
 عدم پاسخگویی معاون شهردار تهران
به آتش سوزی پله های برقی مترو

عضو سابق شورای شهر تهران نسبت به اظهارت معاون 
حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران درخصوص افتتاح 
مجدد خط ۷ انتقاد کرد و گفت: معاون شهردار تهران فعاًل 

پاسخگوی پله های برقی آتش گرفته در انبار باشد.
ابوالفضل قناعتی اظهار کرد: من از آقای پورسیدآقایی 
این سؤال را دارم که دلیل وی چیست که افتتاح خط ۷ 
مترو تهران دلیل سیاسی داشته است؟ آیا منظور معاون 
شهردار این است که جریان اصولگرایی با سیاسی کاری با 
آنکه مترو دارای اش��کاالت فنی بوده خط را افتتاح کرده 
اس��ت تا توان خود را به رخ بکشد و به صورت تبلیغاتی 
دست به فعالیت بزند؟ در این صورت سؤال من این است 
که آیا دوستانی که این ادعا را دارند ایراد فنی را برطرف 
کرده اند؟ مش��خص اس��ت که طی این یک س��ال هیچ 
ایرادی از این خط برطرف نش��ده اس��ت و همان حالت 
یکسال قبل حفظ شده است و تا از این طریق بگویند که 

ما خودمان خط ۷ مترو را افتتاح کردیم.
وی افزود: به نظر بنده این اقدام سیاس��ی اس��ت 
ن��ه اقدام مدیریت قبلی در افتت��اح مترو. مضافاً اینکه 
حت��ی 10 تا12 ت��ا پله برقی هم ب��رای خطوط مترو 
گرفته شده بود که در انبار نگهداری کردند و به دلیل 
اینکه در زمان وی درست نگهداری نشد در انبار آتش 
گرفتند. وی باید پاسخگوی پله های برقی آتش گرفته 
باش��د. االن بنده این سوال را از معاون شهردار تهران 
دارم که آیا ش��ما سیستم تهویه و سیگنالینگ خط ۷ 
مترو را راه ان��دازی کردید؟ و یا اینکه چه کاری انجام 
دادید که افراد قبلی انجام ندادند و آیا رعایت مباحث 
فن��ی را انجام دادید که در قبل صورت نگرفته و برای 

تبلیغات سیاسی و خودنمایی کار انجام دادند؟
قناعت��ی همچنین گفت: اگر حرکت و کار ش��ما 
برای خودنمایی و سیاس��ی نبوده اس��ت، پس در این 
4 کیلومتر چه چیزی را افتتاح و اضافه کردید؟ مضافاً 
اینکه نظر کارشناسی و دستگاه ناظر مبنای تایید فنی 
اس��ت و نه نظر پورس��یدآقایی. ناظر نیز در آن مقطع 
زمان��ی گفته اس��ت که این خط با زم��ان 45 دقیقه و 
یا با زمان 30 دقیقه مش��کلی ن��دارد که قطارها تردد 
کنند و این س��خن را با همان وضعیت فنی یعنی نبود 
س��یگنالینگ و تهویه بیان کرده بود که با این شرایط 
مشکلی با زمان 35 تا40 دقیقه ندارد. در آن زمان نیز 
ما قطار زیادی نداش��تیم و اگر سیستم سیگنالینگ و 
تهویه درست شده بود، چون قطار نداشتیم، بهتر از این 

هم نمی توانستیم زمان را کم کنیم.  تسنیم

دیدگاه

آمار فروش فیلم های روی پرده
»هزارپا« پرفروش ترین فیلم هفته

سینمای ایران در هفته ای که گذشت فروش خوبی 
را تجربه کرد، فروشی که با افزایش تیزرهای تلویزیونی 
برای برخی از فیلم ها محس��وس تر بودند و این فیلم ها 

توانستند مخاطبان بیشتری را جذب کنند. 
فیلم های سینمایی »هزارپا« با حدود 4 میلیارد و 
۹00 میلیون تومان، »تگزاس« با حدود 4۷0 میلیون 
تومان و »خاله قورباغه« با حدود 100 میلیون تومان 
فروش، توانستند رتبه اول تا سوم پرفروش های هفته 

گذشته را کسب کنند. 
در ادامه جدیدترین آمار کل فروش فیلم ها را مشاهده 
می کنی��د: »هزارپا« 13 میلی��ارد و ۸50 میلیون تومان، 
»تگزاس« 13 میلیارد و ۷00 میلیون تومان، »فیلشاه« ۸ 
میلیارد و 200 میلیون تومان، »خجالت نکش« 4 میلیارد 
و ۶00 میلیون تومان، »عصبانی نیستم« 3 میلیارد و ۷00 
میلیون تومان، »دش��من زن« 3 میلیارد و 3۸0 میلیون 
تومان، »چهارراه اس��تانبول« 3 میلی��ارد و 350 میلیون 
توم��ان، »دلم میخواد« 1 میلیارد و 5۸0 میلیون تومان، 
»دارک��وب« 1 میلیارد و 300 میلی��ون تومان، »به وقت 
خماری« 1 میلیارد و ۶5 میلیون تومان، »خاله قورباغه« 
1 میلی��ارد و 5۶ میلیون توم��ان، »در وجه حامل« 1۸2 
میلیون تومان، »شماره 1۷سهیال« 135 میلیون تومان، 
»کاتیوش��ا« 120میلیون تومان، »م��رداد« ۹5 میلیون 

تومان و »من دیوانه نیستم«40 میلیون تومان.
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امید سهرابی

چند سالی می شود  جــم ب����رنام��ه جــام  ک��ه 
»خندوانه« از شبکه »نسیم« روی آنتن 
م��ی رود. برنام��ه ای که در ابت��دا برخی 
تصور می کردند م��دت کوتاهی به روی 
آنت��ن م��ی رود و س��پس مانن��د همه 
برنامه  های تلویزیونی به اتمام می رسد و 
به تاریخ می پیونند. حال حدود 5 س��ال 
اس��ت که این برنامه پخش می ش��ود و 

۸00 قسمت از آن تولید شده است.
ایده ای که رامبد جوان از سال ۸2 
در ذهن داشت و شاید خودش هم تصور 
نمی کرد که روزی بتواند جامه عمل بر 
تن ایده اش بپوشاند، اما باالخره در 21 
خردادماه ۹3 عملی ش��د و درس��ت از 
همین نقطه بود که »خندوانه« ش��کل 
گرفت. عناصری مانند داشتن اتاق فکر، 
ایده  فکر شده و فرم نو، به سرعت باعث 
ش��د »خندوانه« س��ر زبان ه��ا بیفتد و 

