
احتمال توزیع
 بسته دوم حمایتی 
به صورت غیرنقدی

به گزارش زمان ، سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به توزیع ۴.۵ هزار میلیارد تومان در قالب 
بسته حمایتی بین ۱۰ میلیون خانوار و حدود ۶ میلیون نفر، گفت: به احتمال زیاد بسته 
حمایتی دوم غیرنقدی خواهد بود.وی اظهار داشت: مابقی اعتبار بسته اول در قالب بسته دوم 
تا پایان سال توزیع خواهد شد که رئیس جمهور تاکید بر غیرنقدی بودن این بسته دارد. البته 
خود کاال نباید توزیع شود بلکه به گونه ای باشد که اعتبار در اختیار افراد قرار گیرد تا هرچه 
نیاز دارند به تدریج از بازار و فروشگاه های در نظر گرفته تامین کنند. با توجه به اینکه شیوه 
توزیع بسته حمایتی دوم با بسته اول احتماال متفاوت بوده و نیاز به جمع آوری اطالعات 

دارد، نمی توان زمان دقیقی برای نهایی شدن دستورالعمل بسته حمایتی دوم اعالم کرد.
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ارتقای اقتصاد 
کشور با 

هوشمند سازی

رانندگان تاکسی 
کارت اعتباری 

معیشتی می گیرند

مردم در ۲۲بهمن 
دشمن را مایوس 

می کنند
753

وزیر امور خارجه کشورمان به اعالم رسمی ساز و 
کار مالی ویژه اروپا با ایران واکنش نشان داد و گفت 
که این سازوکار با تاخیر بسیار راه اندازی شده است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وزیر امور خارجه 
کشورمان پس از اعالم ساز و کار مالی ویژه اروپا با 
ایران در توئیتی اجرای آن را بسیار با تأخیر دانست. 
او در عین حال گفت که ایران آماده تعامل سازنده 
در شرایط برابر و احترام متقابل با اروپا است.ظریف 
 INSTEX # در توئیت خود آورده است: »ایران از
) ساز و کار ویژه مالی اروپا و ایران ( - گام بسیار پر 
تأخیر اول - در اجرای تعهدات می ۲۰۱۸ اعضای 

بهره  با تضمین  برجام  برای حفظ  برجام  اروپایی 
مندی ایرانیان از مزایای این توافق پس از اعمال 
مجدد تحریم غیرقانونی آمریکا استقبال می کند. ما 
برای تعامل سازنده با اروپا با شرایط برابر و احترام 

متقابل آماده هستیم.«
کانال ویژه مالی اروپا با ایران رسما راه اندازی شد

 سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس به طور رسمی راه 
اندازی کانال ویژه مالی اروپا با ایران را اعالم کردند.

آلمان فرانسه و انگلیس با انتشار بیانیه ای مشترک 
از راه اندازی کانال ویژه مالی با ایران خبر دادند.

در این بیانیه آمده است: انگلیس فرانسه و آلمان 

در ادامه تعهد و تالش های خود برای حفظ توافق 
هسته ای که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل 
که  می کنند  اعالم  رسمی  طور  به  است،  رسیده 
تجاری(  تبادالت  از  حمایت  )ابزار   »INSTEX«
راه اندازی شد.هایکو ماس، ژان ایو لودریان و جرمی 
هانت وزیران امور خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس 
 INSTEX :در ادامه بیانیه مشترک خود آورده اند
یا همان SPV سازوکاری است که امکان تجارت 
را  ایران  با  اروپایی  اقتصادی  اپراتورهای  مشروع 
فراهم می سازد.سه کشور اروپایی تاکید می کنند که 
تالش هایشان برای حفظ تمهیدات اقتصادی برجام 
منوط به اجرای کامل تعهدات مرتبط هسته ای ایران 
ذیل این توافق، شامل همکاری کامل و به موقع با 

آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

در واکنش به اعالم رسمی سازوکار مالی اروپا؛
ظریف:گام اول بسیار باتاخیر بود

آیت اهلل جنتی: ننگ برتفکری که می گوید اداره کشور بدون آمریکا ممکن نیست

 انقالب اسالمی ایران
۴۰ساله شد

روزانهم صبح اریان
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عفو رهبری 

*محمدتقی فرجی
بزودی بسیاری از زندانیان و محکومان دادگاه ها مورد عفو مقام معظم 
رهبری قرار می گیرند. این حرکت مبارک و مسرت بخش،‹عفو گسترده‹ 
زندانیان، از جمله انتظارات دیرینه عقالی قوم و مورد استقبال، و حظ و 
اقبال همه دوستان، مصلحان، مشفقان، و خیرخواهان این ملک و ملت 

است.
عفو و بخشودگی زندانیان، که بمناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب 
اسالمی صورت می پذیرد، یقیناً اقدامی بسیار حکیمانه و هوشمندانه است. 
بویژه در شرایط کنونی، از یک سو نشانه رأفت اسالمی و از سوی دیگر 
باعث خنثی سازی تبلیغات منفی و مخرب دشمنان می شود. گذشت، از 
نشانه های اقتدار و امنیت و قدرت و بزرگی است و کسی که گذشت می 
کند، در حقیقت درخت دوستی می نشاند و کام دل ببار می آورد، نهال 
دشمنی برمی کند و از رنِج بی شمار درمی گذرد. همدلی و همبستگی 
ملت، اسم رمز اقتدار ایران اسالمی، در مقابل دشمنان است، دشمنانی که 

در شوی ورشو، ›ِعرض خود می برند و زحمت ما می دارند‹!
امسال 22 بهمن همه همدل و همزبان، پشت سر رهبری به میدان می آییم 
و چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی را جشن می گیریم. این جشن، 
جشنی متفاوت، و این حضور، حضوری متفاوت تر خواهد بود. در 22 
بهمن امسال، جهان شاهد حضور با شکوه و حماسی ملت بصیر و زمان 
شناس ایران خواهد بود، شکوه و حماسه ای که از یک سو قدرشناسی 
از خون شهیدان سرافراز است و از سوی دیگر، مشت محکمی بر دهان 
بدخواهان اسالم و انقالب اسالمی خواهد بود. اخالق سرمایه جاودانگی 
انسان و جامعه است و مروت و مدارا، از مشخصه های حسن خلق و 
مشخصاً اخالق حسنه است. به تعبیر زیبای موالی بی بدیل قسط و عدل، 
علی)ع( هم او که در عدالت ترازوی احد خوی بوده است، ›لذتی که در 
بخشش هست، در انتقام نیست‹. امام علی)ع( می فرماید: ›َو َجزاُء َسیئٍَة 
الِِمیَن‹. هر  ِ إِنَُّه ال یِحبُّ الظَّ َسیئٌَة مِثُْلها َفَمْن َعفا َو أَْصَلَح َفأَْجُرُه َعَلی اللَّ
بدی را مجازاتی است همانند آن، ولی هر کس ببخشد و راه آشتی در 
پیش گیرد، مزدش با خداست؛ زیرا که او ستمکاران را دوست ندارد. و، 
›تعافوا یسقط الّضغائن بینکم‹.  از یکدیگر گذشت کنید، تا کینه  های میان 
شما از بین برود. پیامبر)ص( فرمود: ›أال اُخبُِرُکم بِاَشبَهُِکم بی؟ َقالوا: بَلی یا 
ُکم ُحبّا  ُکم بَِقَرابَتِهِ َو اََشدُّ َرسوَل اللّ . قاَل: اَحَسنُُکم ُخلقا َو اَلیَنُُکم َکنَفا َو اَبَرُّ
الِخوانِهِ فی دینِهِ َو اَصبَُرُکم َعَلی الَحقِّ َو اَکَظُمُکم لِلَغیِظ َو اَحَسنُُکم َعفوا َو 
ضا َو الَغَضِب‹. آیا شما را از شبیه ترینتان به  ُکم مِن نَفِسهِ اِنصافا فِی الرِّ اََشدُّ
خودم با خبر نسازم؟ گفتند، آری ای رسول خدا! فرمودند: هر کس خوش 
اخالق تر، نرم خوتر، به خویشانش نیکوکارتر، نسبت به برادران دینی  اش 
دوست دارتر، بر حق شکیباتر، خشم را فروخورنده  تر و با گذشت  تر و 
در خرسندی و خشم با انصاف  تر باشد. همچنین می فرماید: ›اَوصانی 
ن َظَلَمنی  رِّ َو الَعالنیَةِ َو اَن اَعُفَو َعمَّ َربّی بَِسبٍع: اَوصانی بِاالخالِص فِی السِّ
و اُعطَی َمن َحَرَمنی و اَِصَل َمن َقَطَعنی و اَن یَکوَن َصمتی فِکرا َو نََظری 
ِعبَرا‹. پروردگارم هفت چیز را به من سفارش فرمود: اخالص در نهان 
و آشکار، گذشت از کسی که به من ظلم نموده، بخشش به کسی که مرا 
محروم کرده، رابطه با کسی که با من قطع رابطه کرده، و سکوتم همراه با 
تفّکر و نگاهم برای عبرت باشد. و،‹َمن یَغفِر یَغفِرِ اللّ  لَُه َو َمن یَعُف یَعُف 
اللّ  َعنُه‹. هر کس از خطاها درگذرد، خدایش از او درگذرد و هر کس 

گذشت کند خدا نیز از او گذشت کند.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تغییر نظر ترامپ در مورد ایران

»دونالد ترامپ« پس از دیدار با مدیران اطالعاتی آمریکا، با نظر آنها در 
خصوص پایبندی ایران به برجام موافقت کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، در 
واکنش به گزارش جامعه اطالعاتی این کشور که عنوان کرده بودند ایران 
به برجام پایبند است مدعی شده بود که »به نظر می رسد آدم های اطالعاتی، 
خیلی در قبال خطرهای ایران منفعل و ساده لوح هستند. آنها اشتباه می کنند!« 
ترامپ با تاکید بر اینکه برای مقابله با خطر ایران برای امنیت ایاالت متحده 
و متحدان این کشور، تحریم و فشار اقتصادی الزم است، مدعی شده بود 
که بهتر است مقامات اطالعاتی آمریکا »به مدرسه برگردند.«اظهارات ترامپ 
به اختالف نظر عمیق بین دولت و دستگاه های اطالعاتی تعبیر شد که 
در نتیجه آن، شب گذشته دیداری در کاخ سفید میان ترامپ و روسای 
جامعه اطالعاتی آمریکا انجام شد و بدنبال آن ترامپ عنوان داشت که 
برخالف آنچه که گزارش شده، ارزیابی دستگاه های اطالعاتی آمریکا در 
مورد تهدیدات امنیتی علیه ایاالت متحده از جمله از سوی ایران درست و با 
نظرخود او منطبق است.ترامپ در توییتر خود نوشت: جلسه ای عالی با تیم 
اطالعاتی در دفتر بیضی )دفتر کار رئیس جمهوری( داشتم و به من گفتند 
که رسانه ها گواهی روز سه شنبه آنان به سنا را تحریف کرده اند و کامال با من 

در مورد ایران، داعش، کره شمالی و غیره هم نظر هستند. 

 بررسی الیحه پالرمو امروز در 
مجمع تشخیص مصلحت

الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان  
یافته فراملی موسوم به پالرمو امروز- شنبه – در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام بررسی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، هفته گذشته اعضای 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه هفته گذشته 
خود در جریان بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه با جرایم سازمان  یافته فراملی )پالرمو( به نتیجه 
نرسید به همین خاطر رای گیری انجام نشد. در جلسه 
مذکور قرار شد هفته آینده یعنی امروزاین الیحه بار 
دیگر بررسی شود.الیحه پالرمو که چند هفته ای است 
در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار 
دارد، پیش از این در کمیسیون های حقوقی – قضایی و 

سیاسی - امنیتی مجمع تشخیص بررسی شد.

گالیه رییس مجلس از نحوه 
اجرای خصوصی سازی در کشور

رئیس مجلس با اشاره به اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی 
در کشور به درستی اجرا نشد و برخی مشکالت در 
استان ها به واسطه عدم اجرای صحیح این قانون رخ 
داده است، تاکید کرد: گزارش های دریافتی نشان می 
دهد اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرا نشده است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، علی الریجانی با بیان 
اینکه بودجه بسیار فربه ای در بخش جاری کشور داریم 
که حتماً باید تبدیل به بودجه کوچک و چابک شود، 
چندوجهی  کشور  مشکالت  حاضر  حال  در  گفت: 
هستند که باید برای حل آنها همه مسئوالن با اتحاد 
و همدلی عمل کنند.رئیس مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر اینکه در حال حاضر از جذب نیروی جدید 
دولتی جلوگیری کرده ایم و دولت در حال کاهش 
تعداد کارمندان است هر چند که در دوره ای در این 
زمینه بسیار بد عمل شد، اضافه کرد: شیب کاهش تعداد 
کارمندان و نیروهای دولتی آهسته است.الریجانی با 
بیان اینکه زمانی می توانیم از فرار مالیاتی جلوگیری 
کنیم که دولت الکترونیک را راه اندازی کنیم، افزود: 
در حال حاضر زیرساخت های دولت الکترونیک راه 
اندازی شده و هر بخشی در آن سرمایه گذاری کرده 
است، دولت الکترونیک باید در سال آینده شکل بگیرد، 
اگر بتوانیم یک سال در پرداخت مالیات تولیدکنندگان 
تنفس اعالم کنیم، قطعاً آن را انجام می دهیم، هر چند 
یکی از مسائل ما این است که کشور با مالیات اداره 
شود.رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
ایراد مطرح شده در خصوص تمدید هر ساله قانون 
مالیات بر ارزش افزوده، وارد است، عنوان کرد: الیحه 
مجلس شورای  در  افزوده 2 سال  ارزش  بر  مالیات 
اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، کارشناسان 
تنها در دو کشور مالیات بر ارزش  اعالم کردند که 
این  نهایی دریافت می شود، که  از محصول  افزوده 
الیحه در دستور کار مجلس قرار می گیرد.وی با اشاره 
به اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور به درستی 
اجرا نشد و برخی مشکالت در استان ها به واسطه 
عدم اجرای صحیح این قانون رخ داده است، تاکید 
کرد: به جای پرداخت بدهی های دولت، شرکت ها 
را واگذار کردند که به اعتقاد من باید یک بار دیگر 
خصوصی سازی صورت بگیرد، گزارش های دریافتی 
نشان می دهد که اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی 

اجرا نشده است.

