخصصی خود را با وجود فشار دولت ترامپ انجام می دهد. 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت ماه گذشته از 
برجام خارج شد و تحریم هایی را که به موجب این توافق لغو 
شده بود دوباره اعمال کرد. ایاالت متحده آمریکا نیز در حالی 
از برجام خارج شد که حتی سازمان های اطالعاتی این کشور 
پایبندی ایران به برجام را تایید کرده بودند.ماه گذشته‹جینا 
آمریکا گفت  به کنگره  نیز در گزارش  هاسپل‹رئیس سیا 
که ایران، برجام را اجرا کرده و از تعهداتش تخطی نکرده 
تحریم ها  مسدودسازی  قانون  اجرای  با  اروپا  است.اتحادیه 
از شرکت های  )Blocking Statute( گامی در حمایت 
کوچک و متوسط برداشت تا این شرکت ها به موجب این 
قانون، مشمول تحریم های آمریکا قرار نگیرند. وزیران خارجه 
سه کشور اروپایی آلمان،فرانسه وانگلیس نیز یازدهم بهمن 
سال جاری درحاشیه نشست اتحادیه اروپا اعالم کردند کانال 
ویژه حمایت از مبادالت مالی و تجاری اروپا و ایران تحت عنوان 
»سازوکار حمایت از مبادالت تجاری ایران واروپا)اینستکس 
- INSTEX(به ثبت رسمی رسیده است.به نظر می رسد 
چهاردهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، بار دیگر 
نشانه ای از پایبندی ایران به تعهدات باشد؛ تعهداتی که ایران 
هنوز به آن پایبند است و کشورهای طرف دیگر توافق برجام 
یا پایبند نیستند یا پایبندی خنثی و بی اثری داشته اند. 
گزارش های آژانس را می توان از جمله گزارش هایی دانست 
که در فضای مناسبات منطقه ای وبین المللی می تواند به 
عنوان سند و رژیم حقوقی عبور از تحریم ها مورد بهره برداری 

قرار گیرد. در شرایطی که آمریکا تحریم های ضدایرانی خود 
را بر ملت ایران تحمیل کرده است، ایستادن در فضایی که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی تعهدات برجامی ایران را بازتایید 
کرده، نشانه های همکاری ایران را در موضوع هسته ای عیان 
می سازد. در این میان این پرسش مطرح می شود که با وجود 
همکاری و پایبندی ایران به تعهدات خود، طرف های دیگر 

برجام به ویژه اروپا در این روند چه کرده است؟
در  تازگی  به  کشورمان  خارجه  وزیر  ظریف‹  ›محمدجواد 
صفحه توئیتر خود با بیان این که ایران نمی  تواند برای همیشه 
همه هزینه  های حیاتی امنیت جهانی را بپردازد، نوشت »وقت 
آن است اروپا برای شنا کردن خیس شود وقتی می  خواهد 
در مقابل یک  جانبه گرایی آمریکا بایستد.« پیش از این نیز 
وزیر امورخارجه ایران در پنجاه و پنجمین کنفرانس امنیتی 
مونیخ تاکید کرده بود که اروپایی های ›در عمل باید اقدامات 
بیشتری انجام دهند. اگر روزی آمریکایی ها به اروپا بگویند باید 
رابطه تجاری خود را با چین قطع کنید، آن ها چه می کنند؟ 
همان کار را االن انجام دهید. چرا که اگر در برابر یک زورگو 
نایستید، زورگوتر می شود‹.نگاه جمهوری اسالمی ایران به 
برجام و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی یک نگاه 
سازنده است وتهران اقدامات خود رادرچارچوب دیپلماسی 
چندجانبه پیگیری می کند. بخشی از دیپلماسی چندجانبه 
دولت روحانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی وبخشی دیگر 
در اروپا مستقر شده است که هر دو در هم پیوندی باهم قرار 
گرفته اند. یکی از اصول همکاری اروپا با ایران، پایبندی به 
تعهدات برجامی و نظارت و راستی آزمایی آژانس ذکر می 
شود، با تایید اقدامات تعهدات برجامی توسط آژانس بین 
المللی انرژی اتمی، مطالبه ایران یعنی تعهدات اقتصادی اروپا 
و دیگر طرف های برجامی با سرعت کمتری انجام می شود. 
از این رو، به نظر می رسد که نگاه اروپا بایستی در چارچوب 
تعهدات برجامی شکل پررنگ تری به خود گرفته و ساز و کار 
حمایت مالی)اینستکس( هر چه زودتردر وضعیت عملیاتی و 

اجرایی قرار بگیرد.

چهاردهمین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی؛

بازتایید پایبندی ایران، بازتاکید تعهدات اروپا

باید  نظام  و  حکومت  دولت،  اینکه  بیان  با  رئیس جمهور 
زیرساخت ها را برای دانشگاهیان و محققان ایجاد کند، گفت: 
البته زیرساخت فقط ساختمان، وام و پول نیست؛ اولین 

زیرساخت آزادی است.   
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم و المسلمین 
حسن روحانی دیروز طی سخنانی در حاشیه مراسم بازدید 
از نمایشگاه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان و در جمع 
آزادی،  زیربنای  اولین  کرد:  اظهار  شرکت ها،  این  مدیران 
اندیشه است و فناوری یکی از میوه های علم و دانش است که 
هردو پایه های اصلی فناوری هستند و برای تسریع پیشرفت 
فناوری باید دانش های پایه رشد پیدا کنند.وی افزود: اگر 
ما در زمینه دانش های پایه رشد پیدا نکنیم، ستون های 
اصلی مان برقرار نشده که ساختمان بر روی آن بنا شود و 
اگر بناست علم و دانش پیشرفت کند پایه اصلی آن آزادی 
و محیط مناسب است.روحانی با بیان اینکه شما اگر استاد 
و دانشجو را برای اندیشیدن، سخن گفتن و اظهارنظر آزاد 

نگذارید امکان پیشرفت وجود نخواهد داشت، گفت: پیشرفت 
از آزادی شروع می شود و پیشرفت علم، دانش و فناوری از 
آزادی و محیط مناسب آغاز می شوند.رییس جمهوری در 
بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه آزادی که ما ۴5 
سال پیش در حوزه علمیه قم داشتیم فکر می کنم هنوز در 
دانشگاه های ما نباشد، یادآور شد: یک عالم در حوزه علمیه 
خیلی راحت نظریات همه علمای بزرگ را نقد می کند و کنار 
می گذارد یا گاهی نظریه ای که بر روی آن ادعای اجماع 
شده است یک مدرس در کرسی درس، به راحتی تمامش 
را رد می کند و خیلی راحت می گوید، اشتباه کرده اند و در 
نهایت نظر خودش را می گوید و در همان جلسه هم شاگرد 

به استاد می گوید تو اشتباه کردی. فکر نکنم چنین آزادی 
در دانشگاه های ما باشد.وی ادامه داد: زمانی که دانشجو 
بودم این آزادی نبود که یک دانشجو مقابل استاد بایستد و 
با آزادی لسان حرف بزند.روحانی خطاب به حاضران گفت: 
منظورم این است که دولت، حکومت و نظام باید این زیر 
ساخت ها را برای شما آماده کند. ما فکر می کنیم زیرساخت 
یعنی ساختمان، وام یا پول و این چیزها اما اینها زیر ساخت 
نیستند. نخستین زیر ساخت آزادی است و دولت باید بتواند 
زیر ساخت فیزیکی مهیا کند ولی از این زیرساخت مهمتر 
زیرساخت حقوقی است.رییس جمهوری با بیان اینکه فکر 
می کنیم زیرساخت یعنی ساختمان، برق و جاده ولی وقتی 

متخصصان می خواهند فناوری یا اختراعی را ثبت کنند ماه 
ها گرفتار می شوند، اظهار کرد: این همان زیر ساخت های 
حقوقی و مقرراتی است که دولت و مجلس باید به وجود 
آورد. اگر این زیرساخت ها را از هر لحاظ آماده کردیم آن وقت 
در آن محیط مناسب، دانشجو می تواند رشد کند.روحانی با 
تاکید بر اینکه رشد دانشجو، تحقیقات و فناوری بر  پیوستگی 
و وابستگی متکی است، ادامه داد: اگر ارتباط شما با دانشگاه، 
تولید، بازار و صنعت ضعیف باشد کار پیش نمی رود و فعالیت 
شما کند و محدود می شود.وی با اشاره به اینکه باالترین 
نشاط را کسانی دارند که به امر خلق کردن می رسند، گفت: 
از صفات خداوند، خالقیت و علم است اما یکی از صفات دیگر 
خداوند هم مهلت دهنده بودن است در حالی که ما مهلت 
نمی دهیم، ولی اگر کسی خطا کند می تواند با توبه خطایش 
را پیش خدا جبران کند.روحانی ادامه داد: باید همه فرصت 

ها را به نسل جوان بدهیم. 
ادامه در صفحه2

روحانی: زیرساخت فقط وام وپول نیست

می توانیم بافناوری فشار دشمن را کم کنیم
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جامعه کنونی، آبستِن خشونِت دود!
* الهام آمرکاشی

این سخنان درحالی ازتیرماهِ سال جاری در الیه 
های پنهانِی جامعه در حال خاک خوردن است و 
هیچگونه اهداف متمرکز و برنامه های مدون در 
راستای دودزدایی در نسل جوان دیده نمی شود 

که وی ماه گذشته با ذکر این مسئله که »نمایندگان مجلس افزایش مالیات 
دخانیات را مصوب کنند«، از زاویه ای دیگر به بُعِد کاهشِی مصرف در این 
راستا پرداخت و بیان کرد: براساس رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی، 
مهمترین اقدام برای کنترل دخانیات، گران کردن دخانیات از طریق افزایش 
مالیات است و براساس همین دستورالعمل ها دولت ها مکلف هستند 
مالیات را به نحوی تعیین و اخذ نمایند که حداقل 7۰ درصد قیمت خرده 
فروشی مواد دخانی مالیات باشد. به گفته وی، تجربه ای که در کشورهای 
اطراف ما مانند ترکیه، پاکستان، اردن و مصر در سالیان اخیر اعمال شده و 
درآمدهای حاصله در زمینه هایی مانند سالمت و توسعه فضاهای آموزشی 
و ورزشی هزینه می شود. بی شک ارائه اینگونه موارد در کنار گسترِش 
بسترهای فرهنگی از سوی مسئوالن ذی صالح می تواند تا حد بسزایی از 
سرعِت روند اخبار و پوشش جمعیتی از نسل نوجوان جامعه که نشاندهنده 
بروز و ظهورِ بسترهای دودزایی درکشور است، بکاهد که سخناِن مدیرکل 
مشاوره و مددکاری اجتماعی نیروی انتظامی با تیترِ »دختران نوجوان در 
استعمال دخانیات از پسران سبقت گرفته اند«، زنگ خطری برای نسل آینده 
و جامعه کنونی محسوب می شود. این موضوع که دخانیات چه آسیبی بر 
بدنه فردی و اجتماعی می گذارد و چه پیامدهایی در پی دارد، یک طرف 
قضیه است که بارها از زبان کارشناسان و مسئولین این امر بیان شده اما این 
نکته که سن استفاده از دخانیات رو به کاهش و تقاضای جنس مونث در 
این مسیر، رو به افزایش است، موضوع مهم تری است که باید به واکاوی و 

فرمول ریزی برای یک اقدام اصولی منتهی شود.
در جامعه ای که معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از افزایش گرایش به مصرف قلیان و کاهش سن مصرف به ویژه در میان 
دختران و زنان خبر می دهد و با اذعان بر این مطلب که »با مصرف افزایشی 
قلیان در سطح جامعه و در میان زنان و دختران شاهد افزایش بیماری های 
مزمن تنفسی و کاهش وزن نوزدان متولد شده از مادران قلیانی هستیم«؛ 
جای شگفتی است که هیچگونه حرکت مثبتی برای برچیده شدِن این آسیب 

صورت نمی گیرد!
در تشبیهی بالمنازع، اکنوِن جامعه را می توان به آبستنی تصویر کرد که 
جوانی و قلیان و دود در آن غوطه ور است و با حضور و ظهورِ انواِع 
مواد مخدرصنعتی- سنتی، توجه ای بیش از پیش براین امر ضروری است 
تا اقدامات صحیح در جهت فرهنگسازی و ارائه راهکارهای مفیدفایده، 
صورت بگیرد که بی تردید آنچه در سیبِل هدفگذاری شدهء دخانیات پی 
ریزی و بنا شده است، سقوط اخالقی- روحی روانِی افراد نوجوانی است 
که در خشونِت دود خود را درگیر کرده اند و آینده ای متولد خواهد شد، 
لبریز هزارعادِت عارضه و بیماری که به جد نیازمند اقدامات عملی برای 
مقابله با پیشروی در این مسیر است که پیرو صحبت های قائم مقام دبیر 
کل ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ آمارها نشانگر حرکت پیشرونده اعتیاد در 
جامعه است و ما وظیفه داریم مانند سرطان، در قدم اول، جلوی پیشروی 

آن را بگیریم.
Elhamamerkashi@ymail.com

۶ میلیارد دالر، میزان 
سرمایه گذاری ایران در

 صنعت هسته ای
رئیس ســازمان انرژی اتمی با بیــان اینکه برخی 
می گویند هزینه های سرسام آوری در صنعت هسته 
ای کشــور صورت گرفته که چنین چیزی صحت 
ندارد، تاکیدکرد: در سی سال، ۶ میلیارد دالر خرج 

شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی اکبر صالحی رئیس 
سازمان انرژی اتمی دیروز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
سرآمدان فناوری و صنعت با بیان اینکه بسیج یادگار 
ماندگار امام)ره( است، گفت: ایشان با بینش ژرفی که 
داشتند متوجه این امر شدند که با بسیج توده های 
مردم می توان آرمان های انقالب را محقق کرد و بسیج 
تبلور آن است. وی گفت: اولین آزمون بسیج در حفظ 
حاکمیت ملی و استقالل سرزمین ما در دوران جنگ 
تحمیلی بود که کار بسیار عظیمی هم صورت داد. 
صالحی افزود: دست آوردهای صنایع دفاعی خود را 
که می بینیم به خود می بالیم، در نانو و دیگر حوزه 
ها دست آوردهای بسیاری را کسب کردیم که واقعا 
قابل تقدیر است.وی با بیان اینکه برخی می گویند 
هزینه های سرسام آوری در صنعت هسته ای کشور 
صورت گرفته که چنین چیزی نبوده است، تاکیدکرد: 
در ســی ســال، ۶ میلیارد دالر خرج شده که از این 
میان یکی از آنها نیروگاه بوشهری است که همین االن 
5 میلیارد دالر ارزش دارد.صالحی بیان کرد: نیروگاه 
بوشهر ۷ میلیارد کیلو وات ساعت برق ساالنه تولید می 
کند و کیلو وات ساعتی نیم سنت برق آن را از ما می 
خرند که ۴00 میلیارد تومان می شود.وی خاطرنشان 
کرد: همین برق را به کشورهای اطراف حدود ۹ سنت 
صادر می کنیم، می شود ۶30 میلیون دالر، با محاسبه 
دالر 10 هزار تومانی درآمد واقعی نیروگاه بوشهر ۶ 
هزار میلیارد تومان است، اما برای هزینه های جاری 
نیروگاه به ما می گویند با ارز نیمایی باید ارز خریداری 
کنید که اینطور 1200 میلیارد تومان باید برای هزینه 
های ســوخت، قطعات یدکی و پرسنل ان را تامین 
کنیم، پس 800 میلیارد دیگر را چگونه تامین کنیم؟ 
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: این طور نمی توان 
کار را پیش برد، یعنی ضعف مدیریتی که نمی توانیم 

اولویت های خود را مشخص کنیم.

اخبار

سرمقاله

وقتی بال به اوج برسد 
به فرج ختم می شود 

کالمامیر
ادامه از صفحه1

ممکن است در یک فناوری به نتیجه ای نرسید 
و برگردید و دوباره شروع کنید این اشکالی ندارد 
باید فرصت دهیم. همچنین از طرف دیگر شرایط 
ما هم شرایط خوب و هم شرایط سختی است و 
یکی از اعتقادات دولت از ابتدای کار خود در سال 
۹2 این بوده که علم مثل هنر، فناوری،اخالق و 
ایمان مرز نمی شناسد.رئیس جمهور تاکید کرد: 
شما نمی توانید بگویید این فرد چون تبعه ایران بوده 
پس مسلمان است یا اگر تبعه کشور دیگر است 
پس اسالم او ضعیف است. ایمان مرز نمی شناسد، 
شناسنامه این کشور و آن کشور ندارد، هنر مرز 
نمی شناسد؛ یک نقاشی خوب ،یک مجسمه خوب 
یا فیلم خوب، آهنگ خوب، یک داستان خوب 
و یک کتاب خوب و در هر زمینه ای از فرهنگ 
برایش  مرزی  و کسی  نیست  مرزی  بگویم،  که 
نمی شناسد.روحانی افزود: علم، علم است و مرز 
نمی شناسد، دو -دو تا در ایران هم چهارتاست 
در هر جای دنیا هم چهارتاست. پزشکی هم مرز 
نمی شناسد، آیا اگر کسی تبعه جای دیگر باشد 

نمی تواند در ایران جراحی کند؟
وی تصریح کرد: در فناوری هم مرز معنی ندارد، 
کمتر فناوری ای هست که یک کشور به تولید و 
ساخت در آن برسد و صد در صد ایده و قطعه و همه 
چیز آن از یک نفر یا یک کشور باشد. ممکن است 
قطعه را شما بسازید اما ممکن است اصال به صرفه 
تان نباشد و بسیاری از قطعات آن صنعت و فناوری 
تان را از جای دیگر بیاورید.رییس جمهور با بیان این 
که ارتباط با دنیا باید یک ارتباط سهل و آسان باشد، 
تصریح کرد: بعضی از کشورها امروز به فکر دیوار 
افتادند و می خواهند دیوار فیزیکی بسازند اما نمی 
توانند بودجه خود را هم از کنگره بگیرند. آنان هم 
برای ویزا و هم برای علم دیوار درست می کنند، به 
طوری که یک محقق می خواهد از آنجا به ایران 
بیاید تا در یک سمینار شرکت کند اما نمی گذارند 
در حالی که نمی دانند تمام پیشرفت هایشان در 
سایه این بوده که سال ها دیوار نداشتند.روحانی ادامه 
داد: اگر رشد و پیشرفتی در آمریکا هست از کشورها 
و ملیت های مختلف است، چقدر ایرانی در آنجا کار 
و تالش می کنند؟ آنها زمانی به مرز علم و دانش و 
پیشرفت رسیدند که دیوار نداشتند. هر کشوری که 
دور خود دیوار درست کند، در داخل نابود می شود 
و پیشرفت نمی کند.وی همچنین با بیان اینکه ما 
باید بتوانیم با محققان، متفکران و اندیشمندان در 
کشورهای مختلف اسالمی و غیراسالمی در ارتباط 
باشیم، گفت: گاهی می بینید در جمع یک نفر از 
همین کشورهای اطراف، فرد با استعداد و درس 
خوانده ای اگر به جمع شما اضافه شود تاثیر گذار 
در  حاضران  به  خطاب  جمهور  شود.رییس  می 
مراسم ادامه داد: بسیاری از فناوری های تولیدی 
شما باید از کشور خارج شود. فناوری محبوس نمی 
ماند. شما هرچه می سازید هم باید در مصرف 
داخلی از آن استفاده شود و هم باید بتوانید آن را 
صادر کنید. این یکی از زیربناها است که دولت باید 
ایجاد کند و فضا را برای ارتباطات با جهان آماده 

سازد.روحانی تاکید کرد: البته در شرایطی هستیم 
که فشار و تحریم هم روی ما است و کشورهایی 
هستند که می خواهند از طریق تحریم، کار خود را 
پیش ببرند. آنها می فهمند که اگر بخواهند رشد 
علم و فناوری و پیشرفت را کند کنند، راه آن تحریم 
و بستن راه ها است. البته این شرایط برای ما مشکل 
درست می کند ولی انگیزه جدید هم به ما می دهد.

وی ادامه داد: ما در شرایطی قرار داریم که قطعاتی 
را که می خواهیم و قبال به راحتی وارد می کردیم، 
امروز نمی توانیم وارد کنیم ولی این شرایط، فضایی 
ایجاد می کند که سریع تر روی آن بخش نیازمان 
کار کنیم.روحانی تصریح کرد: به آقای ستاری هم 
تاکید کردم در بخشی از صنعت ما مشکالتی وجود 
دارد که امروز برخی از شرکت های فناورانه گله 
دارند که محصول داریم اما برخی از صنایع ما جرات 
استفاده از این محصول را ندارند.وی افزود: وقتی به 
یکی از وزرا توصیه می کردیم دستگاهی را از داخل 
خریداری کند پاسخ داد اگر این دستگاه خراب شود 
چه کسی پاسخگوی آن خواهد بود؟ در حالی که ما 
این ریسک را باید بپذیریم.وی در بخش دیگری از 
سخنانش با بیان این که مسؤوالن کشور در تمام 
رده ها باید بپذیرند اگر می خواهیم از نوآوری بومی 
خودمان استفاده کنیم ممکن است اشکال هم پیش 
آید اظهار کرد: از صد مورد استفاده از نوآوری های 
خودمان ممکن است ده مورد هم ایراد داشته باشد 
اشکالی ندارد همان که بتوانیم از ۹0 مورد دیگر 
استفاده کنیم خوب است و باید مشکالت آن ده تای 
دیگر را رفع کنیم.رئیس جمهور با بیان خاطره ای از 
دوران دفاع مقدس در زمینه ساخت موشک های 
هوا به هوا در داخل کشور اظهار کرد: در آن زمان هم 
ما موشکی را برای شلیک هوا به هوا ساخته بودیم 
که وقتی روز افتتاح آن رسید، دیدیم که اشکالی از 
چشم متخصصان مان دور مانده است و آن هم این 
است چون این موشک از ابتدا هوا به هوا نبوده است 
وقتی قرار است شلیک شود گرمایش به هواپیما 
صدمه می زند که ما متخصصان ما این مشکل را نیز 
رفع کردند پس آدم اشتباه می کند و اما می رود و 
خطاها را رفع می کند.رئیس جمهور با اشاره به این 
که باید خطاها و اشتباه های که در فناوری ها پیش 
می آید را اصالح کنیم اظهار کرد: یکی از کارهای که 
دولت باید به عهده گیرد ریسک پذیری است، دولت 
باید در موضوع مالیات و بیمه کمک کند. و همین 
پارک های فناوری که می گوید باید درست شود 
خدمات دولت هم باید در کنار آنها تأسیس شود 
یعنی ما باید همه خدمات دولت را به این جا بیاوریم 
تا کارها درست تر انجام شود و مسیر را دقیق تر 
تعیین کنیم.روحانی تاکید کرد: به هر حال باید در 
نظر داشته باشیم که از همه نمی شود یک جور 
مالیات گرفت. به برخی باید مالیات داد و کمکشان 

کرد. تا به آن نقطه مورد نظر برسند که حال می توان 
این نقطه را از نظر زمانی مشخص کرد که مثالً در 
یک بازه یک ساله به آن نقطه برسند یا محدویتهای 
کاری همچون تعداد شاغالن در آن شرکتها را در 
نظر گرفت و گفت که  اگر از فالن تعداد کارمندان 
شما بیشتر شد آن وقت مالیات دهید البته باید در 
نظر داشته باشیم این گونه قوانین آسیبی به اشتغال 
زایی ندارد.رئیس جمهور با بیان این که ما باید 
حساب شده با شرکت های دانش بنیان برخورد 
کنیم اظهار کرد: ما باید هم در بیمه هم در مالیات و 
هم در وام به شرکتهای خصوصی کمک کنیم تا به 
نتیجه برسند. و اگر بر روی یک موضوع خاص 
مشکلی داریم و می توانیم آن کاالی را که نیازمندش 
هستیم در داخل تولید کنیم حتماً باید آن خط 
تولید را راه اندازی کنیم.وی ادامه داد: در حال حاضر 
یکی از وظایف پارک های علم و فناوری عالوه بر فتح 
مرزهای فناوری و دانش، کمک به بخشهای است 
که ما در آن تحریم شده ایم. از آن تحریم بزرگ ما 
در ارتباط با مسائل پولی و مالی که ما می توانیم این 
ارتباط پولی و مالی را حفظ کنیم و اما باید در حل 
این مشکل نیز حرکتهای الزم را انجام دهیم.رئیس 
جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این 
از  باز کند و بسیاری  را  که فناوری می تواند راه 
مواردی که دشمن می خواهد با فشار و تحریم ما را 
از آن محروم کند به ما باز گرداند اظهار کرد: فناوری 
می تواند جلوی فشار دشمن را بگیرد و آن را ُ کند، 
کند. که در شرایط فعلی همین هم توقع ما است.

وی با تاکید بر این که من از بازدید از این نمایشگاه 
بسیار خرسند هستم اظهار کرد: در نظر داریم که 
موارد مربوط به حمایت های الزم دولت از شرکتهای 
دانش بنیان را از کمک های خاصی که می طلبد با 
اعضای دولت در میان بگذاریم و نیازهای آنها را 
برطرف کنیم.روحانی ادامه داد: کاری که امروز شما 
انجام می دهید کار بزرگی است و صبحت فقط بر 
سر صرفه جویی ارزی نیست بلکه ما به عنوان تولید 
کننده و صادر کننده محصول مطرح شده ایم. و این 
کار بزرگی است که شما انجام دادید آن هم در 
شرایطی که ما برای تأمین برخی از کاالها ممکن 
است به خارج نیازمند شویم اما شما خودتان این نیاز 
را در داخل برطرف می کنید. روحانی با بیان این که 
را  بینان هم کارها  از محصوالت دانش  استفاده 
تسهیل می کند و هم آنها را تسریع می بخشد اظهار 
می شود  باعث  محصوالت  این  از  استفاده  کرد: 
البته  شود  کمتر  کارها  انجام  در  اشتباهاتمان 
پیشرفتهای علمی، دانشی و فناوری نیازمند یک 
محیط مناسب است. که در آن محیط متخصصان 
ما بتوانند راحت تر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و 
محصوالت را مورد تبادل و ارزیابی و ایراد گیری قرار 
دهند. پس اساس شکل گیری پارکهای فناوری 

داشتن یک محیط مناسب و زیست بوم سالم است 
و اگر آن را ایجاد کنیم می توانیم مغزهای خالق را 
به خود جلب کنیم. وی با بیان این که شناسایی 
انسان های خالق و پیشرو به عدالت کمک می کند 
سبب  انسان های  چنین  شناسایی  کرد:  اظهار 
این که پسرعموی آن یکی و  به جای  می شود 
پسرخاله این یکی بر سر کار آید انسان های خالق 
انتخاب شوند؛ چرا که شتاب فناوری پسرعمو و 
پسرخاله نمی شناسد و این موضوع مهمی است که 
می تواند جلوی رانت خواری را بگیرد عدالت فراهم 
کند و استخدام ها را براساس شایستگی ها عملی 
کند. وی ادامه داد: پس شما که در شرکتهای دانش 
بنیان کار می کنید تنها زندگی مردم و رفاه شان را 
هم  فاسد  با  مبارزه  به  بلکه  نمی بخشید  بهبود 
اگر  پس  می کنید  کمک  آن  به  و  می پردازید 
می خواهیم بسیاری از رانت ها را از بین ببریم یک 
راهش دولت الکترونیک است. روحانی با بیان این 
که گاهی چهره به چهره شدن در انجام امور اداری 
آغاز بدبختی و گرفتاری است اظهار کرد: این که 
وقتی من با کسی کار دارم با او چهره به چهره شوم 
زمانی خوب است و خیلی وقت ها هم خوب نیست 
آن زمانی که من کار علمی دارم و به دنبال اعتماد 
سازی هستم مواجه چهره به چهره مفید است اما 
وقتی قرار است از کسی امضای بگیریم آن وقت این 
مواجه چهره به چهره آغاز بدبختی و مسائل دیگر 
می شود. و موضوعات از قبیل امضای طالیی و موارد 
دیگر پیش می آید. پس در چنین شرایطی تکیه به 
دولت الکترونیک بهتر است؛ چرا که گاهی به نفع ما 
است که کارها را به ماشین ها بسپاریم که هم 
دقیق تر عمل می کنند وهم سریع تر. رئیس جمهور 
از هوش  این که گاهی هوش مصنوعی  بیان  با 
طبیعی خیلی بهتر عمل می کند اظهار کرد: امروز در 
این نمایشگاه  گفتند می توان ماشین های را تولید 
کرد که جراح پشت آن بنشید و بدون این که حتی 
کت خود را از تن دربیاورد یک جراحی را در اتاق 
دیگر و حتی در شهر دیگر مدیریت کند و انجام 
دهد.وی در بخش دیگری از سخنانش با اظهار 
خرسندی از فراهم شدن فرصت برای بازدید از 
محصوالت شرکتهای دانش بنیان اظهار کرد: به 
همه مدیران شرکتهای دانش بنیان و معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری تبریک می گویم و بر این 
نکته تاکید می کنم که ما آماده تسهیل روابط دولت 
و می کوشیم  بنیان هستیم  دانش  با شرکتهای 
نیازمندی های آنها را راحتر برطرف کنیم.وی ادامه 
داد: ما در آغاز پنجمین دهه انقالب قرار داریم و 
امیدوارم بتوانیم در این دهه از نظر پیشرفت علم و 
دانش و فناوری در منطقه و جهان سرآمد باشیم و 
برای نظام یک دستاورد خوب و ماندگار به ارمغان 

بیاوریم.