تحسین آرای عمومی را جذب کند.
این برنام��ه بعد از اینکه توانس��ت 
محبوبیت خ��ود را در می��ان مخاطبان 
تلویزیون تثبیت کند، به س��مت تربیت 
کمدی��ن گام نه��اد، حرکتی که ش��اید 
به می��زان اس��تارت خ��ود »خندوانه« 
حساس و دشوار بود؛ اما اعضای شورای 
سیاست گذاری »خندوانه« می خواستند 
که این اتفاق رقم زده شود. دست آخر در 
سال ۹۶ بود که جمع بندی »خندوانه« به 
»خنداننده شو« رسید و بعد از گزینش ها، 
افرادی برای این امر انتخاب ش��دند و با 

یکدیگر مسابقه دادند.
فلش بکی ب��ه یک��ی از برنامه های 
»خندوان��ه« بزنیم، درس��ت ش��بی که 
پیمان معادی بعد از پیگیری های بسیار 
رامبد جوان به این برنامه تلویزیونی آمد. 
معادی که چند وقتی بود می دانس��ت 
ج��وان و تیمش به دنبال اجرایی کردن 
»خنداننده ش��و« هس��تند، در آن شب 
کتابی به رامبد جوان هدیه کرد، کتابی 
که توسط جودی کارتر نوشته شده بود 
و در عی��ن مینیمال و کم حجم بودنش 
اطالعات بسیار دقیق و جامعی از اجرای 

یک استندآپ کمدی را ارائه می کرد.
در آن ش��ب جوان از هدیه معادی 
بسیار خوشحال ش��د، چراکه او با این 

کت��اب دس��تور عمل حرکت��ی بزرگ 
را در دس��تان رامب��د جوان ق��رار داد. 
کتاب با س��رعت ترجمه ش��د و تحت 
عنوان »خنداننده ش��و« به چاپ رسید 
و توزیع ش��د، البته بگذری��م از اینکه 
برخ��ی از منتق��دان ق��راردادن عکس 
رامبد ج��وان روی جلد ای��ن کتاب را 
حرکتی نادرس��ت دانستند، چراکه این 
کتاب تنها پیش��گفتاری یک صفحه ای 
از جوان داشت و مابقی حاصل زحمات 

و تجربیات جودی کارتر بود.
در  کتاب »خنداننده ش��و« حدوداً 
میانه برگزاری مسابقه استندآپ کمدین 
توزیع شد؛ اما اش��کان خطیبی، رامبد 
جوان، شقایق دهقان و حسن معجونی 
که مربیان س��ری اول »خنداننده شو« 
بودند، به طور کامل بر این کتاب تسلط 
داشتند و طبق همین کتاب شاگردان 
خ��ود را آموزش دادند. س��ری اول این 
مس��ابقه با همه خوبی ها و بدی هایش 

سال گذشته به پایان رسید. 
چن��د وقتی اس��ت که س��ری دوم 
مسابقه »خنداننده شو« آغاز شده است، 
مس��ابقه ای که این بار به نظر می رس��د 
ک��ه با نظم بهت��ری جلو م��ی رود، ولی 
هنوز روی ریل نیفتاده اس��ت. شاید بد 
نباشد در ادامه نکات حائز اهمیت کتاب 
»خنداننده شو« نوشته جودی کارتر را که 
مرجع اصلی مسابقه استندآپ کمدی در 

»خندوانه« است، مطرح کنیم.
 دو عنصر برای خنداندن مخاطب 
نیاز است: 1- انگیزه کافی برای خنداندن 
مخاطب 2- شناختن استعدادهای بالقوه 

وجودتان. )صفحه 1۷(
 ۶ توجیه بی اس��اس  ب��رای نرفتن 
کمدی��ن روی صحنه:1- می ترس��م 2- 
خجالت می کشم 3- قیافه و تیپ جذابی 
ندارم 4- چاق یا زش��تم 5- بلد نیس��تم 
طنز بنویسم ۶- وقتی جلوی مخاطب قرار 
می گیرم خشکم می زند.)صفحه 20 تا 22(

 5 راز ب��زرگ ب��رای خندان��دن 
مخاط��ب: 1- جوك تعری��ف نکنید 2- 
داستان نگویید 3- س��عی نکنید بامزه 
باش��ید 4- جدی باشید 5- آرام باشید.

)صفحه2۶ تا31(
 پیامت��ان را صری��ح و صادقانه 

مطرح کنید. )صفحه 33(
 داستان های بامزه معموالً جواب 

نمی دهد. )صفحه 33(

 هر پنج خط مقدمه باید حتماً یک 
ضربه خنده دار داشته باشد. )صفحه 50(

 الزم نیست مانند یک دلقک رفتار 
کنید تا مخاطب را بخندانید. )صفحه 3۶(
 کمدی یک کس��ب و کار جدی 
است، به این معنی که مثل یک جراح باید 

دقت عمل داشته باشید. )صفحه 3۸(
 بداهه پردازی کنی��د؛ اما تحت 
چهارچوبی مشخص. بداهه پردازی باید 
اول، وس��ط و پایان بندی داشته باشد. 

)صفحه 42(
 فهمیدن اجرای ش��خصی دیگر 
به ش��ما کمک می کند تا راه خودتان را 

کشف کنید. )صفحه 4۸(
 ت��رس از حض��ور روی صحنه 
درمانی ندارد؛ اما به محض حضور روی 

صحنه از بین می رود. )صفحه 32(
 احساس��ات مصنوعی نداش��ته 
باشید، احساسات مصنوعی مخاطب را 

دلزده می کند. )صفحه 40(
 ه��ر کمدی��ن بای��د با مس��ائل 
خنده داری که تعریف می کند، جهان بینی 

خود را مطرح کند. )صفحه 51(
 از جم��الت و کلم��ات رکیک و 
اروتیک استفاده نکنید، چراکه این موضوع 
باع��ث دلزدگی مخاطب می ش��ود. تنها 
کمدین های تنبل از شوخی های رکیک و 

اروتیک استفاده می کنند. )صفحه 44(
 معموالً ب��رای خندین مخاطب 
باید نگاهی متضاد بین مقدمه و ضربه 
وجود داشته باشد. )صفحه ۶0 تا ۶۶(

 همیش��ه اس��تندآپ باید در اوج 
ش��وخی به پایان برس��د، بخاطر همین 
همیشه بهترین و خنده دار ترین شوخی 
خود را در پایان اجرا کنید. )صفحه 5۷(