اخبار

سرمقاله

قلب، کتاب چشم است.
 )آنچه چشم بنگرد در قلب نشیند.(

کالمامیر

آیت الل جنتی: بکارگیری جوانان با استعداد، 
خروج مدیران بی انگیزه و وحدت مسئوالن 

ومردم ،مثلث غلبه بر مشکالت است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت الل جنتی 
مراسم  در  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
بزرگداشت یوم الل ۱2 بهمن که دیروز در 
حرم امام خمینی )ره( برگزار شد، اظهار کرد: 
سالم بر تمام کسانی که ۸ سال جنگیدند و 
از  باید  بازگرداندند.  به ملت  را  عزت ملت 
امام ممنون باشیم که باب شهادت و بهشت 
را برای ملت باز کردند.وی افزود: باب بهشت 
از زمان واقعه کربال بسته بود و در کشورهای 
عربی و غیر عربی موضوع شهادت و جهاد 
گشود.  را  درب  این  )ره(  امام  نبود،  مطرح 
امام کاری کرد که در تاریخ عالم بی سابقه 
است. اسالم بعد از امامان و پیامبر اسالم کم 
کم رو به زوال رفت و جهانیان اسالم را نماد 
عقب ماندگی می دانستند.دبیر شورای نگهبان 
افزود: غربی ها اسالم را نماد عقب ماندگی 
می دانستند و حتی خود مسلمانان هم فکر 
کنند،  پیشرفت  بخواهند  اگر  که  می کردند 
باید به دنبال غرب بروند.آیت الل جنتی با بیان 
اینکه امام)ره( به مردم گفت که اگر می خواهند 
عزت داشته باشند، باید به دنبال اسالم بروند، 
گفت: معجزه امام این بود که اسالم را عزیز 
کرد و به مسلمانان گفت که اگر می خواهند 
به  باید  باشند و در رفاه زندگی کنند  عزیز 
سمت اسالم بروند و همانند امام حسین )ع( 
را  امام  دعوت  هم  مردم  بپرهیزند.  ذلت  از 
لبیک گفتند و بنابراین شعار هیهات من الذله 
شعار مستضعفان و پابرهنگان شد.وی افزود: 
امام این باور را به مردم داد که اسالم می تواند 
مدیریت و حکومت داشته باشد. امروز ۴۰ 
سال از انقالب گذشته است و دشمنان بسیار 
بشکنند. را  مردم  مقاومت  تا  کردند  تالش 
خاطرنشان  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
برای  اسالمی  حکومت  زمانی  یک  کرد: 
کشورهای دنیا نامفهوم بود و همه می گفتند که 
اسالم قدرت نظامی، سیاسی و اجتماعی ندارد 

و همه اروپا و آمریکا با یکدیگر متحد بودند تا 
اسالم ادامه نیابد و پس از چند سال شکست 
بخورد.آیت الل جنتی همچنین تصریح کرد: 
برای شکستن  را  تمام تالش خود  دشمنان 
قدرت اسالم بکار گرفته اند، هیچکس باور 
نمی کرد در مقابل دشمن در جنگ تحمیلی 
دوام بیاوریم ولی مردم با این قدرت، ۸ سال 
ایستادند و بسیجی و عاشق شهادت تحویل 
دادند.دبیر شورای نگهبان گفت: امام )ره( کار 
پیامبر اسالم و امامان را کرد. هرچه می توانید 

ائمه و پیامبر را بشناسید باید امام خمینی )ره( 
سیاستمدار  بزرگترین  امام  بشناسید.  هم  را 
بود و سیاستمداران کهنه کار غرب نتوانستند 
برنامه های  ایشان  بشکنند.  را  امام  سیاست 
دشمن را پیش بینی می کردند.وی همچنین 
افزود: امام اداره مملکت را به مسئولین می 
داد. مقامات باالی ما به امام مراجعه می کردند 
و ایشان گره گشایی می کرد. امام انسان عجیب 
و غریبی بود. آثار امام را بخوانید چون این 
آثار همیشگی است و وصیتنامه امام برای همه 

اقشار جامعه نصیحت است.
ثابت  ایران  تاکید کرد: مردم  آیت الل جنتی 
دارند  را  گرسنگی  تحمل  مردم  که  کردند 
ولی تحمل شکست انقالب را ندارند. امروز 
عده ای هستند که به فکر مردم نیستند. دنیا 
طلبی بر برخی از مسئوالن تسلط یافته است. 

امروز عده ای از مسئوالن گمان می کنند که 
نمی شود کشور را اداره کرد، مگر همراهی با 

آمریکا. ای ننگ بر این تفکرات!
رئیس مجلس خبرگان  رهبری با بیان اینکه 
خودشان  کشور  اداره  در  آمریکا  دولتمردان 
مانده اند، تاکید کرد: امروز میلیون ها گرسنه 
رو  آمریکا  قدرت  و  دارد  وجود  آمریکا  در 
کرد:  تصریح  جنتی  است.آیت الل  زوال  به 
حرف  به  گوش  نیز  آمریکا  متحدان  امروز 
آمریکایی ها نمی دهند و ترس آمریکا از دلشان 

بیرون رفته است، ما نباید از آمریکا بترسیم 
ناامید شویم.  اسالم و خودمان  از قدرت  و 
چرا ما باید خودمان را ببازیم؟ رئیس مجلس 
خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: جنگ ۸ ساله 
بسیجیان و عاشقان شهادت و کسانی که ترسی 
از مرگ نداشتند تحویل کشور داد. سیاست 
امام خمینی)ره( را غربی ها نتوانستند بشناسند. 
امام با سیاست خود راه نفوذ دشمنان را سد 
نماز  اهل  اینکه  بر  امام خمینی عالوه  کرد. 
شب، مناجات شعبانیه و انجام مستحبات بود، 
مهارت سیاسی و قدرت مدیریت نیز داشت. 
وصیت نامه امام که درسی برای دولت، قوه 
قضاییه، مجلس، نظامیان و فرهنگیان ماست.

کاری  لعنتی هر  آمریکای  امروز  افزود:  وی 
می کند تا حکومت اسالمی را نابود سازد. در 
تالش است تا عقاید جوانان تغییر دهد. به هر 

کشوری که می رسند می گویند که با ایران کار 
نکنند. اینها که مست دالرهای نفتی هستند نیز 
برای شکستن قدرت اسالم به کمک آمریکا 
آمده اند البته تاکنون نتوانسته اند کاری کنند از 
این پس نیز نمی توانند.رئیس مجلس خبرگان 
که  انقالب  اول  سال های  در  گفت:  رهبری 
هنوز نظام قدرت نگرفته بود، تجزیه طلب ها 
در کردستان و منافقین دست به ترور می زدند 
نهایت  را می کشتند ولی در  بندگان خدا  و 
پا  انقالب  نبردند و اسالم و  پیش  از  کاری 
برجا ماند.وی افزود: مشکالت اقتصادی برای 
مردم ایجاد می کنند تا این فرهنگ را به مردم 
و مسئوالن القا کنند که قدرت تمام شده و اگر 
آب، نان و صنعت می خواهیم، باید با آنها 
همکاری کنیم اما خبر ندارند مردم ما حاضرند 
از جانشان بگذرند ولی از دینشان نمی گذرند.

امام  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
خمینی فرمودند ما می توانیم قدرت آمریکا 
اسرائیل و سعودی را بشکنیم. ما می توانیم 
مملکت را آباد کنیم. در این دوران انقالب 
چقدر برای آبادانی این مملکت تالش شده 
کارآمد  مدیریت  عدم  با  متاسفانه  است. 
تحصیل کرده  جوانان  و  نخبگان  از  بسیاری 
کشور از ایران خارج می شوند. باید سیاست 
کلی ما این باشد که افراد ضعیف و افرادی 
که سو مدیریت دارند کنار گذاشته شوند به 
جای آنها جوانان نخبه جایگزین شوند.ایت 
الل جنتی افزود: اختالف بین مسئوالن به نفع 
هیچکس نیست و هیچکس نفعی نخواهد 
برد. اگر مسئولین با هم درگیر شدند در بین 
ایجاد  نیز دو دستگی و چند دستگی  مردم 
می شود.رئیس مجلس خبرگان در انتها افزود: 
چرا باید فضای مجازی این وضع را داشته 

باشد. 
مجازی  فضای  وضعیت  به  باید  کسی  چه 
رسیدگی کند چرا باید فضای مجازی انقدر 
به راحتی الابالی گری  باشد که جوانان  باز 
و بی دینی بیاموزند، فضای مجازی باید در 

خدمت نظام و انقالب قرار گیرد.

قابل توجه اعضاء زحمت کش رانندگان حمل و نقل 
سنگین جاده کاالفریدونکنار و حومه

هییت موسس انجمن صنفی کارگری رانندگان 
کاالی  ونقل  حمل  سنگین  نقلیه   وسائل 
جاده ای مورخ97/7/26 با هماهنگی اداره تعاون 
کار ورفاه اجتماعی فریدونکنار تشکیل گردید و 
نامه وتعیین هییت مدیره  برای تصویب اساس 
وبازرسین انجمن صنفی با برگزاری مجمع عمومی 
عادی نوبت اول در ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 
در  واقع  )ع(  حسن  امام  مسجد  در   97/12/9
فریدونکنار - خیابان شهید نامجو - روبروی بازار 
برگزار  را  خود  انتخابات  عادی  و  عمومی  ماهی 
خواهد نمود لذا از کلیه همکاران و اعضاء جهت 

شرکت در مجمع دعوت بعمل می آید.
دستور جلسه : 

1(تصویب اساسنامه انجمن
2( انتخاب اعضای هییت مدیره و بازرسان

آگهی مناقصه عمومی
احداث  دارد  نظر  در  ساداتشهر  و  کتالم  شهرداری 
برابر  را  شهر  سطح  های  رودخانه  حفاظتی  دیواره 
موافقتنامه به پیمانکاران واجد شرایط که دارای رتبه 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  از  ابنیه  صالحیت  و 
باشند برابر براورد واحد فنی با فهرست بهاء ابنیه 97 
 4000000000 مناقصه  مبلغ   . نماید  واگذار  مناقصه   به 
واریز  بصورت   -1 مناقصه  در  شرکت  .تضمین  ریال 
وجه نقد به حساب سپرده 2171145056005 نزد بانک 
ملی شعبه کتالم 2- بصورت ضمانتنامه بانکی در وجه 
شهرداری کتالم و ساداتشهر.داوطلبان میتوانند جهت 
از  مربوطه  اطالعات  سایر  و  مناقصه  اسناد  دریافت 
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 97/11/11 تا 11/18/ 97 
بمدت 7 روز به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند . 
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه تا 97/11/27 . 
تاریخ بازگشایی پاکات 97/11/28 . شهرداری در رد یا 

قبول کلیه پیشنهادات مختار است. 11/10
مجتبی رضوانی  - شهردار کتالم و ساداتشهر

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه
 ) یک مرحله ای (شماره مناقصه 123634 شماره مجوز 1397.5918

شرکت گاز استان مازندران در نظر داردباقیمانده کار خط توزیع 8 اینچ کتالم روستاهای واناکوه و ... خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز 
جاده دالخانی رامسر  از طریق فراخوان ارزیابی کیفی نسبت به شناسایی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسباقدام نماید . بدین وسیله 
از کلیه شرکتهای واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابی هستند دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی  الی 97/11/24جهت 
با واحد کمیته فنی-  اعالم آمادگی به امور پیمان ها  مراجعه نموده که نسبت به معرفی آنها جهت دریافت استعالم ارزیابی کیفی 

بازرگانی اقدام گردد اسناد تکمیل شده می بایست حداکثر تا تاریخ97/12/8 به کمیته فنی بازرگانی تحویل گردد 
بدیهی است  به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و 
اقدام واز شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد  ارزیابی کیفی شرکت کنندگان  به  اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت 
مناقصه متعاقبًا دعوت به عمل خواهد آوردبدیهی است از این ارزیابی کیفی برای مناقصات محدود در آینده استفاده خواهد شد  ضمنًا ارائه مدارک و پرسشنامه 
های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد خواهشمند است در نامه اعالم آمادگی آدرس کد پستی و تلفن 
به وضوح مشخص گرددو به شماره 33204281-011فکس گردد و یا حضورا به امور پیمانها به آدرس  ساری -بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان 

شماره 2 طبقه سوم ارسال گردد  آدرس کمیته فنی -بازرگانی ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران 011-33204063
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :

1-موضوع : باقیمانده کار خط توزیع 8 اینچ کتالم روستاهای واناکوه و ...خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز جاده دالخانی رامسر 
2-نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت گاز مازندران - ساری بلوار طالقانی ساختمان مرکزی واحد امور پیمانها 

3-مدت اولیه پیمان 240روز 
4-محل تامین اعتبار: سایر منابع 

5-مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد
6- مبلغ برآورد : 6/004/903/963)شش میلیارد و چهارمیلیون و نهصد و سه هزار و نهصد و شصت و سه (ریال 

7- حداقل امتیاز کیفی :60
8- میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 300/246/000 ) سیصد میلیون و دوبیست و چهل و شش هزار ( ریال 

9- نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر بر اساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت50659 
ه مورخ 1394/9/22و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد 

10- زمان ارائه پیشنهاد مالی : تا شنبه 98/1/17ساعت 16
11- زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 98/1/18 ساعت 14

ضمنا هر گونه تغییر در زمان های یاد شده کتبا اعالم می گردد 
12-شرایط متقاضی :-اشخاص دارای گواهی صالحیت  رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز

- داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط  کارفرما 
-داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی 

 http://iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت-
-ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 96/12/29برای پیشنهاد های باالی 10 برابر نصاب معامالت متوسط الزامی است 

- قیمتهای متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد )در صورتیکه کاال مشابه تولید داخل دارد(
- حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه سه مناقصه گر می باشد 

-متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند 12 فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد 
مناقصه به آدرس مازندران ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند 

- جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران با آدرس www.nigc-mazandaran.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
کشور به آدرس http://iets.mporg.irمراجعه نمایید

آگهی مفقودی نوبت اول 
اسلحه  شماره  به  شکاری  سالح  حمل  مجوز 
۸۱9۸مدل دو لول ته پر کوسه ساچمه زنی ساخت 
قاسم  اکبر  علی  اینجانب  به  متعلق   ۱2 کالیبر  ترکیه 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  علی  محمد  فرزند  زاده 

اعتبار ساقط می باشد 
 نکا 

مفقودی
برگ سبز سواری رانا مدل ۱۳9۵ پالک ۵۷۵ م ۳۵ ۸2 
 NAAU۰۱FE۱G شاسی   ۱۶۳B۰2۶۳۷۴۷ موتور 
Т۱۴۰۷9۵ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد
 بابل 

مفقودی 
سند کمپانی کامیونت باری ایسوزو مدل ۸9 با شماره 
9۴۸۱۴۸و  موتور  شماره  با   ۷2 ایران  ۳۴۵ع۳۴  پالک 
شماره شاسی NAGNKR۵۵E۰۸9۱۵۵2۸بنام بهروز 
اسمعیل پور برسمنانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل 

مرحله اول نوبت دوم

شرکت گاز استان مازندران

آغاز رسمی چهلمین دهه فجر انقالب اسالمی
 در حرم امام خمینی)ره(

مراسم بزرگداشت یوم اهلل 12 بهمن 57 و آغاز چهلمین دهه فجر انقالب اسالمی صبح 
دیروز در حرم امام خمینی)ره( آغاز شد.مراسم بزرگداشت یوم اهلل 12 بهمن و آغاز 
چهلمین دهه فجر انقالب اسالمی صبح دیروز )جمعه( با حضور جمعی از مسئولین 
کشور و اقشار مختلف مردم در حرم امام خمینی )ره(، در لحظه تاریخی ورود امام 
به میهن]9:27:30[، برگزار شد. گلباران گلزار شهدای بهشت زهرا )س(، سخنرانی 
سردار یزدی فرمانده سپاه تهران در جایگاه جلوس تاریخی امام خمینی )ره(، اجرای 

سرود 1397 نفری دانش آموزان از دیگر مراسمات بزرگداشت یوم اهلل 12 بهمن بود.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، جمهوری اسالمی ایران در 
۴۰ سال گذشته با ۵۰ رتبه صعود در شاخص توسعه انسانی، 
تمام  بین  را  انسانی  توسعه  شاخص  رشد  ترین  سریع  عنوان 

کشورهای دنیا به خود اختصاص داد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، گزارش توسعه انسانی یکی از 
در  اجتماعی  و  اقتصادی  گزارش های  معتبرترین  و  مهمترین 
جهان است که هرساله توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد 
این گزارش، شاخص توسعه  )UNDP( منتشر می شود و در 
انسانی )HDI( کشورها بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، 
کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و سرانه درآمد ملی از عدد 
صفر تا یک محاسبه می شود که هرچه این شاخص به عدد 
یک نزدیک تر باشد، نشان از توسعه یافتگی بیشتر است.تمامی 
شاخصهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در برآورد این شاخص 
دخیل است و به عبارتی یکی از جامع ترین معیارها برای مقایسه 

توسعه یافتگی کشورها به شمار می  رود که البته تمامی دولتها و 
سازمانهای علمی و تحقیقاتی از این شاخص به عنوان معیار اصلی 
مقایسه کشورها استفاده می کنند.بر اساس جدیدترین گزارش 
توسعه انسانی ۲۰۱۸ که اوایل سال جاری منتشر شد، شاخص 
توسعه انسانی ایران به ۰.79۸ از یک رسید که در مقایسه با نمره 
۰.۴37 ایران در قبل از پیروزی انقالب اسالمی بیش از ۰.36۱ 
درجه افزایش نشان می دهد.همچنین جمهوری اسالمی ایران 
در تازه ترین گزارش، در آستانه ورود به کشورهای با شاخص 
توسعه انسانی خیلی باال قرار گرفته است.این در حالی است که 
بین ۱۰۵ کشور دنیا که از سال ۱9۸۰ میالدی شاخص توسعه 
انسانی برای آنها محاسبه می شد، ایران طی این ۴ دهه باالترین 
رشد را در شاخص توسعه انسانی داشته است. پس از ایران، چین 
و ترکیه در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.بر اساس گزارش سازمان 
ملل، رتبه جهانی جمهوری اسالمی ایران هم در این ۴ دهه ۵۰ 

رده صعود داشته و از جایگاه ۱۱۰ در سال ۱979 به جایگاه 6۰ 
در سال گذشته ارتقا یافته است.محاســبات ریاضــی شــاخص 
های انســانی کمــی پیچیــده اســت، امــا عناصری ماننــد 
عمــر طوالنــی، زندگــی ســالم از نظــر بهداشــتی، شــاخص 
آمــوزش و تحصیــالت و اســتاندارد یــک زندگــی آبرومندانــه 

در داخــل شــاخص های انســانی مــد نظــر اســت. 
مجمــوع ایــن پارامترهــا عــددی را بدســت می دهنــد 
کــه عــدد شــاخص توســعه انســانی نامیــده می شــود. 
ایــن شــاخص ها توســط دفتــر توســعه ســازمان ملــل 
بــرای ســنجش کیفیــت زندگــی ملت هــای مختلــف 
جهــان بــه کار گرفتــه شــده اســت. امیــد بــه زندگــی، 
بهداشــت، نظــام آموزشــی و درآمــد. بنــا بــه گــزارش 
توســعه انســانی ســازمان ملــل در فاصلــه ســال های ۵۸  
ایــن میانگیــن ۱39۵ یعنــی درســت ســال اول تشــکیل 
رتبــه  رفتــه  هــم  روی  تــا ســال  اســالمی  جمهــوری 
اول میــزان رشــد شــاخص توســعه انســانی را بــه خــود 

اختصــاص درصــد بوده ۰.73 تــا ۰.69 داده اســت. 

آیت اهلل جنتی: با وحدت کلمه، مشکل غیرقابل حل نداریم

ننگ برتفکری که می گوید اداره 
کشور بدون آمریکا ممکن نیست

کسب افتخار بین المللی در ۴۰ سالگی انقالب
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تولید ۷۷۱ محصول دفاعی نظامی
 در آستانه ورود به دهه پنجم انقالب

دارای ۷۷۱ خانواده محصول در حوزه های  امروز  دفاع گفت:  وزیر 
مختلف رزم زمینی، دریایی، هوایی، پدافند و جنگ الکترونیک و حوزه 

های دیگر هستیم که در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیرسرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به اینکه مصالی تهران میزبان نمایشگاه 
صنایع دفاعی کشور است، گفت: نمایشگاهی که اثبات مفهوم ما می 
توانیم است.وی درباره دستاوردهای دفاعی کشور در آستانه چهلمین بهار 
انقالب اسالمی گفت: یکی از بخش هایی که واقعا دارای دستاوردهای 
افتخارآمیز در ۴۰ سال انقالب است بخش دفاع است. امیر حاتمی اظهار 
داشت: قبل از انقالب صنعت دفاعی کوچکی داشتیم که حدود ۵ درصد 
از نیازمندی های دفاعی کشور با وابستگی کامل تامین می شد و آن روزها 
بیش از ۴۰ هزار مستشار کار می کردند و حدود ۳۱ خانواده محصول 
تولید می شد که اغلب محصوالت بسیار کم اهمیت بودند.وزیر دفاع و 
پشتیبانی ادامه داد: بعد از انقالب اسالمی با توجه به اینکه از روزهای اول 
انقالب تحت شدیدترین تحریم ها قرار گرفتیم، در یک کار انقالبی و 
جهادی و با هدایت الهی حضرت امام و مقام معظم رهبری که به عنوان 
نماینده امام در شورایعالی دفاع و در نیروهای مسلح نقش ویژه ای داشتند 
جهاد خودکفایی و برنامه خوداتکایی نیروهای مسلح شروع شد.امیر 
حاتمی اضافه کرد: امروز دارای ۷۷۱ خانواده محصول در حوزه های 
مختلف رزم زمینی، دریایی، هوایی، پدافند و جنگ الکترونیک و حوزه 
های دیگر هستیم که در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد.وی افزود: 
۴ نمایشگاه در سطح تهران داریم؛ دو نمایشگاه در مصالی تهران که 
نمایشگاه صنایع دفاعی و محصوالت دفاعی در کنار نمایشگاه سازندگی 
نیروهای مسلح در مصال خواهد بود.وزیر دفاع و پشتیبانی ادامه داد: در 
نمایشگاه محصوالت دفاعی که در مصال هست، حدود ۳۵۰ محصول 
در حوزه های مختلف رزم از دستاوردهای مهم صنایع دفاعی کشور قابل 
مشاهده است که به تمام معنا یک نمایشگاه با مفهوم ما میتوانیم است.امیر 
حاتمی اضافه کرد: از همه مردم عزیز ایران بویژه از جوانان، دانشجویان 
، دانش آموزان دعوت می کنم از این نمایشگاه بازدید کنند، نمایشگاهی 

که واقعا افتخارآفرین است.

آمانو پایبندی ایران به برجام را تائید کرد

 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر با تائید پایبندی کامل 
ایران به تعهداتش در برجام، درباره فشارها بر آژانس برای راستی آزمایی 

هسته ای هشدار داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در پیام خود به مناسبت آغاز سال جدید میالدی از سال 
2۰۱۸ به عنوان سالی یاد کرد که در آن آژانس با چالش های متعددی 
در حوزه های مختلف کاری خود مواجه بوده است.بنابر گزارش پایگاه 
رسمی آژانس بین المللی انرژی اتمی، آمانو در ادامه پیام خود ضمن تقدیر 
از پشتیبانی کشورهای عضو از فعالیت های آژانس بیان کرد: برنامه های 
هسته ای ایران و کره شمالی همچنان در صدر برنامه کاری آژانس قرار 
دارد. ما کماکان به راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات مرتبط هسته ای 
ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( ادامه می دهیم.همچنین در 
این پیام آمده است: ایران به طور کامل به تعهدات مرتبط هسته ای اش ذیل 

برجام عمل می کند.

هشدار حاجی صادقی نسبت به 
استحاله انقالب از طریق نفوذ هنری

 نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: بچه های 
انقالب نمرده اند و نخواهند گذاشت تالش استکبار و 

نفودی هایش برای استحاله انقالب راه به جایی ببرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم عبدالل 
حاجی صادقی در آئین اختتامیه کنگره ملی فرهنگ و 
هنر سپاه و آغاز مراسم های گرامیداشت چهل سالگی 
انقالب، با اشاره به تالش های استکبار جهانی برای 
استحاله فرهنگی، اظهار کرد: برای ضربه زدن به انقالب، 
کسانی را در جاهایی پشت تریبون قرار داده و به جنگ 
انقالب برمی خیزید. می دانیم که جبهه استکبار تنها راهی 
که برای نابودی انقالب دنبال می کند استحاله انقالب از 
طریق نفوذ هنری بوده و هنرپیشگان و افرادی را مأموریت 
می دهد تا در فرصت هایی که پیدا می کنند، ارزش های 
انقالب را زیر سوال ببرند و به نام انقالب جشن گرفته و 
چهل سال افتخار انقالب را به خاطر اینکه ابتذال نداشته 
و به خاطر این که انقالب شخصیت و هویت انسانی را 
احیا کرده و به زن ارزش واال داده، زیر سوال ببرند.وی 
گفت: دشمنان و کسانی که وعده دادند انقالب نخواهد 
توانست چهل سالگی خود را جشن بگیرد، شاهد باشند 
که انقالب اسالمی نه تنها چهل سالگی خود را جشن 
می گیرد بلکه تنومندتر شده و شاهد ذلت دشمنان است.
حاجی صادقی با بیان این که هرچند در مسیر انقالب 
فراز و نشیب داشتیم، اما هرگز توقف نداشته ایم، گفت: 
طبیعت و آفرینش انسان به گونه ای است که از هنر لذت 
و اثربخشی بیشتری دریافت می کند، از این رو گفتمانی 
در جامعه موفق تر است که هنر را به استخدام خود 
درآورد و از آن استفاده کند.وی با تاکید بر این که هنر با 
استفاده از همه ابزارها، می تواند یک جامعه را به اهدافش 
برساند، خاطرنشان کرد: انقالب اسالمی به سبب زنده 
بودنش دشمن دارد و دشمن دریافته که برای ضربه زدن 
به انقالب باید از طریق هنر وارد میدان شود.وی با اشاره 
به برگزاری کنگره ملی فرهنگ و هنر در تبریز گفت: 
برگزاری این مراسم در تبریز که مرکز تمدن اسالمی 
و مهد فرهنگ و هنر است این پیام را به مسئوالن، 
هنرمندان و همه کسانی که در سفره انقالب به جایی 
رسیدند، می رساند که مواظب باشید دشمن می خواهد 
از دریچه هنر، جان انقالب را بگیرد و سبک زندگی 
غربی خود را در قالب هنر دیکته کند.نماینده ولی فقیه در 
سپاه پاسداران با تاکید بر این که دشمنان می خواهند هر 
روز با یک ادبیات خاص ارزش های انقالب را مخدوش 
کنند، افزود: بدانید بچه های انقالب زنده اند و روح بلند 
شهدا ما را مدیریت می کند و به لطف خدا نخواهیم 
گذاشت در این میدان به اهداف شوم خود برسند.وی 
با بیان این که انقالب اسالمی فقط تولد جدید اسالم ناب 
محمدی نبود، بلکه رسالتی برای آینده قائل است، تاکید 
کرد: انقالب اسالمی ایران، عالم را برای نهضت ظهور 
آماده کرده و زمینه را برای تحقق آخرین مرحله عملیات 

حسینی فراهم می کند.