مفقودی 
المثنی برگ سبز  سواری پژو 2۰۶ مدل ۹7 با شماره پالک ۴۱7م۸7 ایران ۸2 با شماره 
موتور ۱7۴b۰۰۳2۴۱۱و شماره شاسی NAAP۴۱FE۱JJ۵7۰۳۹۴مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
موتور  شماره  با  پالک 2۸۵د2۶ایران ۸2  شماره  با  مدل ۸۱  پیکان  سواری  سبز  برگ 
۱۱۱۵۸۱۸2۵2۶و شماره شاسی ۸۱۵۸۴۹۶۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل

مفقودی
 برگ سبز نیسان مدل ۸۱ به رنگ آبی با شماره شهربانی ۴۸۴ج7۱ ایران ۸2 و شماره موتور 
۰۰۱۵72۳۱و  شماره شاسی ۰۰C۸۰7۱2مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

رای شورا
 شماره  دادنامه :۵۹۸مورخ ۹7/۱۱/۱7  شماره کالسه  پرونده : 7۶/۹7/ش اول حکمی

در خصوص  دادخواست  بهزاد باالبندی ثانی فرزند اسداله      بطرفیت    فتحعلی 
نور محمد زاده ملکی فرزند عشقعلی    ، بخواسته   مطالبه وجه   ، به انضمام  کلیه 
خسارات وارده ،    با عنایت به دعوی مطروحه  ،ارائه مدارک مثبت طلب از جمله 
چند فقره فاکتور و بار نامه و اظهارات گواهان که نشان از وقوع عقد بیع در خرم آباد  
و اشتغال ذمه  خوانده دارد  و اینکه خوانده  دلیلی که مثبت برائت ذمه خود باشد ارائه 
نداده است با استصحاب بقای دین، ادعای خواهان را وارد تشخیص، مستندا به  مواد 
۵22و ۵۱۹و۵۱۵و۱۹۸    قانون آیین دادرسی عمومی و انقالب در امور مدنی، حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت ۱۰۵/۴۰۳/۵۰۰ ریال  بابت اصل خواسته  و مبلغ 
۳/۶۹۵/۰۹۰ ریال  بابت  هزینه دادرسی   به انضمام خسارت تاخیر  تادیه از تاریخ  
۹7/2/2۴ )تاریخ تقدیم دادخواست (صادر و اعالم می نماید در خصوص تاخیر تادیه 
نیز اجرای احکام  بر اساس شاخصهای اعالمی  از سوی بانک مرکزی اقدام میگردد.رای 
صادره در اجرای بند الف ماده ۹ و مواد 2۶ و 27 قانون شورای حل اختالف مصوب 
۱۳۹۴  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

آگهي  اخطار اجرائیه 
کالسه پرونده :2۵۸/۹7/ش۱ ح

 بدینوسیله به   علی اکبر سحرائی    به آدرس :   مجهوالمکان     ابالغ  میگردد. بموجب  
رای شماره ۴۴۸مورخ  ۹7/۹/۱۸از شعبه اول    شورای حل اختالف خرم آباد  جنابعالی  
محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   پنجاه میلیون ریال  ریال     بابت اصل خواسته  
ومبلغ شصت و پنج هزار  ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  و 
خسارت تاخیر و تادیه از زمان  تقدیم دادخواست   مورخه ۹7/۵/۱۶ در حق خواهان     
جواد فالح با وکالت محمود قلی زاده آتانی   به نشانی :تنکابن- سه راه خرم آباد - طبقه 
فوقانی -داروخانه آفتاب ، صادر و اعالم میگردد  . به استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی 
ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از 
ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در 

غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد. 
 مسئول   شعبه   اول شورای حل اختالف  خرم آباد  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای سید قوام ظهیری فرزند سید ابراهیم      بشرح درخواستی که به شماره ۸۱۹/۹7/
ش۴،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  سید جلیل ظهیری فرزند سید قوام به شماره شناسنامه  ۱۵2  
صادره از   رشت     در  تاریخ۴/2۶/ ۹۵دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تهران   بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱-   سید قوام ظهیری پدر متوفی

2- سید عرشیا ظهیری فرزند متوفی
۳- سید علیرضا ظهیری فرزند متوفی

۴- ویدا رستم پور 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  چهارم   شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای غالمرضا اذعانی فرزند محمد حسن      بشرح درخواستی که به شماره ۸۹۸/۹7/
ش۳ ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد حسن اذعانی فرزند ذوافلی   به شماره شناسنامه  ۵ 
صادره از   تنکابن     در  تاریخ۱۱/۱۴/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱-   هوشنگ اذعانی برادر متوفی

2- علیرضا اذعانی برادر متوفی
۳- غالمرضا اذعانی برادر متوفی

۴- محمد رضا اذعانی برادر متوفی
۵- محرم بانو اذعانی برادر متوفی

۶- رقیه اذعانی برادر متوفی
7- سکینه اذعانی برادر متوفی

۸- معصومه اذعانی برادر متوفی
۹- زلیخا شول همسر متوفی

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

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

برگه اجراییه
 مشخصات محکوم له بانک اقتصاد نوین به مدیریت هیب اله ویسی  با وکالت زهرا 

قاسمیان به نشانی بابل روبروی ترمینال جنوب محله روبروی بهمن پالک ۱۱
مشخصات محکوم علیه ۱- امیر فالح مقدمی بابل خ آیت اله سعیدی پاساژ عطرزیستان 

پالک ۳۶۶
2- عاطفه مهدی زاده به نشانی بابل خ نواب نبش ۱۸ آرایشگاه زنانه ۴7۱۴۹-۱۶۴۸7

۳- رقیه مومن زاده به نشانی مجهول المکان 
به موجب رای شماره۴۱و۶72تاریخ ۹7/۱/22شعبه ۹ شورای حل اختالف شهرستان 
بابل رأی شماره محکوم علیه محکوم است به مبلغ ۸۶/۰۹۴/2۱۶ ریال  بعنوان اصل 
خواسته و مانده بدهی مبلغ ۳2/۶۰۸/۵۵2ریال بعنوان سود و مبلغ ۱۵/۶۹۳/222 ریال تا 
تاریخ ۹۶/۵/2۴ به عنوان خسارت تاخیر تادیه اجرای حکم و مطالبه خسارت روزانه از 
تاریخ مذکور لغایت  اجرای حکم روزانه ۹۶/۱۹۴ریال به استناد قرارداد مرابحه به شماره 
۱-۵2۵7۵۶۸-۱۸2-۳۳22منتهی به صدور ارقام به شماره ۴/۱۰ در تاریخ ۹7/۱/22و 
مبلغ ۴/2۰۴/۸۹۹ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب رعایت قواعد بیست 
و الزم االجرا و در حق خواهان و خسارت تاخیر تادیه مطابق ۱۰ قرار داد حق الوکاله 
وکیل ماخذ 2۸ در صد باضافه ۶٪در در زمان دادخواست در تاریخ ۹۶/۶/2۰ لغایت 

زمان حکم در حق محکوم له و رای صادره غیابی است 
مدیر دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم فرشته رشوند فرزند منصور    بشرح درخواستی که به شماره ۸۱2/۹7/ش۶  و 
شماره ۴7۸۶،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان  فاطمه اکبریان فرزند خیراله به شماره شناسنامه  
۶۹صادره از   تنکابن    در  تاریخ۱۰/۱۳/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱-   فرشید رشوند هرانکی

2- فریبا رشوند هرانکی
۳- فریده رشوند هرانکی
۴- فرشته رشوند هرانکی

۵- فرحناز رشوند هرانکی
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  ششم  شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     : شرکت وب ساز نوین اندیشه   ساکن.... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  
میشود   محمد رزازیان  طی دادخواستی بخواسته  و باستناد   رسید به  شورای حل 
اختالف  تنکابن که به کالسه 777/۹7 شعبه  سوم  ثبت و وقت دادرسی بروز دوشنبه   
مورخ ۹۸/۱/2۶ساعت ۹/۳۰ صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست    خواهان      و 
دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت 
آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد 

فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه  سوم شورای حل اختالف تنکابن  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای مجید باصری فرزند خلیل     بشرح درخواستی که به شماره ۸۰۴/۹7/ش۶ ،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه سبحان صادق فرزند محمد صادق  به شماره شناسنامه  2۹۰  صادره 
از   انزلی    در  تاریخ۱۱/۱۱/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱-   خلیل باصری همسر متوفی

2- مجید باصری فرزند متوفی
۳- مازیار باصری فرزند متوفی
۴- مریم باصری 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  ششم  شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

آگهی حصروراثت
آقای سید  میر شمس میر اسدی به شماره  شناسنامه 2۳۹ فرزند سید رضا از این شورا  
درخواست  گواهی  حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان سید رضا 
میر اسدی فرزند  میر شمس در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ در شهرستان الهیجان  فوت  نموده 

است  و ورثه  آن  مرحوم به شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
        نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت
۱-سید محدثه میر اسدی   2۰۱                سید رضا   فرزند متوفی

2-سید میر شمس  میر اسدی                 2۳۹                    سید رضا     پدر متوفی
و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.

 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 
۹7۱۱۹۶ مفاد درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  
اعتراض  دارد و  یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  
مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این 

صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
1199- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     : محمد علی مجرد کرین    ساکن تنکابن .... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  
میشود   وقت رسیدگی   به دادخواستی بخواسته      مطالبه وجه چک   باستناد    
دادخواست و ضمائم  به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه ۶۳۱/۹7شعبه  
چهارم  ثبت و وقت دادرسی بروز دو شنبه   مورخ  ۹۸/۳/27ساعت۹/۳۰ صبح تعیین 
گردید. اینک بدرخواست    خواهان   مرتضی محمدی    و دستور دادگاه)شورا( و 
باستناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری 
محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در 

روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه   چهارم  شورای حل اختالف تنکابن  

رای شورا
شماره  دادنامه :7۳7مورخ ۹7/۱۱/2۱

شماره پرونده :۴7۸/۹7/ش۱
در خصوص دادخواست  محمود فاضلی ثانی     بطرفیت   جواد قادری    )مجهول 
المکان (  ، بخواسته مطالبه وجه  بمبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال    ،  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 ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی  حکم به محکومیت  به پرداخت به 
مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال    بابت اصل خواسته و ۹۱۰/۰۰۰ ریال  بابت هزینه دادرسی   
و خسارت تاخیر و تادیه  از تاریخ ۹7/7/۳۰    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 سپس2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در 

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

مفقودی
۴۰۵SLX-TU۵مدل  پژو  سواری  خودرو  سبز  برگ  و  مالکیت  سند   
شاسی  شماره  ۱۸۱B۰۰۰۶7۱۱و  موتور  شماره  با  روغنی  سفید  رنگ  ۱۳۹۶به 
احسان  مالکیت  به  NAAM۳۱FE۴HK۶2۴۵۵۵و شماره پالک 27۴ه۵۶ایران 72 

صادقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
با شماره موتور  ایران 72  با شماره پالک 722ج۱2   برگ سبز پژو پارس مدل ۹۵ 
زعفرانیان  فرشاد  naan۱۱se۰GH7۳۶۱۰۰بنام  شاسی  شماره  ۱۶۴b۰۱۰۸7۵7و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
مفقودی بابل 

 سندکمپانی  موتور سیکلت راین ۱2۵ مدل ۹۰ با شماره پالک ۱۹۹2۶-۵۸7با شماره 
موتور N۳F2۰۱۱۰۴۱۵ و شماره تنه N۳F ***  ۱2۵A۹۰۰۰2۶۹ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی دعوت مجمع عمومی
 عادی بطور فوق العاده ) نوبت دوم(  شرکت تعاونی مصرف کارگران بیمارستان 

قدس اراک به شماره ثبت 357 
بنابر تصمیم هیئت مدیره، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت 
دوم (  شرکت تعاونی مصرف کارگران بیمارستان قدس اراک  رأس ساعت 
10:00 صبح روز یک شنبه  مورخ 1397/12/26 در محل دفتر شرکت تعاونی 
بیمارستان قدس، کوچه پوریای ولی  واقع در اراک - خیابان فلسطین، جنب 
تشکیل میشود. بدینوسیله از عموم سهامداران محترم دعوت میشود در جلسه 
مزبور حضور بهم رسانیده یا نمایندگان خود را کتبا معرفی نمایند . ضمنا یادآور 
می شود برابر قانون هر عضو عالوه بر رای خود می تواند وکالت سه عضو دیگر 
و هر غیر عضو وکالت یک عضو را نیز داشته باشد. وکالت دهنده و وکالت 
گیرنده حداکثر تا 48 ساعت قبل از تشکیل مجمع بایستی به دفتر شرکت تعاونی 

مراجعه و فرم وکالت را تکمیل و تحویل دهند. 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم( :

1. قرائت گزارش کتبی هیئت مدیره  و بازرسی مربوط به سال های مالی 1394 
الی 1396 شرکت تعاونی؛2.طرح و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 
های 1394 الی 1396  شرکت ؛3.اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود 
سال های مالی 1394 الی 1396؛4.طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1398 

؛5.انتخاب هیئت مدیره و بازرس جدید به لحاظ اتمام مدت ماموریت ؛
هیئت مدیره شرکت تعاونی  مصرف کارگران بیمارستان قدس اراک

روحانی: زیرساخت فقط وام وپول نیست

می توانیم بافناوری فشار دشمن را کم کنیم
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ارائه ۶هزار پیشنهاد بودجه ای از سوی نمایندگان 

پیشنهاد  هزار  بر شش  بالغ  گفت:  مجلس  رئیسه  هیئت  سخنگوی   
مقرر شد  به همین جهت  دارد  نمایندگان وجود  از سوی  بودجه ای 

نمایندگان در سه شیفت کاری الیحه بودجه را بررسی کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه 
در جمع خبرنگاران،  مجلس  علنی  در حاشیه جلسه  دیروز  مجلس 
گفت: با توجه به این که بالغ بر شش هزار پیشنهاد بودجه ای از سوی 
نمایندگان وجود دارد و اختیاراتی که آیین نامه برای ارائه پیشنهادات به 
نمایندگان داده است، زمانی بیش از حد معمول برای بررسی بودجه نیاز 
است.وی افزود: در سال های گذشته بررسی بودجه حدودا سه هفته 
به طول می انجامید اما با وجود این پیشنهادات و روند فعلی بررسی 
امروز  اظهار داشت:  انجامد.وی  به طول می  ماه  از یک  بودجه بیش 
تعدادی از نمایندگان پیشنهاد کردند که تعداد شیفت های بررسی بودجه 
را به سه شیفت افزایش دهیم که نمایندگان در رای گیری استمزاجی 
با آن موافقت کردند و بر این اساس شیفت سوم بعد از نماز مغرب و 
عشا تا ساعت هشت و سی دقیقه ادامه خواهد داشت.نعمتی اضافه کرد: 
بررسی بودجه در سه شیفت تا پایان رسیدگی به الیحه بودجه سال ۹۸ 
کل کشور ادامه خواهد یافت.وی با بیان اینکه تمام تالش ما این است 
که قبل از موعد مقرر، بررسی بودجه را به اتمام برسانیم زیرا شورای 
نگهبان هم برای بررسی این مصوبات ۱۰ روز زمان نیاز دارد، افزود: البته 
آنان قول داده اند که همزمان با بررسی این الیحه در مجلس ، نسبت 
به رسیدگی آن در شورای نگهبان اقدام کنند.سخنگوی هیئت رییسه 
مجلس در پاسخ به سوالی درباره احتمال بررسی و تصویب بودجه یک 

دوازدهم، گفت: بعید است چنین اتفاقی رخ دهد

خرید خدمت سربازی در سال ۹۸ منتفی شد

رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: با تصویب 
بندی از الیحه بودجه ۹۸ درباره لزوم تسویه حساب خریداران خدمت 
سربازی مشمول در سال جاری، عمال خرید خدمت سربازی در سال 

۹۸ منتفی شد.
با تصویب  به گزارش زمان به نقل ازمهر، موسی کمالی اظهار کرد: 
بندی از الیحه بودجه ۹۸ درباره لزوم تسویه حساب خریداران خدمت 
سربازی مشمول در سال جاری، عمال خرید خدمت سربازی در سال 
۹۸ منتفی شد. وی افزود: نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت دیروز 
و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش درآمدی، بندالحاقی 
انسانی ستاد کل  اداره سرمایه  ۳ تبصره ۱۱ را تصویب کردند.رئیس 
نیروهای مسلح تصریح کرد: بر این اساس دولت مکلف است اقساط 
جریمه غیبت از خدمت وظیفه عمومی افرادی را که تا پایان سال ۱۳۹7 
پایان سال ۱۳۹۸  تا  متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه ها بوده اند 
وصول و به حساب خزانه واریز کند.کمالی تصریح کرد: افرادی که 
تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول 
غایب محسوب و به خدمت وظیفه عمومی اعزام می شوند.وی ادامه 
داد: در چند سال گذشته بندی در الیحه بودجه برای تعیین شرایط 
خرید خدمت سربازی برای مشموالن غایب تصویب می شد که امسال 
این بند از بودجه حذف شد لذا پرونده خرید خدمت سربازی در سال 

۹۸ بسته شد.

تعیین ٧ شرط عمومی برای ثبت 
نام در انتخابات

به الیحه جامع  اشاره  با  وزارت کشور   سخنگوی 
انتخابات، گفت: شرایط عمومی و اختصاصی برای 
مجلس  جمهوری،  ریاست  انتخابات  در  داوطلبان 
شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا 

تعریف شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید سلمان سامانی 
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به جزئیات الیحه 
جامع انتخابات، گفت: در این الیحه برای ثبت نام 
مجلس  جمهوری،  ریاست  انتخابات  در  داوطلبان 
شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا در 
مواد ۵۵ تا ۵۸ شرایط عمومی و اختصاصی تعریف 
از آنها برخوردار  باید  از داوطلبان  شده که هر یک 
باشند.وی افزود: تمامی داوطلبانی که قصد دارند در 
انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی 
و شوراهای اسالمی شهر و روستا ثبت نام کنند باید 
از شرایط عمومی که در هفت بند تعریف شده است 
برخوردار باشند.سخنگوی وزارت کشور اعالم کرد: 
تابعیت ایرانی، تدین به دین اسالم و عمل به احکام 
در حد انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات بر 
اساس خود اظهاری فردی، وفاداری به نظام جمهوری 
اسالمی ایران و پذیرش و تبعیت از قانون اساسی بر 
اساس خود اظهاری فردی، عدم محجوریت و داشتن 
و  شنوایی  از  برخورداری  حد  در  جسمی  سالمت 
بویایی در انتخابات ها و بینایی در انتخابات ریاست 
جمهوری، داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا 
کارت معافیت دائمی برای آقایان، نداشتن اعتیاد به مواد 
مخدر و روانگردان و سابقه محکومیت موثر کیفری 
و نداشتن تابعیت اکتسابی ایرانی یا خارجی شروط 
هفت گانه عمومی داوطلبان در هر سه انتخابات است.

دالیل دپو ۱٧ هزار تن گوشت 
قرمز در گمرک

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به دالیل 
دپو ۱7 هزار تن گوشت قرمز در گمرک گفت: این 
گوشت ها به خاطر مسائل انتقال ارز و کامل نبودن 
اسناد وارد کنندگان در گمرک مانده است اما به زودی 

با حل مشکالت در بازار مصرف توزیع می شوند.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، حمید ورناصری مدیر 
عامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار کرد: بر اساس 
هماهنگی صورت گرفته با اصناف و سازمان میادین 
میوه و تره بار به صورت روزانه مرغ گرم تنظیم بازار 
به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در اختیار آنها قرار می 

گیرد؛که این رقم در تهران روزانه 2۵۰ تن است.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
تعامل  و  مذاکره و سازش  اینکه  به  اشاره  با  .وی 
بازی در میدان دشمن است، افزود: مقاومت وحدت 
آفرین است مقاومت ما را به نتیجه می رساند ما در 
امتیاز نمی دهیم  اما در سازش  مقاومت به دشمن 
مجبور به دادن امتیاز هستیم.سردار سالمی ادامه داد: 
ما در جنگ مقاومت را آموختیم ما با قلب و ایمانمان 
می جنگیم مذاکره جز تحقیر و کوچک شدن در 
مقابل دشمن ثمری ندارد چقدر زمان طول می کشد 
که عربستان که آن را به عنوان گاو شیرده معرفی 
کردند از اذهان پاک شود.وی افزود: پس همه بدانند 
بنای شهادت کشته شدن یک طرفه ما نیست و اگر 
دشمن فکر جنگ و تهاجم کند ما سر تا سر تهاجم  
می شویم ما با هیچ کشوری سر جنگ نداریم اما 
جنگ را هم دیدیم؛ شهیدان در تهاجم شهید شدند.
سردار سالمی ادامه داد: پس این را همه بدانند دفاعی 
بودن ما فقط در سطح عالی جنگ است تیر اول را 
شلیک نمی کنیم اما اگر کسی بخواهد تهاجم کند او 
را رها نمی کنیم؛ گرچه آغاز جنگ با دشمن است اما 
پایانش با ماست.جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی اظهار داشت: ما جنگ اقتصادی را 

هم با تدابیر و هدایت های الهی و رهبری به فضل 
الهی در میدان اقتصادی و تکیه بر ظرفیت های خود 
پاسخ می دهیم.وی ادامه داد: به دشمن نشان خواهیم 
داد از هر ناحیه ای بیاید او را شکست خواهیم داد؛ 
عجز و سرگردانی و ابهام در سیاست ناتوانی در 
ناتوان  آنها  اگر  برای دشمنانمان  می بینیم  را  عمل 
نبودند چرا از ما درخواست داشتند نفوذمان را در 

منطقه کاهش دهیم.سردار سالمی بیان داشت: در هر 
میدانی باید پاسخ دشمن را در همان  میدان داد وقتی 
ما را تحریم اقتصادی می کنند ما در میدان پاسخ آن 
را می دهیم زیرا ما در جنگ هم هرگز روی یک 
خاکریز نایستادیم امروز هم وقتی از دفاع صحبت 
می کنیم بدان معناست که ما آغاز کننده جنگ نیستیم.
وی افزود: امروز جهاد در همه سرزمین های الهی 

به زودی رژیم  یافته است جهان اسالم  گسترش 
از جغرافیای  را محبوس و سرانجام  صهیونیستی 
به  ما  گفت:  سالمی  می کنند.سردار  محو  سیاسی 
زودی از دشمنانمان عبور می کنیم زیرا سالح ها دیگر 
کارگر نیستند؛ ایرانی سرشار از قدرت است ما فقط 
برای شکست نخوردن قدرت انبار نکردیم؛ بلکه 
برای پیروز شدن قدرت ذخیره کردیم این را هم 
می دانیم مادامی که ملت ایران در پرتو راهنمایی های 
والیت است پیروز است.سردار سالمی تصریح کرد: 
مفهوم سکون  به  اقتصادی  ما در عرصه  مقاومت 
دشمن نیست بلکه برای پیشرفت قدرت و ثروت 
است همه بدانند مقاومت ما ایستادن در سکون نیست 
لذا در اقتصاد مقاومتی رهبر منشور سعادت ملت را 
ترسیم کرد.وی با اشاره به اینکه ۴۰ سال اول با همه 
سختی ها و تحریم ها خاتمه یافت ما در آغاز گام  
دوم انقالبیم و دشمن را بهتر می شناسیم، بیان کرد: 
با اعتماد به نفس و توکل بیشتر با مردمی آگاهتر و 
شکیباتر و رهبری دانا شجاع مدیر و مدبر همچنین 
داشتن علم و دانش و مکتبی حیات بخش پیش می 
رویم و چه چیزی این ملت برای اول شدن در عالم 

کم دارد اول بودن شایسته ملت ایران است.