در جمع بن��دی بای��د گف��ت ک��ه 
س��ازندگان »خندوان��ه« ک��ه در ابتدا 
هدف بزرگی را تدوی��ن کردند و برای 
رس��یدن به هدفش��ان کتاب »جودی 
کارت��ر« را نصب العین قرار داده اند؛ اما 
در سری دوم این مسابقه در حال گذر 
از قاعده و قانونی هس��تند که خود در 

ابتدا برای کارشان تدوین کرده اند.
جودی کارتر در کتابش به صراحت 
می گوی��د تنه��ا کمدین ه��ای تنبل از 
ش��وخی های اروتیک و رکیک استفاده 
می کند؛ ام��ا این موضوع چه میزان در 
مسابقه »خنداننده شو« مورد توجه قرار 

می گیرد؟!  فارس

یک  خالی  ج��ای  برای شهرنــوشت جامع  قانون 
حمایت از ک��ودکان و نوجوانان همواره 
احس��اس می ش��د و برخی معتقدند با 
تصویب الیحه حمایت از حقوق کودکان 
و نوجوانان این مهم تحقق پیدا می کند.

کودکان و نوجوانان در زمره اقشار 
آسیب پذیر تعریف می ش��وند که الزم 
اس��ت قوانین و مق��ررات خاصی برای 

حمایت از آنها تدوین و اجرا شود.
هرچند قانون ۹ ماده ای حمایت از 
کودکان و نوجوانان س��ال ۸1 تصویب 
ش��د و در آن اقدام بدی��ِع جرم انگاری 
کودك آزاری به عنوان جرمی که نیازی 
به ش��اکی خصوص��ی ن��دارد، صورت 
گرفت و در قوانین مختلف نیز قوانینی 
ویژه کودکان و نوجوانان وضع شده بود 
اما جای خالی ی��ک قانون جامع برای 
حمایت از کودکان و نوجوانان همواره 

احساس می شد.
ق��وه قضاییه برای پر ک��ردن این 
 ۸۸ س��ال  اردیبهش��ت ماه  در  خ��الء 
الیحه ای با عن��وان حمایت از کودکان 
و نوجوان��ان در 54 ماده به دولت ارائه 
کرد الیح��ه ای که فراز و نش��یب های 
فراوانی در دول��ت و مجلس طی کرد. 
مواد این الیحه در بررسی دولت به 4۹ 
م��اده کاهش یافت و س��پس مردادماه 
س��ال ۹0 در کمیس��یون لوایح دولت 
دهم به تصویب رس��ید و 2۸ آبان ماه 

همان سال، به مجلس ارسال شد.
ای��ن الیحه در مجلس به خصوص 
در مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اسالمی بررسی ش��د و باالخره آذرماه 
س��ال ۹۶ در کمیس��یون حقوق��ی و 
قضایی مجلس تصویب شد و در نوبت 

صحن قرار گرفت.
رومیان��ی  قره س��ید  میره��ادی 
مع��اون حقوقی و ام��ور مجلس وزارت 
دادگس��تری 31 تیرم��اه از نظر موافق 
نمایندگان مجلس برای اولویت دادن به 
بررسی الیحه حمایت از حقوق کودکان 

و نوجوانان در مجلس خبر داد.
کلی��ات این الیح��ه دوم مردادماه 
سال جاری با 15۸ رای موافق، 1۸ رای 
مخال��ف و 10 رای ممتن��ع از مجموع 
222 نماینده حاضر تصویب شد و چند 
ماده نی��ز تاکنون ب��ه تصویب مجلس 
رسیده است از جمله آنکه تشکیل دفتر 
حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه 
به منظور ایجاد زمینه های همکاری با 
سایر نهادها، تهیه گزارش های موردی 
ی��ا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات 
آماری و اطالعاتی، پایش و ارزش��یابی 
فعالیت های دفاتر استانی و شهرستانی 
درخص��وص اج��رای ای��ن قان��ون، به 
تصویب نمایندگان رسید و مواد دیگر 
ای��ن الیحه 51 م��اده ای به جلس��ات 
آینده موکول شد، الیحه ای که پس از 
تصوی��ب آن، قانون حمایت از اطفال و 

نوجوانان سال ۸1 ملغی خواهد شد.
ماده دیگر تصویب شده این الیحه 
ماده ۷ اس��ت که براس��اس آن هر یک 
از والدی��ن، اولیاء یا سرپرس��تان قانونی 
اطف��ال و نوجوانان، مکلفن��د موجبات 
تحصی��ل آن��ان را فراهم نماین��د و در 

صورت اس��تنکاف با وجود فراهم بودن 
ش��رایط برای بار اول ملزم به انجام این 
تکلیف می شوند و برای بار دوم به جزای 
نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی 
به ج��زای نقدی درجه ش��ش محکوم 
می شوند. به موجب تبصره ماده فوق، در 
صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان 
قانونی، به تش��خیص دادستان، وزارت 
آموزش و پرورش و س��ازمان بهزیستی 
کش��ور مکلفند امکان��ات الزم را برای 
تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم کنند.

حقوقدانان، فعاالن حقوق کودك، 
نماین��دگان مجلس و جامعه شناس��ان 
پیرام��ون ای��ن الیح��ه، جام��ع بودن 
آن، همپوش��انی برخ��ی م��واد آن ب��ا 
قوانین موجود و چندین مس��ئله دیگر 
نظرات��ی دارند ک��ه به تناس��ب آن را 
بیان کرده اند؛ برخ��ی معتقدند الیحه 
جوابگوی بس��یاری از مشکالت موجود 
اس��ت و یا اینکه با تصویب این الیحه 
آس��یب های ح��وزه ک��ودکان کاهش 
چش��مگیری خواهد داشت و در مقابل 
برخی ایراداتی نسبت به الیحه دارند و 
معتقدند به ص��رف تصویب یک قانون 
نمی ت��وان انتظ��ار کاهش چش��مگیر 
آسیب های حوزه کودکان را داشت و یا 
اینک��ه در اولویت قرار گرفتن یک باره 
این الیحه به دلیل فشارهای رسانه ای 
ناش��ی از چند مورد اخیر کودك آزاری 

بوده است.  فارس

امام صادق علیه السالم:
 سه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند:

امنّیت، عدالت و آسایش.
تحف العقول، ص 320

استاندار کرمانشاه گفت: ۸00 واحد  ی مسکونی ش��امل شهری و روستایی پیگیــــر
به دنبال زلزله تازه آباد نیازمند تعمیر هستند.