خبرخبر

در  اینکه  بیان  با  تهران  موقت  جمعه  امام 
راهپیمایی 22 بهمن شاهد حضور گسترده 
این  گفت:  بود،  خیابان ها خواهیم  در  مردم 
حرکت عظیم مردم دشمن را بیش از گذشته 

مایوس و ناامید خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت الل امامی 
کاشانی در نماز جمعه این هفته تهران که در 
امام خمینی)ره( برگزار شد، اظهار  مصالی 
کرد: سنت الهی این است که ملتی که بر حق 
بوده اما ضعیف شده و مورد ظلم قرار گرفته 
پیروز شود زیرا ظلم و ستم  است، عاقبت 
عاقبت ندارد و جنایت ماندنی نیست.وی در 
ادامه افزود: ما اگر حجت خدا را شناختیم، می 
فهمیم او انسانی است که به حقوق ملت ها، 
دین  و  اجتماعی  ارزش های  افراد،  حیثیت 
خدا اهمیت می دهد. کسی که به حجت خدا 
کند.امامی  پرهیز  ظلم  از  باید  دارد  معرفت 
کاشانی تصریح کرد: دشمنان از تکه تکه و 
را  استفاده  بهترین  دسته دسته شدن جامعه 
می کنند و زمانی می توانند به قدرت برسند که 

از این اختالفات استفاده کنند.
 این مباحث در قرآن برای تربیت ملت ها 
آمده است.امام جمعه موقت تهران در ادامه با 
اشاره به برخی مسائل پیش آمده در جامعه و 
گرانی ها اظهار داشت: نظام، دولت و مجلس 
فراهم  مردم  زندگی  برای  را  شرایطی  باید 
کنند و اگر حکومت کاالهایی را تهیه کرد و 

برای توزیع به مجموعه های زیردست خود 
داد آنها نباید آن کاالها را به صورت آزاد و 
گران بفروشند زیرا این عمل آنها بغی و ظلم 
است.وی پرداخت مالیات را واجب دانست 
و گفت: فرار از مالیات حرام است و آنهایی 
که از پرداخت آن فرار می کنند فعل حرام 
انجام داده اند؛ این کار هم بغی و ظلم به ملت 
است. البته دولت و مجلس باید فکر دقیقی 
برای فرار مالیاتی کنند و جلوی رانت خواری 
را بگیرند. خمس و زکات نیز مانند پرداخت 
مالیات واجب است و پرداخت آن می تواند 
مشکالت کشور را کاهش دهد. خمس متعلق 
به امام زمان)عج( است و عدم پرداخت آن 

فعل حرام است.
امامی کاشانی ادامه داد: با برنامه ریزی دولت 
و مجلس و البته توجه مردم در عدم اسراف 
آب و برق و دیگر موارد می توان مشکالت 
کشور را حل کرد.وی با اشاره به ایام شهادت 
حضرت فاطمه زهرا )س( اظهار داشت: زن 
ها باید از فاطمه زهرا )س( درس بگیرند و 
ببینند او تا چه میزان پایبند عفت و عظمت 
با  تهران  جمعه  نماز  بود.خطیب  زن  مقام 
تبریک سالروز پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
امام راحل با توکل به خدای متعال قیام کرد و 
ملت ایران با همان ایمان فداکاری، شهادت، 
شهامت، شجاعت، بصیرت و مجاهدت، در 
امام حرکت کردند و  راه حق و پشت سر 

انقالب اسالمی به این جایی رسیده است که 
امروز در سطح جهان مورد توجه و افتخار 
انقالب  اگر  داد:  ادامه  است.وی  همگان 
اسالمی و قیام امام خمینی)ره( نبود امروز نظام 
شاهنشاهی از نظام سعودی هم بدتر، فاسدتر 
اسالمی  انقالب  بود.  آمریکا  خوار  جیره  و 
لطف و عنایت خداوند به ملت ایران بود و 
ملت ایران با فداکاری و ایثار به جایگاه امروز 
امام خمینی)ره(  قیام  رسیده است. حقیقت 
این است که او نایب امام زمان )عج( بود و 
توانست آن حرکت عظیم را  ایجاد کند.امام 
جمعه موقت تهران انقالب اسالمی را متفاوت 
از سایر انقالب های جهان دانست و گفت: 
برای  زمینه ای  ایران  ملت  اسالمی  انقالب 
ظهور امام زمان )عج( است و اگر انسجام و 
وحدت کلمه ای که پیرامون امام خمینی )ره( 
ایجاد شد همچنان ادامه داشته باشد می توان 
البته  که  درآورد  زانو  به  را  انقالب  دشمنان 

امروز آبروی آمریکا در جهان رفته است.

انقالب  امروز  افزود: حرکت  کاشانی  امامی 
انقالب،  معظم  رهبر  محوریت  بر  اسالمی 
همانند دوران باشکوه امام خمینی)ره( است. 
با هم باشیم  و به یک سمت حرکت کنیم تا 
به موفقیت های بیشتری دست یابیم.وی تاکید 
آینده و در راهپیمایی 22  کرد: در روزهای 
بهمن ان شاءالل شاهد حضور گسترده مردم 
با سلیقه ها و روش های مختلف در خیابان ها 
خواهیم بود، این حرکت عظیم مردم دشمن را 
بیش از گذشته مایوس و ناامید خواهد کرد.

در  و  اسالم  دشمنان  امروز  کرد:  تاکید  وی 
رأس آنها رژیم غاصب صهیونیستی و دولت 
جنایتکار آمریکا با پول مردم بیچاره عربستان 
که توسط حاکمان ذلیل و آلوده عربستان به 
ایجاد  را  شومی  مثلث  می شود،  گرفته  کار 
کرده اند اما این مثلث شوم در چاه لجن هایی 
افتاد و  ایجاد کرده اند خواهند  که خودشان 
دست و پا می زنند و امید است که خداوند 

ذلت شان را بیش از پیش کند.

آیت اهلل امامی کاشانی: پهلوی از آل سعود هم بدتر بود

مردم در 22بهمن دشمن را مایوس می کنند

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحله ای 

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد فعالیت های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 
واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد صالحیت و دارای رتبه نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، 
می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم این آگهی در روزنامه پیام زمان مورخ 1397/11/14 به 
به سایتهای یا  و  امجدیان )سیلو(  – خیابان شهید  واقع در کرمانشاه  این شرکت  تدارکات  امور  به  کاری  روز   مدت 5 

 www.tavanir.org.ir ، http://iets.mporg.ir و www.kpedc.ir مراجعه نمایند.

توضیحات: نوع تضمین شرکت در مناقصه )ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد(
•مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1397/11/29، دبیرخانه شرکت

•زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1397/11/29، اتاق کنفرانس شرکت 
•به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
•به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود، مطلقًا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
•سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

•جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 38245990 – 083 تماس حاصل نمائید. 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شماره مناقصه

97/9۴-۰1

97/97-۰1

شرح مناقصه

واگذاری فعالیت های عملیات و اتفاقات و بهره برداری شبکه توزیع برق استان 
کرمانشاه در سطح شهرستان روانسر و بخش شاهو

واگذاری فعالیت های عملیات و اتفاقات و بهره برداری شبکه توزیع برق استان 
کرمانشاه در سطح شهرستان گیالنغرب و بخش سرمست و دشت دیره

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال(

5/۴2۰/186/112

2/713/877/88۰

مبلغ تضمین شرکت
 در مناقصه )ریال(

397/۰۰۰/۰۰۰

26۰/7۰۰/۰۰۰

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳9۷۶۰۳۳۱۰۰9۰۰2۰۶2 مورخ 9۷/9/2۱هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عزیز عباسی فرزند عباس به شماره شناسنامه ۱۸29 به صورت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۵9/2۷ مترمربع مفروز از قطعه 9 تفکیکی از پالک 
۶9۱۴ فرعی از ۱۶2 اصلی واقع در کرج خریداری از مالک رسمی آقای حسین سبزه 
پرور به طور قولنامه ای که مالکیت نامبرده در صفحات ۴۶۶ و 2۴9 دفاتر ۱۰۰2 و 
۱۱۰۶ 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 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.  9۷/۴۰۰۳۴/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۷/۱۱/۱۳ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۷/۱۱/2۸

 عباسعلی شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

برابر  رای شماره ۱۳9۷۶۰۳۳۱۰۰9۰۰2۰۶۱ مورخ 9۷/9/2۱هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مهرعلی فغانی فرزند محمدجان به شماره شناسنامه ۴ به صورت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 9۸/2۵ مترمربع مفروز از پالک ۵۰۱۷ فرعی از ۱۶2 
اصلی واقع در کرج خریداری از مالک رسمی آقای/ سید کمال الدین قاضی نورنائینی و 
سید جمال الدین قاضی نورنائینی و بانو نورانگیز قاضی نورنائینی و بانو شکوه السادات 
قاضی نورنائینی و خانم طلعت محتشمی به طور قولنامه ای که مالکیت نامبردگان در 
صفحه ۳۵۷ دفتر ۸۳2 و صفحات ۵۴۵ و ۵۴9 و ۵۵۳ دفتر 9۰9 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 اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  9۷/۴۰۰۳۳/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۷/۱۱/۱۳ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۷/۱۱/2۸

 عباسعلی شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

های فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   ۱۳9۷/۱۱/۰9 ۱۳9۷۶۰۳۳۱۰۱۱۰۰2۴۸2مورخ  شماره  رای  برابر 
رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
متقاضی شرکت تعاونی مسکن سامانه گستر به شماره ثبت ۸2۸۸۱ و شناسه ملی 
 ۳۸۳۳۴/۱ مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  در   ۱۰۱۰۱2۷۵۰۵۳
با  و  البرز  در  واقع  اصلی   ۱۶۷ از  فرعی   ۸۶۰ شماره  پالک  از  مفروز  مترمربع 
مالکیت مالک اولیه خود متقاضی تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
شود در صورتی که اشخاص نسبت  به فاصله ۱۵ روز آگهی می  نوبت  در دو 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۷/۴۰۰۴۱/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳9۷/۱۱/۱۳ تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۷/۱۱/29
سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

موضوع اجرائیه
 پرونده شماره ۱۳9۷۰۴۰۱۶۰۴۵۰۰۰9۷۵/۱  له شما و علیه اقای فردین فتاحی نسب 
و اسالم فتاحی نسب و بابامیر اسمعیلی چقا بلکی و دختر بس محمدی طبق گزارش 
قسمت مربوطه ادرس تعیین شده نامعلوم است لذا مقتضی است جهت تعیین ادرس 

صحیح به این اجرا مراجعه واال پرونده امر به مسئولیت شما راکد خواهد ماند .
مشخصات ابالغ شونده :

ادرس متن سند  ابالغ شونده  
تعاون روبروی هتل ازادگان  بانک قرض الحسنه رسالت 

گواهی مامور ابالغ :
-مدیر شرکت /مدیر تصفیه یادارندگان حق امضا حضور داشتند ابالغیه به وی ابالغ 

گردید .
-ابالغ مطابق بند ب ماده ۱۵ ایین نامه اجرایی انجام شد 

-مدیر شرکت /مدیر تصفیه یا دارندگان حق امضا حضور نداشتند لذا ابالغیه در محل 
الصاق گردید 

- مدیر شرکت /مدیر تصفیه یا دارندگان حق امضا حضور داشتند از رویت و امضای 
ابالغیه امتناع نمودند لذا استنکاف نامبرده گواهی می گردد .

- ابالغ واقعی میسر نبود کلیه اوراق عینا اماده گردید 
-ادرس دراین حوزه قرارندارد کلیه اوراق عینا اماده می گردد 

- مخاطب در محل حضور نداشت ابالغ عینا اماده گردید .
- ادرس مخاطب شناسایی نگردید ابالغیه عینااماده گردید .