جانشین فرمانده  کل سپاه: به زودی از دشمنان عبور می کنیم

مذاکره و سازش بازی در میدان دشمن است

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد مجوز واصله از سوی شورای 
نسبت   97/11/23 مورخ   33/797 شماره  به  وحیدیه  شهر  اسالمی 
:  1- زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر سطح  به اجرای پروژه 
شهر وحیدیه طبق فهرست بهاء راه و باند سال 1397 با برآورد اولیه 
5/000/000/000  ریال اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه 
دعوت به عمل می¬آورد حداقل قیمت پیشنهادی خود را جهت اجرای 

پروژه فوق در سه پاکت جداگانه به شرح زیر : 
1- پاکت الف – حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر )5 درصد قیمت برآورد 
اولیه(2- پاکت ب – حاوی مدارک مثبته شرکت 3- پاکت ج – حاوی 

قیمت پیشنهادی
حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به امور مالی شهرداری 
وحیدیه تحویل و رسید دریافت نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول 
یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و کلیه کسورات متعلقه و هزینه درج 
آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشد و به پیشنهادات مشروط و 
مخدوش و فاقد ضمانت  نامه بانکی معتبر معادل 5 درصد قیمت برآورد 
اولیه ترتیب اثر داده نخواهد شد.  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 65636200 تماس حاصل نمایید. 
شهرداری وحیدیه

 نوبت دوم

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون

 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
پرونده کالسه ۹7/۹۴  برابررای شماره ۱۳۵۴ مورخ ۱۳۹7/۱۱/2۴ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شجاع نصیری  فرزند عباس بشماره 
شناسنامه ۴7۵   صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب سوله به مساحت  ۸۵۵  متر 
مربع پالک 2۱فرعی مجزی  از پالک ۱ فرعی از ۸ اصلی واقع در دره خشکه پلدختر  بخش ۸خرم 
آباد خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی مومنی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۱2/۵  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۱2/2۱ 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده ۳ قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
به  مورخه ۹7/۵/۳۰  رای شماره ۳۶۶۹  و  پرونده کالسه ۱۰۱2  ذیل:   بشرح  آباد  خرم 
به  یکباب عمارت  به ششدانگ  نسبت  مراد  ملک  فرزند  نیا  بیگی  مظفر  آقای  تقاضای 
مساحت ۱۳۵/۸۳   متر مربع مجزی شده از پالک  2۳۵2 فرعی از 2۰۹۱ اصلی واقع در 
بخش یک  خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( صید میرزا سیاه منصور 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر 
صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور 
و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی 

نخواهد بود. م الف ۴۱۵۵۶۵۴
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹7/۱2/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۱2/2۱ 

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده ۳ قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۳۱2۳  و رای شماره ۱۰۰۰۳۶۱ مورخه ۹۴/۰2/۱۶ به تقاضای 
علی اسدالهی فرزند خداداد نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۱۶/۹۶ متر مربع 
2 اصلی باقیمانده بخش ۴ خروجی از مالکیت آقای محمدعلی پاپی زاده  رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از 
انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۵۶۱2
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۱2/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۱2/2۱ 

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

آگهی دادنامه
پرونده:  تنظیم:۱۳۹7/۱۱/2۸-شماره  دادنامه:۹7۰۹۹7۶۹۴۹۱۰۰7۵7-تاریخ  شماره 
کالسه۹7۰۹۹۸۶۹۴۹۱۰۰۴۵۶  شعبه:۹7۰۴۵۹.پرونده  بایگانی  ۹7۰۹۹۸۶۹۴۹۱۰۰۴۵۶-شماره 
نهایی شماره۹7۰۹۹7۶۹۴۹۱۰۰7۵7.خواهان:خانم  شعبه27شورای حل اختالف اهوازتصمیم 
اهواز-اهواز-معین  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  فرزندغضنفربه  الهی  حبیب  عصمت 
نشانی مجهول  به  بارخدافرزندغالمعلی  زاده خیابان الدن۴مجتمع علی.خوانده:آقای سیامک 
الهی  حبیب  عصمت  خانم  دادخواست  شورا:درخصوص  نفقه.رای  المکان.خواسته:مطالبه 
باجلب  نفقه  مطالبه  بخواسته  بارخدافرزندغالمعلی  سیامک  آقای  طرفیت  فرزندغضنفربه 
بشماره  سندنکاحیه  تصاویرمصدق  به  باعنایت  به۳۱۰۰۰۰۰ریال  مقوم  نظرکارشناس 
ترتیب72۱۳تنظیمی دردفترثبت ازدواج بشماره۱2۸اهوازحوزه ثبت وشناسنامه های متداعیین 
که حاکی ازوجودعلقه زوجیت فی مابین طرفین بوده وخوانده علیرغم ابالغ قانونی ازطریق 
روزنامه های کثیراالنتشارحضورنداردوالیحه یادفاعیه ای که ازخوددفاع کندبه شعبه ارائه ننموده 
است شوراجهت احرازواقع قرارارجاع امربه کارشناسی صادرکه علی رغم ابالغ قانونی جهت 
رویت نظریه واعالم نظرطرفین،نظریه کارشناسی مصون ازتعرض مانده لذاباواردتلقی نمودن 
وماده۱۹۸و۵۱۵قانون  مدنی  مواد۱۱۰2-۱۱۰۶-۱۱۰7و۱2۰۶قانون  مستندابه  خواهان  دعوای 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه ازتاریخ۹۴/۹/۱لغایت 
۹7/۱۱/۳۰به مبلغ۱2۹/۵۰۰/۰۰۰ریال ونفقه جاری ازتاریخ۹7/۱2/۱ازقرارهرماه۳/7۰۰/۰۰۰ری
ال تااجرای حکم به انضمام خسارات دادرسی درحق خواهان صادرواعالم میداردبدیهی است 
رای صادره غیابی ودرحدودمقررات ظرف بیست روزقابل واخواهی دراین شعبه وظرف همان 

مدت قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه عمومی اهوازخواهدبود.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان اهواز-جرفی پور

آگهی حصروراثت
گواهی   درخواست   شورا   این  از  فرزند  شناسنامه   شماره   به  ملکی  زینب  خانم 
حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان ناصر ملکی فرزند محمد در 
تاریخ ۱۳۹7/۱۰/2۳ در شهرستان الهیجان  فوت  نموده است  و ورثه  آن  مرحوم به 

شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
        نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت

۱-علیرضا ملکی            ۴۸7                 ناصر  فرزند پسرمتوفی
2-فاطمه ملکی            ۸۰۰                ناصر  فرزند دخترمتوفی
۳-زهرا ملکی            ۳۵۹                ناصر  فرزند دخترمتوفی

۴-زینب ملکی            27۱۰۰۸۰۰۸7     ناصر  فرزند دخترمتوفی
۵-زینت پوربابائی گوکه                     ۹۰2                 رمضانعلی  همسرمتوفی

و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.
 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 
۹7۱2۴2مفاد درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  
اعتراض  دارد و  یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  
مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این 

صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
1189- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی

آگهی حصروراثت
خانم فاطمه جمالی  صوفی املشی  به شماره  شناسنامه ۱۰۹ فرزندمحمد حسن از این شورا  
درخواست  گواهی  حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان ابوالحسن 
توسلی فرزند حمزه علی در تاریخ ۱۳۹7/۱۰/2۳ در شهرستان الهیجان  فوت  نموده است  

و ورثه  آن  مرحوم به شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
        نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت

۱- محمد توسلی            ۶۴۹             ابوالحسن    فرزند پسرمتوفی
2-سمانه توسلی            27۸           ابوالحسن    فرزند دخترمتوفی

۳-سوده توسلی            ۳۴۴             ابوالحسن    فرزند دخترمتوفی
۴-فاطمه جمالی صوفی املشی                 ۱۰۹                محمد حسن همسرمتوفی

و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.
به شماره  قانونی  و ثبت آن   انجام تشریفات   از مالحظه  دادخواست  و  اینک  پس   
۹7۱22۹مفاد درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  
اعتراض  دارد و  یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  
مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این 

صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
1194- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی

آگهی حصروراثت
آقای کمال آقامهر لطیفیان به شماره  شناسنامه 2۴۶فرزند مهرعلی از این شورا  درخواست  
گواهی  حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان معصومه مهر لطیفیان فرزند 
کمال در تاریخ ۱۳۹7/۹/22 در شهرستان الهیجان  فوت  نموده است  و ورثه  آن  مرحوم 

به شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت

۱- عین  الشیخ سیاهکل                     2۹۶                    عزیز  اهلل        زوج متوفی 
2-کمال آقا مهر لطیفیان                     2۴۶                  مهر علی       پدر متوفی

و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.
 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 
۹7۱2۶۹مفاد درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  
اعتراض  دارد و  یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  
مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این 

صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
1190- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی

آگهی مزایده  اموال غیر منقول – نوبت اول
  بموجب  پرونده  اجرایی  کالسه  فوق الذکر  اجرای  احکام  مدنی  حوزه قضایی  
شهرستان  الهیجان  و حسب  نیابت  واصله  از اجرای  احکام  شعبه اول  شهرستان  
قزوین  محکوم علیه  آقای  محمد کولیوند  فرزند نصرت  اله  محکوم  است  به پرداخت  
مبلغ ۱۵/۵۱۶/۰۱۶/۱۸۰  ریال  در حق  محکوم  له محمد  رحمانی فر  در این راستا  و 
حسب  نیابت  واصله  برای  مزایده  و فروش  ملک  به پالک  ثبتی  ۴۳۱  فرعی  از 2۳  
اصلی  از شماره  سند ۹۶ ب  7772۳۱  توقیف  گردیده  است  که با این وصف  مراتب  
جهت ارزیابی  به  کارشناسان رسمی  دادگستری  ارحاع  که  ایشان  پس از بررسی  
ومطالعه  پرونده  از ملک  موردنظر  بازدیذ  بعمل  آورده  و سپس نظر خود را  به شرح 

ذیل  که مصون از اعتراض  طرفین  بوده  اعالم  داشته است.
  مشخصات  مال  و ارزش ریالی

ملک  مورد نظر  به نشانی :  الهیجان  - بلوار شهید  انصاری  - حدفاصل  ساختمان  
 =۴۱۱۹۰۳۶ ، x=  دادگستری  و پمپ  بنزین  روبروی  بریدگی  بلوار  به  مختصات
Y  ۴۰۹۵۳۶ (( ملک  به  شماره  پالک  ۴۳۱ فرعی  از 2۳  اصلی بخش  ۱۴ گیالن  
ناحیه ۵۵  یک قطعه  زمین  2۴۶۶/2۵  متر شماال  دیواریست  به  طول 2۵متر  به جاده  
، شرقا  دیواریست  مشترک  بطول  ۹7/۵  متر به شماره  باقیمانده  ۱۴  فرعی  و جنوبا 
پی  دیواریست  به  طول  2۵  متر به کوچه  و غربا  به  دیوار به طول ۹۹/۸  متر به  
حجت  دوستدار  شماره ۳۸  فرعی  به مالکیت  آقای  محمد  کولیوند  با جزء  سهم  ۶  
از کل  سهم  ۶  به عنوان  مالک  ششدانگ  عرصه  می باشد. ملک  مزبور  مشتمل بر  
درختان  مختلف  با قدمت  بیش از  ۴۰ سال  و پوشیده  از گیاهان  خودرو  می باشد  و 
با توجه به  موقعیت  مکانی  و سایر  جوانب  ششدانگ  عرصه  و اعیان  ملک موصوف  
2۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال ارزیابی  و تقویم شد.و در روز  دوشنبه  مورخه ۱۳۹7/۱2/۱۳  
از ساعت ۱۰ الی۱2 در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری  شهرستان  الهیجان  
با حضور  نماینده  محترم  دادستان  شهرستان  الهیجان  از طریق  مزایده  حضوری  
به فروش می رسد  و مزایده  در روز  و ساعت تعیین  شده  تشکیل  و از قیمت پایه 
کارشناسی  شروع  و به کسی که باالترین قیمت  را پیشنهاد  نماید  فروخته  خواهد شد  
و خریدار  موظف  است ده درصد  از قیمت  کل خریداری  شده  فی المجلس  پرداخت  
و مانده ثمن  معامله  را حداکثر  ظرف  مهلت یک ماه  از تاریخ  برگزاری مزایده  پرداخت 
ورسید آنرا به  اجرا  تسلیم نماید و چنانچه  خریدار نتواند  در مهلت  تعیین  شده باقیمانده  
ثمن  معامله  ) ۹۰ درصد باقیمانده( را در فرجه  مقرر پرداخت نماید  سپرده او )  وجه  
۱۰ درصدی واریزی(  پس از  کسر  هزینه های عملیات اجرایی  بنفع صندوق  دولت 
ضبط  و در صورت  درخواست  مجدد خواهان  مزایده  تجدیدمی گردد  متقاضیان  می 
توانند  پنج  روز  قبل از برگزاری  مزایده  از مال صدر االشاره واقع  در آدرس  فوق  
الذکر  بازدید  و جهت  کسب  اطالع  بیشتر  به  این اجرا  مراجعه فرمایند. این آگهی  
یک بار  در یکی از  روزنامه های کثیراالنتشار  محلی درج  و در معابر  عمومی  و نقاظ  

پر جمعیت  شهر الصاق  می گردد.
1181- اجرای  احکام مدنی  دادگستری  شهرستان  الهیجان -  مهرگان  علی نیا

آگهی حصروراثت
آقای  سید محمود فاضلی چفلی به شماره  شناسنامه ۱7  فرزند سید حسین  از این شورا  
درخواست  گواهی  حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان سید حسین 
فاضلی چفلی فرزند  سید یوسف در تاریخ ۱۳۹7/۱۱/۹ در شهرستان الهیجان  فوت  

نموده است  و ورثه  آن  مرحوم به شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
        نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت

۱-سیده زینت فاضلی چفلی                     ۸                 سید حسین    دخترمتوفی
2-سیده سکینه  فاضلی چفلی                   ۴2۰                 سید حسین    دخترمتوفی
۳-سید کاظم فاضلی چفلی                     ۴۶2                سید حسین    پسرمتوفی
۴-سید احمد فاضلی چفلی                     ۶۸7                سید حسین    پسرمتوفی
۵-سید احمد فاضلی چفلی                     ۶۸7                سید حسین    پسرمتوفی
۶-سید محمود فاضلی چفلی                     ۱7                سید حسین    پسرمتوفی
7-سیدفاضل فاضلی چفلی                     ۵۳۹                سید حسین    پسرمتوفی

۸-سیدرضا فاضلی        ۵۴۰                سید حسین    پسرمتوفی
و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.

 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 
۹7۱2۹۳مفاد درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  
اعتراض  دارد و  یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  
مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این 

صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
1188- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی

آگهی حصروراثت
خانم خدیجه خورسند کماچالی به شماره  شناسنامه ۵7۶فرزند محمد حسین از این شورا  
درخواست  گواهی  حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان محمدحسین  
خورسند کماچالی فرزند رمضانعلی در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۴ در شهرستان الهیجان  فوت  

نموده است  و ورثه  آن  مرحوم به شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
        نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت

۱- محمد رضا خورسند کماچالی              ۱۵              محمد حسین   فرزند پسرمتوفی
2-پروانه خورسند کماچالی                   ۱۸                 محمدحسین   فرزند دخترمتوفی
۳-خدیجه خورسند کماچالی                   ۵7۶                 محمدحسین   فرزند 

دخترمتوفی
۴-فاطمه خورسند کماچالی                   ۶۳۳                محمدحسین   فرزند دخترمتوفی
۵-مریم خورسند کماچالی                   ۱۴                محمدحسین   فرزند دخترمتوفی

۶-سیده رقیه میر نوبهار ۱۵۰                 سید قاسم  همسر متوفی
و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.

 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 
۹7۱2۳7مفاد درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  
اعتراض  دارد و  یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  
مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این 

صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
1192- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی

سردارغیبپرور:

حلمشکالتانقالببدونرفتارانقالبیمیسرنیست

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: ما می توانیم 
با حرکت جهادی به سمت حل مشکالت انقالب 

برویم و این بدون رفتار انقالبی میسر نیست.
غالمحسین  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین دیروز 
در مراسم افتتاحیه نمایشگاه سرآمدان فناوری و 
واسطه  به  شاکریم  را  اظهارداشت: خدا  صنعت 
این نعمت بزرگ که امروز وارد دهه پنجم انقالب 
اسالمی شده ایم.وی گفت: موضوع اعتالی بسیج 
از خواسته های رهبری انقالب است، اما این اعتال 
به معنای اثر بخش بودن بسیج است. ما در حوزه 
های مختلف اقدامات زیادی را انجام داده ایم ولی 
اثر بخشی بسیج را باید دید که در کدام عرصه 
ها تبلور پیدا کرده است. غیب پرور ادامه داد: در 
این موضوع مهمترین کار، شناسایی نیروی عظیم 
انسانی در اقصی نقاط کشور است و مهم تر از 
شناسایی نیروی انسانی، ایجاد شبکه ای توانمند و 
اثربخش است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
تصریح کرد: اگر ما بتوانیم مجموعه های دانشور 

بزرگی  کار  کنیم،  شبکه  را  کشور  در  موجود 
در  نیرویی،  چه  بدانیم  باید  ما  داده ایم.  صورت 
کجای کشور و با چه ظرفیت و توانمندی وجود 
دارد.وی گفت: بسیج صنعت ما این هدف را دارد 
که بتواند ۵۰ کلینیک صنعت را در سال ۹۸ افتتاح 
کند و کار خوبی است، اما ما باید عارضه یابی کنیم 
و بدانیم گیر ما در کجاست؟ غیب پرور افزود: چرا 
باید در هر نمایشگاهی شاهد گالیه افراد و جوانان 
متخصص باشیم؟ بسیج ذخیره ای است برای همه 
کشور، ما مکرر به رئیس جمهور اعالم کردیم که ما 
آمادگی الزم را برای همکاری داریم و البته آقای 
روحانی همکاری هایی خوبی را دارند و این توقع 
را ما از مجلس شورای اسالمی هم داریم. رئیس 
خاطرنشان  پایان  در  مستضعفین  بسیج  سازمان 
نیست  قرار  نداریم،  ادعای تصدی گری  ما  کرد: 
جای کسی را بگیریم، ما می خواهیم نوکری کنیم، 
تقاضا دارم مسیر را برای ما باز کنید. ما می توانیم 
با حرکت جهادی به سمت حل مشکالت انقالب 

برویم و این بدون رفتار انقالبی میسر نیست.

اسحاقجهانگیری:

شرایطکشورخطیرودشواراست

معاون اول رییس جمهور گفت:اشتباه است فکر 
کنیم سرمایه طبیعی بزرگ ترین سرمایه ما است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اسحاق جهانگیری 
دانشگاه  تاسیس  در جشن نکوداشت صدسالگی 
و  تحقیقات  علوم  وزارت  کرد:   اظهار  خوارزمی 
فن آوری با مدون کردن تاریخ آموزشی ایران عامه 
را به این فکر وا می دارد که در صد سال گذشته 
چه اقداماتی در حوزه آموزش عالی کشور صورت 
گرفته است. این بزرگداشت ها باعث می شود که 
آسیب  شناسی هایی هم در این حوزه صورت بگیرد.
فراهم کردن  احترام گذاشتن و  وی تصریح کرد: 
محیط مناسب برای دانشگاه ها مهم است. دانشمند و 
دانشجوی ما باید احساس کند همه چیز برای او مهیا 
است. باید از روزمرگی فاصله بگیریم. امروز ممکن 
است کارهایی انجام دهیم که برای آینده کشور مضر 
باشد؛ برای جلوگیری از چنین شرایطی حتما مرکز 
آموزش عالی باید بیش از بقیه از روزمرگی فاصله 
بگیرد.جهانگیری با بیان اینکه »باید جایگاه علم در 
ارتقا پیدا کند« به تالش دولت در  جامعه کنونی 

دولت  در  گفت:  و  پرداخت  علمی  ارتقاء  حوزه 
تکلیف شده در سیاست های کلی و برنامه پنج 
ساله هم آمده که به دانشگاه و بخش های آموزشی 
توجه شود ؛اینکه فقط از دانشگاه انتظار داشته باشیم 
کفایت نمی کند باید همراهی اش کنیم .وی گفت: 
باید به این موضوع باور داشته باشیم که دانشگاه 
فرمودند  بار  یک  امام  است.  تحوالت  همه  مبداء 
این  به  اگر  است.  کشور  تحوالت  مبداء  دانشگاه 
موضوع باور داشته باشیم می توانیم به امورات دیگر 
این حوزه بپردازیم.وی تاکید کرد: باید در آینده در 
ساختار آموزش و پژوهش تحوالتی ایجاد شود.هنوز 
معلوم است در پژوهش و فن آوری دچار مشکالتی 
هستیم؛ تحوالتی باید ایجاد شود و هیچ کس برای 
این کار بهتر از دانشجوها نیستند.جهانگیری با اشاره 
کردن  وارد  آمریکایی جهت  دولتمردان  تالش  به 
فشارهای اقتصادی به کشور گفت: شرایط کشور 
خطیر و دشوار است. آمریکایی ها با اصرار به دنبال 
ایجاد فشار علیه مردم بوده و به تعبیر خودشان به 

دنبال فروپاشی اقتصاد کشور هستند.
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برگزاری نشست هم اندیشی 
کارشناسان فرهنگی در مازندران

اندیشی  هم  نشست  علیزاده:  سامان   - ساری 
مازندران و  استان های گیالن،  کارشناسان فرهنگی 

گلستان در قائمشهر برگزار شد.
های  کتابخانه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ای  منطقه  نشست  نخستین  مازندران،  عمومی 
کارشناسان فرهنگی با حضور علیرضا امیرسلیمانی از 
مازندران، علیرضا ژاله ژو از گیالن و مریم اسماعیلی از 
گلستان، در کتابخانه عمومی جمشید احمدی قائمشهر 
برگزار شد. در این نشست پیرامون نحوه برگزاری 
نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی و انجام فعالیت 
های مشترک، گفتگو و تبادل نظر شد و ضمن بررسی 
عمومی،  های  کتابخانه  نهاد  فرهنگی  های  فعالیت 
پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد فرهنگی مورد تصویب 
قرار گرفت که در قالب پیشنهاداتی به اداره کل فرهنگی 

نهاد کتابخانه های عمومی ارائه خواهد شد.
بازدید از کتابخانه عمومی جمشید احمدی و کتابخانه 
»از  برنامه  در  حضور  همچنین  و  قراخیل  روستای 
سرو بخوانیم« جهت تقدیر از مادر شهید مشکاتیان 
در کتابخانه جمشید احمدی، از دیگر برنامه های این 

نشست یک روزه بود.

برگزاری طرح  آموزشی  رشت  
»من  شهر پاک«

منکویی- رشت: کارگاه  های آموزشی  تخصصی  
پاکیاران  در مدارس  با عنوان؛ طرح  آموزشی  رشت  
»من  شهر پاک« توسط سازمان  مدیریت  پسماند های  

شهرداری  رشت برگزار شد.
 طرح  مذکور  برای  اولین بار  در کشور  به صورت 
تخصصی  توسط  سازمان  مدیریت  پسماند های  
شهرداری  رشت  از سال  ۱۳۹۶  با هدف  کاهش 
،مدیریت  پسماند  و شناخت  دانش  آموزان  با مفهوم  
ومبانی  اولیه  پسماند  در مدارس  ابتدایی  شهر  رشت  
آغاز  شد و همچنان  در حال  اجرا  می باشد. پاکیاران  
نماینده  و سفیران  سالمت  مدرسه  هستند که  موظف  
می باشند  سایر  دامنش آموزان  را به  تفکیک  زباله  از 

مبدا  در مدرسه  تشویق  کنند.

 دو انتصاب مدیریتی در برق
 منطقه ای خوزستان

وحیدی فر-اهواز:مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان حکم مدیریت امیر مهمان پذیر به عنوان 
مدیر امور حمل و نقل و سعید برادران را به عنوان 
 HSE مدیر دفتر مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و
صادر کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی 
برق منطقه ای خوزستان، بر اساس احکام صادره امیر 
مهمان پذیر به عنوان مدیر امور حمل و نقل منصوب 
شد تا تحت نظر معاونت مالی و امور پشتیبانی انجام 
وظیفه نماید. همچنین سعید برادران به عنوان مدیر دفتر 
مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE منصوب 

شد تا تحت نظر مدیرعامل شرکت انجام وظیفه کند.

خبر

 راه اندازی »آوای شورا« در پایگاه اطالع رسانی 
شورای اسالمی شهر کرج

روابط عمومی شورای اسالمی شهر کرج در راستای اطالع رسانی مضاعف 
اقدامات و اخبار پنجمین دوره شورا نسبت به راه اندازی بخش »آوای شورا« 
اقدام کرده است تا شهروندان گرامی عالوه بر مرور خبرهای متنی، شنونده 

گپ و گفت های ما با نمایندگان خود باشند. 
شهروندان و عالقمندان در حال حاضر برای اطالع از مصوبات و جلسات 
اسالمی  شورای  های  کمیته  و  تخصصی  های  کمیسیون  علنی،  صحن 
 شهر کرج و مشاهد گزارش های تصویری می توانند به آدرس اینترنتی
 www.shorakaraj.ir مراجعه کنند؛ این پایگاه روزانه افزون بر چند 
هزار بازدیدکننده دارد و همچنین اخبارِ منتشر شده در آن در فضای مجازی 
اعم تلگرام و اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی بازنشر می شود. ضمن 
آنکه اکثر رسانه های استان محتوای متنی خود در محور شورای اسالمی شهر 
کرج را از همین پایگاه تهیه و برداشت می کنند. به گزارش زمان به نقل از 
پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی شهر کرج، اخیراً و در استای تاکیدات 
اعضای شورای اسالمی شهر کرج در خصوص تقویت اطالع رسانی، شفاف 
سازی و برقراری ارتباط دوسویه فی مابین مردم و مسئوالن ارشد شهری، 
روابط عمومی این شورا نسبت به راه اندازی »آوای شورا« اقدام کرده که در 
آن مصاحبه های نمایندگان مردم بارگذاری خواهد شد و آندسته از مخاطبین 
که مرور خبرهای متنی خارج از حوصله شان می باشد، می توانند به سهولت 

شنونده برنامه های ما باشند. 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته و در آینده ای نزدیک، مخاطبین شاهد 
راه اندازی بخش های روزنامه الکترونیک و سیمای شورا خواهند بود که پازل 
های اطالع رسانی را تکمیل کرده و نمایی جامع از اقدامات و اخبار نمایندگان 
مردم را در معرض افکار عمومی و رسانه های جمعی و گروهی قرار می دهد.

اجرای طرح های برتر مسابقه طراحی المان های سبز 
شهری در اصفهان

اصفهان- مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: 
طرح های برتر مسابقه طراحی المان های سبز شهری از سوی شهرداری 
به  اشاره  با  مرتضایی نژاد  فروغ  می شود.  اجرا  مختلف  مناطق  در  اصفهان 
برگزاری مسابقه طراحی المان های سبز شهری به منظور استقبال از نوروز 
۹۸ با تأکید بر استفاده از گیاهان، اظهار کرد: برنامه ریزی برای ساخت و 
طراحی المان های نوروزی شهر اصفهان امسال زودتر از سال های گذشته و در 
آذرماه انجام شد که اجرای این مسابقه برای دریافت بهترین طرح ها در حوزه 
المان های فضای سبز بوده است. وی ادامه داد: فراخوان مسابقه در آذر ماه ۹7 
از طریق سایت های ملی و دیگر راه های ارتباطی به جامعه مخاطب ارسال 
شد. در همین راستا مکاتبه و ارسال پوستر برای دانشگاه های هنر، نجف آباد و 
خوراسگان، شرکت های دانش بنیان، نظام مهندسی ساختمان و نظام مهندسی 
کشاورزی و برای مناطق ۱۵  گانه شهرداری اصفهان، معاونت ها و سازمان های 
وابسته انجام شد. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: به دلیل استقبال از فراخوان و درخواست های مکرر، مهلت ارسال 
آثار تا ۱۵ بهمن تمدید شد و در نهایت 7۰ طرح از متخصصان معماری، 
شهرسازی و فضای سبز شهرهای مختلف مثل شیراز، مشهد و اصفهان به 
دبیرخانه ارسال شد. وی ادامه داد: سه طرح و سه ایده برتر از سوی داوران 
مسابقه انتخاب شد که نفرات برتر مورد تقدیر قرار گرفتند. مرتضایی نژاد با 
بیان اینکه بسیاری از طرح های ارسالی قابلیت اجرا در مناطق مختلف شهر 
را دارد، گفت: به مسئوالن فضای سبز مناطق پیشنهاد داده ایم که از طرح های 
ارسالی متناسب با منطقه خود، برای توسعه فضای سبز در آستانه نوروز استفاده 
کنند. وی بیان کرد: به همین منظور نمایشگاهی در هفته جاری در کتابخانه 
مرکزی اصفهان برای ارائه طرح ها برگزار می شود. از مسئوالن فضای سبز 
مناطق دعوت کرده ایم که در این نمایشگاه حضور یافته و با انتخاب طرح ها از 

انها برای طراحی فضای سبز نوروز استفاده کنند. 

خبر

علی اصغر کمالی زاده  گفت: ترویج فرهنگ 
رانندگی در کوتاه مدت نتایج ملموسی ندارد 
ولی طی سالهای آینده تغییرات محسوسی در 
کاهش آمار تصادفات شهری و جاده ای خواهد 

داشت. 
طول  در  اینکه  برای  افزود:  کرج   شهردار 
باشیم که همه  آینده شهری داشته  چند سال 
شهروندان آن به قوانین راهنمایی و رانندگی 
احترام می گذارند، باید ترویج فرهنگ رانندگی 
را از دوران کودکی و از مدارس شروع کنیم. 
این مسئول خاطر نشان کرد: در تالش هستیم 
فرهنگ ترافیک و ترویج خوب راندن در کشور 
را از کالنشهر کرج آغاز کنیم تا این شهر پایلوت 

فرهنگسازی در این خصوص باشد. 
سازمان های  کرد:  نشان  خاطر  مسئول  این 
مردم نهاد نیز نقش به سزایی در ارتقاء فرهنگ 
ترافیکی، کاهش حوادث و افزایش ایمنی در 

رانندگی دارند.
علی اصغر کمالی زاده در این زمینه، اظهار کرد: 

متاسفانه فرهنگ رانندگی و رعایت قوانین عبور 
و مرور در کشور ما تعریفی ندارد.

وی ادامه داد: برای ترویج فرهنگ ترافیکی در 
جامعه، می توان از پتانسیل و ظرفیت های سازمان 
های مردم نهاد استفاده کرد چون این سازمان ها 
توانایی زیادی در جلب مشارکت های مردمی در 
موضوعات مختلف دارند. وی افزود: با توجه 
به اینکه فعالیت سازمان های مردم نهاد داوطلبانه 
بوده و نفعی در آن نیست، اگر صادقانه انجام 
شود، در بین عموم مردم تاثیر به سزایی خواهد 
داشت. شهردار کرج ابراز کرد: بدون شک با 
جلب مشارکت های عمومی و اجرای طرح های 
موثر می توانیم برای کاهش تصادفات رانندگی 
و تعداد قربانیان این حوادث گام های موثری 
برداریم. این مسئول توضیح داد: باید به سمتی 
پیش برویم که همه شهروندان نه به خاطر ترس 
از جریمه شدن بلکه برای رعایت قانون و حفظ 
سالمت خود و بقیه درست رانندگی کنند و به 

حقوق دیگران احترام بگذارند. 