هوشنگ بازوند در گزارش وضعیت مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه اظهار داشت: در زلزله 5.۹ ریشتری که 
در منطقه تازه آباد رخ داد 2۸0 نفر مصدوم ش��دند که به  

صورت سرپایی مداوا شدند.
وی با بیان اینکه در اثر زلزله 5.۹ ریش��تری بر 101 
خانه خسارت وارد شده است، افزود: ۸00 واحد مسکونی 
نیازمند تعمیر اس��ت که از این تع��داد ۶00 خانه داخل 

شهری و 200 خانه در روستا نیازمند تعمیر هستند.
معاون  بنیاد مس��کن با بیان اینکه باید بازسازی این 
مناطق آس��یب دیده باید تا قبل از آغاز فصل س��رما باید 
بازس��ازی و تعمیر ش��وند، افزود: اکنون 1000 واحد در 

مناطق زلزله زده نیازمند ترمیم و بازسازی است.
اس��تاندار کرمانش��اه گفت: درصورتی که در مناطق 
زلزله زده نیازمند به  چادر یا کانکس شدند مدیریت بحران 
با صالحیت خودش��ان می توانند اقالم م��ورد نیاز مناطق  

زلزله زده را از طریق سازمان هالل احمر تامین کنند.
بازون��د درخص��وص آس��یب ب��ه مناطق دام��ی در 
مناطق زلزله زده در اس��تان کرمانش��اه گف��ت: معاون اول 
رئیس جمه��ور200 میلیون تومان برای بازس��ازی جایگاه 
دام��ی در مناط��ق زلزله زده ابالغ کرده  اس��ت. وی با بیان 
اینکه بانک ها به میزان س��ه میلیون تومان وام بالعوض به 
دارن��دگان دام در مناطق زلزله زده اختصاص خواهد یافت، 

افزود: یکی از مش��کالت دادن وام این است که متقاضیان 
وام باید دو نفر ضامن داشته باشند.

بازوند گفت: با توجه به اینکه 1.5 میلیارد به صنعت 
اشتغال روستایی و عشایری اختصاص داده شده است و 
باید بانک ها سفته  زنجیره ای را به  جای ضامن کارمندی 
قبول کنند. وی با بیان اینکه که انجام این کار در دستور 
کار اصالح شده قرار بگیرد، افزود: متاسفانه از اجرا شدن 

سفته زنجیره ای به جای ضامن یانکی امتناع می کنند.
بازوند با اش��اره ب��ه اینکه درخصوص س��فته بانکی 
بعضی از بانک ها به صورت س��لیقه ای کار می کنند گفت: 
اس��تان ها باید در جلسات مقرر ش��ده بانک ها را متقاعد 

کنند افراد سه نفر به سه نفر ضامن همدیگر شوند.
وی افزود: هفته آینده با ورود معاون اول رئیس جمهور 

به مناطق زلزله زده 4500 واحد افتتاح خواهد شد.
بازوند با بیان اینکه ساخت وس��ازهای انجام شده در 
مناطق زلزله زده با وقوع زلزله زده 5.۹ ریشتری فقط یک 
مورد تخریبی داش��ت، افزود: این ساخت وسازها براساس 

اصول فنی ساخته شده اند.
وی با بیان اینکه از هفته آینده به خصوص در مناطق 
روستایی کار آواربرداری انجام می شود و به ساکنین این 
مناط��ق توصیه می ش��ود ک��ه در صورت وج��ود مصالح 
بازیافتنی و قابل استفاده قبل از آغاز آواربرداری این اقالم 
را جدا کنند، افزود: با داش��تن 110 واحد بازسازی شده 
باید تا قبل از رس��یدن فصل س��رما کار آواربرداری 200 

واحد در منطقه به  پایان برسد.

استاندار كرمانشاه:
۸00 واحد مسکونی به دنبال زلزله تازه آباد نیازمند بهسازی هستند

آگهى مزايده 97/18
حسب موافقت هيات محترم تطبيق سازمان منطقه آزاد اروند و مجوز شماره 1/1960 مورخ 1396/11/21 شوراى اسالمى شهر آبادان اين شهردارى در نظر دارد قطعه زمينى 
همراه با يكباب سوله را به منظور مركز معاينه فنى خودرو بشرح ذيل از طريق مزايده كتبى به صورت اجاره به شركت توانمند با حداقل يك كار مشابه و داشتن حسن سابقه 
واگذار نمايد. متقاضيان بمنظور كسب اطالع بيشتر و دريافت اسناد مزايده مى توانند همه روزه به استثناء ايام تعطيل بمدت حداكثر ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى به امور 

قراردادهاى اين شهردارى مراجعه نمايند
تلفن تماس 3 الى 53225231-061 داخلى 1178

www.abadan.ir
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رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا روشنعلى رستمى داراى شناسنامه شماره 509 به شرح دادخواست به كالسه 419/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمرضا 
رســتمى خواجه لنگى بشناســنامه 4 در تاريخ 1397/4/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفتــه ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- دوســتعلى رســتمى ش ش 508 ت ت 
1354/6/1 نســبت بــا متوفى فرزنــد 2- امراله رســتمى فرزند غالمرضــا ش ش 507 ت ت 
1353/6/1 نسبت با متوفى: فرزند 3- روح اله رستمى فرزند غالمرضا ش ش 4669767011 
ت ت 1361/4/1 نســبت با متوفى: فرزند 4- رضا رســتمى فرزند غالمرضا ش ش 308 ت ت 
1343/1/16 نســبت با متوفى: فرزند. 5-روشنعلى رستمى فرزند غالمرضا ش ش 509 ت ت 
1354/6/1 نســبت با متوفى: فرزند 6- كشور طهماســبى كرفى فرزند محمدعلى ش ش 111 
ت ت 1326/2/1 نسبت با متوفى همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: هرمز مهدى پور فرزند آقاخان شــغل آزاد به نشانى ناغان- روستاى 
دوپالن- محكوم به: بموجب دادنامه شماره 9609973858600378 مورخ 96/8/12 شوراى 
حل اختالف ناغان شــعبه اول كه وفق دادنامه شــماره شعبه دادگاه عمومى حقوقى قطعيت حاصل 
كرده است. حكم به الزام خوانده به اصل خواسته مبلغ 32/000/000 ريال و هزينه دادرسى 
و ســاير هزينــه هاى قانونى در حــق خواهان صادر و اعــالم مى نمايد و نيم عشــر دولتى در حق 
صنــدوق دولت 160/000 تومان واريز گردد. مشــخصات محكوم عليه: نگهدار خســروى بالدى 
فرزند محمدخان شــغل آزاد به نشــانى مجهول المكان. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ 
اجرائيــه: 1- پــس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنــرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتيكــه خــود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايــد ظرف مدت ده روز صورت جامع 
دارائى خود را به قســمت اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه 
ســال بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده 
ايــد، ليكــن براى فرار در پرداخت امــوال خود را معرفى نكنيد يا صورت خــالف واقع از دارايى 
خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه متعســر باشــد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى 
احكام مدنى مى باشــد، به مــواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 
79/1/21 و همچنيــن مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر 

برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا                              محل امضاء قاضى شورا- محمد محمدى

اداره ثبت نام و امالك حوزه ثبت ملك بندر گناوه
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهــى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و اراضى  
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139760324001001357 مورخ 97/4/9هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك بنــدر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى منوچهر طاهرى فرزند حســين صادره 
از گناوه را نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت 599/50 متر مربع در قسمتى از پالك 
917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره تسليم وپس از اخذرسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 389/م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21
مجيد اميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهــى ابــالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم بــه آقاى/خانم صادق رفيــق فرزند 
رمضان خواهان آقاى/خانم عصمت ابراهيمى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى/ خانم صادق 
رفيق فرزند رمضان به خواســته طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609985114800926 شــعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شــهيد مطهرى شهرســتان 
مشــهد ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/06/20 ســاعت 08:30 تعيين كه حســب دســتور 
دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهــول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م.الف 17385         تاريخ انتشار: 1397/05/06
منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

دادنامه 
پرونده كالسه 97/51 شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
9709973852100334- خواهــان: آقــاى مهــران رحيمى فرزنــد محمدمراد بــا وكالت آقاى 
احمد توجونى اصل فرزند ســيف اله به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- 
لردگان- خ 17 شــهريور - خوانده:اقاى اســماعيل فرخى به نشــانى مجهول المكان- خواســته: 
مطالبه وجه ســفته. قاضى شــورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و 
به شــرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شــورا: در خصوص دعوى آقاى مهران رحيمى  
فرزند محمدمراد بطرفيت اســماعيل فرخى فرزند به خواســته مطالبه به پرداخت مبلغ شــصت 
ميليون ريال به اســتناد دو فقره ســفته به شــماره 856505853354 و هزينه واخواســت و 
خســارت دادرسى و خســارت تاخير تاديه شورا دعوى خواهان را با توجه به تصوير مصدق سفته 
كه امضاء خوانده به عنوان صادر كننده و ضامن روى آن موجود است و از ايراد و تكذيب خوانده 
به دور مانده اســت و اين كه وجود اصل ســفته در يد دارنده آن دليل بر مديونيت صادر كننده 
مى باشــد و خوانده دليلى مبنى بر پرداخت وجه آن ارائه ننموده اســت، وارد دانسته و مستندا 
بــه مــواد 249 ، 307، 309  قانــون تجــارت و مــواد 198 و 515 و 519 و 522 قانــون آئين 
دادرســى دادگاههاى عمومى انقــالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانــده به پرداخت مبلغ 
شــصت ميليون ريال بــه عنوان اصل مبلغ ســفته و مبلغ 2/270/000 ريال بــه عنوان هزنيه 
دادرســى و حــق الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين به پرداخت خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ 
واخواســت (96/12/22) لغايت پرداخت كامل محكوم به بر مبناى تناسب تغيير شاخص ساالنه 
اعالمى از ســوى بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران كه محاســبه ان بر عهده واحد اجراى احكام 
مدنى دادگاه مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظرف مهلت 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى و ســپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محكم 

عمومى حقوقى لردگان مى باشد. 
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان لردگان – ذبيح اهللا مولوى

اداره ثبت نام و امالك حوزه ثبت ملك بندر گناوه
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهــى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و اراضى  
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139760324001001353 مورخ 97/4/9هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملــك بندر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســن ياوريان فرزند احمد صادره از 
گناوه را نســبت به ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 200/74متر مربع در قســمتى از پالك 
917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره تسليم وپس از اخذرسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 383/م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21

مجيداميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا ســيد ولى محمد رضايى داراى شناسنامه شــماره 4689479437 به شرح دادخواست 
به كالســه 196/97 از اين شــورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه 
شادروان سيد متين رضايى بشناسنامه 8ـ 127491181 در تاريخ 97/4/9 اقاتمگاه دامى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1ـ ســيد ولى محمد رضايى پدر 
متوفى 2ـ سيده منيره كريمى مادر متوفى .اينك با انجام تشريفات  مقدماتى در خواست مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متو فى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رييس شوراى حل اختالف شماره ناغان - رحمانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا اكبر حســين پور آقائى داراى شناســنامه شــماره 671 به شــرح دادخواســت به كالسه 
360/97  از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
نيلوفر حسين پور آقائى بشناســنامه 466688283 در تاريخ 1390/8/3 اقامتگاه دائمى خود 
بــدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- توران حســين پور آقائى 
متولد 1357/6/1 به شــماره شناســنامه 3090 مادر متوفى 2- اكبر حســين پور آقائى متولد 
1352/6/1 به شماره شناسنامه 671 پدر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 

از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا اميدوار باورى داراى شناســنامه  به شــرح دادخواست به كالسه 200/97 از اين شورا 
در خواست گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان ماهان باورى بشناسنامه 
6330154694 درتاريخ 97/4/9 اقاتمگاه دامى خود بدرود  زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1ـ اميدوار باورى پدرمتوفى 2ـ مژده رضايى مادر متوفى. اينك با انجام 
تشــريفات  مقدماتى در خواســت مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
 دبير شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان ـ غالمرضا رحمانى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 905/96 شوراى حل اختالف شماره اول 
خواهان: محمد كاظم حســين پور فرزند عليجان ســاكن لردگان روســتاى اسالم آباد ميالس 
. خوانــده: امين شــريفى فرزنــد اكبر-  مجهول المكان - خواســته: مطالبه مبلغ هشــتصد هزار 
تومان- وقت رســيدگى: 97/6/6 ســاعت 9:00- خواهان دادخواســتى به خواســته مذكور در 
مورخه 96/11/3 به طرفيت خوانده تقديم شــعبه شــوراى حل اختالف شماره اول نموده كه به 
905/96 ثبــت گرديــده و با عنايت به مجهــول المكان بودن خوانده مراتــب در اجراى ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ضمن مراجعه به دفتر شــعبه و اخذ نســخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه 

دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول لردگان

آگهى ابالغ 
خواهان سوسن قديمى كرباس دهى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حشمت اله حسن 
زاده بخواسته طالق به خواسته زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان مشهد نموده كه جهت 
رســيدگى به شــعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرســتان مشهد واقع در 
مشــهد- بلوار شفا- شــفاى 30 ارجاع و به كالســه 9709987586800324 ثبت گرديده كه 
وقت رســيدگى آن 1397/6/17 ســاعت 8:30 صبح تعيين شده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشارآگهى ميشود تا 
خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. 