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 9۷۶۰۳۱۸۰2۰۰۰2۵۶9 -9۷/9/2۱ هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای اکبر نصیری 
فرزند محرمعلی  بشماره  شناسنامه  ۳۵۷۱ صادره  از رودسر  و کد ملی 2۶9۰۳۱۶2۳۴ 
بصورت  ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت ۱9/۵۴ متر مربع پالک ۳۰۵۸ فرعی 
از ۱۴2 اصلی مفروز ومجزی شده از قطعه ۱۳ تفکیکی از اصلی مذکور واقع در قریه 
نوده  بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  بنیاد علوی  محرز گردیده  است 
. لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  
در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  
باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  
اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض 
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  
انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر 

خواهد شد.
1050- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۷/۱۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/۱۱/۱۳

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

قانون   برابر رای  شماره 9۷۶۰۳۱۸۰2۰۰۰2۵۸۶ -9۷/9/2۶ هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای  
حسن مهرزاد سالکجانی فرزند خلیل بشماره  شناسنامه  ۱2 صادره  از رودسر  و کد 
ملی 2۶9۱2۶999۱  بصورت  ششدانگ  یک قطعه زمین مشجر با انباری  احداثی  
به مساحت  ۶۸2/۴۱ متر مربع  پالک ۵  فرعی  ۱۸۵  اصلی واقع  در قریه  بزکویه  
بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  بنیاد علوی  محرز گردیده  است 
. لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می 
شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  
تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  
در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  

مالکیت  صادر خواهد شد.
1032- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۷/۱۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/۱۱/۱۳

شرکت توزیع نیروی 
برق استان کرمانشاه

 )سهامی خاص(

 نوبت اول

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده 9۷-۱۱۳2-۶ش  / وقت رسیدگی :   روز شنبه  9۷/۱2/۱۱ ساعت  

9:۴۵   صبح/
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف  ایثارگران شهرستان خوی – جنب پادگان 

شرفخانلو 
خواهان  : بانک تجارت  با وکالت اقای جعفرصادق دادگر/ خوانده: خانم فریده سید 

رضائی -مجهول المکان/ خواسته:  مطالبه
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله  خانم فریده 
سید رضائی وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  
کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه 
حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس شعبه شش  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی-محمد علی داور 

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  بشرح  شناسنامه شماره  9۴۶    دارای  خانم سکینه رضائی 
9۷2۱۱۴/ش۳     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  محمد قهرمان زاده بشناسنامه ۱۷   در تاریخ 9۷/۸/۱۸ اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  حسن  قهرمان زاده فرزند 
محمد –ش ش 2۷9۱۰۳۶۷۸۴   خوی –پسر متوفی/2-  حسین  قهرمان زاده فرزند 
محمد -ش  ش    2۷9۱۰۳۶۷92 خوی-پسر متوفی/۳-  امیرعلی قهرمان زاده فرزند 
محمد -ش  ش  2۷9۱۱۳۵۰۳ –خوی-پسر متوفی/۴- محمدرضا  قهرمان زاده فرزند 
محمد - ش ش  2۷9۱2۵۶22۷-خوی-پسر متوفی/۵- سکینه رضائی فرزند اسمعیل   
-  ش ش    9۴۶  -چالدران - همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  بایرام نقی لو     دارای شناسنامه شماره 2۴۴۶ بشرح دادخواست به کالسه  
9۷2۱۵9/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  علی نقی لو بشناسنامه  ۷۸۳   در تاریخ ۸۰/۵/۱۰ اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   بایرام  نقی لو     فرزند  
علی –ش ش  2۴۴۶ خوی –پسر متوفی/2-  محمد علی  نقی لو     فرزند علی 
-ش  ش      2۴۴۷ خوی-پسر متوفی/۳-   غالمعلی نقی لو     فرزند علی -ش  
ش ۳۱۴۷    –خوی-پسر متوفی/۴-  سکینه شری زاده  فرزند حسین  - ش ش  
۱۴22    -خوی-همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در کالسه پرونده9۷-۱۰۸۸-۶ش / وقت رسیدگی :   روزشنبه   9۷/۱2/۱۱ ساعت 
9:۱۵ صبح/   مرجع رسید گی :شورای حل اختالف  ایثارگران شهرستان خوی – 

جنب پادگان شرفخانلو 
خواهان  : بانک ملت با وکالت اقای جعفرصادق  دادگر/ خوانده:  ۱- یوسف رستم 
لو 2- حسین زینالی سابق ۳- مهدی فرازنده -مجهول المکان / خواسته:  مطالبه 

وجه چک 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله  - یوسف رستم 
لو 2- حسین زینالی سابق ۳- مهدی فرازنده وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند 
قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت 
نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد بود. 
رئیس شعبه شش  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی-محمد علی داور 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بزرگترین ثروت ما مردم 
هستند و این مردم استحقاق این تورم و گرانی را ندارند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار غالمحسین غیب پرور 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در هشتمین کنگره سرداران و 
3۰۰ شهید محله افسریه تهران، اظهار داشت: خدا را باید سپاس 
گفت که به ما توفیق داده است در مجلس پر فیض شهدا حضور 
داشته باشیم.وی با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیها ادامه داد: قاطبه مسلمین جهان خاصه جمعیت 
شیعه ارادتی خاص به حضرت زهرا دارند و ایشان عصاره همه 
فضایل کائنات است.رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در 
بین همه ویژگی های این خانم بزرگوار، مقاومت و ایستادگی 
صدیقه طاهره در جبهه حق آن زمانی که امیرالمؤمنین علی 
بن ابی طالب)ع( مظلوم واقع شد و با ظلم خانه نشین شد 

بیش از همه نمایان است.وی در ادامه تصریح کرد: دوران بعد 
از ارتحال نبی مکرم)ص( دوران سختی بود و هر کسی پای 
علی)ع( ایستادگی نمی کرد و کانون های قدرت و ثروت چشم 
ها را کور کرده بود.سردار غیب پرور با بیان اینکه امروز حضرت 
زهرا )س( بر قله افتخارات اسالم ایستاده است، عنوان کرد: رفتار 
ایشان مشق امروز ماست. ۴۰ سال از انقالب شکوهمند اسالمی 
می گذرد و پای این مقاومت و ایستادگی مردم عزیز مردانه عمل 
کرده اند. اگر در زمان امیرالمؤمنین)ع( این مردم حضور داشتند 
دلیلی نداشت این اتفاقات بیافتد و بعد از هزار و چهارصد سال 
در  به سوال خبرنگاری  اشاره  با  باشد.وی  ایشان مخفی  قبر 
خصوص تفاوت انقالب اسالمی با دیگر انقالب ها؟ اظهار داشت: 
در رهبری دینی و الهی، نگاه دینی و مکتبی و مردمی بودن این 
تفاوت ها وجود دارد.رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: 

افق دید امام خمینی)ره( بر فتح و ظفر انقالب اسالمی داللت 
می کند.وی با اشاره به اینکه در هر جای این انقالب این مردم 
بودند که پای آرمان هایشان ایستادگی کردند، بیان داشت: این 
انقالب صاحب دارد و خون این شهیدان نمی گذارد این آرمان 
ها پایمال شود.رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه 
شهیدان، جانبازان، آزادگان و ایثارگران و خانواده آنها سرمایه 
های کشور هستند و خدا به آنها فخر می کند، ادامه داد: مردم 
ما مقاومت کردند و امروز هم رمز بقای انقالب ایستادگی است.

سردار غیب پرور عنوان کرد: وای از زمانی که ما مسئوالن به این 
امانت به عنوان یک تحفه نگاه کنیم.وی با بیان اینکه استمرار 
انقالب اسالمی در دروازه آمریکا و اروپا نیست، گفت: همه عالم 
به مردم ایران با احترام نگاه می کنند. اگر می بینیم اینها عصبانی 
هستند برای این است که آبروی آنها در دنیا رفته و ما باید روی 
پای خودمان بایستیم.سردار غیب پرور با اشاره به اینکه ما کشور 
قوی به لحاظ سرمایه های انسانی هستیم، خاطر نشان کرد: 
بزرگترین ثروت ما مردم خودمان هستند و این مردم استحقاق 

این تورم و گرانی را ندارند.

سردار غیب پرور: رمز بقای انقالب مقاومت است

مردم مستحق تورم و گرانی فعلی نیستند
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آگهی مزایده  اموال  غیر منقول  نوبت  دوم
  به موجب  پرونده  کالسه  اجرایی  ۸/2۱۷/9۷  و حسب  اجراییه  شماره  9۶۰۷۳ 
صادره از  شعبه  دوم  شورای  حل اختالف  دادگستری  لنگرود  محکوم  علیها  خانم  
فاطمه  امامی فر  فرزند رضا  به پرداخت  مبلغ  بیست  و چهار میلیون  ریال  بابت  اصل  
خواسته  و تادیه  مبلغ  سیصد  هزار ریال  هزینه  دادرسی  و حق الوکاله  و خسارت  
تاخیر تادیه  دین  از تاریخ  ۱۳9۶/۱۰/2  له آقای حسین  دلیلی  پهمدانی  و نیز  نیم عشر  
دولتی  محکوم گردیده  است  محکوم  علیها  در ازاء بدهی  مذکور  ششدانگ  یک 
باب  خانه  و محوطه  واقع  در لنگرود  راه  پشته  خیابان  آتشکار نبش  کوچه  والفجر  
۶  را به این  اجرا  معرفی  نموده  است  که ملک  تعرفه شده  توقیف  و مشخصات  

آن  به شرح  ذیل  می باشد.
 ملک  تعرفه  شده عبارت  است  از یک  خانه  یک طبقه کرسی دار که عرصه آن به 
مساحت  ۱۵۶  متر مربع  به انضمام  یک سالن  واقع  در شمال  غربی  و حیاط  مشقف  
واقع  در شمال  شرقی  عرصه  می باشد  خانه  یک  طبقه  بوده  که زیر  بنای  آن به 
مساحت  9۵  متر مربع  می باشد  و مشتمل  بر اتاق  خواب  و سالن  و آشپزخانه  اوپن  
دارای  کابینت  بوده  و کف سرامیک  و دیوار  از جنس  سنگ  و گچ  همچنین  سرویس  
بهداشتی  و حمام  کاشیکاری  شده  است.  دربهای  منزل  از جنس  چوب  و آلومینیوم  
و آهنی  بوده  و پنجره  ها از جنس  آلومینیوم است . سالن  آرایش  به مساحت  ۳۱  
متر مربع  به شکل  ال  با  کف  و دیوار  سرامیک  و سقف  پرسیانا  و دارای  درب  

ورودی  مستقل  می باشد  . ملک  از امتیاز های آب  و برق  و گاز  برخوردار است.
 ارزش  ملک  حسب  نظر  کارشناس  منتخب  دادگستری  دویست  و سی  میلیون 

تومان بر آورد  شده است.
ملک  مذکور در روز  دو شنبه  ۱۳9۷/۱۱/29   از ساعت ۱۱  الی ۱2  صبح  در محل  
شعبه  اجرای  احکام مدنی  دادگستری  لنگرود  به فروش  می رسد  مزایده  از قیمت  
کارشناسی  شروع  و ملک  متعلق  به شخصی  است  که  بیشترین  قیمت را  پیشنهاد 
نماید  ده درصد  قیمت  مزایده  فی المجلس از برنده  اخذ  و نامبرده  مکلف  است  
ظرف  مدت  یک ماه  نسبت به پرداخت  باقیمانده  وجه  اقدام  نماید  در غیر اینصورت  
در موعد  مقرر  فوق  سپرده  واریزی  پس از  کسر  هزینه  های اجرایی  به نفع  دولت  
ضبط  و مزایده  تجدید خواهد شد. متقاضیان  شرکت  در مزایده  ظرف  ۵  روز  قبل از 
برگزاری  مزایده می توانند  باهماهنگی  اجرای  احکام مدنی  از محل  ملک بازدید  به 
عمل  آورند این آگهی  برای  یک نوبت  در یکی  از روزنامه  های  کثیراالنتشار  محلی  

جهت  اطالع  عموم  درج  می گردد.
5891- دادورز شعبه  اول اجرای  احکام  مدنی  لنگرود-  قاسمی

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

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

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

 برابر رای  شماره ۱۳9۷۶۰۳۱۸۰۰۸۰۰۳۳۸2۸ – مورخ ۱۳9۷/۱۰/۳ هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  
مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
آقای  محرم عزیز زاده  فرزند  مسیب بشماره  شناسنامه  ۱ صادره  از مشگین  شهر  
در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  بنای احداثی  به مساحت  22۸/۸۸  متر 
مربع  به شماره  پالک ۵۴۴۸ فرعی  قسمتی  از ۶۰۷  فرعی  از  سنگ  ۸۴ اصلی  واقع  
در قریه  چافجیر  بخش  29 گیالن  خریداری  از مالک رسمی  ) بنیاد  مستضعفان 
( محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
۱۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  
ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  
از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  
است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  

مالکیت  صادر خواهد شد.
1016- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۷/۱۰/29  تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/۱۱/۱۳

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

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

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

 برابر رای  شماره ۱۳9۷۶۰۳۱۸۰۰۸۰۰۳۶۸۰ – مورخ ۱۳9۷/9/2۱ هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  
مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
آقای  محمود مقرب فرزند صادق بشماره شناسنامه ۱۸2 صادره  از رودسر در ششدانگ 
یک قطعه زمین  مشتمل بر  بنای احداثی  به مساحت  29۴2/۳۰  متر مربع  به شماره  
پالک 2۸ فرعی  قسمتی  از ۱فرعی  از  سنگ  ۱۰۷ اصلی  واقع  در قریه  شکرکش 
بخش 29 گیالن  خریداری  از مالک رسمی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  
نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  
انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  
رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  
قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  

اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1048- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۷/۱۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/۱۱/۱۳

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

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

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

 برابر رای  شماره ۱۳9۷۶۰۳۱۸۰۰۸۰۰۳۷۸۷ – مورخ ۱۳9۷/9/2۷ هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  
مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
آقای محمود عسکری  له  داربنی  فرزند  محمد علی  بشماره  شناسنامه  ۳ صادره  از 
رودسر  در  ششدانگ  یک باب  خانه  و محوطه  به مساحت ۳۰9/۵۷  متر مربع  به 
شماره  پالک ۵۴۵۰  فرعی  قسمتی  از ۸۸  فرعی  از  سنگ  ۸۴  اصلی  واقع  در 
قریه  چافجیر  بخش  29 گیالن  خریداری  از مالک رسمی محرز گردیده  است . 
لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  
در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  
باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  
اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض 
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  
انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر 

خواهد شد.
1025- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۷/۱۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/۱۱/۱۳

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

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

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

 برابر رای  شماره ۱۳9۷۶۰۳۱۸۰۰۸۰۰۳۷۳۵ – مورخ ۱۳9۷/9/2۴ هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  
مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
حبیب ایالنلو فرزند حسین بشماره  شناسنامه  ۵2۶ صادره  از ری  در ششدانگ  عرصه 
یک قطعه  زمین مشتمل بر  بنای احداثی  به مساحت  2۰2/92  متر مربع  به شماره  
پالک ۸۰9۱ فرعی  قسمتی  از قطعه 9۱ تفکیکی از ۳۰۱   فرعی از ۷2 اصلی واقع 
در صیدر محله بخش  29 گیالن  خریداری  از مالک رسمی) بنیاد مستضعفان( محرز 
گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  
آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  
اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  
اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از 
تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  
است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  

مالکیت  صادر خواهد شد.
1047- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۷/۱۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/۱۱/۱۳