شهردار کرج:

 آموزش فرهنگ رانندگی را باید از مدارس شروع کرد

مشارکتخیرینداوطلبباجمعیتهالل

احمرگلستان

سلیمانی- گلستان: جلسه هیات مدیره جمعیت 
هالل احمر گلستان با حضور مدیر عامل هالل 
بندرترکمن،  شهرستان  فرماندار  گلستان،  احمر 
خیرین و داوطلبین غرب استان در محل سالن 

اجتماعات فرمانداری بندرترکمن برگزار شد.
الیاس هیوه چی فرماندار بندرترکمن در این جلسه 
احمر  هالل  خیرین  حوزه  های  فعالیت  گفت: 
بندرترکمن و ظرفیتهای ایجاد شده در بستر فعالیت 
های داوطلبی اجتماع محور قابل تقدیر و ارزشمند 
است.  فرماندار شهرستان بندرترکمن خاطر نشان 
کرد: مشارکت خیرین داوطلب با جمعیت هالل 
احمر استان با هدف بهره گیری از کمک های 
خیرین نیکوکار موجب ارتقاء خدمت رسانی به 

مردم می شود و این مهم باید تقویت شود.
در ادامه جلسه هروی مدیر عامل جمعیت هالل 
احمر گلستان با اشاره به تسریع روند ساخت و 
ساز و تکمیل پروژه مرکز جامع طب تسکینی 
احمر  هالل  جمعیت  سرطان  از  پیشگیری  و 
بندرترکمن از ابتدای سال تاکنون اظهار کرد: با 
اخذ مجوزهای الزم از وزارت بهداشت و درمان 
و تامین اعتبارات الزم که در نتیجه حضور دکتر 
پیوندی رئیس جمعیت هالل احمر کشور و دبیر 

کل این جمعیت همچنین رئیس سازمان داوطلبان 
و معاون درمان و توانبخشی در استان اتفاق افتاد، 
در حال آماده کردن زیر ساخت های الزم برای 
فعالیت پروژه مرکز سرطان در بندرترکمن هستیم.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان با قدردانی 
های  برنامه  تمامی  در  خیرین  فعال  حضور  از 
جمعیت هالل احمر استان اظهار امیدواری کرد: 
در  ارزشمند خیرین  های  و حمایت  با حضور 
تکمیل و توسعه این پروژه همچون تامین هزینه 
های باالی دستگاه های تشخیص سرطان گامهای 
موثر در تحقق اهداف سالمت استان برداشته شود، 
تا بیمارانی که نیازمند از تمامی خدمات مرتبط بهره 
مند شوند. در پایان این نشست یک قطعه زمین 
زراعی وقف شده توسط حاجی محمد بی باک 
خیر و داوطلب جمعیت هالل احمر بندرترکمن 
به مساحت دو هکتار با هدف  صرف هزینه های 
مرکز جامع طب تسکینی و پیشگیری سرطان و 
امورات عام المنفعه امضا و به جمعیت هالل احمر 
بندرترکمن اهداء شد. همچنین با حضور فرماندار 
احمر  مدیر عامل جمعیت هالل  بندرترکمن و 
استان از واقفین خیر و داوطلب جمعیت هالل 

احمر بندرترکمن تجلیل شد.

رشد54درصدیصادراتازگمرکاتو

بازارچهمرزیکرمانشاه

استان  گمرکات  مدیرکل  کرمانشاه:  ابراهیمی- 
کرمانشاه گفت: در ده ماهه سالجاری  2 میلیاردو 
۱۹۱ میلیون و ۱۹  هزارو ۴۶۱  دالر کاال به وزن 
۴ میلیون و ۵۶۳  هزار و ۹۰۹ تن از طریق مرزی 
استان کرمانشاه به خارج از کشورصادر شد است. 
که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 
لحاظ ارزش رشد ۵۴ درصدی  و از حیث وزن 

نیز رشد ۳۸ درصدی داشته است.
  ۹۶۶ فوق،   مجموع  از  گفت:  حیدری  خلیل 
 2 وزن  با  آن  دالر   ۱۳۳ هزارو   ۴۸7 و  میلیون 
میلیون و ۳۵7 هزارو ۴۳۶ تن از طریق گمرک 
پرویزخان به خارج از کشور صادر شده است 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث 
ارزش ۱۳۰  درصد و ار حیث وزن نیز ۱۰۳ رشد 
داشته است  . مدیرکل گمرکات استان افزود: در 
این مدت صادرات خروجی از گمرک بازارچه 
مرزی سومار  ۸۳۴ میلیون و ۸۴۰ هزارو 2۹۴ 
دالرکاال به وزن ۹۳۶ هزارو ۸۱۸ تن می باشد 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از حیث 
ارزش ۳۳ درصد افزایش و ازلحاظ وزنی  رشد 

۱2 درصدی داشته است. 
 خلیل حیدری صادرات خروجی از گمرک شیخ 

صله را  ۱۸2  میلیون و ۶۹7 هزارو ۱۶۵ دالر کاال 
به وزن ۳۵۹ هزارو ۱۳ تن عنوان نمود.  

خلیل حیدری میزان صادرات خروجی از گمرک 
خسروی را ۱۶۳ میلیون و ۳۳ هزارو 7۰۹ دالر 
نمودو  عنوان  تن  هزارو ۴۱۵  ون ۴۸۰  به  کاال 
افزود این میزان  کاال در مقایسه با مدت مشابه 
واز   درصد   ارزش ۱2۵  از حیث  سال گذشته 

لحاظ وزن ۶۹ درصد  افزایش داشته است.
وی افزود در ۹ ماهه سالجاری  میزان صادرات 
خروجی از گمرک بازارچه مرزی شوشمی  ۴۳ 
میلیون و ۹۶۱ هزارو ۱۶۰ دالرکاال  به وزن  ۴۳۰ 
هزارو  22۵ تن می باشد.که در مقایسه با مدت 
درصد   ۹ ارزش  حیث  از  گذشته  سال  مشابه 
افزایش  درصد  نیز ۳۳  وزنی  لحاظ  از  و  رشد 
داشته است. مدیرکل گمرکات کرمانشاه عمده 
کاالهای صادراتی از طریق این گمرکات را لوازم 
خانه داري و پاکیزگي از مواد پالستیکي، سیب 
رولی،  پالستیکی  نایلون  شده،  محفوظ  زمیني 
کاشی  انواع   ، سردکرده  یا  تازه  فرنگي  گوجه 
دیواری،کیسه نایلونی، رول نایلونی، پیازوموسیر 
، خیاروخیارترشي تازه یا سردکرده ، سیب تازه ، 

گرانول پلی اتیلن، عنوان نمود.

آموزش  همایش  زمان:  خبرنگار  نوری-  لیال 

مهارتهای ده گانه زندگی با عنوان تحکیم بنیان 
خانواده و با محوریت »کاهش آسیب های اجتماعی 
« روز دوشنبه 2۹ بهمن در سالن اجتماعات اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر برگزار شد. 
با  و  انتظامی   نیروی  همت  به  فوق  همایش 
همکاری نیروی اداره فرهنگ وارشاد اسالمی، به 
منظور فراهم کردن بسترهای الزم جهت تقویت 

نهاد ارزشمند خانواده ، افزایش سطح علمی شرکت 
کنندگان و آشنایی آنان با شیوه های نوین برخورد با 

مشکالت روزمره برگزار شد.  
کارگاه جناب  این  در  است:  این گزارش حاکی 
انتظامی  نیروی  فرمانده  آبادی،  حسن  سرهنگ 
اسالمشهر مباحثی چون اعتماد به نفس ، ارتباط 
مهارتها  از  یک  هر  و  ،پرداخت  بیان  فن   ، مؤثر 

به عنوان مباحث مهم فرهنگی و  ی ده گانه را 
اجتماعی دانست که تاثیر بسزایی در رسیدن افراد 
برای دستیابی به اهداف خود دارد و استفاده از آنها 
توانایی و ظرفیت فکری ، فرهنگی و اجتماعی 
خانواده ها را در بکارگیری مهارت های اساسی 
زندگی  و  ایجاد کانون صمیمی و گرم خانواده  

تقویت می کند. 

برگزاری کارگاه مهارتهای 
زندگی ویژه خانواده های  
نیروی انتظامی اسالمشهر

مفقودی
 برگ سبز  خودرو سواری پیکان وانت  مدل ۱۳۸۹ به شماره انتظامی  ۱7 ایران ۳2۸ص۴۱ 
به شماره موتور ۱۱۴۸۹۰۸۹۶۳۳  به شماره شاسی  NAAA۴۶AA۳BG۱7۳۸2۹ مفقود 

و  از درجه  اعتبار ساقط  میباشد/
خوی

دادنامه
پرونده  کالسه ۹7۰۹۹۸۱۴۱۰۳۰۰۳۵۸ شعبه  سوم  دادگاه  عمومی ) حقوقی(  شهرستان  

الهیجان  تصمیم نهایی  شماره  ۹7۰۹۹7۱۴۱۰۳۰۱۱۱۹
خواهان:  صندوق  کارآفرینی  امید  با  وکالت  خانم  آدینه  عباس  جمالی  فرزند یوسف 

به نشانی  رشت  سبزه میدان  اول خ  الکانی  باالی  دفتر خانه  ۴۶
 خواندگان :  ۱-  آقای  حامد  مهدی  پور فرزند  محمد رضا 2-  خانم  مرضیه  حبیبی  
مقدم  فرزند  حسن ۳-  آقای عبدالرحیم احمد پور قصاب  محله  فرزند  علی  همگی  
به نشانی  مجهول المکان ۴-  آقای  علی  فضلی  شاد  فرزند  ابوالقاسم  به نشانی  گیالن  

الهیجان  خیابان  تربیت  معلم  پشت  کارخانه  دلشاد  کوچه  اول
 خواسته  ها :  مطالبه  وجه  بابت  ططلب 2-  مطالبه  خسارت  تاخیر تادیه

دادگاه  با توجه به  محتویات  پرونده  ختم  رسیدگی  را اعالم  و بااستعانت  از در گاه  
خداوند متعال  بشرح  زیر  مبادرت  به صدور  رای  می نماید.

 رای دادگاه
در این پرونده  صندوق  کار آفرینی  امید  استان  گیالن  با  وکالت خانم  آدینه  عباس  
جمالی  با تقدیم  دادخواست  به  طرفیت  آقایان  و خانم  ۱-  عبدالرحیم  احمد پور  
قصاب  محله  فرزند علی  2-  مرضیه  حبیبی  مقدم  فرزند حسن  ۳-  حامد  مهدی پور  
فرزند  محمد رضا  ۴-  علی  فضلی  شاد  فرزند ابوالقاسم  تقاضای  مطالبه  وصدور  حکم  
بر محکومیت  تضامنی  خواندگان  به پرداخت  مبلغ 2۳۵/۱۶۹/۳2۸  ریال  وجه  به عنوان  
اصل خواسته  و انضمام  هزینه  و خسارات دادرسی  و خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ  
تقدیم  دادخواست  لغایت  زمان  اجرای  حکم  را نموده  است  که با توجه به  محتویات  
پرونده  نظر به  اینکه  مفاد  قرار داد ارائه شده  از سوی  خواهان  به پیوست  تقدیمی  
بر دریافت تسهیالت  از خواهان توسط  خوانده  اول  با ضمانت  تضامنی  خواندگان  
ردیف  دوم  تا چهارم  داللت  داشته  و قرار دادهایی  که  مطالبق  قانون  وافع  میگردند  
ما بین  طرفین  و قائم  مقام  قانونی  ایشان  معتبر  والزم  االتباع  محسوب  می گردد و 
خواندگان هیچگونه  دلیل  دال  بر پرداخت  وجوه  مورد ادعای  خواهان  به این دادگاه  
ابراز  ننموده اند  . لذا  دادگاه  با عنایت  به مراتب  مذکور  خواسته  خواهان  را مقرون  به  
صحت  تشخیص  و به استناد  مواد ۱۰- 2۱۹- 2۶۵- ۱2۵۸- ۱2۸۴- ۱۳۰۱- ۱۳2۴  از 
قانون  مدنی  ماده ۱  قانون تسهیل  وصول  مطالبات  بانکها  و ماده  ۱۵  قانون  عملیات  
بانکی  بدون  ربا  و مواد ۱۹۸ – ۵۱۵ -۵۱۹  از قانون  آیین دادرسی  مدنی حکم  بر 
محکومیت  تضامنی  خواندگان  به پرداخت  مبلغ 2۳۵/۱۶۹/۳2۸  به عنوان  اصل خواسته  
هزینه دادرسی  و حق الوکاله  وکیل طبق  تعرفه  قانونی  به انضمام  خسارت  تاخیر تادیه  
وجه مذکور  از تاریخ  تقدیم  دادخواست  ۹7/۵/22  لغایت  زمان  تادیه  آن در همان  
هنگام  با رعایت  مقررات  ماده  ۵22  قانون  اخیر  الذکر  و درنظر  گرفتن  نرخ  تورم  
اعالمی  از سوی  بانک  مرکزی  توسط  واحد  اجرای  احکام  محاسبه  و تعیین  خواهد 
شد  جملگی  در حق  خواهان  صادر  و اعالم  می نماید  ضمنا  واحد  اجرای  احکام 
مکلف است  ما به التفاوت  هزینه  دادرسی  را بر اساس  میزان  محکوم  بهنهایی  محاسبه  
و از محکوم  له  وصول  و به حساب دولت  واریز  نماید  رای  صادره نسبت  به خوانده  
چهارم حضوری  محسوب  و ظرف  مدت  بیست  روز  از ابالغ  قابل  تجدیدنظر  خواهی  
در محاکم  محترم  تجدیدنظر  استان  گیالن  است  و نسبت  به سایر  خواندگان غیابی  
محسوب  وبدوا  ظرف بیست  روز  از تاریخ  قابل  واخواهی  در این شعبه  سپس ظرف  

همین مدت  به شرح  فوق  قابل  تجدیدنظر  خواهی  است.
1183-رییس  شعبه سوم  دادگاه  عمومی  الهیجان -  ابوالقاسم  آزادی

آگهی ابالغ  نظریه  کارشناسی
  ورثه  مرحوم  جعفر  پاکدامن  آقایان  رضا  ومجتبی  و حسن  و مصطفی  و خانم  سعیده  
جملگی  پاکدامن  و خانم  شریفه  رضوی  طوسی  و خانم  نزهت  حمیدی  ایمانی  
بدینوسیله  تاریخ  برگزاری  مزایده  ششدانگ  یک باب  خانه  به شماره  پالک  ۱۳۵۹  
واقع  در کوی  گابنه  شهر الهیجان  بخش  ۱۳ گیالن  به متراژ ۳۴۴  متر مربع  به میزان  
۴/۱2۸/۰۰۰/۰۰۰  ریال به  تاریخ  ۱۳۹7/۱2/۱۱  ساعت ۹ الی  ۱۱  در  دفتر  اجرای  

احکام  مدنی  دادگستری  الهیجان  به شما ابالغ  می گردد.
1182- دادورز اجرای  احکام مدنی  دادگستری  الهیجان -  مهدی  بابایی  برزکی

آگهی حصروراثت
آقای فریدون علی نژاد  کیاسرائی به شماره  شناسنامه ۱2 فرزند اسمعیل از این شورا  درخواست  
گواهی  حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان معراج پورقاسم کیاسرائی فرزند 
مسیب در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱2 در شهرستان الهیجان  فوت  نموده است  و ورثه  آن  مرحوم به 

شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
        نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت

۱- اسمعیل علی نژاد کیاسرائی                    ۱۵              قاسم      همسر متوفی
2-اصغر علی نژاد  کیاسرائی ۸              اسمعیل    فرزند پسر متوفی

۳-فریدون علی نژاد  کیاسرائی                   ۱2              اسمعیل    فرزند پسر متوفی
۴-محمد علی نژاد  کیاسرائی ۶              اسمعیل    فرزند پسر متوفی

۵-فاطمه علی نژاد  کیاسرائی ۹۵۱              اسمعیل    فرزند دختر متوفی
۶-صغری علی نژاد  کیاسرائی ۱۵            اسمعیل    فرزند دختر متوفی

7-زهرا علی نژاد  کیاسرائی ۱۵             اسمعیل    فرزند دختر متوفی
۸-فرشته علی نژاد  کیاسرائی ۵              اسمعیل    فرزند دختر متوفی

و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.
 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره ۹7۱2۱۹مفاد 
درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  اعتراض  دارد و  
یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  مدت یک ماه  
به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی  

حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
1198- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی

آگهی حصروراثت
بشیر پورشریف به شماره  شناسنامه 2۰۱۹7 فرزند حسن از این شورا  درخواست  گواهی  
حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان حسن پورشریف فرزند آقاجان 
در تاریخ ۱۳۹7/۶/۱۰ در شهرستان الهیجان  فوت  نموده است  و ورثه  آن  مرحوم به 

شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
        نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت
۱- بهمن پورشریف        2۰۱۹۶             حسن   فرزند پسرمتوفی
2-بشیر پورشریف        2۰۱۹7             حسن   فرزند پسرمتوفی

۳-عبداله پورشریف        ۱۰             حسن   فرزند پسرمتوفی
۴-زینب خوش قدم وظیفه  ۳             محمد جان     همسر متوفی

و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.
 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 
۹7۱2۴۳مفاد درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  
اعتراض  دارد و  یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  
مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این 

صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
1193- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی

آگهی حصروراثت
آقای حسینعلی قلی پور درگاه به شماره  شناسنامه ۵۹۵۴ فرزند علی گل از این شورا  
درخواست  گواهی  حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان علی گل قلی 
پور درگاه فرزند حسینعلی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱2 در شهرستان الهیجان  فوت  نموده 

است  و ورثه  آن  مرحوم به شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
        نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت

۱- حسینعلی قلی پور درگاه                     ۵۹۵۴            علی گل    فرزند پسرمتوفی
2-فاطمه قلی پور درگاه     ۱۴۹۱            علی گل    فرزند دخترمتوفی
۳-زهرا قلی پور درگاه     ۳                 علی گل    فرزند دخترمتوفی
۴-معصومه قلی پور درگاه ۱۹2۳           علی گل    فرزند دخترمتوفی
۵-کبری قلی پور درگاه ۱۰۱7۰            علی گل    فرزند دخترمتوفی

۶-ام البنین قلی پور درگاه                     ۵۳۴            علی گل    فرزند دخترمتوفی
7-آزاده قلی پور درگاه     ۵۹۳7            علی گل    فرزند دخترمتوفی

۸-فرشته پستک درگاهی  ۱2۵۰            موسی       همسر متوفی
و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.

 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 
۹7۱22۳مفاد درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  
اعتراض  دارد و  یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  
مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این 

صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
1197- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی

آگهی حصروراثت
خانم نیره عزیزی به شماره  شناسنامه ۱7۴7۱ فرزند علی از این شورا  درخواست  گواهی  
حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان سید محمد حسینی ویشکائی 
فرزند سید اشرف در تاریخ ۱۳۹7/۱۱/۳ در شهرستان الهیجان  فوت  نموده است  و ورثه  

آن  مرحوم به شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت

۱- سیده امیر حسینی  ویشکائی               7۹۰              سیدمحمد   فرزند پسرمتوفی
2-سیده مریم حسینی  ویشکائی               ۸2۹              سیدمحمد   فرزند دخترمتوفی
۳-سیده مائده حسینی  ویشکائی         27۱۰۳۶۰۸۱۰            سیدمحمد   فرزند 

دخترمتوفی
۴-نیره عزیزی              ۱7۴7۱            علی          همسر  متوفی

۵-ام کلثوم نجفی ازبری                    ۳2۴                    اکبر            مادرمتوفی
و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.

 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 
۹7۱2۶۳مفاد درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  
اعتراض  دارد و  یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  
مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این 

صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
1191- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی

آگهی مفقودی
۴۸وشماره  ۳۹۸ج۸۳-ایران  پالک  شماره  پرایدمدل۸۹به  سواری  خودرو  سبز  برگ 
اعتبارساقط  وازدرجه  شاسیS۱۴۱22۸۹۵۱۹۹۳۶مفقودگردیده  موتور۳۵7۹7۳۹وشماره 

می باشد.
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
به  محمد  عبد  فرزند  زنگنه  فرهاد  باربری شماره 2277۰۸۸بنام  راننده  هوشمند  کارت 
شماره ملی ۴۸۱۸۸۹۱۰۳7شماره گواهینامه ۹۴۰۶7۴۸۹22مفقوده گردیده وازدرجه اعتبار 

شهرستان باغملکساقط می باشد .

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده ۳ قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه ۱27۶ و رای شماره ۱۰۰۱7۹۴  مورخه ۱۳۹7/۳/27 
به تقاضای آقای ضرغام نادری فرزند درویش حسن نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به 
مساحت ۶7/۸۰  متر مربع مجزی شده از پالک  ۱فرعی از ۵ اصلی واقع در بخش ۴ خرم 
آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( رسول حیدری رسیدگی و تائید و انشاء گردیده 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار 
و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو 
ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر 
مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد 
نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس 
مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۵۶2۳
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹7/۱2/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۱2/2۱ 

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

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده ۳ قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم 
آباد بشرح ذیل:  ۱-پرونده کالسه ۴۴۱ و رای شماره ۱۰۰۵۶۱۱   مورخه ۹7/۸/۳ به تقاضای آقای 
منصور شمسی فرزند باونعلی  نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۱۴۶/۴۸ متر مربع 
مجزی شده از پالک  ۱۹۱۶ اصلی واقع در بخش یک خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه 

)رسمی( سیف اله عسگری
 2- پرونده کالسه ۹۰۱  و رای شماره ۱۰۰۶۳۰۳  مورخه ۹7/۸/2۹ به تقاضای سجاد دادآفرید فرزند 
نورالدین نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۳۱/۰۴ متر مربع مجزی شده از پالک  7۶ 

اصلی واقع در بخش یک خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( منصورشمسی 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به 
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد 
در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف ۴۱۵۵۶۵۶

تاریخ انتشار نوبت اول :۱۳۹7/۱2/۵ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۱2/2۱ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مسعود زمانی شورابی دارای شناسنامه شماره ۳  به شرح دادخواست به کالسه7۵۰ 
۹7۰  ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان طاهره زمانی شورابی بشناسنامه ۱۵درتاریخ۱۳۹7/۱۱/2۰ دراقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱-محمودزمانی شورابی فرزند اسفندیار به شماره ملی ۴۶227۹۴۳۹۱ زوج   

2-جهانگیر زمانی شورابی به شماره ملی۴۶2۳۰7۸۵2۳  فرزند ذکور
۳-مسعود زمانی شورابی به شماره ملی ۴۶2۳۱۰۸۶27  فرزندذکور 

۴-غالمعلی زمانی شورابی به شماره ملی ۴۶2۰۹۳7۸7۸ فرزندذکور 
۵-بتول زمانی شورابی به شماره ملی ۴۶2۳۰۳۹۰۱۳ فرزند اناث 

۶-فریبا زمانی شورابی به شماره ملی فرزند ۴۶2۳۱۳۱۶۱۰ اناث وال غیر
تا  نماید  آگهی می  نوبت  مزبوررا دریک  مقدماتی درخواست  انجام تشریفات  با  اینک 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان
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امکان استعالم اصالت فراورده های غذایی و 
آشامیدنی فراهم می شود

 مدیرکل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو از 
آشامیدنی  و  غذایی  فراورده های  اصالت  استعالم  امکان  شدن  فراهم 

تولید داخل در سامانه TTAC خبر داد.
دکتر وحید مفید اظهار کرد: مجموعه کنترل های سازمان غذا و دارو 
بر مواد خوراکی و آشامیدنی در سامانه تیتک در دو بخش محصوالت 
مسئول  بهره برداری،  تاسیس،  پروانه های  کنترل  دیگری  و  وارداتی 
انجام  کشور  داخل  در  تولیدی  واحدهای  و  کارخانه ها  ساخت  فنی، 
بحث  در  صرفا   TTAC سامانه  این،  از  پیش  تا  افزود:  می شود.وی 
واردات استفاده می شده، اما براساس برنامه ریزی ها مقرر شد تا تمامی 

فرایندهای تولید در داخل نیز به این سامانه منتقل شود.
دارو  و  غذا  سازمان  آشامیدنی  و  غذایی  فراورده های  امور  مدیرکل 
تاسیس،  پروانه های  تمام  کرد:  عنوان  سامانه  این  مزایای  به  اشاره  با 
مانند  نیز  کشور  داخل  تولید  محصوالت  ساخت  و  بهره برداری 
حال  عین  در  و  متمرکز  سامانه،  چهارچوب  در  وارداتی  محصوالت 

سراسری خواهد شد.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی توضیح داد: در حال 
دارند  سیستم های جداگانه ای  پزشکی  علوم  دانشگاه های  تمام  حاضر 
که از این پس در قالب یک سامانه جامع پروانه ها را صادرخواهند کرد 

و به پروانه صادرشده دسترسی خواهند داشت.