م.الف17387     تاريخ انتشار: 1397/05/06
منشى دادگاه حقوقى شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و استماع شهادت شهود و دادخواست و ضمائم به خانم زهره 
لســانى جعفرآباد فرزند غالمرضا خواهان آقاى قاســم رازى فرزند نوروز على دادخواستى 
به طرفيت خوانده خانم زهره لســانى جعفر آبادى به خواســته تعديل اقساط مهريه مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709987586900156 شعبه 19 
دادگاه خانواده مجتمع قضايى شــهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/06/22 ســاعت 09:00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانــون آئين دادرســى مدنى به علت مجهــول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و اســتماع شهادت 

شهود در دادگاه حاضر گردد. م.الف17386
تاريخ انتشار: 1397/05/06

منشى شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

اداره ثبت نام و امالك حوزه ثبت ملك بندر گناوه
هيــات موضوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 

رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانون مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و 

اراضى  و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابرراى شــماره139760324001001346 مورخ 97/4/6هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حمزه نجمى پور فرزند 
عباس صادره از آبادان را نســبت به ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 121/22 متر 
مربع در قســمتى از پالك 917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اوليــن آگهى به مــدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تســليم وپس از اخذرســيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد. 388/م/ال
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21
مجيد اميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم مهتاب درويشــى 
فرزند غالمحسن خواهان آقاى/خانم محبوب خطيبى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/ 
خانم مهتاب درويشــى فرزند غالمحســن به خواســته طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالسه 9709985114800289 شــعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/06/21 ساعت 
09:30 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يــك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 17384
تاريخ انتشار: 1397/05/06

منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا روشنعلى رستمى داراى شناسنامه شماره 509 به شرح دادخواست به كالسه 419/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمرضا 
رســتمى خواجه لنگى بشناســنامه 4 در تاريخ 1397/4/23 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفتــه ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- دوســتعلى رســتمى ش ش 508 ت ت 
1354/6/1 نســبت بــا متوفى فرزنــد 2- امراله رســتمى فرزند غالمرضــا ش ش 507 ت ت 
1353/6/1 نسبت با متوفى: فرزند 3- روح اله رستمى فرزند غالمرضا ش ش 4669767011 
ت ت 1361/4/1 نســبت با متوفى: فرزند 4- رضا رســتمى فرزند غالمرضا ش ش 308 ت ت 
1343/1/16 نســبت با متوفى: فرزند. 5-روشنعلى رستمى فرزند غالمرضا ش ش 509 ت ت 
1354/6/1 نســبت با متوفى: فرزند 6- كشور طهماســبى كرفى فرزند محمدعلى ش ش 111 
ت ت 1326/2/1 نسبت با متوفى همسر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضائى لردگان

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: هرمز مهدى پور فرزند آقاخان شــغل آزاد به نشانى ناغان- روستاى 
دوپالن- محكوم به: بموجب دادنامه شماره 9609973858600378 مورخ 96/8/12 شوراى 
حل اختالف ناغان شــعبه اول كه وفق دادنامه شــماره شعبه دادگاه عمومى حقوقى قطعيت حاصل 
كرده است. حكم به الزام خوانده به اصل خواسته مبلغ 32/000/000 ريال و هزينه دادرسى 
و ســاير هزينــه هاى قانونى در حــق خواهان صادر و اعــالم مى نمايد و نيم عشــر دولتى در حق 
صنــدوق دولت 160/000 تومان واريز گردد. مشــخصات محكوم عليه: نگهدار خســروى بالدى 
فرزند محمدخان شــغل آزاد به نشــانى مجهول المكان. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ 
اجرائيــه: 1- پــس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنــرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى 
پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتيكــه خــود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايــد ظرف مدت ده روز صورت جامع 
دارائى خود را به قســمت اجرا تســليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه 
ســال بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده 
ايــد، ليكــن براى فرار در پرداخت امــوال خود را معرفى نكنيد يا صورت خــالف واقع از دارايى 
خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه متعســر باشــد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى 
احكام مدنى مى باشــد، به مــواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 
79/1/21 و همچنيــن مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر 

برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا                              محل امضاء قاضى شورا- محمد محمدى

اداره ثبت نام و امالك حوزه ثبت ملك بندر گناوه
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهــى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و اراضى  
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139760324001001357 مورخ 97/4/9هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملك بنــدر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى منوچهر طاهرى فرزند حســين صادره 
از گناوه را نسبت به ششدانگ يك باب خانه به مساحت 599/50 متر مربع در قسمتى از پالك 
917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره تسليم وپس از اخذرسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 389/م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21
مجيد اميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهــى ابــالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم بــه آقاى/خانم صادق رفيــق فرزند 
رمضان خواهان آقاى/خانم عصمت ابراهيمى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى/ خانم صادق 
رفيق فرزند رمضان به خواســته طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609985114800926 شــعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شــهيد مطهرى شهرســتان 
مشــهد ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/06/20 ســاعت 08:30 تعيين كه حســب دســتور 
دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهــول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م.الف 17385         تاريخ انتشار: 1397/05/06
منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