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۱۳9۷۶۰۳۱۸۰۱۶۰۰۰9۱۰ – مورخ ۱۳9۷/۸/2۷ هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
خانم ساره  خاتون  حبیبی  رحیم  آباد فرزند  حبیب  به شماره  شناسنامه 2  صادره  از 
رحیم  آباد  به شماره  ملی ۶۳۱9۸۰۶۰۱۱ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای 
احداثی ) ساختمان (  به مساحت ۱۷9۷/۸۵ متر مربع  پالک ۸۵۳ فرعی از ۱۶۵  اصلی  
مفروز  و مجزی  شده  از پالک– فرعی از ۱۶۵ اصلی واقع در قریه بالنگاه خریداری  
شده  از مورد نسق  مالک  رسمی  آقای  عیسی جعفر دوست  لیالستانی محرز گردیده  
است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  
می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 
رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در 
صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  

صادر خواهد شد.
1034- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۷/۱۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/۱۱/۱۳

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۱۳9۷۶۰۳۱۸۰۱۶۰۰۰9۱۱ – مورخ ۱۳9۷/۸/2۷ هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
آقای  یداله علیزاده فرزند عباس به شماره  شناسنامه ۱۳۶ صادره  از رحیم آباد به شماره 
ملی ۶۳۱9۷۵2۷۰۱ در ششدانگ یک قطعه  زمین  مشتمل  بر بنای  احداثی ) ساختمان( 
به مساحت ۱29/۷۶ متر مربع  پالک ۵۱۰ فرعی از ۱۷۵  اصلی  مفروز  ومجزی  شده 
از پالک – فرعی  از ۱۷۵  اصلی  واقع  در قریه  گلدشت خریداری  شده  از مورد  
مالکیت سازمان  اموال و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  
صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین 
آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  
مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  
نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
1026- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۷/۱۰/29 تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/۱۱/۱۳

متن آگهی
شماره ابالغنامه:9۷۱۰۱۰۸۳۱۱۱۰۶۷۶۴  

شماره پرونده:9۵۰99۸۸۳۱۱۱۰۰۳۰۸ 
شماره بایگانی شعبه: 9۵۰۳۰9  

تاریخ تنظیم ۱۳9۷/۱۰/۵
آگهی مربوط به تجدید نظر

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی به آقای علی اکبر تنها دو تپه
طرفیت  به  تجدیدنظرخواهی  دادخواست  فتاحی  شهریار  آقای  خواه  نظر  تجدید 
تجدیدنظر خوانده آقای علی اکبر تنها دو تپه نسبت به دادنامه شماره ۶۵۶ در پرونده 
کالسه 9۵۰۳۰9 شعبه ۱۱ حقوقی تقدیم که طبق موضوع ماده ۷۳و ۳۴۶ قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده مراتب تبادل لوایح یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه  مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به 
این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به 

ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظراقدام خواهد شد. کرمانشاه-بلوار بنت الهدی
مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه-علی جعفری

مفقودی
 اصل سند قطعی منقول بشماره ۱۱2۴2۱  مورخ 92/۷/9 دفتر خانه 9 خوی مربوط به 
کامیون کاماز مدل ۱۳9۰ بشماره موتور 92۵۴۶۸۴۵ مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در کالسه پرونده 9۷-۱۰۸۴-۶ش / وقت رسیدگی :   روز شنبه  9۷/۱2/۱۱ ساعت 
۱۱:۳۰    صبح  مرجع رسید گی :شورای حل اختالف  ایثارگران شهرستان خوی – 

جنب پادگان شرفخانلو 
خواهان  : میرحسین فرنود با وکالت اقای جعفرصادق دادگر/ خوانده:  اسماعیل بایرام 

زاده – حاجیه حمزه لو -مجهول المکان / خواسته:  مطالبه
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله  اسماعیل بایرام 
زاده – حاجیه حمزه لو وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از 
روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه 
در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس شعبه شش  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی-محمد علی داور 

برگ اجرائیه 
– نشانی خوی  به  دادگر  محمد  وکالت  با  جواد   فرزند  کالمی  کیوان  له  محکوم 
فوقانی و محکوم  –طبقه  – ساختمان محمدیه  بانک سپه  –جنب  طالقانی  خیابان 
علیه حسین کوهی فرزند جعفرصادق   نشانی  - روستای بدل اباد –کوچه شهید 
کوچری )مجهول المکان(  بموجب دادنامه شماره۷۸۵ مورخه 9۷/۷/۳۰  شورا ی حل 
اختالف  شعبه ۱۱  که وفق دادنامه شماره—شعبه --- شورا قطعیت حاصل کرده 
است  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال وهزینه دادرسی 
به مبلغ 2۷۰/۰۰۰  ریال  و تاخیر تادیه وحق الوکاله  وکیل در حق محکوم له صادر 

میگرد  –ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷9/۱/2۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید.
مدیر دفتر شورا –موحدی نیا  - قاضی شورا – حیدری زاد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  ۱۳9۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۰۸۷هیات  شماره  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احسان اله کریمی فرزند سعد 
اله به شماره شناسنامه ۱۱۳2کد ملی ۴9۱۰۴۷2۵۷۶  صادره ازشهریار  در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵۳۷/۶۳متر مربع پالک  ۳۱۷۵فرعی از ۱۶۳اصلی 
واقع  در ج مالرد شهرک منظریه گلستان ۱9پ ۳۴واحد ۴خریداری از مالک رسمی 
کمیته امداد امام خمینی )ره ( محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م / ک ۱2۵۱  
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/۱۱/۱۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/۱۱/2۸

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

 افتتاح ۹۷ طرح عمرانی 
رباط کریم در دهه فجر

فرماندار شهرستان رباط کریم از افتتاح 9۷ طرح 
عمرانی، فرهنگی، ورزشی و... در ایام ا... چهلمین 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی خبر داد.
به گزارش زمان؛ سید مهدی ساداتی در نشستی با 
اصحاب رسانه که با حضور شهرداران رباط کریم 
و پرند برگزار شد ضمن تبریک ایام ا... چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی افزود: با گذشت 
مردمساالری در انقالب اسالمی نهادینه شد و مردم 

اصلی ترین نقش را بر عهده داشتند.

 جایزه مسئولیت های اجتماعی 
به فوالد مبارکه اختصاص یافت

بهادری- اصفهان: شرکت فوالد مبارکه در سومین 
برای  مدیریت  اجتماعی  مسئولیت  جایزۀ  دورۀ 
دومین بار، جایزه و تندیس مسئولیت های اجتماعی 

را به خود اختصاص داد.
در این مراسم که همزمان با کنفرانس ملی فرهنگ 
سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر 
اقتصاد مقاومتی در تاریخ دوم بهمن ۱۳9۷ در تهران 
برگزار شد،  منوچهر نیکفر معاون تکنولوژی فوالد 
مبارکه به نمایندگی از  شرکت فوالد مبارکه این 

تندیس را دریافت کرد.
داماد، رئیس  ا... دکتر سید مصطفی محقق  آیت 
هیئت امنای دانشگاه خاتم، در این مراسم با اشاره 
به مفهوم فرهنگ و مسئولیت های اجتماعی گفت: 
ابونصر فراهی، شاعر و ادیب، در کتاب خود کلمة 
فارسی  در  »فرهنگ«  واژۀ  به  را  عربی  در  »ادب« 
ترجمه کرده است. او معتقد است فرهنگ یعنی 

آداب، در مقابل تمدن که تجسم آداب است.
وی ادامه داد: فرهنگ مسئولیت های اجتماعی یعنی 
آنچه باعث می شود احساس مسئولیت برای مدیران 
کشور ما یک فرهنگ شود.  طبق نظر کانت، اخالق 
اجتماعی بدان معناست که فکر کنید  اگر بقیه هم 
کاری را که شما قصد انجام آن را دارید، به همین 
صورت انجام دهند، چه می شود؟ وی در تعریف 
مسئولیت افزود: مسئول کسی است که آماده است 
به سؤاالت پاسخ دهد. مسئول یعنی کسی که آماده 
است خوانده باشد و یک ملت در مقابل او خواهان 
باشد. مسئول کسی است که آماده باشد پس از قبول 
مسئولیت، تمام ملت از او بازخواست کنند. ما باید 
کاری کنیم تا این امر در این کشور تبدیل به قاعده 
شود که هرکس سمتی قبول می کند، آماده باشد به 

سؤاالت ملت ایران پاسخ بدهد.

خبر

 مقام برتر بانوان برق منطقه ای خوزستان 
در مسابقات سراسری وزارت نیرو

وحیدی فر-اهواز: تیم بدمینتون بانوان شرکت برق منطقه ای خوزستان مقام 
سوم مسابقات سراسری وزارت نیرو را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، این دوره 
از مسابقات با حضور ۱۳ تیم به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان 
یزد در سه رده تیمی، دوبل و انفرادی برگزار و تیم شرکت برق منطقه ای 
خوزستان بعد از تیم های منتخب تهران و زنجان مقام سوم رده تیمی را 

به دست آورد.
اعضای تیم برق منطقه ای خوزستان در این دوره از مسابقات را ناهید 
بندری  ریاحی، عاطفه جاللی، زهرا  میترا  غالمحسین، سارا درخشنده، 

)مربی(، به سرپرستی ملوک السادات احمدی تشکیل دادند.
در بخش انفرادی این مسابقات نیز، عاطفه جاللی از تیم شرکت برق منطقه 

ای خوزستان به مقام دوم رسید.

اثرات اشتغال زایی بنیاد برکت در کشور

معاون توسعه ی روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری تأکید کرد: 
تأثیرات عملکرد خوب و فعالیت های تحول گرایانه و شتاب دهنده ی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و بنیاد برکت وابسته به این ستاد در کشور 

مشهود و قابل ارزیابی است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، دکتر محمد امید در جریان بازدید 
از نمایشگاه دستاوردهای اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، 
با اشاره به حجم باالی این فعالیت ها و اقدامات افزود: ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(، بخش عمده ای از مشکالت کشور را در مناطق محروم 

به دوش می کشد.
وی لزوم هم افزایی میان نهادهای خدمت رسان در مناطق روستایی و محروم 
را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: الزم است به منظور هم افزایی بیش تر، 
نهادهای فعال در این حوزه به هم وصل شوند. اقدامات مؤثری از سوی ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و دستگاه های فعال در حوزه ی توسعه ی 
مناطق روستایی و محروم انجام شده است که می توانند بیش از پیش مکمل 
هم باشند. دکتر امید خواستار کمک و یاری بنیاد برکت وابسته به ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در حوزه ی بازاریابی و فروش محصوالت 

روستایی شد و اظهار داشت: اقتصاد بدون بازاریابی معنی و مفهوم ندارد.
معاون توسعه ی روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در خصوص 
همکاری های این معاونت با بنیاد برکت نیز عنوان کرد: روابط و تعامالت 
گسترده و سازنده ای با این بنیاد داشته ایم که امیدواریم بیش از پیش در 

حوزه های محرومیت زدایی و اشتغال زایی روستاییان، توسعه باید. 
وی ادامه داد: به شخصه بسیاری از اقدامات و فعالیت های بنیاد برکت 
در حوزه های اشتغال زایی، محرومیت زدایی و توانمندسازی اقتصادی و 
اجتماعی در مناطق محروم و کم تر توسعه یافته را از نزدیک شاهد بوده ام و 

اثرات و برکات آن را بسیار مثبت ارزیابی می کنم.
مدیرعامل بنیاد برکت نیز در جریان این بازدید با تشریح برخی از اقدامات 
گفت:  کشور  محروم  مناطق  در  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد 
امام)ره(  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  اجتماعی  دستاوردهای  نمایشگاه 
به علت محدودیت فضا فقط بخشی از فعالیت های ستاد را پوشش می دهد. 

خبر

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  فاضل,  عبدالرضا 
به  با اصحاب رسانه  گلستان در نشست خبری 
مصوبات سفر رئیس جمهور به استان گلستان اشاره 
کرد واظهار نمود: در سفر رئیس جمهور قرار بر این 
شد فاز نخست بیمارستان ۶۰۰ تخت خوابی گرگان 
در حد 2۵۰ تا ۳۰۰ تخت اجرایی شود، همچنین 
ساخت بیمارستان ۶۴ تخت خوابی در گمیشان، 
احداث بیمارستان در رامیان و... و همچنین کمک 
۱۰ میلیاردی برای تجهیز بیمارستان پنج آذر گرگان 

از دیگر مصوبات سفر بود.
جهت  الزم   های  رایزنی  گفت:  همچنین  وی 
پیگیری ۱۷ دغدغه ما در بخش سالمت  دراستان 

با هماهنگی نمایندگان مجلس انجام شد.
فاضل به وضعیت فاجعه بار بیمارستان کودکان 
طی  کرد:  عنوان  و  داشت  اشاره  گرگان  طالقانی 
دو سال گذشته ۱۱ نامه در رابطه با وضعیت این 

بیمارستان به وزارت بهداشت نوشته شده است.
وی همچنین ادامه داد: به دلیل وجود ساختمان های 
ارتش در کنار بیمارستان طالقانی,اجازه پیشرفت به 

این بیمارستان داه نمیشود و بایستی خارج از شهر 
فکری به حال این بیمارستان شود.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان تصریح کرد: 
بالگردی که از طرف وزارت بهداشت خریداری 

شده است و در اختیار استان گلستان قرار گرفته, 
وزارت  اما  دارد  قیمت  تومان  میلیارد  حدود ۷۰ 
بهداشت با یک دهم قیمت این بالگرد را خریداری 
کرده است. فاضل به  2۷ عملیات طی سه ماه گذشته 

به وسیله این بالگرد اشاره کرد و افزود: هزینه هر 
پرواز هلی کوپتر ۱۰ میلیون تومان بوده و ما برای هر 

ماه 2۵ پرواز پیش بینی کرده ایم.
ای  عده  بندرترکمن  شهرستان  در  گفت:  فاضل 
به ساخت  اقدام  احمر  از خیران جمعیت هالل 
ساختمانی کرده اند و تقاضای مجوز شیمی درمانی 
کرده اند که این  درخواست به مراجع باالتر ارائه 
شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
در رابطه با استفاده پزشکان از دستگاه کارت خوان 
گفت: تمام مراکز دولتی شهری و روستای گلستان از 
کارت خوان استفاده می کنند و در بخش خصوصی 
هم توسط نظام پزشکی, جهت استفاده مطب ها و 
مراکز درمانی از دستگاه کارت خوان اعالم شد. وی 
به جریمه دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی پرستار 
متخلف در پرونده سارینا گزمه اشاره کرد وافزود: 
در این پرونده دانشگاه علوم پزشکی و کادر درمانی 
ما متهم نبودند و پرستار دانشگاه آزاد و این دانشگاه 
متخلف شناخته شد ضمن اینکه تمام نیاز های این 

کودک تا کنون پرداخت شده است.