نامه وارده:

با سالم
آزاد  دانشگاه  پرستاری  ی  رشته  دوم  ترم  دانشجویان  از  جمعی  ما 
در  ما  های  کالس  که  هستیم،  تهران  پزشکی  علوم  واحد  اسالمی 
افسوس  صد  و  متاسفانه  شود.  می  تشکیل  تحقیقات  علوم  واحد 
دانشگاه  ی  دغدغه  ایم،  شده  متحمل  که  گزافی  ی  شهریه  برخالف 
نیز  ما  حق  احقاق  به  و  نیست  آموزی  علم  موارد،  اغلب  در  آزاد 
جمعیت  عمومی،  های  درس  از  یکی  در  زیرا  کند،  نمی  رسیدگی 
نفر  نود  حدود  به  است  قرار  که  است  نفر  هشتاد  بر  بالغ  ما  کالس 

برسد! مختلط هم 
به نظر شما تعداد این کالس استاندارد است؟

به نظر شما استاد این درس و نظایر آن، هرقدر هم که کاربلد باشد، 
به یک مبصر تبدیل نخواهد شد؟

به نظر شما، من به عنوان یک دانشجو، در کالس نود نفری، دانشی 
آموخت؟ خواهم 

به نظر شما دغدغه ی دانشگاه آزاد، علم است؟
با دل خون پدر  به فلک کشیده ی ما که  به نظر شما شهریه ی سر 
با  ما  های  کالس  که  نیست  ها  آنقدر  شود،  می  فراهم  مادرمان  و 

شود؟ تشکیل  استاندارد  جمعیتی 
به نظر شما دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران، با کمبود استاد 
قیمتی  هر  به  ها  هزینه  کاهش  اش  دغدغه  یا  است  مواجه  یا کالس 
بوم و خانواده  این مرز و  ما دانشجویان  اعتراض  است؟به نظر شما 
های رنج دیده بر اثر شهریه های سرسام آور دانشگاه آزاد با کالس 

های نود نفری، راه به جایی خواهد برد؟

خبر

 صادرات تجهیزات پزشکی ایران 
به ۴۰ کشور دنیا

 نایب رئیس و دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات 
پزشکی با اشاره به صادرات تجهیزات پزشکی ایران 
به ۴۰ کشور دنیا گفت: سال گذشته 2۴ میلیون دالر به 
صورت رسمی صادرات از گمرک داشتیم که این میزان 

معادل ۶۸۰ تن صادرات تجهیزات پزشکی بود.
به گزارش زمان به نقل از ستاد خبری نمایشگاه ایران 
هلث، مهندس رضا کمپانی نایب رئیس و دبیر اتحادیه 
صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در آستانه برگزاری 
شامل  تشکل  داشت: ۴  اظهار  هلث  ایران  نمایشگاه 
انجمن  پزشکی،  تجهیزات  صادرکنندگان  اتحادیه 
مهندسی پزشکی، انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات 
پزشکی و اتحادیه بازرگانان در برگزاری این نمایشگاه 
که از ۱۸ تا 2۱ خردادماه سال آینده برگزار می شود، 
مشارکت دارند.  وی افزود: امسال افزایش متراژ ریالی 
برای شرکت های داخلی تولید کننده تجهیزات پزشکی 
داریم ولی با توجه به ریزش شرکت های خارجی متراژ 
پاویون ها کاهش خواهد داشت.  نایب رئیس و دبیر 
اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: سال 
به صورت رسمی صادرات  میلیون دالر  گذشته 2۴ 
تجهیزات پزشکی از گمرک داشتیم که این میزان معادل 
۶۸۰ تن صادرات تجهیزات پزشکی بود.  کمپانی با 
اشاره به ضرورت حمایت از شرکت های دانش بنیان در 
زمینه تجهیزات پزشکی گفت: از بیست و دوم فروردین 
و  پزشکی  تجهیزات  کنندگان  تولید  ماه سال جاری 
مشکالت واردات مواد اولیه مواجه شدند و این مسئله 
تولید و توان آنها را تضعیف کرد از طرفی نیز با کاهش 
صادرات مواجه شدیم ولی با این وجود از ابتدای سال 
تاکنون ۱۸ میلیون یورو برای ثبت صادرات در حوزه 
تجهیزات پزشکی داشتیم.  نایب رئیس و دبیر اتحادیه 
صادرکنندگان تجهیزات پزشکی خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر تجهیزات پزشکی ایران به ۴۰ کشور دنیا 
صادر می شود که این صادرات به روش های مختلف 
انجام می گیرد. بخشی از کشورهای هدف محصوالت 
و  کرده  درخواست  ایران  ساخت  برند  با  را  ایران 
اندازی خط تولید محصوالت  برخی درخواست راه 
نیز  از کشورها  تعدادی  برای  دارند  را  در کشورشان 
با برند  کاال را طبق سفارش تولید کرده و محصول 
متفاوتی عرضه می شود.  کمپانی اعالم کرد: کشورهای 
اروپای غربی، آلمان و  ایتالیا از جمله کشورهای مقصد 
تجهیزات پزشکی ایران هستند.  وی بیان داشت: نمایش 
و ارائه تجهیزات آزمایشگاهی، دارویی و پزشکی از 
موضوعات  و  است  نمایشگاه  این  اصلی  محورهای 
آپ،  استارت  سالمت،  گردشگری  همچون  دیگری 
اپلیکیشن های سالمت و رسانه های حوزه سالمت برای 

این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

خبر

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور با اشاره به 
افزایش وام ضروری بازنشستگان از چهار به پنج 
میلیون تومان و افزایش ۱۰۰ نفری در تعداد، گفت: 
امسال 2۰ درصد به ظرفیت های رفاهی و خدماتی 

این مجموعه اضافه شده است.
جمشید تقی زاده در جلسه شورای هماهنگی تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان یزد که با حضور علی 
زینی وند معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
کل  مدیر  ریاحی  محمدحسین  استانداری،  منابع 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مدیران کل 
عضو شورای هماهنگی تشکیل شد، اظهار کرد: در 
سیاحتی  و  زیارتی  سفرهای  شمار  رفاهی،  بحث 
بازنشستگان از ۱۰۰ به 2۰۰ هزار مورد رسیده و ۵۰ 
درصد تخفیف هتل نیز برای بازنشستگان در نظر 
گرفته  شده است.وی افزود: در بخش درمان هم سال 
قبل هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود که امسال 
۴۰۰ میلیارد تومان به آن اضافه شد، ضمن آن که 
بیمه تکمیلی بازنشستگان زیر پوشش نیز در حال 

ساماندهی است.
تأکید  با  بازنشستگی کشوری  مدیرعامل صندوق 

بر لزوم اجرای قانون ماده ۸۵ خدمات کشور مبنی 
بر یکسان بودن امتیازات و مزایای بازنشستگان با 
شاغالن، تصریح کرد: عده ای مشکالت این قشر 
را در کنار مشکالت آب و محیط زیست به عنوان 
ابر چالش معرفی می کنند اما معتقدم این امر یک ابر 

مسأله بوده و قابل حل است.
تقی زاده با بیان این که ۳۰ هزار میلیارد تومان برای 

همسان سازی حقوق بازنشستگان نیاز است، افزود: 
درخواست ما این است که ۱۵ هزار میلیارد تومان در 
بودجه سال ۹۸ برای این امر تخصیص یابد و این امر 

نیازمند همدلی و تدبیر همه بخش هاست.
نگاه  و  منصفانه  و  عالمانه  نقد  علمی،  تدبیر  وی 
امیدوارانه به آینده را الزمه عبور از شرایط فعلی 
دانست و ادامه داد: کشور قبال هم شرایط تحریم را 

تجربه کرده ولی امروز می توان با مدیریت صحیح، 
که  همانگونه  کرد  تبدیل  فرصت  به  را  تهدیدها 
این صندوق  زیرمجموعه  از شرکت های  بسیاری 

باالترین سودها را دارند.
این مسئول با بیان اینکه بازنشستگان نباید در خانه 
بمانند بلکه باید به صحنه بیایند، گفت: در همین 
خصوص در حال طراحی شغل هایی هستیم که آنها 
را مشغول کنیم و سپردن اداره کانون های بازنشستگی 

به بازنشستگان از جمله کارهاست.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور یادآور شد: 
وقتی ورودی دستگاه ها به ازای خروجی آنها کمتر 
است چرا برخی موارد شاهد هستیم، از طریق حیات 
خلوت ها و بدون توجه به در نظر گرفتن منبع مالی 
صندوق ها،  به  فشار  با  و  حقوق  پرداخت  برای 

نیروهای ورودی رشد می یابد.
تقی زاده با بیان این که حداقل ۵۱ درصد مشکالت 
در  دستگاه ها  هم افزایی  با  و  مدیران  جلسات  در 
شورای هماهنگی استان ها قابل حل است، اضافه 
کرد: هر کسی که نمی تواند مشکل را حل کند باید 

کنار برود.

افزایش رقم »وام ضروری« بازنشستگان کشوری

منصور غالمی )وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره اظهارات دبیر 
ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور مبنی بر نگران کننده بودن 
آمار خروج دانشجویان ایرانی به خارج از کشور گفت: آمار خروج 
دانشجویان از کشور دو بخش دارد؛ یک بخش آنهایی هستند که برای 
تحصیل به خارج از کشور می روند و وزارت علوم تا حدودی آمار آنها 
دارد، زیرا اقدام به تایید مدرک و آزادی سازی مدارک تحصیلی شان 
می کنند. وی ادامه داد: طبعا وزارت علوم آمار کسانی که به صورت آزاد 
اقدام به گرفتن ویزا می کنند و برای تحصیل به خارج از کشور می روند، 
ندارد؛ چون هیچ مراجعه ای به وزارت علوم برای تعیین سطح و کیفیت 
دانشگاه های خارجی نمی کنند، چرا که این افراد مثل یک مسافر عادی 
از کشور خارج می شوند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه 
طبق آمار روال خروج از کشور یک روال عادی است، گفت:  فرضیه ما 
در خصوص افرادی که برای تحصیل به خارج از کشور می روند، این 
است که پس از تحصیل به کشور باز می گردند که اتفاقا خیلی از آنها 
هم برمی گردند. غالمی در خصوص آمار افراد باسواد و تحصیلکرده که 
از کشور خارج می شوند، گفت: وزارت علوم آماری از خروج از کشور 
این گروه از افراد ندارد. ممکن است اداره گذرنامه این آمار را داشته 
باشد، لذا از منظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خروج دانشجویان 
برای تحصیل روال عادی دارد و بین کشورهای دیگر هم آمار خروج 

دانشجویان ما خیلی باال نیست.

 آمار مهاجرت دانشجویان ايراین
 ابال نيست

 سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان ضمن تشریح 
شرایط تضامین مربوط به دریافت وام ازدواج، گفت: براساس تبصره 
۱۶ الیحه بودجه سال ۹۸، بانک مرکزی موظف است از محل پس 
انداز جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی، وام ازدواج را به متقاضیانی 
که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین سال ۹۶ )۱/۱/۹۶( است و تا 
کنون وام قرض الحسنه دریافت نکرده اند، ۳۰ میلیون تومان پرداخت 
کند. سکینه سیف جمالی ،با بیان اینکه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
برای هر فرد زوج متقاضی ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۵ 
ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته امکان پذیر است، به ایسنا 
گفت : طبق تبصره ۱۶ الیحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، بانک مرکزی 

می تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین بپذیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: همچنین بر اساس تبصره مذکور، به منظور 
حمایت از ازدواج، بانک مرکزی موظف است از محل پس انداز 
جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی کشور، تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج را به متقاضیانی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین سال 
۹۶ است و تا کنون وام قرض الحسنه دریافت نکرده اند، ۳۰ میلیون 
تومان و با اولویت پرداخت کند. به گفته سرپرست دفتر برنامه ریزی 
وتوسعه اجتماعی جوانان تا پایان دی ماه امسال ۸۸۳ هزار و ۴7 نفر 
موفق به دریافت وام ازدواج شده اند و کل متقاضیان این وام نیز یک 

میلیون و 2۶۴ هزار و 7۰ نفر بوده است. 

 اتریخ عقد؛ رشط دریافت
 »وام ازدواج«۳۰ میلیوین 

وزیر آموزش و پرورش رتبه بندی معلمان را اصولی ترین راه برای 
حل مشکالت معلمان دانست وگفت: رتبه بندی به این معنا نیست که 
اگر رتبه بندی اجرا شد از فردا همه حقوق هایشان دو برابر سه برابر 
بشود. هدف اصلی رتبه بندی این است که آن کسی که شایستگی، 
توانایی، توانمندی باالتری را پیدا می کند باید نظام پرداخت ها به او 
بیشتر توجه بکند. سید محمد بطحایی در ادامه سفر دو روزه خود به 
استان ایالم، از دبیرستان دولتی هیأت امنایی شهید آوینی بازدید کرد 
و از نزدیک در جریان مشکالت مدرسه، دانش آموزان و مدرسه قرار 
گرفت و به صحبت های آنان گوش داد. در ابتدا به یکی از کالس 
های درس رفت و با دانش آموزان درباره رشته تحصیلی و عالئق شان 

گفت وگو کرد.
برای حل  راه  دقیق ترین  را اصولی ترین و  معلمان  رتبه بندی  وی 
مشکالت معلمان دانست و ادامه داد: رتبه بندی به این معنا نیست که 
اگر رتبه بندی اجرا شد از فردا همه حقوق هایشان دو برابر سه برابر 
بشود. هدف اصلی رتبه بندی این است که آن کسی که شایستگی، 
توانایی، توانمندی باالتری را پیدا می کند باید نظام پرداخت ها به او 
بیشتر توجه بکند. رتبه بندی می خواهد آن که بیشتر تالش می کند 
آن که شایستگی بیشتری دارد، آن که سختی های بیشتری را تحمل 
می کند، آن که بیشتر در کارش موفق تر است در نظام حقوق و مزایا 

باید باالتر بگیرد، این اصل حرف اصلی رتبه بندی است.

رتبه بندی معلمان اصویل ترین 
راه حل مشکالت

آگهی مفقودی
به شماره شهربانی ۸2-۶۳۸ن۳۳ و شماره  پراید مدل ۱۳۹۳  ماشین سواری  برگ سبز 
موتور ۵۱۴۳2۰۴ و شماره شاسی NAS۴۳۱۱۰۰E۵7۸۶22۴ به نام امیر غفاری مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
اینجانب ایل امان قرنجیک مالک خودرو مزدا ۴ به شماره شهربانی ۶۹-777و۹۹ شماره 
به   ۱۳۸۹ مدل   NAGDSX۸CC2۱C۴۰۳۹۹شاسی شماره   LF۱۰۹7۴2۱۴ موتور 
رنگ سفید روغنی اعالم میدارم به علت فقدان سند و فاکتور فروش خودرو , تقاضای 
صدور المثنی سند مذکور را نموده ام, لذا چنانچه شخصی) حقیقی یا حقوقی( ادعائی 
در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی با در دست داشتن 
مدارک کافی به سازمان فروش بهمن موتور واقع در کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص کرج 

, مراجعه نماید.

آگهی حصروراثت
آقای محمد دوستدار نوروزی به شماره  شناسنامه ۸ فرزند موسی از این شورا  درخواست  گواهی  
حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان موسی  دوستدار  نوروزی فرزند حسین 
در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۶ در شهرستان الهیجان  فوت  نموده است  و ورثه  آن  مرحوم به شرح ذیل  

تعرفه  شده اند:
        نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت

۱-علی دوستدار نوروزی نوبیجاری           ۹۰۹                 موسی    فرزند پسر متوفی
2-حسن دوستدار نوروزی نوبیجاری        ۹۰۸               موسی    فرزند پسر متوفی

۳-احمد دوستدار نوروزی نوبیجاری           ۹۰۹                 موسی    فرزند پسر متوفی
۴-غالمرضا دوستدار نوروزی نوبیجاری 27222۰۸۵۳۹           موسی    فرزند پسر متوفی

۵-محمد دوستدار نوروزی نوبیجاری           ۸                 موسی    فرزند پسر متوفی
۶-فاطمه دوستدار نوروزی نوبیجاری           ۳2                موسی    فرزند دختر متوفی
7-سکینه دوستدار نوروزی نوبیجاری           ۱۰               موسی    فرزند دختر متوفی

۸-رقیه دوستدار نوروزی نوبیجاری           7                 موسی    فرزند دختر متوفی
۹-معصومه تخت دار      2۵۳7۹          محمد      همسر متوفی

و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.
 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره ۹7۱2۳۳ مفاد 
درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  اعتراض  دارد و  یا وصیت 
نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده 
شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  

1201- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدیصادر  خواهد شد.

آگهی ابالغ اجراییه
 محکوم  له : شرکت  خانه سازی  رزمندگان  منطقه شمال  با مدیریت  ناصر  بهرامی

با مدیر  عاملی غفور  اکسیر  :  تعاونی  های  مسکن  مهر  الهیجان   محکوم  علیه 
-  مجهول المکان

دادنامه   شماره   و  مربوطه   حکم   اجرای   درخواست   بموجب     : به  محکوم   
۹۳۰۹۹7۱۴۱۰2۰۰22۴  و نیز  دادنامه  ۹۳۰۹۹7۱۴۱۰2۰۰۴7۶ صادره  از شعبه  دوم  
دادگاه  حقوقی الهیجان  محکوم  به پرداخت  مبلغ  ۰۰۰ یک  میلیارد  و هفتصد  و شش  
میلیون  و پانصد  و چهل  هزار و سیصد  و یک  ریسال  بعنوان  مطالبات  موقه  با رعایت  
تناسب  تغییر  شاخص  قیمت  ساالنه  از زمان  تقدیم  دادخواست  ) ۹2/۵/2۳(  لغایت  
زمان  پرداخت  بر اساس  نرخ  شاخص  اعالمی از  سوی  بانک  مرکزی  و ازام  وی  
به  انجام  تعهد  مبنی بر  پرداخت  کلیه  حقوق  و عوارض  دولتی ناشی  از قرار داد به 
انضمامم  هزینه  دادرسی  طبق  تعرفه  قانونی  بمبلغ  ۳۵۰۸2۸۰۰ ریال  در حق  محکوم  
له  که  اجرای  احکام مکلف است  در زمان  وصول  محکوم  به  وفق  ماده ۵22  اقدام  
نماید  و همچنین  محکوم  علیه  ملزم  است  به پرداخت  نیمعشر  در حق  دولت  در 

صندوق دادگستری  الهیجان .
  محکوم علیه  مکلف است  از تاریخ  اجراییه

 ۱-  ظرف  ده  روز  مفاد  آنرا  بموقع  اجرا گذارد )ماده ۳۴  قانون  اجرای  احکام مدنی 
( 2- ترتیبی  برای  پرداخت  محکوم  به بدهد ۳-  مالی معرفی  کند  که  اجرا  حکم  و 
استیفا  محکوم  به از  آن میسر  باشد. چنانچه خود  را قادر  به اجرای  مفاد اجراییه  نداند  
باید ظرف  سی  روز  کلیه  اموال  خود را شامل تعداد یا مقدار  و قیمت  همه اموال  منقول  
و غیر منقول  به  طور  مشروح  مشتمل بر  میزان  وجوه نقدی  که  به هر  عنوان  نزد  
بانکها  وموسسات  مالی  و اعتباری  ایرانی  یا خارجی  دارد به همراه  مشخصات  دقیق  
حسابهای  مذکور  و کلیه  اموالی  که او  به هر  نحو  نزد اشخاص  ثالث  دارد و کلیه  
مطالبات  او از  اشخاص  ثالث  ونیز  فهرست  نقل  و انتقاالت  و هر نوع  تغییر  دیگر  
در اموال  مذکور  از زمان  یک سال  قبل  از طرح  دعوای  اعسار  به  ضمیمه دادخواست  
اعسار  به مقام  قضائی  ارائه  نماید واال  به درخواست  محکوم  له بازداشت  می شود  ) 
مواد ۸ و ۳ قانون  نحوه  اجرای  محکومیت  مالی ۱۳۹۴( ۴-  خودداری  محکوم  علیه  
از اعالم  کامل  صورت  اموال  به منظور فرار از اجرای  حکم  حبس  تعزیری  درجه 
هفت  را در پی دارد )ماده ۳۴  قانون  اجرای  احکام  مدنی  وماده  2۰  ق. م. ا و ماده ۱۶  
قانون  نحوه  اجرای  محکومیت  مالی ۱۳۹۴( ۵-  انتقال  مال دیگری  به  هر  نحو  با 
انگیزه  فرار از ادای  دین  به  نحوی  که  باقیمانده  اموال  برای  پرداخت دیون  کافی نباشد  
موجب  مجازات  تعزیر  درجه  شش  یا جزای  نقدی معادل  نصف  محکوم  به  یا  هر 
دو  مجازات  میشود ) ماده 2۱  قانون  نحوه اجرای محکومیت  مالی ۱۳۹۴(  ۶-  چنانچه  
صورت  اموال  پس از  مهلت  سی  روز ارائه شود  آزادی  محکوم علیه  از زندان  منوط  
به موافقت  محکوم له  یا  تودیع  وثیقه  یا معرفی  کفیل  توسط  محکوم  علیه  خواهد 

بود . ) تبصره ۱  ماده ۳  قانون  نحوه  اجرای  محکومیت  مالی ۱۳۹۴(.
1186 –مدیر دفتر  شعبه  دوم  دادگاه  عمومی ) حقوقی(  شهرستان  الهیجان – لطف پور

آگهی حصروراثت
آقای ابراهیم عبادتی فرح آور نوبیجاری به شماره  شناسنامه ۵فرزند عبدالوهاب  از این 
شورا  درخواست  گواهی  حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان زهرا 
کریمی متعلق محلگی فرزند حسن در تاریخ ۱۳۹7/۸/2۸ در شهرستان الهیجان  فوت  

نموده است  و ورثه  آن  مرحوم به شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت

۱-علی عبادتی فرح آور    ۱2۹۳               ابراهیم   فرزند پسر متوفی
2-فاطمه عبادتی فرح آور                27۱۰۰۶۴۸7۱             ابراهیم   فرزند دختر متوفی

۳-ابراهیم عبادتی فرح آور                     ۵  عبدالوهاب زوجه متوفی
۴-حرمت اکبر نژاد متعلق محلگی             ۱۴۰۱                 اکبر        مادرمتوفی

و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.
 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 
۹7۰۹۹۸ مفاد درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  
اعتراض  دارد و  یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  
مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این 

صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
1200- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی

دادنامه
پرونده  کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۴۱۰۳۰۰۴۱۰ شعبه  سوم  دادگاه  عمومی ) حقوقی(  شهرستان  

الهیجان  تصمیم نهایی  شماره  ۹۶۰۹۹7۱۴۱۰۳۰۰۹۰۱
خواهان:  آقای  بردیا  وهابزاده  فرزند  عبدالحسین با  وکالت  آقای  محمد رضا  باقی  زاده  
فرزند  اسداله  به نشانی  گیالن  - رشت -  رشت خ  معلم  جنب  شهرداری  منطقه  یک 

ساختمان  کاوه  طبقه  ۵  واحد  ۱۳
خوانده:  آقای  نریمان محمدی فرزند  نوروز  به نشانی  شهر قدس  خیابان  امام زاده  کوچه  

بلبل گلستان  ۱ پالک  2۹ طبقه  همکف
خواسته :  مطالبه  وجه  چک

 بتاریخ  ۹۶/۸/۴  در وقت  فوق العاده  پرونده  تحت نظر  است  جلسه  شعبه  به تصدی  
امضاء کننده  ذیل  تشکیل  مالحظه  می گردد  هزینه  دادرسی  پرونده  27/۹۹۵/۰۰۰  ریال 
بوده  خواهان  تقاضای  اعسار  از پرداخت  آن را  نموده است  که با توجه به  محتویات پرونده  
نظر  به اینکه  مطابق  ماده ۵۰7  از ق . آ. د . م  تعیین  وقت  رسیدگی  در دعوی  اعسار  هزینه  
الزامی  نیست  لذا دادگاه  با توجه به  اوراق  پرونده ختم  رسیدگی  به  اعسار  را اعالم  و 

رای  صادر  می نماید.
رای دادگاه:   در خصوص  دعوی  آقای  بردیا  وهابزاده  با  وکالت  آقای  محمد رضا  باقی  
زاده به  طرفیت  آقای نریمان  محمدی  بخواسته  صدور  حکم  بر اعسار  از پرداخت  هزینه  
دادرسی این  پرونده  نظر به  اینکه  مطابق  مفهوم  مخالف  ماده  ۵۰۴  از قانون  آیین  دادرسی  
مدنی  اصل  بر تمکن  و مالئت  اشخاص  جهت  پرداخت  هزینه  دادرسی  بوده  ومدعی  
عدم  تمکن  با رعایت  شرایط  مقرر  در ماده  ۵۰۶  از همان  قانون  می بایست اعسار  خویش 
را  ثابت  نماید  و به  عبارت  دیگر  دلیل  اصلی  اثبات  دعوی  اعسار  شهادت نامه  کتبی  
موضوع  ماده  مذکور  بوده  و دادگاه  مطابق  ماده ۵۰7 از قانون  مذکور  تکلیفی  به تعیین  وقت  
رسیدگی  و دعوت  از طرف  دعوی ندارد  و حسب  مندرجات  شهادت نامه  کتبی  ارائه  شده 
از سوی  خواهان  نامبرده  آن  را با رعایت  شرایط  ذیل  ماده  مذکور  تنظیم  ننموده  است  لذا  
دادگاه  خواسته  خواهان  را موجه  و  ثابت  ندانسته  به استناد  مواد مذکور  حکم به  بطالن  
دعوی  وی صادر  و اعالم  می دارد.  این رای  ظرف  مدت بیست  روز  از تاریخ  ابالغ  قابل  

تجدیدنظر  خواهی  در محاکم  محترم  تجدیدنظر  استان  گیالن  می باشد.
1184-  رییس  شعبه  سوم  دادگاه  عمومی  الهیجان -  ابوالقاسم آزادی

آگهی حصروراثت
شورا   این  از  علی  محمد  ۱۳فرزند  شناسنامه  شماره   به  بندبونی  مظفری  فرهاد  آقای 
درخواست  گواهی  حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان محمد علی 
مظفری بندبونی فرزند رمضان در تاریخ ۱۳۹7/۱۱/۳ در شهرستان الهیجان  فوت  نموده 

است  و ورثه  آن  مرحوم به شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت

۱-محمد مظفری بندبونی    ۳                 محمد علی      پسر متوفی
2-فرهاد مظفری بندبونی ۱۳                    محمدعلی   پسر متوفی

۳-کیمیا مظفری         27                  حمزه علی      همسر متوفی
۴-مهدی علی پور         2۴ صفرعلی   پسر متوفی

و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.
 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 
۹7۱2۴۰ مفاد درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  
اعتراض  دارد و  یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  
مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این 

صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
1203- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی

آگهی  ارجاع  امر به داوری
پرونده : ۹7۰۸۴۳ شعبه : اول  دادگاه  عمومی حقوقی  الهیجان بدینوسیله  به اقای  رضا 
نوروزنیا فرزند حسن که مجهول المکان  هستند  به  ماده  7۳  قانون  آیین  دادرسی  
دادگاهای  عمومی  و انقالب  در امور  مدنی  اخطار  می گردد  در خصوص  دعوی  خانم 
سکینه  نخجیر کالیه فرزند  موسی  به  طرفیت  شما به  خواسته طالق  قرار ارجاع  امر  
به داوری  صادر  گردیده  است  به  تجویز  ماده  7۳  قانون  آیین  دادرسی  مدنی مراتب  
یک نوبت  در یکی  از روزنامه  های کثیراالنتشار  آگهی می گردد  تا ظرف  مدت 7  روز  
از تاریخ  نشر  آگهی  یک تن  از ارقاب  خود را  که واجد  شرایط مندرج  در ) ماده 2۸  
قانون حمایت  خانواده  مصوب سال ۱۳۹2  وتبصره  ذیل آن(  باشد  با قید  مشخصات 
کامل  و نشانی  دقیق  به این  شعبه  معرفی  نماید  واال  وفق  مقررات  مقررات نسبت  

به معرفی  داور  از ناحیه  دادگاه اقدام  خواهد شد.
1178- مدیر دفتر شعبه  اول  دادگاه  عمومی حقوقی الهیجان – محمد تقی جمشید عینی

آگهی حصروراثت
آقای محمد دوستدار نوروزی به شماره  شناسنامه ۸ فرزند موسی از این شورا  درخواست  
گواهی  حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان معصومه تخت دار فرزند 
محمد در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۵ در شهرستان الهیجان  فوت  نموده است  و ورثه  آن  مرحوم 

به شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
        نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت

۱-علی دوستدار نوروزی نوبیجاری           ۹۰۹                 موسی    فرزند پسر متوفی
2-حسن دوستدار نوروزی نوبیجاری        ۹۰۸               موسی    فرزند پسر متوفی

۳-احمد دوستدار نوروزی نوبیجاری           ۹۰۹                 موسی    فرزند پسر متوفی
۴-غالمرضا دوستدار نوروزی نوبیجاری 27222۰۸۵۳۹           موسی    فرزند پسر متوفی
۵-محمد دوستدار نوروزی نوبیجاری           ۸                 موسی    فرزند پسر متوفی
۶-فاطمه دوستدار نوروزی نوبیجاری           ۳2                موسی    فرزند دختر متوفی
7-سکینه دوستدار نوروزی نوبیجاری           ۱۰               موسی    فرزند دختر متوفی
۸-رقیه دوستدار نوروزی نوبیجاری           7                 موسی    فرزند دختر متوفی

و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.
 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 
۹7۱2۳2 مفاد درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  
اعتراض  دارد و  یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  
مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این 

صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
1202- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی

دادنامه 
پرونده  کالسه ۹7۰۹۹۸۱۴۱۰2۰۰۵۳۹ شعبه  دوم  دادگاه  عمومی ) حقوقی(  شهرستان  

الهیجان  تصمیم نهایی  شماره  ۹7۰۹۹7۱۴۱۰2۰۰7۶۶
خواهان ها : ۱-  آقای  اکبر  کشاورز  چنیجانی  فرزند  قاسم  به نشانی  استان گیالن  
شهرستان  رودسر  بخش  مرکزی  شهرستان  رودسر -  دهستان  چینی جان  - پایین  
محله  - کوچه  شهید  اسماعیلی  2-  آقای  حسن  فالح  تبار  فرزند اسماعیل  به نشانی 
استان  گیالن  - شهرستان  لنگرود  - شهر لنگرود  -  رکج  محله  - میدان  مادر – خ 

شهید واحدی – منزل  شخصی  
خواندگان : ۱-  آقای  سیده  مرضیه  میر مطلبی فرزند  سید  ابوالفضل  به نشانی  استان 
گیالن  شهرستان  الهیجان  - الهیجان  جیر سر کوچه  گلستان  جنب سوپر مارکت  
همتی  منزل پدری  ۰۹۱۱۳۸۴۴۸2۹ 2- آقای  شرکت  بهاور  شمال  با مدیر عاملی  سیده  
مرضیه  میر مطلبی  به نشانی  استان گیالن  شهرستان  آستانه  اشرفیه  کیاشهر  نقره ده  
شهرک  صنعتی  ۳-  آقای  زهرا  علی اکبر  به نشانی  استان گیالن  شهرستان  آستانه  
اشرفیه  - آستانه  اشرفیه  کارسیدان  جنب  برنجکوبی  آقای  حسن  احمد  پور -  زهرا  
علی  اکبری  ۰۹۱۱۹۰۳۶۱۴۵  ۴-  آقای  فاطمه  خدمتی  ۵-  آقای  زینب  زکی  بخش  

همگی  به نشانی  مجهول المکان
۶- آقای  معصومه  حدادی  بهرام  به نشانی  استان  گیالن  شهرستان  الهیجان  الهیجان  
جیر سر  کوچه  گلستان  جنب  سوپر مارکت  همتی  منزل پدری  ۰۹۱۱۳۸۴۴۸2۹- 

۴۴۱۹۶۳۳۳۶۱
خواسته: اعسار از پرداخت  هزینه دادرسی

دادگاه  با توجه به  محتویات  پرونده  ختم  رسیدگی  را اعالم  و بشرح  ذیل  مبادرت  
به صدور  رای می نماید.