دادنامه 
پرونده كالسه 97/51 شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان لردگان تصميم نهايى شماره 
9709973852100334- خواهــان: آقــاى مهــران رحيمى فرزنــد محمدمراد بــا وكالت آقاى 
احمد توجونى اصل فرزند ســيف اله به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- 
لردگان- خ 17 شــهريور - خوانده:اقاى اســماعيل فرخى به نشــانى مجهول المكان- خواســته: 
مطالبه وجه ســفته. قاضى شــورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و 
به شــرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شــورا: در خصوص دعوى آقاى مهران رحيمى  
فرزند محمدمراد بطرفيت اســماعيل فرخى فرزند به خواســته مطالبه به پرداخت مبلغ شــصت 
ميليون ريال به اســتناد دو فقره ســفته به شــماره 856505853354 و هزينه واخواســت و 
خســارت دادرسى و خســارت تاخير تاديه شورا دعوى خواهان را با توجه به تصوير مصدق سفته 
كه امضاء خوانده به عنوان صادر كننده و ضامن روى آن موجود است و از ايراد و تكذيب خوانده 
به دور مانده اســت و اين كه وجود اصل ســفته در يد دارنده آن دليل بر مديونيت صادر كننده 
مى باشــد و خوانده دليلى مبنى بر پرداخت وجه آن ارائه ننموده اســت، وارد دانسته و مستندا 
بــه مــواد 249 ، 307، 309  قانــون تجــارت و مــواد 198 و 515 و 519 و 522 قانــون آئين 
دادرســى دادگاههاى عمومى انقــالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانــده به پرداخت مبلغ 
شــصت ميليون ريال بــه عنوان اصل مبلغ ســفته و مبلغ 2/270/000 ريال بــه عنوان هزنيه 
دادرســى و حــق الوكاله وكيل طبق تعرفه و همچنين به پرداخت خســارت تاخيــر تاديه از تاريخ 
واخواســت (96/12/22) لغايت پرداخت كامل محكوم به بر مبناى تناسب تغيير شاخص ساالنه 
اعالمى از ســوى بانك مركزى جمهورى اســالمى ايران كه محاســبه ان بر عهده واحد اجراى احكام 
مدنى دادگاه مى باشــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظرف مهلت 20 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى و ســپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در محكم 

عمومى حقوقى لردگان مى باشد. 
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان لردگان – ذبيح اهللا مولوى

اداره ثبت نام و امالك حوزه ثبت ملك بندر گناوه
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

آگهــى موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و اراضى  
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابرراى شــماره139760324001001353 مورخ 97/4/9هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملــك بندر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حســن ياوريان فرزند احمد صادره از 
گناوه را نســبت به ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 200/74متر مربع در قســمتى از پالك 
917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره تسليم وپس از اخذرسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 383/م/الف
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21

مجيداميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا ســيد ولى محمد رضايى داراى شناسنامه شــماره 4689479437 به شرح دادخواست 
به كالســه 196/97 از اين شــورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه 
شادروان سيد متين رضايى بشناسنامه 8ـ 127491181 در تاريخ 97/4/9 اقاتمگاه دامى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1ـ ســيد ولى محمد رضايى پدر 
متوفى 2ـ سيده منيره كريمى مادر متوفى .اينك با انجام تشريفات  مقدماتى در خواست مزبور را 
يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متو فى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رييس شوراى حل اختالف شماره ناغان - رحمانى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا اكبر حســين پور آقائى داراى شناســنامه شــماره 671 به شــرح دادخواســت به كالسه 
360/97  از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
نيلوفر حسين پور آقائى بشناســنامه 466688283 در تاريخ 1390/8/3 اقامتگاه دائمى خود 
بــدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- توران حســين پور آقائى 
متولد 1357/6/1 به شــماره شناســنامه 3090 مادر متوفى 2- اكبر حســين پور آقائى متولد 
1352/6/1 به شماره شناسنامه 671 پدر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد 

از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا اميدوار باورى داراى شناســنامه  به شــرح دادخواست به كالسه 200/97 از اين شورا 
در خواست گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان ماهان باورى بشناسنامه 
6330154694 درتاريخ 97/4/9 اقاتمگاه دامى خود بدرود  زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به 1ـ اميدوار باورى پدرمتوفى 2ـ مژده رضايى مادر متوفى. اينك با انجام 
تشــريفات  مقدماتى در خواســت مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
 دبير شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان ـ غالمرضا رحمانى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 905/96 شوراى حل اختالف شماره اول 
خواهان: محمد كاظم حســين پور فرزند عليجان ســاكن لردگان روســتاى اسالم آباد ميالس 
. خوانــده: امين شــريفى فرزنــد اكبر-  مجهول المكان - خواســته: مطالبه مبلغ هشــتصد هزار 
تومان- وقت رســيدگى: 97/6/6 ســاعت 9:00- خواهان دادخواســتى به خواســته مذكور در 
مورخه 96/11/3 به طرفيت خوانده تقديم شــعبه شــوراى حل اختالف شماره اول نموده كه به 
905/96 ثبــت گرديــده و با عنايت به مجهــول المكان بودن خوانده مراتــب در اجراى ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى يــك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 
ضمن مراجعه به دفتر شــعبه و اخذ نســخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه 

دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول لردگان

آگهى ابالغ 
خواهان سوسن قديمى كرباس دهى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حشمت اله حسن 
زاده بخواسته طالق به خواسته زوجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان مشهد نموده كه جهت 
رســيدگى به شــعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرســتان مشهد واقع در 
مشــهد- بلوار شفا- شــفاى 30 ارجاع و به كالســه 9709987586800324 ثبت گرديده كه 
وقت رســيدگى آن 1397/6/17 ســاعت 8:30 صبح تعيين شده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشارآگهى ميشود تا 
خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. 

م.الف17387     تاريخ انتشار: 1397/05/06
منشى دادگاه حقوقى شعبه 18 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
آگهى ابالغ وقت رسيدگى و استماع شهادت شهود و دادخواست و ضمائم به خانم زهره 
لســانى جعفرآباد فرزند غالمرضا خواهان آقاى قاســم رازى فرزند نوروز على دادخواستى 
به طرفيت خوانده خانم زهره لســانى جعفر آبادى به خواســته تعديل اقساط مهريه مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709987586900156 شعبه 19 
دادگاه خانواده مجتمع قضايى شــهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/06/22 ســاعت 09:00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانــون آئين دادرســى مدنى به علت مجهــول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى و اســتماع شهادت 

شهود در دادگاه حاضر گردد. م.الف17386
تاريخ انتشار: 1397/05/06

منشى شعبه 19 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

اداره ثبت نام و امالك حوزه ثبت ملك بندر گناوه
هيــات موضوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 

رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانون مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيتى ثبتى و 

اراضى  و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابرراى شــماره139760324001001346 مورخ 97/4/6هيات موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حمزه نجمى پور فرزند 
عباس صادره از آبادان را نســبت به ششــدانگ يك باب خانه به مســاحت 121/22 متر 
مربع در قســمتى از پالك 917واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اوليــن آگهى به مــدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تســليم وپس از اخذرســيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد. 388/م/ال
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/5/21
مجيد اميرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم مهتاب درويشــى 
فرزند غالمحسن خواهان آقاى/خانم محبوب خطيبى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/ 
خانم مهتاب درويشــى فرزند غالمحســن به خواســته طالق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالسه 9709985114800289 شــعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع 
قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/06/21 ساعت 
09:30 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
بــه علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يــك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 17384
تاريخ انتشار: 1397/05/06

منشى دادگاه حقوقى شعبه 23 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى شهرستان مشهد

شهردارى كالله درنظر دارد كارگاه سنگ شكن خود را از طريق مزايده عمومى ( نوبت دوم ) 
به مدت يكسال با شرايط ذيل واگذار نمايد.