افتتاح بخش ناباروری بیمارستان صیاد شیرازی گرگان در هفته سالمت

همکاری  اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن  
با فرماندهی مرزبانی استان

منکویی- رشت: تفاهم نامه همکاری فی ما 
بین اداره کل حفاظت محیط زیست گیالن 
و فرماندهی مرزبانی استان گیالن منعقد شد

این تفاهم نامه به منظور ارتقاء توانمندی های 
مشترک؛ توسعه همکاری مرتبط و استفاده از 
ظرفیت های دو دستگاه فی ما بین اداره کل 
فرماندهی  و  گیالن  زیست  محیط  حفاظت 

مرزبانی استان گیالن تنظیم و منعقد  شد.
مفاد این تفاهم نامه به شرح زیر مي باشد.

آموزشی  و  تحقیقاتی  امور  کلیه  انجام   -۱
با بهره گیری از تجربیات فنی و تخصصی 
در  متخلفین  با  برخورد  در  دستگاه  دو 
در  زیست  محیط  مدیریت  تحت  مناطق 

نوار ساحلی و رودخانه های مرزی جهت 
کاهش آسیب پذیری ناشی از فعالیت های 
عمرانی تمام افراد حقیقی و حقوقی، شکار، 
صید غیرمجاز و ساحل خواری2- استفاده 
جهت  زیست  محیط  اطالعاتی  بانک  از 
دار  سابقه  مجرمین  با  برخورد  و  شناسایی 
گانه  نه  های  شهرستان  در  شکارچیان  و 
ساحلی۳- هم اندیشي و فضاي مشترک به 
منظور حفظ آبزیان در طول نوار ساحلي و 
مانورها  در  انجام مشارکت  ها۴-  رودخانه 
در  همکاري  طرفین۵-  دریایي  رزمایش  و 
شن  مجاز  غیر  برداشت  عاملین  با  برخورد 
و ماسه و ساخت و ساز در حریم ۶۰ متر 
زیست۶-  محیط  بهبود  و  حفاظت  جهت 
یگان  موثرتر  و  بیشتر  حضور  زمینه  ایجاد 
هاي مرزباني و دریاباني در سواحل به منظور 
اجراي ماموریت هاي ذاتي در کنار آن حفظ 
و حراست از محیط زیست این تفاهم نامه 
در ۵ ماده و 2۰بند از مورخه 9۷/۱۱/۷ برای 
اجرا به تمام یگان هاي محیط زیست و مزاکز 
تحت امر فرماندهي مرزي و دریاباني استان 

ارسال خواهد شد.

 30 شهرستان کرمانشاه تحت
 پوشش خدمات آبفا

مهندس علیرضا تخت شاهی در نشست خبری با 
اصحاب رسانه در ابتدا با اشاره به اینکه شرکتهای 
بهره  و  ایجاد  وظیفه  استانی،  فاضالب  و  آب 
برداری از تأسیسات مربوط به توزیع آب شرب 
شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه 
فاضالب در داخل محدوده قانونی شهرهای هر 
از  برداری  بهره  افزود:  دارند،  برعهده  را  استان 
کل تأسیسات آب شرب اعم از تصفیه خانه ها، 
خطوط انتقال، منابع، سیستمهای کنترل و غیره به 

عهده شرکتهای آب و فاضالب است.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه، به گفته 
انتقال  وی همچنین اجرای طرحهای تأمین و 
و  توانایی  صورت  در  و  مورد  برحسب  آب 
درخواست شرکت های آب و فاضالب از طریق 

وزارت نیرو به این شرکت ها تفویض میشود.
مهندس تخت شاهی به مقایسه عملکرد شرکت 
در بدو تأسیس تا سال ۱۳9۷ پرداخت و گفت: 
در سال ۱۳۷2 تعداد کل شهرهای تحت پوشش 
تأسیسات آب شهری استان ۱۶ شهر بود که این 
آمار در سال ۱۳9۷  با ۸۷ درصد رشد به ۳۰۰ 

شهر رسیده است.

 وی با اشاره به اینکه تعداد کل مشترکین آب در 
استان در هنگام تأسیس شرکت آب و فاضالب 
شهری کرمانشاه در سال ۱۳۷2 حدود ۱۳۰ هزار 
و ۳۳2 مشترک بوده است، تعداد مشترکین آب 
با ۱99,۳ درصد رشد، ۳9۰  را  در سال ۱۳9۷ 

هزار و ۱۴۸ مشترک اعالم کرد.
 وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۷2 تعداد چاه 
های در مدار بهره برداری 9۳ حلقه بوده است 
که با ۱۱9درصد افزایش در سال ۱۳9۷  به 2۰۴ 

حلقه رسیده است.
مهندس تخت شاهی در ادامه حجم تولید آب 
در شهرهای استان در بدو تأسیس شرکت را 9۶ 
میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب درسال عنوان کرد 
و یادآورشد که حجم تولید آب در سال ۱۳9۷ 
با  ۶۱ درصد رشد به ۱۵۴ میلیون و ۸۵۸ هزار 

مترمکعب در سال رسیده است.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری 
استان کرمانشاه، در سال ۱۳۷2 حجم فروش آب 
در شهرهای استان ۶۳ میلیون مترمکعب در سال 
بوده که در سال 9۷ با  ۵۶ درصد رشد به9۸ 
میلیون و ۳۱۳ هزار و ۸9۰ مترمکعب در سال 

رسیده است.



اجتماعیشنبه 13 بهمن 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3947  5

رشد ۳ برابری  خدمات سرپایی سالمت

معاون درمان وزارت بهداشــت از رشد 6۵ درصدی خدمات بستری بعد از 
طرح تحول سالمت خبر داد و گفت: در این طرح پوشش بیمه ای برای 3۰۰ 

خدمت و فناوری جدید نیز ایجاد شد.
دکتر قاسم جان بابایی با اشاره به برنامه های درمانی وزارت بهداشت و اقداماتی 
که در راستای اجرای این برنامه ها انجام شده است، به ایسنا گفت: یکی از 
اقدامات ما طی سه سال اخیر حمایت از زوج های نابارور بود که در این زمینه 
با اقداماتی که انجام دادیم، پرداخت از جیب مردم برای درمان 3 میلیون زوج 
نابارور کاهش یافت و شاهد پوشش ۸۵ درصدی هزینه درمان زوجین نابارور 

طبق برنامه وزارت بهداشت بودیم.
وی افزود: تجهیزات این حوزه ارتقا یافت و ۲۴ مرکز موجود درمان ناباروری 
توسعه پیدا کرد. در عین حال ۱7 مرکز جدید درمان ناباروری با تمرکز بر 
مناطق محروم به ویژه درشش استان فاقد مرکز درمان ناباروری شامل یاسوج، 
زاهدان، بندرعباس، شهرکرد، گلستان و لرستان تأسیس شد. از طرفی بانک 
اطالعات بخش ها و مراکز درمان ناباروری کشور ایجاد و ثبت اطالعات بیماران 

و خدمات درمان ناباروری امکان پذیر شد.

حقوق بازنشستگان همسان سازي مي شود

 معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در الیحه بودجه 9۸ 
اعتبارات الزم برای همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی 

کشوری، لشکری و صندوق فوالد پیش بینی شده است و در
احمد میدری درباره اعتبارات فصل رفاه اجتماعی در سال های اخیر اظهار 
کرد: در سال 96 بالغ بر 6۲.6۰۰ میلیارد تومان، در سال 97 بالغ بر 73.۵۰۰ 
میلیارد تومان و نهایتاً در الیحه بودجه سال 9۸ بالغ بر ۱۱3.۰۰۰ میلیارد 

تومان پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: مبلغ کمک دولت بابت کسری صندوق بازنشستگی کشوری 
به ترتیب در بودجه سال های 96 و 97 بالغ بر ۲۱.977 و 3۰.۲3۴ میلیارد 
تومان بوده است و کسری بودجه صندوق بازنشستگی لشکری در سال های 

96 و 97 به ترتیب ۱۸.۵۱9 و ۲3.۲۵۱ میلیارد تومان بوده است.
میدری با اشاره به کسری حدود 7درصدی بودجه صندوق کشوری تا پایان 
سال ۱397 گفت: پیش بینی می شود این کسری نیز توسط سازمان برنامه 
و بودجه براســاس اختیارات تا ۱۰درصد رشد بودجه دستگاه ها در صورت 
مواجهه با کسری به این صندوق تزریق شود؛ از این رو حدود ۲۱۰۰ میلیارد 
تومــان به بودجه 3۰.۲3۰ میلیارد تومانی این صندوق کمک دولت اضافه 
خواهد شد.معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در الیحه 
بودجه 9۸ حدود ۴۰.۵۰۰ میلیارد تومان برای صندوق کشوری، ۲۸.7۰۰ 
میلیارد تومان برای صندوق لشــکری و حدود 3.۱۰۰ میلیارد تومان برای 
صندوق فوالد به انضمام 3.۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای همسان ســازی 
حقوق بازنشســتگان برای صندوق کشوری و لشکری دیده شده است که 
جمعا حدود 7۵.۲۰۰ میلیارد تومان بابت کمک به این صندوق ها پیش بینی 
شده است که حدود 66درصد بودجه فصل رفاه به این موضوع اختصاص پیدا 
خواهد کرد.میدری گفت: متمم کمک به این صندوق ها از بودجه عمومی 
دولت که حدود ۴۰7.۰۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شــده اســت، حدود 
۱۸درصد اســت و نسبت به اعتبارات هزینه ای بودجه سال ۱39۸ که بالغ 
بر 3۲۰.۰۰۰ میلیارد تومان است حدود ۲۴ درصد را به خود تخصیص داده 

است.

خبر

مصرف توتون در کشور ٥برابر شد

 دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات گفت: 
مصرف توتون طی ۱۰ ســال گذشته در کشور از ۲ 

هزار تن به ۱۰ هزار تن رسیده است.
محمدرضا مســجدی اظهار داشت: این عدد بسیار 
نگران کننده و وحشــتناک اســت و برای کاهش 
مصرف آن باید اقدام جدی انجام گیرد.وی به افزایش 
مصرف قلیان در جامعه اشاره کرد و گفت: با این روند 
شاهد افزایش مصرف قلیان در کشور خواهیم بود که 
این موضوع سالمت شهروندان را در معرض تهدید 
جدی قرار می دهد. مسجدی تاکید کرد: تحقیقات 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی برروی 
برخی نمونه توتون تنباکو قلیان نشان می دهد که 
وجود مواد روان گردان و اعتیاد آور نظر ›گل‹ در این 
توتون ها وجود داشته و این موضوع می تواند عوارض 
بیشتری برای مصرف کنندگان داشته باشد.دبیرکل 
جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات به مصرف سیگار 
در جامعه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نزدیک 
به ۲۴ درصد مردان و حدود 3 درصد زنان در کشور 
سیگار اســتعمال می کنند.وی اظهار داشت: البته 
وضعیت مصرف قلیان در بین زنان بسیار وحشتناک 
است و بسیار باالتر از مصرف سیگار است و مسئوالن 

باید اقدام جدی در این زمینه انجام دهند.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ادامه داد 
که عده ای به دنبــال اختصاص ارز مبادله ای برای 
دخانیات هستند که امیدوارم این موضوع عملی نشود 
و مجلس شورای اسالمی اجازه ندهد. و سیگار جزو 
کاالهایی محسوب می شوند که ارز مبادله ای به آن 
اختصاص پیدا خواهد کرد که این اقدام سبب افزایش 

مصرف دخانیات در کشور خواهد شد .
مسجدی در پاسخ به این سوال که چرا ممنوعیت 
استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن 
عمومی به طور کامل اجرایی نمی شود، گفت : عزم 
جدی برای اجرای این مــوارد وجود ندارد.وی بیان 
داشــت: دخانیات یکی از موضوعات تهدید کننده 
سالمت مردم است و به قوانینی که در این زمینه در 
کشور داریم، پایبند نیستیم و به آن عمل نمی کنیم.

وی اظهار داشت: براساس ماده ۸ قانون جامع کنترل 
دخانیات مصوب ســال ۱3۸۵، هرساله باید مالیات 
دخانیات به میزان حداقــل ۱۰ درصد افزایش یابد 
که از نمایندگان مجلس شورای اسالمی تقاضا داریم 
این مقدار در بودجه سال آینده لحاظ کنند.مسجدی 
افزود: براساس رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی، 
مهمترین اقدام بــرای کنترل دخانیات گران کردن 
دخانیات از طریق افزیش مالیات اســت 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.

خبر

امور  ساماندهی  و  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
مهمترین  جوانان  و  ورزش  وزارت  جوانان 
را  بیشتر  و  ساله   ۱۵ جوانان  ازدواج  معضل 
نداشتن شغل دائم با ۳۳ درصد، بیکاری با ۳۰.۳ 
درصد، وضع نامناسب مالی سرپرست با ۱2.۷ 
درصد و مشکل تهیه مسکن با ۶.2 درصد عنوان 

کرد.
امید محدث ، با اشاره به آخرین آمار سازمان 
برنامه و بودجه که در اختیار معاونت جوانان 
آخرین  اساس  بر  گفت:  است،  گرفته  قرار 
داده های حوزه جوانان، سرانه مطالعه کتاب غیر 

درسی افراد ۱۵ ساله و بیشتر هفت ساعت و ۴۱ 
دقیقه در ماه است که از این میزان سرانه ماهانه 
مطالعه قرآن و ادعیه، سه ساعت و هفت دقیقه 
بوده است.وی با بیان اینکه 29.9 درصد معادل 
۱۵ میلیون و ۷9۵ هزار و ۸۴۱ نفر از افراد ۱۵ 
ساله و بیشتر که باسواد هستند، در ماه قبل از 
آمارگیری مذکور روزنامه مطالعه کردند، افزود: 
سرانه ماهانه مطالعه روزنامه افراد ۱۵ ساله و 
بوده  روز  در  دقیقه   2۷ و  ساعت  یک  بیشتر 
است. ۶۷.۸ درصد آنها نیز در زمان آمارگیری 
موسیقی گوش می کردند. سرانه هفتگی گوش 

کردن موسیقی از سوی این افراد 2 ساعت و 2۱ 
دقیقه در روز بوده است.