رای دادگاه:   پیرامون  دعوی  آقایان  حسن  فالح  تبار  و اکبر  کشاورز  چینجانی  به  
طرفیت  ۱-  شرکت  بهاور  شمال 2-  سیده  مرضیه  میر  مطلبی ۳-  زهرا  علی  اکبری  
۴- معصومه  حدادی  بهرام ۵-  زینب  زکی  بخش  ۶-  فاطمه  خدمتی  به خواسته  اعسار  
از هزینه  دادرسی  این پرونده  به میزان  7۳/۹2۱/۵۱2  ریال  که  مدعی  جهت اثبات  
ادعایشان  شهادتنامه  کتبی  ضمیمه  دادخواست  نموده اند  دادگاه با  عنایت به  شهادتنامه  
کتبی  که به تصریح  ماده  ۱2۸۵  قانون  مدنی  اعتبار  گواهی  را  داراست  و حکایت  از 
انطباق  اوصاف  فرد  معسر  بر خواهانها  دارد  مستندا  به مواد ۵۰۴ و  ۵۱۳  قانون  آیین 
دادرسی  مدنی حکم  به  اثبات  اعسار  خواهان ها  و  معافیت  آنها  از پرداخت  هزینه  
دادرسی  صادر  و اعالم  می دارد  رای صادره  حضوری  و ظرف  مدت  بیست  روز پس 

از  ابالغ  قابل  تجدیدنظر  خواهی  در محاکم  محترم  تجدیدنظر  استان  گیالن  است.
1185- رییس  شعبه  دوم  دادگاه  عمومی  حقوقی  الهیجان -  اسماعیل  صفری

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم نسرین شهریاری سوادجانی دارای شناسنامه شماره 2۶۱ به شرح دادخواست به کالسه 
۹7۰7۵2  ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
به شناسنامه شماره۹  درتاریخ۱۳۹7/۴/۱۴  داده که شادروان علی شهریاری سوادجانی 

دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱  مالک شهریاری سوادجانی  به شماره ملی ۴۶2۳۶۴۸۵۵۹ فرزند ذکور
2 داود شهریاری سوادجانی  به شماره ملی ۴۶2۳۶۴7۱7۱  فرزندذکور  

۳ نسرین شهریاری سوادجانی  به شماره ملی ۴۶2۳۱۵۹۶۹۸ فرزند اناث 
۴ پروین  شهریاری سوادجانی  به شماره ملی ۴۶2۳۱77۶2۹  فرزند اناث

۵ اعظم  شهریاری سوادجانی  به شماره ملی  ۴۶2۳2۴۶7۰۱ فرزند اناث وال غیر
تا  نماید  آگهی می  نوبت  مزبوررا دریک  مقدماتی درخواست  انجام تشریفات  با  اینک 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی موضوع ماده۳قانون
 وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره۱۳۹7۶۰۳۱7۰۰۱۰۰۵2۱۶-۹7/۱۱/۸هیات  برابررای 
ناحیه  فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی  اراضی وساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت 
یک اهوازتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای کاظم منصوری فرزندلفته بشماره 
شناسنامه۵7صادره ازحمیدیه به شماره ملی۱7۵۶2۴۴۳۰۸درششدانگ یک باب ساختمان 
ازسهمی  شده  ۶۸/۶بخش۹اهوازخریداری  ازپالک  درقسمتی  مساحت۱۴7مترمربع  به 
آقای محمدحسین توکلی نیا)مالک رسمی(که حکایت از احرازمالکیت متقاضی نسبت 
متقاضی  بنام  به  عادی  قولنامه  ارائه  الواسطه وطی  مع  ملک  موردتقاضاوانتقال  ملک  به 
پانزده  فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  است.لذابه  داشته،محرزگردیده 
روزآگهی می شوددرصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم وپس ازاخذرسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول  نمایند.بدیهی است درصورت  تقدیم  مرجع قضائی 
اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.ضمناصدورسندمالکیت مانع ازمراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهدبود.شماره م.الف)۵/۳۱۸۵(
تاریخ انتشارنوبت اول:۹7/۱2/۵-تاریخ انتشارنوبت دوم:۹7/۱2/2۱

اکبرافشین-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز
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چرا CNG بهترین نوع سوخت برای 
خودرو است؟ 

* سید جمال رضوی نسب
CNG کارشناس بازرسی فنی مدیریت طرح

کارشناس بازرسی فنی مدیریت طرح CNG در قالب 
یادداشتی تشریح کرد که چرا CNG بهترین سوخت 

پاک، ایمن، ارزان و قابل اعتماد در ایران است.
مشکالت زیست محیطی آلودگی هوا، محدودیت های 
تأمین و واردات سوخت  بنزین و گازوئیل، هزینه باالی 
تهیه این سوخت ها، وضعیت سیاسی و استراتژیک 
ناگهانی  محدودیت های  و  قیمت  تغییرات  منطقه، 
پاک  سوختی  مقابل  در  سهمیه بندی سوخت،  مانند 
برای محیط زیست، دارا بودن رتبه اول ذخایر گازی 
و رتبه چهارم تولیدکننده گاز در جهان، وجود بیش 
از 2۴۰۰ ایستگاه  سوخت رسانی گاز طبیعی فشرده در 
سراسر کشور، قیمت پایین نسبت به سوخت های دیگر، 
تغییرات بسیار کم قیمت نسبت به سایر سوخت ها در 
شرایط بحرانی و ایمنی باال، از مزایای بسیار خوب و 
جذاب و دالیلی منطقی و قابل اعتماد، برای استفاده از 
CNG به عنوان اقتصادی ترین سوخت خودروها در 

ایران تبدیل شده است. 
وجود منابع عظیم گاز و شبکه سراسری خطوط لوله در 
ایران ضمن ارزان تمام شدن سوختCNG، اطمینان 
در تأمین و در دسترس بودن سوخت خودروها، تحت 
هر شرایط بحرانی را همواره تضمین خواهد نمود. 
تولید خودروهای پایه گازسوز شرکت های خودروساز 
و تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه سوز در مراکز 
مجاز، مناسب با شرایط اقلیمی ایران، تولید و تأمین 
قطعات کیت و مخزن خودروهای گازسوز در داخل 
کشور، گستردگی خدمات فنی به خودروهای گازسوز 
از مزایای دیگر استفاده از خودروهای گازسوز در ایران 

است.
آزمایش های صورت گرفته روی قطعات و تجهیزات 
سیستم گاز خودروها، خصوصًا  آزمون های سختگیرانه 
مطابق استاندارد جهانی ضمن تأیید صحت عملکرد 
 CNGباالی مخازن گاز ایمنی  و  مقاومت  مناسب، 
نسبت به سایر مخازن سوخت های دیگر را مشخص 
 C۱۳۰ می کند. حوادثی چون، سقوط هواپیمای ترابری
مورخ ۸۴/۰۹/۱۵ بر فراز یک محوطه مسکونی دارای 
خودروهای CNGسوز در تهران، دو مورد برخورد 
مورخ  قم  در  یکی  گازسوز  نیسان  وانت  با  قطار 
۸۵/۰۶/۱2 و مازندران، نشت مواد نفتی در جایگاه بنزین 
در تهران و آتش سوزی وسیع که منجر به آتش گرفتن 
تعدادی خودرو پارک شده شامل خودروهای دوگانه 
سوز)بنزین+CNG( شد، نشانی بر قابل اعتماد بودن 
مخازن این خودروها از نظر خطر انفجار است. الزم 
به ذکر است کلیه حوادث بوجود آمده در خودروهای 
CNGسوز مربوط به مخازن این خودروها بوده که ۶۳ 
درصد به علت دستکاری )برشکاری و جوشکاری( و 
۳7 درصد به علت خوردگی یا پوسیدگی بر اثر رطوبت 

و عدم معاینه فنی خودروهای گازسوز بوده است.
 استفاده از سوختCNG عالوه بر کاهش آلودگی 
هوا و مشکالت زیست محیطی که موجب افزایش 
بیماری های تنفسی می گردد، صرفه اقتصادی حاصله 
از آن برای دولت فرصت های دیگری را برای ایجاد 
زیرساخت های اساسی و توسعه در کشور را ایجاد 

خواهد نمود.

یادداشت

همکاری اتریش با ایران برای ساخت مرکز 
انرژی های سبز اکولوژیک

سفیر اتریش با تاکید براینکه ایران نیروی محرک در خاورمیانه شناخته 
انرژی های  ایران برای حرکت به سمت  می شود، گفت: تمایل کشور 
تجدیدپذیر باعث شده تا این کشور به عنوان قطب منطقه ای شناخته 

می شوند.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، اشتفان شولتز در نشست همکاری 
ایران و اتریش در حوزه انرژی های تجدیدپذیر با تاکید بر اینکه کشور 
ایران به عنوان یک نیروی محرک در خاورمیانه شناخته می شود، گفت: این 
کشور به سوی تحول در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری انرژی و 
توسعه تکنولوژی های زیست محیطی گام برداشته است. وی با اشاره به 
سیاست کشور ایران برای تنوع بخشی به سند انرژی خود، ادامه داد: ایران 
از پتانسیل های زیادی در زمینه هیدروکربنات و استفاده از آن ها برخوردار 
است. از این رو تمایل کشور ایران برای حرکت به سمت انرژی های 
تجدیدپذیر باعث شده تا این کشور به عنوان یک قطب منطقه ای شناخته 
شود. اشتفان شولتز تاکید کرد: ما در تالش برای کمک به کشور شریک 
خود ایران هستیم تا بتواند استانداردهای فنی را به تعامالت منطقه ای تبدیل 
کند. وی با تاکید بر اینکه انرژی های پاک تبدیل به یک بخش بالقوه در 
همکاری های ایران و اتریش شده است، گفت: براین اساس کشور ما 

درصدد ساخت مرکز انرژی های سبز اکولوژیک در ایران است.

 عربستان به سراغ مشتریان نفتی بزرگ
 ایران رفت

منابع آگاه خبر دادند شرکت آرامکوی سعودی قصد دارد در سفر ولیعهد 
عربستان به چین، در دو مجتمع پاالیش نفت و پتروشیمی در این کشور 

سرمایه گذاری کند.
بر اساس این گزارش، هیأت سعودی که مدیران ارشد آرامکو در آن 
حضور دارند روز پنجشنبه در راستای تور آسیایی محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربستان سعودی وارد پکن شدند. وی در جریان این سفرها 
پاکستان  در  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد  است 2۰  شده  متعهد  تاکنون 
انجام دهد و به دنبال سرمایه گذاری بیشتر در صنعت پاالیش هند است. 
محمد بن سلمان در سفر به چین با شیء جین پینگ، رئیس جمهور 
چین دیدار کرد که حضور پررنگ در خاورمیانه یکی از اهداف اصلی 
سیاست خارجی وی را تشکیل می دهد با این حال چین در رابطه با این 
سفر جزئیات چندانی را منتشر نکرد. سه منبع آگاه اظهار کردند آرامکوی 
سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است در جوینت ونچری با 
شرکت نورینکوی چین، تفاهمنامه ای برای ساخت یک پروژه پاالیشگاه و 
پتروشیمی در استان لیااونینگ امضا می کند. همچنین انتظار می رود آرامکو 
طرح کسب سهم حداقلی در شرکت ژیجیانگ پتروکمیکال را که تحت 
کنترل گروه هلدینگ ژیجیانگ رونگ شنگ قرار دارد، نهایی کند. شرکت 
ژیجیانگ پتروکمیکال سرگرم ساخت یک مجتمع پاالیشگاه و پتروشیمی 
در استان شرقی ژیجیانگ است. این سرمایه گذاری ها کمک خواهد کرد 
عربستان سعودی جایگاه خود به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت به 
چین را بازیابد. این کشور در سه سال گذشته جایگاه مذکور را به روسیه 
واگذار کرده است. آرامکو درصدد است از طریق امضای توافق تأمین 
نفت با پاالیشگاه های چینی غیردولتی، سهم بازار خود را تقویت کند. 
این توافق پس از تفاهمنامه ای صورت می گیرد که آرامکو در اکتبر برای 
سرمایه گذاری در پروژه ژیجیانگ امضا کرد. در این پروژه پاالیشگاهی 
برای فرآوری ۴۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام و تأسیسات پتروشیمی 
مرتبط در شهر ژوشان برنامه ریزی کرده است. چین به دلیل روابط نزدیکی 
که با ایران دارد، باید در روابطش با ریاض محتاطانه گام بردارد. رئیس 
جمهور چین چهارشنبه در دیدار با یک مقام ایرانی تاکید کرده بود تمایل 
چین برای روابط نزدیک تر با ایران فارغ از اوضاع بین المللی، تغییری نکرده 

است.

کوتاه از انرژی

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: موضوع افزایش 
قیمت بنزین در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی 
شد و به این نتیجه رسیدیم که مردم و جامعه در 
شرایط کنونی طاقت افزایش قیمت را ندارند. به 
گزارش زمان به نقل از تسنیم، احمد امیرآبادی- 
عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه مناظره  شبکه 
یک که با موضوع سهمیه  بندی بنزین پخش شد 
گفت: در حال حاضر ۹2میلیون لیتر بنزین در روز 
در کشور مصرف می شود؛ این در حالی است که با 
افتتاح فاز ۳ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به تولید 
روازنه ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در روز دست یافته ایم 

و از این جهت خودکفا شده ایم.
وی افزود: البته پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس 

این است که در صورتی که روند فعلی مصرف 
بنزین در کشور ادامه پیدا کند و شرایط فعلی که 
برای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش خودروها، ۱2 لیتر 
در سال  کند،  پیدا  ادامه  می شود،  بنزین مصرف 
۱۴۰۸ روزانه به مصرف 2۵۰ میلیون لیتر بنزین 
نیاز دارم. بنابراین مجبور هستیم که هم مصرف را 
مدیریت کنیم و هم تکنولوژی در تولید خودرو 

را تغییر دهیم.
در  داشت:  اذعان  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
موضوع مدیریت مصرف اگر سیاست گذاری ها به 
دنبال حل مشکل قاچاق است، باید کارت سوخت 
را احیا کنیم؛ اگر به دنبال کاهش مصرف سوخت 
هستیم باید سهمیه بندی را به همراه قیمت گذاری 

پیگیری کنیم؛ اگر هدف توزیع یارانه پنهان سوخت 
میان مردم است باید این یارانه را میان همه مردم 
توزیع کنیم و اگر هدف تامین منابع مالی برای 
دولت است باید به دنبال سناریوهای دیگری که 

از افزایش قیمت ها دفاع می کنند را پیگیر باشیم.
موضوع  این  است  مسلم  که  آنچه  گفت:  وی 
می باشد که چاره ای نداریم جز این که مصرف 
بنزین را در کشور مدیریت کنیم. در این زمینه 
نیز طرحی در مجلس نوشته شده که بر اساس آن 
سرانه بنزین اختصاصی به هر ایرانی روزی یک لیتر 
است و پیش بینی هزینه ها نیز در این زمینه انجام 

شده است.
نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز در این 
برنامه با تاکید بر این که موضوعاتی همچون بنزین 
باید بدور از شعارهای انتخاباتی و این که سال 
آینده انتخابات مجلس برگزار می شود، مطرح شود 
گفت: در زمینه هدر رفت حامل های انرژی در دنیا 
جزو ۳ کشور نخست هستیم. سید علی ادیانی با 
اشاره به این که باید کارت سوخت احیا شود در 
مجلس مورد اجماع نمایندگان است، افزود: در 
این که االن در مصرف داریم اسراف می کنیم و 
سرمایه کشور را هدر می دهیم، اختالفی نیست. 
ضمن این که چون اقتصاد انرژی با اقتصاد سیاسی 
ارتباط دارد، بر این اساس با مشکالتی در این زمینه 

روبرو هستیم.
مهدی حیدری، استاد اقتصاد و مدیریت مالی هم 
در این برنامه گفت: راه حل بهینه کردن یارانه بنزین 

دارند  نظر  اتفاق  آن  بر  نیز  اقتصاددانان  تمام  که 
اینست که تمام یارانه ها حذف شود و در عوض 

یارانه نقدی به مردم پرداخت شود.
وی اضافه کرد: مجموع یارانه فعلی دولت در حال 
حاضر ۹۰ هزار میلیارد تومان است که اگر تقسیم به 
جمعیت کشور کنیم، ماهانه یک میلیون تومان به هر 
نفر می رسد. بر این اساس باید تمام یارانه ها حذف 

و به مردم داده شود.
این استاد دانشگاه گفت: در حال حاضر ۸۵ درصد 
دهک باالیی جامعه خودرو دارند، اما کمتر از یک 
درصد دهک پایین جامعه دارای خودرو هستند. 
بنزین را به خودرو  در این صورت اگر سهمیه 
اختصاص دهیم به نوعی داریم افرد ثروتمند کمک 
می کنیم و در مقابل این موضوع بی عدالتی به اقشار 
نیز  انرژی  کمیسیون  است. سخنگوی  کم درآمد 
در ادامه با اشاره به این که در دولت های مختلف 
موضوع بنزین مورد جدل میان دولت  و مجلس 
بوده است، افزود: موضوع افزایش قیمت بنزین در 
کمیسیون تلفیق مجلس بررسی شد و به این نتیجه 
رسیدیم که مردم و جامعه در شرایط کنونی طاقت 
افزایش قیمت را ندارند. اسداله قره خانی گفت: اگر 
به صورت تدریجی و متناسب با تورم و درآمد مردم 
قیمت بنزین را افزایش می دادیم از این نظر مشکلی 
نبود. این در حالی است که در سالجاری طرح های 
متفاوتی در خصوص افزایش قیمت بنزین مطرح 
شد که با اتفاق آرا مجلس این موضوع هم در 

کمیسیون انرژی و هم کمیسیون تلفیق رد شد.

مردم طاقت افزایش قیمت بنزین را ندارند 

وزیر نفت با بیان اینکه سفرهای الزم برای فروش 
نفت انجام شده است، گفت: به دنبال نمایش کارهایم 
نیستم، چراکه سفرها و مذاکرات باید منفعتی برای 

کشور داشته باشد.
به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، بیژن نامدار 

زنگنه در خصوص فروش نفت در بورس، گفت: 
ممکن است مدت زمانی طول بکشد تا فروش نفت 
در بورس جا بیفتد، اما وزارت نفت هر هفته طالی 
سیاه را در بورس عرضه می کند. وزیر نفت در ادامه با 
بیان اینکه سفرهای الزم برای فروش نفت انجام شده 

است، افزود: به دنبال نمایش کارهایم نیستم، چراکه 
سفرها و مذاکرات باید منفعتی برای کشور داشته باشد 
و احتمال موفقیت در آن باال باشد. این عضو کابینه 
دولت دوازدهم، از رایزنی ها و مذاکرات پشت پرده 

و آشکار برای فروش نفت کشور خبر داد.

مذاکرات آشکار و پشت پرده برای فروش نفت کشور؛

نفت هر هفته در 
بورس عرضه می شود

رئیس سیاست گذاری ششمین کنگره صنعت حفاری پیش بینی کرد: 
اگر کشفیات جدیدی در الیه های ماسه ای و هیدرات های گازی 
صورت بگیرد، ممکن است ایران از نظر ذخائر نفتی هم در دنیا 
در رتبه نخست باشد. به گزارش زمان به نقل از ایسنا، رکن الدین 
جوادی در ششمین کنگره صنعت حفاری و سومین کنگره اکتشاف 
و تولید که دیروز در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، 
گفت: به دلیل فشارهای اقتصادی و تحریم های تحمیلی، این باور 
روز به روز بین دست اندرکاران بخش خصوصی و دولتی شکل 
می گیرد که می توانند روی پای خود بایستند. وی با اشاره به جایگاه 
ایران از نظر داشتن ذخایر نفتی به گازی در جهان، اظهار کرد: ایران 
دارای نخستین ذخیره گاز و ۴.۵ ذخیره نفت در دنیاست. البته این 
آمار بر اساس توسعه صنعتی میادین در طول ۱۰۰ سال گذشته بوده 
است. اگر کشفیات جدید در الیه های ماسه ای برای نفت و گاز و 
هیدرات های گازی را به آن اضافه کنیم، شاید در ذخایر نفتی هم در 
جایگاه نخست قرار بگیریم. رئیس سیاست گذاری ششمین کنگره 
صنعت حفاری تاکید کرد: این ذخایر و موقعیت ژئوپلتیکی کشور، 
این زمینه را ایجاد می کند که هرچه می توانید برای توسعه سرمایه 

گذاری کنیم، زیرا افق های بلندی پیش روی ما قرار دارد. جوادی 
با اشاره به تولید نفت در آمریکا، اظهار کرد: تولید نفت شیل در 
آمریکا به هشت میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که در سال 
گذشته، این پتانسیل در آمریکا وجود نداشت. ما با این همه ذخایر 
باید هدف را برای توسعه منابع در نظر بگیریم و فرصت زیادی 

برای اثبات جایگاه خود نداریم.
رئیس سیاست گذاری ششمین کنگره صنعت حفاری با اشاره به 
حکمرانی در صنایع نفت و گاز، ادامه داد: آنچه در حکمرانی در 
در  دولت  تعیین کننده  نقش  بودیم،  شاهد  گذشته  سنوات  طول 
توسعه و عمران از جمله در صنعت نفت ایران بوده است. امروز 
کنیم. فرصت هایی که اصالح  را موشکافی  نگاه  این  داریم  نیاز 
حکمرانی ایجاد می کند، شتاب الزم را برای توسعه این صنعت 

فراهم خواهد کرد.
جزئیات اجرای بسته های نگه داشت و تولید در فالت قاره

فالت  نفت  شرکت  عامل  -مدیر  بورد،  حمید  مراسم،  ادامه  در 
قاره ایران - با تاکید بر این که بخش خصوصی در شرایط فعلی 
باید نقش خود را به درستی ایفا کند و حضور پررنگی در اجرای 

دوره  نخستین  در  افزود:  باشد،  داشته  نفت  صنعت  پروژه های 
برگزاری کنگره حفاری که در سال ۱۳۸7 برگزار شد، هیچ شرکتی 
از بخش خصوصی در بخش حفاری فعال نبود. در حالی که امروز 
پنج شرکت خوب در این زمینه فعالیت می کنند. به گفته وی، بخش 
خصوصی می تواند ۶۰ تا 7۰ درصد مسئولیت دولت را در شرایط 
کنونی کشور برعهده بگیرد. مدیر عامل شرکت نفت فالت قاره 
ایران ادامه داد: برای نخستین بار کارگروه استارت آپ شکل گرفته 
است که به شکل گیری ۱۵ استارت آپ شده منجر شده است که 
در نوع خود بی نظیر است؛ ۱۵ استارت آپ فناورانه در این کنگره 
معرفی خواهد شد. بورد با بیان این که در روزهای سخت باید کنار 
هم باشیم، اظهار کرد: خوشبختانه پروژه های EPC و EPD که 
شکل گرفته و با سرمایه گذاری ۶ میلیارد دالری که برای پروژه های 
نگهداشت و تولید در نظر گرفته شده، روح تازه ای در کالبد صنعت 
دمیده می شود. وی با بیان این که چهار پروژه از بسته نگهداشت و 
تولید از سوی شرکت نفت فالت قاره ایران اجرا می شود، افزود: 
قرارداد دو طرح امضا شده و یک طرح نیز به احتمال زیاد تا پایان 

امسال نهایی می شود.

پیش بینی رتبه اول ذخائر نفتی برای ایران

آگهی تغییرات شرکت
 توسکا چشمه گلوگاه سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵ و شناسه 
نامه شماره ۶22/۱۴۳/۱۱۶۳  به موجب  ملی ۱۰7۶۰۰۱۶۹۰۰ 
و  دستی  وصنایع  فرهنگی  میراث  اداره   ۱۳۹7/۱2/۰۱ مورخ 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  و  گلوگاه  گردشگری 
ذیل  تصمیمات   ۱۳۹7/۱۱/2۸ مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
هیئت مدیره  اعضای  به عنوان  ذیل  نامبردگان   )۱  : شد  اتخاذ 
به  نوری  منصور  آقای  شدند:  انتخاب  سال  دو  مدت  برای 
به  سراجی  نوری  مرضیه  خانم   ۵7۹۹72۵۰۶۹ ملی  شماره 
شماره ملی ۵7۹۹۹۴۳2۱۱ خانم فریبا ملک محمودی به شماره 
برای  زمان  پیام  کثیراالنتشار  روزنامه   )2  ۵7۹۹7۳۶77۱ ملی 

درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

گلوگاه )389741(

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون 
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
 پرونده کالسه ۳2/۹7 برابررای شماره ۱۳۳7  مورخ ۱۳۹7/۱۱/۱۵ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حمیرا 
احمدی  فرزند احمد علی بشماره شناسنامه ۶۰۸  صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه 
و اعیان یک باب دامداری به مساحت  ۴۰۰  متر مربع پالک فرعی از ۱۱  اصلی واقع در 
قریه هلوش پلدختر  بخش ۸خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای عیسی دلفان محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۱2/۵  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۱2/2۱ 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
قانون  موضوع  هیات   ۱۳۹7/۱۰/۱۹ ۱2۱۸مورخ  شماره  برابررای    ۹7 ۱7سال  پرونده   
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ناز طال 
بابایی  فرزند شهنشاهی بشماره شناسنامه 2۶۵۰۳ صادره ازمرکزی  در ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  2۵۰ متر مربع پالک ۱فرعی۱۱۶ اصلی واقع 
درکاوه کالی  پلدختر  بخش 7خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای کلبعلی روز جک 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۱۱/۱7 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۱2/۵ 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
 برابررای شماره ۱۰۶۴مورخ ۱۳۹7/۹/۱۴ کالسه ۸۰/۹۶ هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبتی  واحد  در  مستقر  سند رسمی  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبت   تکلیف وضعیت 
محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پلدختر  شهرستان  ملک  ثبت  حوزه 
امین ابراهیمی فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه ۴۸۵۰۳۵۹۸۹2  صادره ازپلدختر در 
ششدانگ یک باب گاراژ به مساحت  ۱۳۶۵ متر مربع پالک ۱۹۰فرعی مجزی  از پالک 
۱ فرعی از ۸ اصلی واقع در دره خشکه پلدختر  بخش ۸خرم آباد خریداری از مالک 
رسمی آقای قهرمان مطربی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۱۱/۱7 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۱2/۵ 
 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

متن آگهی 
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در قرارداد عادی مبایعه نامه خودرو ۹7/7/۱۳ و درخواست 
صدور رای از طرف خواهان آقای امین بهاروند مبنی بر صدور رای به فسخ قرارداد مذکور و 
استرداد مورد معامله به شرح سواری تیبا 2 مدل ۱۳۹7 به شماره پالک ۴7 س ۵7۱ ایران ۳۱ و 
پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون ریال خسارت انجام تعهد به موجب تراضی در قرارداد به ازای 2۰ روز 
تاخیر در انجام تعهدات بدین وسیله به آقایان امین بهاروند و علی زمانی زلیوا اعالم می گردد 
در تاریخ ۱۳۹7/۱2/۱۳ راس ساعت ۱۰ صبح در نشانی خرم آباد جاده کمربندی جنب شهرک 
صنعتی شماره یک دفتر مجتمع خدماتی رفاهی بهاروند به جهت تشکیل جلسه رسیدگی داوری 

حضور یابند عدم حضور مانع از صدور رای نمی باشد . 
داور قرارداد – محمد بهاروند . 