1) متقاضيان مى بايست مبلغ 132/000/000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به صورت 
ضمانتنامه بانكى و يا بحساب سپرده شهردارى به شماره 0106464486001 نزد بانك ملى 
واريز و فيش مربوطه و يا ضمانتنامه بانكى را به انضمام قيمت پيشنهادى خود تحويل 

دبيرخانه شهردارى نمايند.
 2) مهلت دريافت اسناد و شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى روز شنبه 97/05/13 
مى باشد كه دو روز پس از آن در محل دفتركار شهردار كالله پيشنهادات قرائت و رسيدگى 

مى شود.
3) قيمت كارشناسى ( قيمت پايه) اجاره ماهيانه سنگ شكن به مبلغ ماهيانه -/220/000/000 

ريال مى باشد كه قيمت پيشنهادى شركت كنندگان كمتر از آن نبايد باشد.
4) شهردارى در رد يا قبول كليه پيشنهادات مجاز و مختار مى باشد.

5) در صورت انصراف نفر اول، سپرده او ضبط و الويت به ترتيب با نفرات دوم و سوم برنده 
گان مى باشد كه در صورت انصراف ، سپرده آنان نيز به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

6) ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده درج مى گردد كه متقاضيان جهت دريافت 
اسناد مزايده در مهلت تعيين شده در بند 2 به امور مالى شهردارى مراجعه نمايند.

آگهى مزايده عمومى ( نوبت دوم ) 
سنگ شكن شهردارى كالله      

عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله

چاپ دوم

کارگاه ه��ای عکاس��ی مقدمات��ی و  اعالنات پیشرفته »دوربین.نت«  از 14 مرداد تابلـو 
آغاز می شود.

پانزدهمی��ن ترم آموزش��ی دوربین.نت در س��ه گونه 
»کارگاه ی��ک روزه«، »کارگاه مقدمات��ی کوت��اه مدت ۸ 

۹ جلسه ای«، و »کارگاه مقدماتی تا پیشرفته 
ماهه« برگزار می شود.در این کارگاه ها 
موضوعات��ی از جمله عکاس��ی خبری،  
عکاسی مستند و ویرایش عکس زیر نظر 

احسان رأفتی آموزش داده می شود. 
تمرین عکاس��ی و تجربه منوهای 
دوربین و فرمت ه��ا و ...، انواع دوربین و 
لنز و کارکردها، مثلث طالیی نورسنجی، 
ایزو )iso( و سرعت شاتر، تمرین عکاسی 
 )iso( مثل��ث طالیی نورس��نجی، ای��زو

و س��رعت ش��اتر، وایت باالنس و عمق میدان، کادربندی و 
عکاس��ی مجموعه عکس و مرور عکس های گرفته ش��ده و 
تماش��ای عکس و پاورپوینت های مربوط به جلسات قبل از 

جمله سرفصل های کارگاه های تابستانی دوربین.نت است.
این کارگاه ها نس��بت به کارگاه ها و دوره های مش��ابه 
از قیم��ت پایین تری برخوردار اس��ت و عالقه مندان برای 
آگاهی از جزئیات کارگاه ها و ثبتي نام به نش��انی 
doorbin.net مراجع��ه کنن��د. دوربین.ن��ت 
نخستین آژانس عکس خبری ایران است که 
تاکنون 12 دوره جشنواره عکس های خبری 
را برگزار کرده است. همچنین با کمترین 
امکانات 10 دوره نمایشگاه عکس های برتر 
سال را برپا کرده اما این اواخر به دلیل 
باال رفتن قیمت اجاره بها، با مش��کالت 

مالی دست به گریبان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(  مـي اس��تان ته��ران ب��ا تأکید ب��ر اینکه حــــا
توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت اولویت ماست، گفت: 
درخصوص اش��تغال، ب��ه خانواده هایی که تحت پوش��ش 
نیستند اما نیازمند هستند، کمک می کنیم تا توانمند شوند.

حمیدرضا ش��یران درباره »مهمتری��ن اولویت کاری 
خود در کمیته امداد استان تهران«، اظهار داشت: اگر نگاه 
مددجویی داشته باشیم قطعاً توانمندی فکری، اشتغال و 

مسکن مورد توجه است.
وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: اس��تان تهران، استانی 
است که به لحاظ اقتصادی با توجه به شرایطی که دارد باید 

محوری بر استان های محروم باشد.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران بیان داشت: عمده 
خیران که به استان های محروم کمک می کنند از استان 

تهران هستند و این موضوع باید تقویت شود.

شیران درباره اینکه »آیا برنامه ای برای تحت پوشش 
قراردادن تعداد بیش��تری از نیازمندان در اس��تان تهران 
دارید؟«، تصریح کرد: تحت پوش��ش قرار گرفتن مس��لماً 
خوب نیست بلکه ما باید تالش کنیم تا خانواده ها توانمند 
ش��وند؛ مگر اینکه فردی ش��رایط توانمد شدن را نداشته 

باشد؛ مانند از کار افتادگان و بیماران.
وی خاطرنشان کرد: کسی که زمینه اشتغال دارد باید از 
آن حمایت کنیم تا کم کم روی پای خود ایستاده و اشتغال 
او را بیفتد و بعد او را رهاکنیم؛ یعنی مستمری دائم دادن به 

فردی که توانایی اشتغال دارد، خیلی مطلوب نیست.
مدی��رکل کمیت��ه ام��داد اس��تان ته��ران در پای��ان 
صحبت های خود متذکر شد: توانمندسازی خانوارهای تحت 
حمایت اولویت ماست؛ ضمن اینکه درخصوص اشتغال به 
خانواده هایی که تحت پوشش نیستند اما نیازمند هستند، 

کمک می کنیم تا توانمند شوند.

»توانمندسازی« مددجويان اولويت اصلی كمیته امداد استان تهرانكارگاه های عکاسی »دوربین.نت« برگزار می شود

ايستگاه آخر اليحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان

شکستنطلسم9ساله