دادنامه
پرونده  کالسه ۹7۰۹۹۸۱۴۱۰۱۰۱۱72  شعبه  ۱  دادگاه  عمومی  حقوقی  شهرستان  

الهیجان  تصمیم نهایی  شماره ۹7۰۹۹7۱۴۱۰۱۰۱۸۶۶
خواهان: خانم سیده  سپیده  حسین  پور  نضار فرزند  سید حسین به نشانی  استان گیالن  

شهرستان  الهیجان  الهیجان  جمهوری  کوچه ۸ پالک 7
خوانده: آقای  سید حسین  حسین  پور نضار  فرزند  سید عباس  به نشانی  استان گیالن  

شهرستان  الهیجان  الهیجان جمهوری  کوچه ۸ پالک  7 )  مجهول المکان(
خواسته:  اذن ازدواج 

رای دادگاه
 در خصوص  دادخواست  خانم  سیده  سپیده حسین پور نضار فرزند سید حسین  به  
طرفیت آقای  سید حسن حسین پور نضار فرزند  سید عباس  به خواسته  صدور  حکم  
اذن  در نکاح  دائم  با فردی  بنام  آقای  فرزین  موسی  پور  فرزند بهمن  بشرح  متن  
دادخواست  که پس از  ثبت  پرونده  و تعیین  وقت  رسیدگی  و دعوت  از اصحاب  
دعوی  و استماع  اظهارات  خواهان  دعوی  به شرح  صورتمجلس  مورخه  ۹7/۱۱/۱۶  
و خواهان  خواسته  خود را  اینگونه  تشریح  نموده که  قصد  ازدواج  با فردی  به نام  
آقای  فرزین  موسی  پور فرزند  بهمن  ۳2  ساله دارای  مدرک  لیسانس  کامپیوتر  و 
شاغل  در شغل آزاد ) کاسب  در مغازه  کبابی( واقع در  خیابان  امیر شهید  الهیجان  
راداشته  و از لحاظ  اخالقی  و اجتماعی  و مالی  و تحصیلی  در وضعیت  خوبیبه سذ  
می برد  لیکن  پدرم به  جهت  اختالفی  که  با مادرم  داشتند  و در حال حاضر  حدود 
سیزده  سال هست  که با حکم  دادگاه  از یکدیگر  طالق  گرفتن  و به جهت  عدم  
دسترسی  به پدرم  ) خوانده(  امکان  اجازه  ازدواج از ایشان  میسر نشد با  وجود  اینکه  
خواستگارم از هر لحاظ  مورد تایید  بنده  می باشد  لذا  دادگاه  با بررسی  جمیع  جهات  
و نظر به  اینکه خوانده  دعوی  با  وصف  ابالغ  از طریق  نشر آگهی  در جلسه  دادگاه  
حاضر نشده  وایراد  و دفاع  موجهی  در قبال  خواسته  خواهان  از خود  بعمل  نیاورده  
است علیهذا  با توجه به  شرایط  معنون  خواسته  خواهان  را وارد  و ثابت  تشخیص  و 
مستندا  به ماده  ۱۹۸  قانون  ایین  دادرسی  مدنی  و ماده  ۱۰۴۳  قانون  مدنی حکم  بر 
اذن  ازدواج  خواهان)  خانم  سیده  سپیده حسین  پورنضار  فرزند  سید حسین(  با آقای  
فرزین  موسی  پور فرزند  بهمن  با  صداق  ۱۰۱  عدد  سکه  تمام  بهار آزادی  را صادر  
و اعالم  می نماید  . رای  صادره شده  نسبت به  خوانده  غیابی  محسوب  است  و 
ظرف  2۰  روز  پس از  ابالغ  قابل  واخواهی  در این  دادگاه  و 2۰  روز  پس از انقضای  

مهلت  واخواهی  قابل  تجدیدنظر  در محاکم تجدیدنظر  مرکز استان  گیالن  می باشد.
1205- دادرس  شعبه  اول  دادگاه  عمومی  حقوقی  الهیجان -  سید صادق  حسینی

آگهی حصروراثت
آقای سید معصومه میر حسینی شاده سری به شماره  شناسنامه ۳72 فرزند سید محمد تقی 
از این شورا  درخواست  گواهی  حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان 
اسمعیل کریمی متعلق محلگی فرزند حسین در تاریخ ۱۳۹7/۱۰/2۴ در شهرستان الهیجان  

فوت  نموده است  و ورثه  آن  مرحوم به شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
        نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت

۱- محمد حسین کریمی متعلق محلگی      27۱۰۴۶۳27۱        اسمعیل  فرزند پسرمتوفی
2-مرضیه کریمی متعلق محلگی             27۱۰۳۳۹7۸۱          اسمعیل فرزند دخترمتوفی
۳-مینا کریمی متعلق محلگی             2۰۱۰۳۹۸۰2۸            اسمعیل فرزند دخترمتوفی
۴-سیده معصومه شاده سری                272۱۵۰۳۵۱۰          سید محمد تقی  همسرمتوفی

و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.
 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 
۹7۱2۱۸مفاد درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  
اعتراض  دارد و  یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  
مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این 

صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
1196- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی

آگهی حصروراثت
آقای کیومرث ایمانی کیاسرائی  به شماره  شناسنامه 22 فرزندمحمد حسن از این شورا  
درخواست  گواهی  حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان محمد حسن 
ایمانی کیاسرائی  فرزند  عبدالحسین در تاریخ ۱۳۹7/۳/۱ در شهرستان الهیجان  فوت  

نموده است  و ورثه  آن  مرحوم به شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
        نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت

۱- کیومرث ایمانی کیاسرائی                    22                 محمد حسن فرزند پسرمتوفی
2-علی ایمانی کیاسرائی    ۸2۰              محمد حسن فرزند پسرمتوفی

۳-فرهاد ایمانی کیاسرائی                    ۱۰2۸              محمد حسن فرزند پسرمتوفی
۴-سیامک ایمانی کیاسرائی                    ۵                محمد حسن فرزند پسرمتوفی
۵-زهرا ایمانی کیاسرائی                    یک                 محمد حسن فرزند دخترمتوفی
۶-صفورا ایمانی کیاسرائی                    ۱                 محمد حسن فرزند دخترمتوفی
7-منیژه ایمانی کیاسرائی                    ۱72               محمد حسن فرزند دخترمتوفی

و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.
 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 
۹7۱۱۹۳مفاد درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  
اعتراض  دارد و  یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  
مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این 

صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
آگهی ابالغ 1195- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده  ۳/۹7 ش/۱۰7۱ وقت رسیدگی :۹۸/۱/۱۸ ساعت ۱۰/۳۰

خواهان: بهاره لحافی  خوانده :شهریار نجفی خواسته: مطالبه وجه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاهای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قنون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبتی 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود .ناخوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک ما به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقررباال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه 
بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 

م.الف ۱۸۵7خ
مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف دادگاه عمومی ورامین 

آگهی اخطاریه دفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب:یاسین خیام-شغل:-اقامتگاه وآدرس:خرمشهر-خیابان مقبل 
کوچه عبدالخانی منزل اول درب سفید-موضوع اخطاریه حضوردردفترخانه:جناب آقای 
استحضار می رساند  ازماهشهربه  به شماره شناسنامه۱فرزند جعفر صادره  یاسین خیام 
همسرشما خانم لیال خیام حصاربه شماره شناسنامه۳۱۵۸صادره آبادان فرزند صادق با 
داشتن گواهی عدم امکان سازش جهت ثبت طالق  به شماره ۹7۰۹۹7۶۱۴۱2۰۰۸۶۱مور

خ۹7/۸/۳۰شعبه2دادگستری خرمشهر به این دفترخانه مراجعه کرده و خواهان طالق می 
باشد لذا به شما اخطار می شود ظرف مدت یک هفته از ابالغ اخطاریه به این دفترخانه 

مراجعه نماییددرغیراینصورت مراتب به دادگاه اعالم و برابرمقررات اقدام خواهد شد.
سید موسی هاشمی-سر دفتر طالق 106 خرمشهر

آگهی حصروراثت
این شورا  درخواست   از  به شماره  شناسنامه 2فرزند صفرعلی  پور  یاسین علی  آقای 
گواهی  حصروراثت  نموده  و چنین  توضیح  داده  که شادروان صفرعلی پور گورندانی 
فرزند علی اصغر  در تاریخ ۱۳۹7/۹/2۵ در شهرستان الهیجان  فوت  نموده است  و ورثه  

آن  مرحوم به شرح ذیل  تعرفه  شده اند:
        نام  و نام خانوادگی شماره  شناسنامه        نام پدر        نسبت

۱-یاسین علی پور         2  صفرعلی   پسر متوفی
2-جعفرعلی پور         22۰                     صفرعلی   پسر متوفی
۳-عسکر علی پور         ۱۵۳                   صفرعلی   پسر متوفی

۴-مهدی علی پور         2۴ صفرعلی   پسر متوفی
۵-رقیه علی پور         ۱۴                     صفرعلی   دختر متوفی

۶-خدیجه پلوان         22 مصطفی   زوجه متوفی
و به غیر از نامبرده  باال  ورثه  دیگری ندارد.

 اینک  پس از مالحظه  دادخواست  و انجام تشریفات  قانونی  و ثبت آن  به شماره 
۹7۱27۰ مفاد درخواست  مزبور  را در یک  نوبت  آگهی  می نمایدچنانچه هر شخص  
اعتراض  دارد و  یا وصیت نامه  ای  از متوفی  نزد او  می باشد  از تاریخ نشر آگهی  ظرف  
مدت یک ماه  به دفتر شعبه یازده شورای  حل اختالف  الهیجان  تسلیم نماید در غیر این 

صورت گواهی  حصروراثت  برابر درخواست  صادر  خواهد شد.
1204- قاضی  شعبه یازده  شورای  حل اختالف  الهیجان -  مجتبی  احمدی
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اقتصاد مقاومتی؛ کلید عبور از بحران ها

*مهدی کرباسیان
اقتصاد مقاومتی هنوز جامه عمل نپوشیده است این در حالی است که بررسی ها 
نشان می دهد ایران با تحقق مبانی پیش بینی شده در اقتصاد مقاومتی می تواند 

از بحران ها عبور کند.
اما دلیل اصلی عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی چیست؟ به نظر 
می رسد دلیل اصلی این است که هنوز اتفاق نظری بر سر اینکه اقتصاد مقاومتی 
چیست و برای تحقق آن چه باید کرد، وجود ندارد و تصمیم گیران کشور به 
اهمیت این موضوع پی نبرده اند. حال برای تحقق این هدف، جدا از این ایجاد  
وحدت نظری چه باید کرد؟ بایستی قبول کرد برای اجرای این اصل مهم 
سرمایه گذاری و جذب سرمایه بسیار مهم است و با بودجه محدود کشور این 
امر مهم حاصل نمی شود.اقتصاد ایران سال هاست تحت تاثیر عوامل بیرونی با 
بحران هایی فراوان روبرو می شود . کاهش وابستگی به نفت در سالیان متمادی 
در دستور کار پیگیری دولت هاست و هدف غایی رسیدن به اقتصادی با 
قابلیت باالی در داخل و توانایی عرضه خود در نظام بین المللی است. ایا چنین 
هدفی قابل دستیابی است؟ پاسخ صراحتا مثبت است، کافی است به ویژگی 
ها و ابزارهای در اختیار این اقتصاد نگاهی گذرا بیندازیم. کمبود منابع داخلی با 
تکیه بر سرمایه های خارجی قابل حل است. ایران از یک سو می تواند با اتخاذ 
تدابیری سرمایه های خارجی را بیش از پیش جذب کند و از سوی دیگر با 
اتخاذ تصمیمات جسورانه، منابع ایرانیان خارج از کشور را به سمت تولید 
هدایت نماید. در این راستا حمایت از بخش خصوصی واقعی نیز الزامی است 
اما اگر عزمی برای تحقق این هدف وجود دارد، کاهش بروکراسی پیچیده و 

بهبود فضای کسب و کار باید در دستور کار قرار گیرد.  
در این صورت می توان به رشد و توسعه اقتصاد در ایران، به رغم تمامی 
مشکالت کنونی امیدوار بود. این سخن تنها ایده و برنامه و آرمانی دور از 
دسترس نیست. نگاهی به واقعیات موجود نشان می دهد زیر ساخت های 
توسعه در کشور وجود دارد و با این امکانات سخن از جهش و توسعه حرفی 
گزاف نیست. واکسینه کردن اقتصاد برابر بحران های برونزا با اصرار بر اقتصاد 
مقاومتی و پیاده سازی ان می تواند مشکالت کشور را رفع کرده و راه را بر 

خطرهای دوباره ببندد.  

راهکار تقویت ارزش پول ملی، رونق
 تولید ملی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: راهکار تقویت ارزش 
پول ملی، رونق تولید ملی است که بدون رفع موانع تولید اتفاق نمی افتد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »سید فرید موسوی« دیروز در دومین نمایشگاه و 
همایش بین المللی صنعت نمایشگاهی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران افزود: بسیاری مشکالت امروز در عرصه اقتصادی ناشی از اتفاق های 
ناخوشایند در حوزه کاهش ارزش پول ملی است.وی یادآور شد: برپایه گزارش 
بانک جهانی جایگاه جمهوری اسالمی ایران در زمینه بهبود فضای کسب و 
کار نسبت به سال گذشته چهار پله سقوط کرده است.نماینده مردم تهران در 
مجلس تاکید کرد: با تکیه بر توانمندی های داخلی می توانیم از مشکالت، 
همچنین دشمنی های آمریکا و تداوم فشارهای اقتصادی علیه کشورمان عبور 
کنیم.موسوی گفت: شرکت سهامی نمایشگاه ها و صنعت نمایشگاهی با تداوم 
روند فعلی قادر به اجرای مأموریت ها و برآورده کردن انتظارات در این بخش 
و رونق صنعت و تولید نیست.وی تاکید کرد: باید استانداردهای کیفی برگزاری 
نمایشگاه ها را ارتقا دهیم تا بتوان به شناسایی نیازهای مشتریان و کمک به تولید 

پرداخت تا مواردی نظیر انتقال فناوری اتفاق بیافتد.

نگاه روز

بانک مرکزی: شرکت متناظر با 
اینستکس را به زودی معرفی می کنیم

شرکت  به زودی  کرد  اعالم  همچنین  مرکزی  بانک 
متناظر با اینستکس را که در جریان تأسیس می باشد، 

جهت شروع همکاری با اروپا معرفی می کند.
عمومی  روابط  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تصمیم گیر  نهادهای  از  تقدیر  ضمن  مرکزی  بانک 
قوانین  اصالح  الیحه  دو  تصویب  با  که  کشورمان 
مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم، زمینه تمدید مجدد تعلیق اقدام تقابلی علیه 
اقدام  از تصمیم گروه ویژه  ایران را موجب شدند، 
بانک  عمومی  روابط  کرد.  استقبال   )FATF( مالی 
مرکزی ابراز امیدواری کرد دو الیحه باقی مانده نیز 
هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. روابط عمومی بانک 
مرکزی همچنین اعالم کرد با اینکه ابزار اعالم شده از 
طرف سه کشور اروپایی برای تجارت و کانال مالی با 
ایران بسیار کمتر از تعهد اروپایی ها برای جلوگیری از 
شکست برجام می باشد، لیکن برای نشان دادن تعامل 
به زودی شرکت متناظر با آن را که در جریان تأسیس 
معرفی  اروپا  با  همکاری  شروع  جهت  می باشد، 

می کند.

پاکسازی نهایی واحدهای عرضه 
کننده پوشاک قاچاق

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با 
بیان اینکه از هفته گذشته ۱۱۰واحد ارائه کننده پوشاک 
طرح  توسعه  از  است،  پاکسازی شده  قاچاق  محرز 

مبارزه با عرضه قاچاق پوشاک به 7 استان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حمیدرضا دهقانی نیا 
در مورد نتایج اجرای طرح مبارزه با قاچاق پوشاک 
در شهر تهران، اظهار داشت: ۱۱۰ واحد تجاری در 
نزدیک به ۴۰ مجتمع تجاری تهران شناسایی شد که 
پوشاک محرز قاچاق داشتند و بر اساس هماهنگی 
هایی که با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز انجام گرفت، در این زمینه اقدامات مقتضی انجام 
شد.سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
افزود: چهارشنبه هفته گذشته یک اقدام ضربتی در این 
حوزه کلید خورد؛ از این رو با قاطعیت اعالم می کنم 
که این ۱۱۰ واحد ارائه کننده پوشاک محرز قاچاق، 

دیگر این اقالم را عرضه نمی کنند.
وی ادامه داد: همین االن اگر به این واحدها مراجعه 
کنید، متوجه می شوید که حتی یکی از این ۱۱۰ واحد، 
پوشاک قاچاق ندارند.دهقانی نیا با بیان اینکه در حال 
توسعه طرح به سایر استان ها هستیم، گفت: در حال 
حاضر از سنگ اندازی استانداران در این مسیر گذر 
کرده ایم و هماهنگی ها برای توسعه طرح در حال 

انجام است.

خبر

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: نسل بعدی استارتاپ های 
در حوزه فناوری های پیشرفته رشد خواهد کرد.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ سورنا ستاری در مراسم 
بازدید رئیس جمهور از پارک فناوری پردیس گفت: کارخانه 
چهار  زودی  به  و  است  شده  اندازی  راه  تهران  در  نوآوری 
فضای مشابه آن آغاز به کار می کند و بستر آموزش در شهرها 
شکل می گیرد.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: در 
کارخانه نوآوری هم اکنون هزار نفر مشغول به کار هستند و این 
کارخانه زایشگاه شرکت هاست.وی گفت: این حرکت شهری 
افراد در طول  تا لحظه مرگ است و همه  در بستر آموزش 

زندگی خود روزانه تحت آموزش قرار می گیرند و از این پس 
شاهد شهر های هوشمند خواهیم بود.معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور افزود: نسل بعدی استارتاپ ها در فناوری های 
پیشرفته رشد خواهند کرد و  استارتاپ های خدماتی فعال اکنون 
بازارسازی  برای استارتاپ های فناوری پیشرفته می کنند.ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: بیش از 2 هزار 
استارتاپ را به جوانان معرفی کردیم و مهم این است که آن ها 
بتوانند این ایده ها را اجرایی کنند و ما به دنبال افراد کارآفرین 
هستیم.وی افزود: جریانی که االن توسط جوانان ایجاد شده 
یک عددی در اقتصاد شده است و در پارسال بیش از ۶۰ هزار 

میلیارد تومان فروش شرکت های دانش بنیان بوده است .ستاری 
گفت: جهت گیری دانشگاه ها در حال تغییر و نواحی نوآوری 
در داخل شهر ها در حال توسعه است که یکی از نمونه های آن 
در ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف است که بیش از ۴۵۰ 
شرکت دانش بنیان در این فضا در حال فعالیت هستند.معاون 
علمی و فناوری رئیس  جمهور با اشاره به تغییر زندگی شهری 
با گسترش نواحی نوآوری افزود: ما باید در این صنعت سنتی 
خود نواحی نوآوری گسترش دهیم تا فرصت های شغلی برای 
جوانان به وجود آید.وی گفت: باید تزریق نوآوری در اقتصاد و 
در  صنعت خود داشته باشیم  تا مردم عادی با فناوری های نوین 
آشنا شوند.ستاری افزود: این اتفاق محصول این دولت است و 
شرکت های جدید در این دولت تشکیل شده و نسل جوانی که 
از خارج از کشور برگشته اند و نسلی که در کشور مانده و به 
خارج نرفته اند در این دولت کارآفرینی کرده اند.وی گفت: من 
خود فکر نمی کردم که این استارتاپ ها روزی به شرکت های 
بزرگ با ارزش های زیاد در بورس تبدیل شوند.ستاری افزود: 
به زودی این نسل جای نسل گذشته را می گیرد مثل همان 

اتفاقی که در دنیا افتاد.
اتفاق  این  گفت:  جمهور  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
بزرگترین میراثی است که از برنامه دانش بنیان در کشور به 
یادگار می ماند و فرهنگ کارآفرینی در کشور نهادینه می شود.

وی افزود: با وجود تمام مشکالت اقتصادی و شرایط تحریم 
هنوز این نسل در حال کارآفرینی با رشد قابل توجهی در کشور 
است.ستاری گفت: امیدوارم حمایت های دولت باالی سر این 
زیست بوم باشد که در این فضا این افراد بیشتر نیاز همدلی های 

به وجود آمده هستند.

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون 
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
 پرونده کالسه ۹2/2۰۰ برابررای شماره ۵۳2 مورخ ۱۳۹2/۵/2۴ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید 
رحیمی  فرزند خدامراد بشماره شناسنامه ۱۹۴۴   صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و 
اعیان یکباب عمارت مسکونی به مساحت  ۳۰۹   متر مربع پالک ۱فرعی از ۱۱۶  اصلی 
واقع در کاوکالی پلدختر  بخش 7خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای گی احمد 
نورعلیوند محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۱2/۵  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۱2/2۱ 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی اجرائیه
پرونده:۹۶۰۹۹۸۶۱۱۰۵۰۰۵۳2-شماره  اجرائیه:۹7۱۰۴2۶۱۱۰۵۰۰۴۵۶-شماره  شماره 
بایگانی شعبه:۹۶۰۵۵۶-تاریخ تنظیم:۱۳۹7/۱۱/۳۰                    مشخصات محکوم له/
محکوم لهم:۱-نام:ارژنگ نام خانوادگی:پورقنبری نام پدر:گودرزنشانی:استان خوزستان-

شهرستان اهواز-شهراهواز-شهرک آغاجاری-خیابان شقایق-پالک ۴۹-مجتمع مسکونی 
نام خانوادگی:باورصاد  نام:علی  علیهم:۱-  علیه/محکوم  پیام-واحد۵.مشخصات محکوم 
جواهری-خیابان  اهواز-اهواز-کوی  خوزستان-شهرستان  نشانی:استان  پدر:صمصام  نام 
وزیری-مجتمع صدف یک-پالک۴,۱۱                       محکوم به:به موجب درخواست 
مربوطه ۹7۰۹۹7۶۱۱۰۵۰۰۸۴۱محکوم  دادنامه  به شماره وشماره  مربوطه  اجرای حکم 
عادی ۸7۳۹2مورخه  نامه  مبایعه  موضوع  مبیع  تسلیم  و  تکمیل  به  است  محکوم  علیه 
۹2/۱2/2۵و همچنین فراهم نمودن شرایط قانونی فک رهن ازرقبه مارالذکرو پرداخت 
خسارت دادرسی 2۶۵۹۰۰۰ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه پرداخت هزینه 
اجرایی می باشد.            مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اهواز-محمدعبدی زیالبی-           محل امضاءرئیس شعبه2دادگاه حقوقی اهواز-موالی 
روزمفادآنرابموقع  ده  اجرائیه:۱-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم  زاده   
به  محکوم  پرداخت  برای  مدنی(2-ترتیبی  احکام  اجرای  گذارد)ماده۳۴قانون  اجرا 
میسرباشد.چنانچه  ازآن  به  محکوم  واستیفا  حکم  اجرا  که  کند  معرفی  بدهد۳-مالی 
خودراقادربه اجرای مفاد اجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودرا شامل تعداد 
یامقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی 
که به هرعنوان نزد بانک ها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد 
وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال 
مقام  اعساربه  دادخواست  اعساربه ضمیمه  دعوای  ازطرح  قبل  سال  یک  مذکوراززمان 
قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد۸و۳قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(۴-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به 
منظورفراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد.)ماده۳۴قانون اجرای 
مالی۱۳۹۴(۵- محکومیت  اجرای  نحوه  ۱۶قانون  وماده  ماده2۰ق.م.ا  و  مدنی  احکام 

اموال  باقیمانده  به نحوی که  فرارازادای دین  انگیزه  به هر نحوبا  به دیگری  انتقال مال 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی  برای پرداخت دیون کافی 
معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی۱۳۹۴(۶-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه 
اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهدبود..)تبصره ۱ماده۳قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳۹۴(                 
شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
 پرونده کالسه ۵۵ سال ۹7برابررای شماره ۱۱۴۶مورخ ۱۳۹/۱۰/۰۳کالسه هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
قدرت حیدر زاده فرزند علی بشماره شناسنامه ۱۱۳۸ صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه 
و اعیان  یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۱2۰  متر مربع پالک ۱ فرعی  از پالک 
۱۱۶اصلی واقع درکاوه کالی  پلدختر  بخش 7خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای 
داربلوط مجانی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹7/۱۱/۱7 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹7/۱2/۵ 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 7۴7/۹7 شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای 
ناصر بهرامی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته شادروان 
نموده و ورثه اش  اقامتگاه دائمی خود فوت  تاریخ۹7/۱۰/۱۱ در  بهرامی در  امیر محسن 

عبارتند از: ۱.ناصر بهرامی  زایچه:۳۳۸-۱۳۵۱ کدملی  ۵۹۵۹۸۸۰22۹ پسرمتوفی
2.فاتح بهرامی  زایچه: ۶۴-۱۳۳۵  کدملی  ۵۹۵۹۸77۴۸۱ پسرمتوفی

۳.وزیر بهرامی  زایچه: ۶۵-۱۳۳۶   کدملی  ۵۹۵۹۸77۴۹۱ پسرمتوفی
۴.برومند بهرامی  زایچه:  ۱۸۶-۱۳۴۰ کدملی  ۵۹۵۹۸7۸7۰۴پسرمتوفی

۵.برهان بهرامی  زایچه: ۹۳-۱۳۳۹  کدملی  ۵۹۵۹۸7777۵پسرمتوفی
۶.سهیال بهرامی  زایچه:227-۱۳۴۴  کدملی   ۵۹۵۹۸7۹۱۱۵ دخترمتوفی
7.فاطمه بهرامی  زایچه: ۳۳۰-۱۳۴7  کدملی  ۵۹۵۹۸۸۰۱۴۸ دخترمتوفی

۸.گالویژ بهرامی  زایچه: ۱۸7-۱۳۴۱  کدملی  ۵۹۵۹۸7۸7۱2  دختر متوفی
۹.روناک بهرامی زایچه: 22۶-۱۳۴2  کدملی  ۵۹۵۹۸7۹۱۰7  دختر متوفی

۱۰-خانم قنبری  زایچه: ۳۵۳-۱۳۳2  کدملی  ۳۳۶۹7۰۴۱۳7  همسر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هرکس اعتراضی دارد یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز 

سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی حصر وراثت
خانم افروز ویسمرادیدارای شناسنامه شماره۵۹۶۹۸7۸۴۸2 به شرح دادخواست به کالسه  
۹7۰۵۵2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فرخ احمدی به شناسنامه ۵۹۶۹۵۵۹77۶ در تاریخ ۱۹ / ۹ /۹7  اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱-لقمان احمدی  ۵۹۶۹۹۳2۹۵7  برادر متوفی
2-عدنان احمدی  ۵۹۶۹۹۶۱۰27  برادر متوفی
۳-میالد احمدی  ۵۹۶۰۰2۰۰۹2  میالد احمدی

۴-محترم احمدی  ۵۹۶۹۵۵77۳۰  خواهر متوفی
۵-عایشه احمدی  ۵۹۶۹۵۵۸۱۳۳  خواهر متوفی
۶-ریحان احمدی  ۵۹۶۹۵۵۸۴7۸  خواهر متوفی
7-گلناز احمدی  ۵۹۶۹۵۵۹7۸۴  خواهر متوفی

۸-فرخی احمدی  ۴۹۵۰۰۰۶۱۱۸  خواهر متوفی
۹-افروز ویسمرادی  ۵۹۶۹۸7۸۴72  همسر متوفی

۱۰-عینا فیضی  ۵۹۶۹۵۶۵2۱۰  مادر متوفی
تا  مینماید  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  باانجام  اینک 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

رو نوشت نظریه آگهی حصر وراثت
آقای ابراهیم کارخانه دارای شناسنامه شماره ۵7 به شرح دادخواست به کالسه ۱/۹7/ 
ازین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که  ش/۱۴۴۰ 
شادروان اشرف حسینی بشناسنامه 2۰77 درتاریخ ۹7/۹/۳۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱-متقاضی فوق الذکر اقا: نام ابراهیم   نام خانوادگی:  کارخانه  نام پدر علی  شماره ۵7 

2-جلیل کارخانه  فرزند علی شماره شناسنامه 2۹۶
۳-خلیل کارخانه فرزند علی شماره شناسنامه ۴۴

۴-عصمت کارخانه فرزند علی شماره شناسنامه ۱۸۴
۵-اسمعیل کارخانه فرزند شماره شناسنامه ۹۴   »ورثه ۵ نفر می باشند«

اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یاوصیت نامه از متوفی دارا باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد. م.الف ۱۸7۵
ریئس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

آگهی ابالغ اجرائیه
 ماده ۱۸ –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه ۱۳۵۵ )اصالحی 
۸7/۶/۱۱(    بدینوسیله به آقای میراسداله  میر زینالی نام پدر میرعباس ش.ش  2۳۴2  
صادره  خوی بنشانی :  خوی- ارومیه –خیابان حکیم نظامی  کوچه شهید اسماعیل  زاده 
روبروی مسجد امام سجاد)ع(  بن بست آخر پالک 2۶  ابالغ میشود که   خدیجه سیدولیلو 
برای وصول مبلغ   هشت میلیون ریال  ریال )بدون  محاسبه شاخص بها ی بانک مرکزی 
اجرائیه   ثبت خوی  اجرای  از طریق  که  اجرایی  ۹۶۰۰77۸  پرونده  بموجب  مستند   )
صادر نموده چون طبق گزارش  شماره ۱۳۹7۰۵۱۱۳۴۴7۰۰۳۰۴۹-۱۳۹7/۱۰/۱۸ مامور 
ابالغ  این ادره ادرس شما بشرح فوق شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شمارا برای 
ابالغ اجرائیه معرفی نماید لذا طبق درخواست وارده بشماره  ۱۳۹7۰۵۰۱۳۴۴7۰۱۰7۸۸- 
۱۳۹7/۱2/۰۱ بستانکار و باستناد ماده ۱۸ –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
مصوب تیرماه ۱۳۵۵ )اصالحی۸7/۶/۱۱(  مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار 
اگهی میشود و ۱۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت 
وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی 

پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس  اداره ثبت اسناد وامالک خوی-  پرویز سلیمانپور

مفقودی
 المثنی  برگ سبز وانت نیسان مدل ۸۳ با شماره موتور 2۵۳۰۳۶و شماره شاسی D۴۸2۰۴با شماره 

پالک ۱۴2ج۳۳ ایران ۸2 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

*کالسه پرونده :۳/۴۹۵/۹7* وقت رسیدگی ۹۸/۱/۱۹*ساعت :۱۱/۳۰ صبح
*خواهان : مریم عزیزی  با وکالت مرتضی کیانی فرد )تنکابن -نبش خیابان فرمانداری 

-ساختمان محرابی -طبقه دوم گروه حقوقی نیک اندیشان 
*خوانده : محمود شجاعی چراتی :مجهول االمکان *خو.استه :مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم شورای عمومی بخش نشتا نموده  که جهت رسیدگی به 
شعبه سوم  ارجاع گردید . که تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و به 
درخواست خواهان  و دستور شورا  و باستناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب  
یک نوبت در روزنامه  کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده    از تاریخ نشر آگهی  
ظرف یکماه  به دفتر شورا  مراجعه وبا اعالم نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم  را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند . 
دبیر مجتمع شورای حل اختالف نشتارود ) شعبه  سوم  قضائی    بخش نشتاء( 

آگهی
بدین وسیله به ۱-خانم مدینه جمشیدی فرزند علی شناسنامه شماره ۱۴2۳ با شماره 
ملی ۳۵۵۹۴۶۶7۱7صادره از بوشهر ساکن گتاب جنب شهرداری منزل علیمنش 2-آقای 
قربان فاضلی پور فرزند رمضانعلی شناسنامه شماره ۱۹۴2 با شماره ملی2۰۶۰۹7۴۴2۹ 
صادره از بابل ساکن بابل گتاب جنب شهرداری ۳-آقای سید باقر حسینی اصل فرزند 
غالمعلی شناسنامه شماره ۹ شماره ملی ۵۶۸۹۹۰۰۴27ساکن بابل خیابان گنج افروز 
کشاورز۳۳- امامت ۴ شهرک انقالب ابالغ می شود که بانک ملی شعبه موزیرج بابل به 
استناد قرارداد بانکی به شماره ۶۶۰۱۹۱۸۹۱۰۰۹جهت وصول مبلغ ۳۹۱/7۱7/۰۰۰ریال 
تا تاریخ ۹۶/۴/2۵به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ  مذکور تا روز تسویه کامل 
بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی و کالسه۹۶۰۰۳۸2 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرای مفاد اجراییه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۱۰ 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام نمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت م. الف ۹7/۱۰۰/۶۳2۱
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای علی کاظمی لکائی فرزند نجفعلی     بشرح درخواستی که به شماره 7۹۰/۹7/ش۵ ،این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیده 
حبیبه حسینی جیرنده فرزند سید ابوالقاسم  به شماره شناسنامه  ۳۹۳  صادره از   تنکابن    در  تاریخ 
۱۱/۱۸/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت 

آن  مرحوم  منحصر است به:  ۱-   آرش کاظمی لکائی فرزند متوفی
2- عاطفه کاظمی لکائی فرزند متوفی
۳- علی کاظمی لکائی همسر متوفی

۴- رقیه کریمی کالئی 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  5حکمی شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

*کالسه پرونده :۳/۴۹۳/۹7* وقت رسیدگی ۹۸/۱/۱۹*ساعت :۱۱ صبح
*خواهان : مریم عزیزی  با وکالت مرتضی کیانی فرد )تنکابن -نبش خیابان فرمانداری 

-ساختمان محرابی -طبقه دوم گروه حقوقی نیک اندیشان 
*خوانده : محمود شجاعی چراتی :مجهول االمکان *خو.استه :مطالبه وجه

خواهان دادخواستی تسلیم شورای عمومی بخش نشتا نموده  که جهت رسیدگی به 
شعبه سوم  ارجاع گردید . که تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و به 
درخواست خواهان  و دستور شورا  و باستناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب  
یک نوبت در روزنامه  کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده    از تاریخ نشر آگهی  
ظرف یکماه  به دفتر شورا  مراجعه وبا اعالم نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم  را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند . 
دبیر مجتمع شورای حل اختالف نشتارود ) شعبه  سوم  قضائی    بخش نشتاء( 

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقای سید کاظم موسوی کیتی سری دارای شناسنامه شماره 7-2۰۶۴۱۴۳۰۸ به شرح دادخواست 
به کالسه ۱۰/۱2۶۴/۹7از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان سید موسی موسوی کتی سریبه ش ش ۱-2۰۶۴۰۵۹۹۹7 در تاریخ ۹7/۱۱/2۸در 
اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته ورثه حین الفوت وی عبارتند از: ۱-  سید کاظم موسوی 
کتی سری  فرزند سید یونس و زینب به شماره شناسنامه 7 متولد ۱۳27 محل تولد با گل پسر 
متوفی   2- سید قاسم موسوی کتی فرزند سید یونس و هاجر به شماره شناسنامه ۳۳2 متولد 

۱۳۴۸ محل تولد بابل فرزند متوفی
۳-  سید مهدی موسوی کتی  فرزند هاجر به شماره شناسنامه ۳۳۳ متولد ۱۳۵2 محل تولد بابل 

فرزند متوفی 
۴-  سید زهرا موسوی کتی سری  فرزند هاجر به شما شناسنامه ۱۳2 متولد ۱۳۳2 محل تولد 

بابل فرزند متوفی
۵-  سیده انبیا ء موسوی کتی سری  فرزند هاجر به شماره شناسنامه ۵ متولد  ۱۳۴۱ محل تولد 

بابل فرزند متوفی
۶-  سیده فاطمه موسوی کتی سری  فرزند هاجر خانم به شماره شناسنامه ۳۳۱ محل تولد متولد 

۱۳۴7 محل تولد به فرزند متوفی 
7- سیده زهرا موسوی متی سری  فرزند سید یونس و هاجر خانم  شماره شناسنامه ۱۴۳متولد 

متولد ۱۳۵۵ محل تولد بابل فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

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

مفقودی 
ملی  شماره  با   ۶2 ۸۸۴ع۸۸۴ایران  انتظامی  شماره  به  بوس  مینی  هوشمند  کارت 
فر و  کبیری  بنام محمد علی  ۵۶۸۹۸۵۸۰۶۴و شماره کارت هوشمند 2۳2۹۳۱۱بنام 
حسین قلی زاده با شماره ملی ۵۶۸۹72۴۴۰۸با شماره هوشمند 2۱۶۴۱۳۱مفقود گردیده 

 بابل و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 دفترچه مینی بوس به اسم حسین قلی زاده با شماره ملی ۵۶۸۹72۴۴۰۸با شماره 

کارتکس یا دفترچه ۱۱۶۴۴مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

تاکید بر تزریق نوآوری در اقتصاد؛

رشد نسل بعدی استارتاپ ها 
در فناوری های پیشرفته

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی گفت: در بودجه 
سال ۹8، ۴۶0 میلیارد تومان ردیف بودجه به 
عنوان مشوق صادراتی دیده شده در حالی که 
سال گذشته 1200 میلیارد تومان برای این 

موضوع مصوب شده بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد الهوتی 
در جلسه رؤسای تشکل های صادراتی با رئیس 
فراکسیون صادرات مجلس شورای اسالمی، در 
جریان بررسی الیحه بودجه سال ۹8 کل کشور 
در صحن علنی مجلس اظهار داشت: موضوع 
الزامی شدن برگشت ارز حاصل از صادرات با 
روش های اعالمی بانک مرکزی، از مدت ها قبل 
مورد انتقاد فعاالن اقتصادی قرار داشت که در 
نهایت پس از برگزاری جلساتی که میان اتاق 
بازرگانی ایران و بانک مرکزی برگزار شده، دولت 
از مجلس درخواست کرد که اگر ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادی برنگردد، موضوع به 
عنوان خیانت در امانت مطرح شده و در یکی 
از بندهای الیحه بودجه سال ۹8 کل کشور 

گنجانده شود.وی افزود: بر این اساس دولت 
بنا بر دالیلی ترجیح داد که این مسئله از سوی 
مجلس مصوب شود تا از این طریق به خواسته 
به  متعهد  را  صادرکنندگان  و  رسیده  خود 
بازگشت ارز حاصل از صادرات کند، درحالی که 
صادرکنندگان بارها و بارها اعالم کرده اند که 
به هیچ عنوان مخالف بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به کشور نیستند و آن را یکی از الزامات 
کرد:  تصریح  می دانند.وی  خود  حیات  ادامه 
خوشبختانه در مراحل بررسی الیحه بودجه ۹8 
در مجلس، این بند حذف شده است و تالش 
با صادرکنندگان  بیشتری  تا همکاری  شده 
صورت گیرد. این در حالی است که با کمک 
معاونت امور مجلس اتاق بازرگانی ایران، این بند 
با مصوبه کمیسیون تلفیق حذف شده است.

به گفته الهوتی، امروز برگشت ارز حاصل از 
صادرات در قانون بودجه مصوب شده و اگر 
صادرکننده ای ارز را به چرخه اقتصاد برنگرداند، 

از مشوق های صادراتی نیز اجازه استفاده ندارد.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی گفت: در بودجه 
سال ۹8، ۴۶0 میلیارد تومان ردیف بودجه به 
عنوان مشوق صادراتی دیده شده در حالی که 
سال گذشته 1200 میلیارد تومان برای این 

موضوع مصوب شده بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد الهوتی 
در جلسه رؤسای تشکل های صادراتی با رئیس 
فراکسیون صادرات مجلس شورای اسالمی، در 
جریان بررسی الیحه بودجه سال ۹8 کل کشور 
در صحن علنی مجلس اظهار داشت: موضوع 
الزامی شدن برگشت ارز حاصل از صادرات با 
روش های اعالمی بانک مرکزی، از مدت ها قبل 
مورد انتقاد فعاالن اقتصادی قرار داشت که در 
نهایت پس از برگزاری جلساتی که میان اتاق 
بازرگانی ایران و بانک مرکزی برگزار شده، دولت 
از مجلس درخواست کرد که اگر ارز حاصل از 
صادرات به چرخه اقتصادی برنگردد، موضوع به 
عنوان خیانت در امانت مطرح شده و در یکی 
از بندهای الیحه بودجه سال ۹8 کل کشور 

گنجانده شود.وی افزود: بر این اساس دولت 
بنا بر دالیلی ترجیح داد که این مسئله از سوی 
مجلس مصوب شود تا از این طریق به خواسته 
به  متعهد  را  صادرکنندگان  و  رسیده  خود 
بازگشت ارز حاصل از صادرات کند، درحالی که 
صادرکنندگان بارها و بارها اعالم کرده اند که 
به هیچ عنوان مخالف بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به کشور نیستند و آن را یکی از الزامات 
کرد:  تصریح  می دانند.وی  خود  حیات  ادامه 
خوشبختانه در مراحل بررسی الیحه بودجه ۹8 
در مجلس، این بند حذف شده است و تالش 
با صادرکنندگان  بیشتری  تا همکاری  شده 
صورت گیرد. این در حالی است که با کمک 
معاونت امور مجلس اتاق بازرگانی ایران، این بند 
با مصوبه کمیسیون تلفیق حذف شده است.

به گفته الهوتی، امروز برگشت ارز حاصل از 
صادرات در قانون بودجه مصوب شده و اگر 
صادرکننده ای ارز را به چرخه اقتصاد برنگرداند، 

از مشوق های صادراتی نیز اجازه استفاده ندارد.

کاهش74۰میلیاردی تومانی
 مشوق صادراتی۹۸

اجرای طرح اشتغال روستایی 
نیازمند تخصیص منابع 



 دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود 
عمل کنید.

ناپلئون هیل

سخن حکیمانه

ساقیا برخیز و در ده جام را
خاک بر سر کن غم ایام را   

 ساغر می بر کفم نه تا ز بر
برکشم این دلق ازرق فام را   

امروز با حافظ

کتاب داستان های برگزیده جایزه 
ارغوان چاپ شد

روزهای  »آخرین  کتاب   
داستان های  شامل  سال« 
برگزیده اولین جایزه ارغوان 
منتشر  مرکز  نشر  توسط 
به  شد.  نشر  بازار  راهی  و 
گزارش خبرنگار مهر، کتاب 
سال«  روزهای  »آخرین 
جایزه  دوره  اولین  برگزیده  داستان های  شامل 
ارغوان با گردآوری اوژن حقیقی، به تازگی توسط 
است.  شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر  مرکز  نشر 
داستان های کتاب پیش رو، همگی درباره موضوع 
عنوان  به  که  هستند  سال  پایان  هوای  و  حال 
انتخاب  ارغوان  ادبی  اولین جایزه  موضوع اصلی 
شده بود. عنوان کتاب هم از همین موضوع گرفته 
داستان   ۱۰ سال«  روزهای  »آخرین  است.  شده 
کوتاه برگزیده جایزه ارغوان را به ترتیب رتبه هایی 
این  از  پیش  می گیرد.  بر  در  کرده اند،  کسب  که 
به قلم احمد پوری  داستان ها هم مقدمه کوتاهی 
عضو هیات داوران این جایزه نوشته شده است. 
کتاب  این  داستان های  در  آن چه  پوری،  گفته  به 
این  و  بومی  حوادث  بازتاب  است،  توجه  قابل 
مساله است که نویسندگان کم تر تسلیم جریانات 
رایج و تکراری داستان های کوتاه روز شده اند. به 
این ترتیب می شود در آثارشان استقالل و طراوت 
همچنین  پوری  کرد.  مشاهده  را  نویسنده  سبک 
معتقد است در داستان های این مجموعه، موضوع 
خوبی  عزیمت  نقطه  تعیین شده،  پیش  از  مایه  یا 

برای نویسنده و حرکت داستان شده است.
پس از متن ۱۰ داستان و در پایان کتاب، گزارش 
خردادماه  که  شده  درج  ارغوان  جایزه  دبیرخانه 

امسال در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
این کتاب با ۱۱2 صفحه، شمارگان ۸۰۰ نسخه و 

قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح 5/1۸   طلوع آفتاب 6/۴1 
اذان ظهر 12/1۸  اذان مغرب 1۸/13

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

رونمایی از پوستر رسمی »بهشت گمشده«

 به گزارش  پیام زمان از مشاور رسانه ای، پوستر رسمی 
فیلم سینمایی »بهشت گمشده« به کارگردانی حمید سلیمیان 
و تهیه کنندگی محمدصادق آذین با طرحی از محمد روح 

االمین رونمایی شد.
اکران عمومی این فیلم از چهارشنبه 7 اسفندماه به سرگروهی 
پردیس باغ کتاب در سینماهای سراسر کشور آغاز خواهد 

شد.
فرامرز قریبیان، افشین هاشمی، افسانه پاکرو، متین ستوده، 

محمدهادی قمیشی، رویا شریف، با حضور نیره فراهانی و کاوه خداشناس، معرفی 
محمدحسین خرسندی فرد و چهره های خردسال محمدمهدی احدی، شکیبا 
فرمانی، یاشار سلیمانی و ریحانه شهرامی فر ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل 
می دهند. در خالصه داستان »بهشت گمشده« آمده است: »عیسی برای یافتن راه 

نجات آیدا، سفری را در قصه ای پرماجرا آغاز می کند...«

 تصویر ۱۱ چهره مردمی سال بر تابلوهای
 شهر نقش می بندد

تصویر ۱۱ چهره برگزیده برنامه »فرمول یک« شبکه یک 
تلویزیون با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران، در روزهای آخر زمستان، بر تابلوهای شهر نقش 
می بندد. به گزارش پیام زمان از  رسانه خبری سازمان 
فرهنگی هنری شهرداری تهران، برنامه فرمول یک که با 
اجرای سیدعلی ضیا روی آنتن شبکه می رود، در ویژه 

برنامه نوروزی خود قصد دارد از میان ۱۱ گزینه نهایی با رای مردمی »چهره سال« 
را انتخاب کند. سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز در این انتخاب، علی ضیا 
را همراهی می کند و به زودی تابلوهای شهری به تصویر و کد این چهره ها آذین 
می شوند.   رسیدن به این ۱۱ گزینه نهایی اما مراحل زیادی را پشت سر گذاشته 
است چرا که چهره سال این بار نه از میان »سلبریتی ها، هنرمندان و ورزشکاران« 
که از میان »چهره های مردمی و اجتماعی« انتخاب خواهند شد.   علی ضیا درباره 
ایده این اتفاق گفت »هنرمندان، مدال آوران ورزشی، نفرات برتر کنکور، المپیادها و 
جشنواره ها و... در جای خود و به مرور از سوی مسئوالن نقدیر می شوند، ولی در 
حوزه اجتماعی، افرادی که فعالیت های عام المنفعه و خیرخواهانه انجام می دهند کمتر 
به چشم رسانه ها می آیند. بنابراین هدف ما این بود که کاری کنیم تا برای ترویج 

فرهنگ کار خیر در تلویزیون قدمی برداریم.«

خبر

یک استاد تاریخ دانشگاه خوارزمی با 
اشاره به روز پنجم اسفند که مصادف با 
جشن سپندارمذگان یا روز عشق ایرانی 
فرشته ای  نام  سپندارمذ  گفت:  است، 
و  درخت ها  زمین،  موکل  که  است 
جنگل هاست و در نوشته های تاریخی 
پیشینیان از آن به عنوان فرشته نگهبان 

زمین و زنان یاد شده است.
حسین محمدی  با اشاره به نامگذاری 
پنجم اسفند ماه به نام روز سپندارمذگان 
گفت: اسفندارمذ نام ماه دوازدهم در 
بوده  باستان و زرتشتیان  ایران  دوران 
است و سپندارمذ نام فرشته ای است که 
موکل زمین، درخت ها و جنگل هاست 
و در نوشته های تاریخی پیشینیان از آن 
به عنوان فرشته نگهبان زمین و زنان یاد 

شده است.
برخی  در  کرد:  خاطرنشان  محمدی 
منابع اشاره شده که این روز را مردان 
به پاس زحمات همسر خود جشن 
تهیه  هدیه  خود  زنان  برای  و  گرفته 
را  عبارتی عشق و عالقه خود  به  و 
ادامه  می کردند.وی  ابراز  همدیگر  به 
به ایسنا گفت: به واقع می توان گفت 
که روز سپندارمذگان، ولنتاینی ایرانی 

آن  از  بسیار  البته  می شود  محسوب 
عمیق تر و پرمعناتر است.

این استاد تاریخ دانشگاه خوارزمی در 
ادامه گفت: این جشن به پیشینه فرهنگ 
ایران باستان و زرتشت بر می گردد و 
زمان اصلی برگزاری این جشن در بین 
ایرانیان باستان همان پنجم  اسفند ماه 

بوده است ولی به اشتباه بعضی از منابع 
تاریخ روز سپندارمذگان را 2۹ بهمن 

ماه ذکر کرده اند.
وی اظهار کرد: قدیمی ترین گزارشی 
که از سپندارمذگان وجود دارد درآثار 
ابوریحان بیرونی است، بیرونی از پنجم 
اسفند به به عنوان روز نگهدارنده و 

حافظ زن و زمین و حتی روز زن یاد 
کرده است.

روز  کرد:  اظهار  تاریخ  استاد  این 
سپندارمذگان پس از ایران باستان در 
مقاطع مختلف تغییراتی کرده اما این 
باز  افتاده  که  اتفاق هایی  تمام  با  روز 
هم در بین فرهنگ ایرانیان باقی مانده 

است.
وی با بیان اینکه اصل این جشن مربوط 
به نگهدار زنان و زمین است افزود: این 
سوال پیش می آید که چرا در کنار کلمه 
زن از کلمه زمین نیز استفاده می شود، 
برای پاسخ اینطور می توان گفت که در 
و  تولیدکننده  نقش  زمین  اسطوره ها، 
آفرینش را دارد مانند زن که فرزندی را 
به دنیا می آورد و آن را پرورش می دهد 
و در نتیجه امشاسبند که مقامی باالتر 
از فرشته ها دارد وظیفه نگهداری از دو 

عنصر زمین و زن را دارد.
محمدی در پایان بیان کرد: جشن های 
ایرانی اگر به شیوه ای درست در بین 
مردم بیان شوند و از طریق صداوسیما 
و رسانه های ملی به آن پرداخته شود 
قطعاً خیلی بهتر از جشن های غربی 
مطرح  دلیل  به  امروزه  اما  می شود 
تبلیغ  و  ایرانی  جشن های  نشدن 
فراوان جشن های غربی در رسانه های 
سمت  به  جوانان  برخی  اجتماعی، 
ولنتاین  روز  و  رفته  غرب  فرهنگ 
از سپندارمذگان می شناسند  بیشتر  را 
روز  از  جزئی  اطالعاتی  حتی  و 

سپندارمذگان هم ندارند.

کاریکاتور

لیندا کیانی به فهرست بازیگران سریال نمایش خانگی »مانکن« 
پیوست.به گزارش رسیده، لیندا کیانی که پیش از این سابقه 
حضور در سریال هایی مانند »روز حسرت«، »وضعیت سفید« و 
»دلدادگان« و فیلم هایی چون »ماجرای نیمروز«، »انزوا« و »دیدن 
این فیلم جرم است! « را در کارنامه خود به ثبت رسانده است، در 
اولین حضورش در نمایش خانگی مقابل دوربین سریال »مانکن« 
می رود.حسین سهیلی زاده و ایرج محمدی پس از همکاری 
در سریال هایی مانند »دلنوازان« و » ترانه مادری« در تازه ترین 
حضور مشترکشان به ترتیب کارگردانی و تهیه کنندگی سریال 
نمایش خانگی مانکن را برعهده گرفته اند. مجموعه »مانکن« در 
2۶ قسمت به قلم بابک کایدان نگاشته شده و در خالصه داستان 
این مجموعه آمده است: همیشه عشق های بزرگ و زیبا، دشمنان 
بزرگ و مخوف داشته اند. تولید سریال »مانکن« پس از تکمیل 

فهرست بازیگران آغاز خواهد شد.

 لیندا کیاین به »مانکن« 
پیوست

۹۰درصد اکرگران از خوردن گوشت محرومند

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
از  هنرمندان  استقبال  اینکه  بیان 
افزایش  فجر  تجسمی  جشنواره 
یافته است، اظهار کرد: هنرمندان 
در جشنواره امسال حضور خوبی 
داشتند و این حضور در مقایسه با 
سال های قبل افزایش یافته است.

درباره وضعیت  ایسنا  با  گفت وگو  در  سیدعباس صالحی 
رونق جشنواره تجسمی فجر و جایگاه جشنواره در میان 
تجسمی  جشنواره  کرد:  خاطرنشان  عرصه،  این  هنرمندان 
با توجه به  امسال فضای خیلی وسیعی در اختیار دارد و 
نیز در این جشنواره استفاده شده،  اینکه از فضای گالری 
فضای واسطه ای برای عرضه حراج و فروش آثار هنرمندان 

پدید آمده است.
فجر  در جشنواره  آثار عرضه شده  تعداد  اینکه  بیان  با  او 
امسال افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: امسال هنرمندان 
جشنواره  در  خوبی  مشارکت  و  حضور  تجسمی  عرصه 
داشتند و در مقایسه با سال های قبل حضور آنها با افزایش 

مواجه بوده است.
یازدهمین جشنواره تجسمی فجر هم اکنون در حال برگزاری 

است و تا ۱۵ اسفند ماه ادامه دارد.

جشنواره تجمسی واسطه 
حراج و فروش آاثر هرنمندان 

فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
صنایع دستی و گردشگری گفت: 
بسته ارزان سفر در نوروز ۹۸ کلید 
استفاده  با  گردشگران  می خورد، 
از حمل و نقل ریلی و اقامت در 
بومگردی ها می توانند از این بسته 

سفر استفاده کنند.
سازمان  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  از  به گزارش 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، علی اصغر مونسان 
با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره برنامه های این 
سازمان برای ایام نوروز، توضیح داد: ستادهای خدمات سفر 
که به شکل دائمی در طول سال فعال هستند از یک ماه قبل 
به شکل مستمر و جدی در استان ها به ریاست استانداران و در 

سطح ملی جلسات خود را تشکیل داده اند.
مونسان افزود: بیش از 27 دستگاه در ایام نوروز آماده ارائه 
خدمت به گردشگران هستند، کنترل و نظارت بر قیمت ها در 
این ایام وجود دارد و خوشبختانه با همراهی بخش خصوصی 
و هتل ها، امسال هم در تعطیالت نوروز افزایش قیمت در این 
بخش را نخواهیم داشت. همچنین نوروزگاه ها در تمام استان ها 
با هدف معرفی آداب و رسوم و ایجاد فضایی شاد و بانشاط 

برپا خواهد شد.

 هتل ها نوروز
 گران منی شوند

پنجم اسفند، روزی برای عشق؛

سپندارمذگان، ولنتاینی ایرانی

جشنواره  دوازدهمین  اصلی  بخش  داوران 
بین المللی فیلم۱۰۰ معرفی شدند.

عمومی  روابط  از   زمان  پیام  گزارش  به 
جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰؛ رضا میرکریمی، 

بهروز  قیدی،  منیره  مهدویان،  محمدحسین 
شعیبی و بیژن میرباقری اعضای هیات داوری 
تشکیل  را  جشنواره  دوره  این  اصلی  بخش 

می دهند.
میرکریمی  رضا  است:  آمده  خبر  این  در 
پردیس  از  گرافیک  رشته  فارغ التحصیل 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران متولد ۱۳۴۵ از 

زنجان است. 
بابل  از   ۱۳۶۰ متولد  مهدویان  محمدحسین 
سینما  کارشناسی  مدرک  دارای  او  است. 
و  سوره  دانشگاه  از  کارگردانی(  )گرایش 

از  تهیه کنندگی  ارشد  کارشناسی  همچنین 
برای  مهدویان  است.  سیما  و  صدا  دانشگاه 
ساخت فیلم »ایستاده در غبار« سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر ۱۳۹۴ را نیز 

دریافت کرد. 
بهروز شعیبی )متولد ۱۳۵۸ در مشهد( است. 
او برای کارگردانی فیلم »دهلیز« برنده سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم سی و یکمین جشنواره 
فیلم فجر در بخش نگاه نو )مسابقه فیلم های 

اول( شد. 
بیژن میرباقری متولد ۱۳۴7 در تهران. او فارغ 

التحصیل رشته فیلمبرداری سینما از دانشگاه 
هنر است. فعالیتش را از ۱۳۶۴ آغاز و به عنوان 
مربی نقاشی در مرکز آفرینش های هنری کانون 
کار  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
پرداخت، همچنین وی انیماتور فیلم »نقلی و 
بلورهای برف« و دستیار عروسک ساز در فیلم 

»همبازی« بوده است.
دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم ۱۰۰ به 
همت حوزه هنری و به دبیری علی قربانی طی 
روزهای ۸ تا ۱۰ اسفند در پردیس سینمایی 

آزادی – تهران برگزار می شود.

معرفی داوران رویداد 
سینمایی جشنواره 
فیلم 100