امور  ساماندهی  و  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه 
شامل ۳۱  بیشتر  و  ساله  افراد ۱۵  درصد   ۵۳
میلیون 9۷۸ هزار و 9۱۰ نفر نیز عضو شبکه های 
اجتماعی هستند، اظهار کرد: سرانه حضور افراد 
۱۵ ساله و بیشتر در شبکه های اجتماعی یک 
ساعت و چهار دقیقه در روز بوده است.محدث 
پوشاک  از  استفاده  به  جوانان  گرایش  درباره 
برای ۵۸  کرد:  تصریح  نیز  و خارجی  داخلی 

درصد افراد اولویت خاصی بین پوشاک داخلی 
وخارجی وجود ندارد و اولویت ۳۴.۴ افراد ۱۵ 
ساله و بیشتر خرید پوشاک تولید داخلی و ۷.۶ 

نیز خرید پوشاک خارجی بوده است.
ین معضل ازدواج جوانان نیز از دیدگاه افراد ۱۵ 
ساله و بیشتر، گفت: مهمترین معضل ازدواج 
 ۳۳ با  دائم  شغل  نداشتن  ترتیب  به  جوانان 
درصد، بیکاری با ۳۰.۳ درصد، وضع نامناسب 
مالی سرپرست با ۱2.۷ درصد و مشکل تهیه 
مسکن با ۶.2 درصد و سایر معضالت با ۱۷.۸ 

درصد بوده است.

دو عامل تجرد گرایی
 جوانان ایراني

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

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

ساختمانهای  فاقد  سند رسمی
 برابر  رای شماره ۱۳9۷۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۳۵۶2- ۱۳9۷/9/۶ هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  خانم نجمه محمودی  
زاده شالکوهی  فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه ۳۵۵۰ صادره  از رشت  در قریه  
شالکو در ششدانگ  یکباب  خانه  و محوطه  به مساحت ۱۵۳/9۱ متر مربع  پالک 
فرعی  ۳۷۵9۴ از اصلی  ۷۷  مفروز  مجزی  از پالک  2۷۵ از اصلی ۷۷  واقع  در بخش  
چهار رشت  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  علی اکبر  محمودی  زاده  شالکوهی 
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  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو 
ماه  اعتراض  خود را به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  
از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  
است در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند 

مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:5956– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۷/۱۱/۱۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/۱۱/2۸

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده 9۷-۱۰9۰-۶ش / وقت رسیدگی :   روز شنبه  9۷/۱2/۱۱ ساعت 

9:۳۰  صب
مرجع رسید گی :شورای حل اختالف  ایثارگران شهرستان خوی – جنب پادگان 

شرفخانلو 
خواهان  : امیر مزرعه لی با وکالت اقای جعفرصادق دادگر/ خوانده: رضا کریمی 

-مجهول المکان / خواسته: 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله  رضا کریمی 
وفق   ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
رئیس شعبه شش  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی-محمد علی داور 

دادنامه
شماره دادنامه ۱۱9۰  - تاریخ صدور  9۷/۱۰/2۵ شماره پرونده:9۷-۸۶9-۶ش  

مرجع رسیدگی: شعبه ششم ایثارگران  شورای حل اختالف –بنشانی خوی – جنب 
پادگان شهید شرفخانلو 

خواهان:  صادق حسن نژاد قورولی با وکالت آقای  محمد دادگر  محل اقامت : خوی 
خ اطالقانی – جنب بانک سپه –پاساز محمدیه –طبقه فوقانی / خوانده:  منصوریه 

تیمور زاده بسطامی /ادرس:مجهول المکان/ موضوع: مطالبه
رای شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی  صادق حسن نژاد قورولی با وکالت آقای  
محمد دادگر بطرفیت  منصوریه تیمور زاده بسطامی بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 
۷/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت وجه یک فقره چک  بشماره 2۳9۱/۰۸۰۳2۵  بعهده بانک  
تجارت شعبه کارگر خوی     با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجه به  محتویات 
پرو.نده و نظر به اینکه الشه چک / سفته  در ید خواهان دال بر بقای  دین و اشتغال 
ذمه خوانده می باشد  و خوانده  علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر  نشده 
دلیل و مدرکی دال بر پرداخت دینم و عدم مشمول ذمه اش ارائه نکرده است لذا 
دادگاه خواسته خواهان را محمول برصحت تشخیص به استناد مواد ۳۱۰ -۳۱۳-2۴9  
قانون تجارت  و مواد  و مواد-۱9۸-۵22 ۵۱9 قانون ایین دادرسی  مدنی خوانده را 
به پرداخت مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ ۱۴۰/۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق  الوکاله وکیل  و خسارات تاخیرتادیه از سرسید چک  تا یوم 
الوصول طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهانه محکوم می نماید :رای صادره 
غیابی بوده ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این  شعبه  میباشد پس 
از انقضای آن ظرف بیست روز قابل اتجدید نظر خواهی  در محاکم  محترم عمومی 

حقوقی شهرستان  خوی میباشد
ابراهیمی - قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف خوی

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

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

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

 برابر رای  شماره ۱۳9۷۶۰۳۱۸۰۰۸۰۰۳۸۱۴ –  ۱۳9۷/۱۰/۱ هیات  اول/ دوم موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای 
ابراهیم مرادی فرزند محمد علی  بشماره  شناسنامه ۴۸۶۸ صادره از تهران  در ششدانگ  
یک قطعه  زمین مشتمل  بر بنای  احداثی  به مساحت  ۵۳۰/۶۰  متر مربع  به شماره 
پالک ۶۳۸  فرعی  قسمتی  از پالک  ۶  فرعی  از سنگ  ۸۳  اصلی  واقع در حسین 
آباد  بخش 29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی محرز گردیده  است . لذا  به منظور 
اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که 
اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و 
پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود 
را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  

و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1071- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۷/۱۱/۱۳ تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/۱۱/2۷

آگهی مفقودی
ایران  پالک  شماره  ۱۳۸2به  مدل  متالیک  عنابی  پژو۴۰۵رنگ  سبزسواری  برگ 
حمید  نام  ۸2۰۱۶۶۱9به  شاسی  موتور22۵۶۸2۱۶۵۱۴شماره  ۳۴-۶۱۸ب۱۵شماره 
وازدرجه  گردیده  مفقود  ازباغملک  بشناسنامه2۵۶صادره  داد  علی  فرزند  بهوندی 

شهرستان باغملکاعتبارساقط می باشد.

آگهی حصروراثت
ازاهوازدرخواستی  بشناسنامه۵۴۸صادره  پدرعبدالعلی  نام  بانوسهیالدلفی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که شادروان مرحوم 
کمال نبی زاده بشناسنامه۷۵۱صادره اصفهان درتاریخ9۶/2/2۳دراهوازاقامتگاه 
الذکر2- بامشخصات فوق  دائمی خودفوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی 
زاده  نبی  اهواز۳-متین  بشناسنامه۱۷۴۱۳۵۷9۸۵صادره  زاده  نبی  محسن 
بشناسنامه ۱۷۴۰2۵۰۱۱۷صادره اهواز)فرزندان ذکورمتوفی(۴-مارال نبی زاده 
متوفی(والغیردادخواست  اهواز)فرزنداناث  صادره  بشناسنامه۱۷۴2۳2۸2۰2 
تشریفات  باانجام  اینک  باشد.  کالسه۱۱/9۷-9۷۰۸۰۶می  بشرح  حقوقی 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم 
داردواالگواهی صادر وهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره2اهواز-مطورزاده

آگهی ابالغ اجراییه
نشانی  ملی۶۶۱9۸۵۳۵۱۱به  بشماره  فرزندعبدالحسن  احمدبالمی  آقای  به  بدینوسیله 
المکان  فعالمجهول  بوستان  سمت  آرا۱۱غربی  جهان  آراء  شهیدجهان  خرمشهرخیابان 
ابالغ می شودبانک کشاورزی شعبه اروندکناربه استنادسندرهنی شماره۱۳۴۵۴2وسندمتمم 
مبلغ2/299/9۵2/۶۰۵ریال  وصول  جهت  ۱۱آبادان  شماره۱۳۴۵۴۴مورخ9۳/۱۱/۸دفترخانه 
بابت اصل وفرع بدهی که ازتاریخ9۷/۴/2۷ روزانه مبلغ۱/۱۴۸/2۱9ریال به بدهی اضافه می 
گرددطبق مقررات علیه شمااجرائیه صادرنموده و پرونده اجرائی به کالسه9۷۰۰۱۵۳دراین 
بنابه تقاضای بستانکارطبق  ابالغ میسرنگردیده،لذا  اداره تشکیل وبعلت عدم نشانی دقیق 
ماده۱۸آئین نامه اجرامفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارمحلی 
آگهی می شودوچنانچه ظرف مدت ده روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب می 
فوق  درسندرهنی  مندرج  ننمایید،موردوثیقه  خوداقدام  بدهی  پرداخت  به  گردد،نسبت 
طلب  آن  فروش  وازحاصل  فروخته  مزایده  ازطریق  ازارزیابی  بستانکارپس  باتقاضای 

بستانکاروحقوق دولتی استیفاخواهدشد. شماره م.الف)9/۱۱۸2(
احمدی زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر

آگهی موضوع ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  اینکه  نظربه 
خانم/آقای  رای۳۶۵2-۱۳9۷مورخ9۷/۱۰/۱9تصرفات  برابر  فاقدسندرسمی 
کدملی  فرزنداصغردارای  ازآبادان  صادره  شناسنامه9۷۳  شماره  کاشانی  ایراندخت 
مساحت2۰۳/۴۰مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  به  شماره۱۸۱۵۸۴999۱نسبت 
دربخش2اهوازاخبار خروجی  ثبتی2و22۷۷/۳باقیمانده  پالک  ازششدانگ  درقسمتی 
به  دردونوبت  مزبورمراتب  برابرماده۳قانون  گردیده  بصدوررای  اصغرکاشانی  بنام 
تصرفات  به  نسبت  گرددتاهرکس  می  آگهی  عموم  اطالع  روزجهت  پانزده  فاصله 
مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی بمدت 
اهوازتسلیم ورسیددریافت  اسنادوامالک  ثبت  اداره  اعتراض خودرامستقیمابه  دوماه 
نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضایی  مقامات  به 
تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت 
برابرمقررات اقدام بصدورسندمالکیت خواهدنمود.               شماره م.الف)۵/2۸2۴( 

تاریخ انتشارنوبت اول:۱۳9۷/۱۱/۱۳-تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۳9۷/۱۱/29
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

آگهی حصروراثت
ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه۸2۰صادره  پدرحسین  نام  جواره  بانوخدیجه 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که همسرم مرحوم عباس 
سویدان بشناسنامه۱۳۷۶صادره خرمشهر درتاریخ92/9/۴درخرمشهراقامتگاه دائمیش 
الذکر)همسرمتوفی(2- فوق  بامشخصات  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت 

بشناسنامه2۳۴۱خرمشهر۳-علیرضابشناسنامه۱۶۰۶خرمشهر۴-محمد  مهدی 
بشناسنامه۱۸۰۳اصفهان۶-محمدحسن  طاهربشناسنامه۳۴2خرمشهر۵-محسن 
بشناسنامه ۱۸2۰2۴۱۳9۴خرمشهر)پسران متوفی(۷-الهام بشناسنامه۱۶۰۵خرمشهر۸-

زهرابشناسنامه ۱۸2۰۱۵۶۰۵2خرمشهر)دختران متوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررادر یک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف)9/۱۱۸۳(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت: در راستای 
اقدامات حمایتی از راننده های تاکسی و حفظ کرامت آنها 
بعد از توزیع الستیک و برخی اقالم خودرو، رانندگان تاکسی 

کارت اعتباری معیشتی می گیرند.
مرتضی ضامنی در گفت و گو با ایرنا افزود: در مرحله اول 
اجرای این طرح، تامین مایحتاج معیشتی مورد نیاز خانواده 
رانندگان تاکسی تا سقف 2 میلیون تومان درنظرگرفته شده 
است که شامل پرداخت در اقساط ۶ تا هفت ماهه خواهد 
بود.وی با بیان اینکه در صورت تامین اعتبار، این طرح در 
آینده نزدیک اجرا خواهد شد، اعالم کرد: با توجه به استقبال 
رانندگان از این طرح در مراحل بعدی سعی خواهد شد که 
اعتبار خرید برای رانندگان تاکسی افزایش یابد. ضامنی گفت: 
دهیاری  و  ها  شهرداری  سازمان  رئیس  های  پیگیری  پیرو 
های کشور، اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور مکلف به انجام 
اقدامات حمایتی از راننده های تاکسی در سراسر کشور شده 
برنامه  به  با توجه  داد:  این خصوص توضیح  است. وی در 
ریزی های انجام شده، در مرحله نخست توزیع الستیک با 

نرخ دولتی در اولویت کاری قرار گرفت. 
این امر از ابتدای آبان امسال اجرایی شد و با جدیت پیگیر 
کشور  سراسر  در  تاکسی  های  راننده  بین  الستیک  توزیع 

هستیم.

رانندگان تاکسی کارت اعتباری 
معیشتی می گیرند

مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی 
ارائه  طرح  اجرای  و  رونمایی  با  سال  پایان  تا  که  کرد  اعالم 
غیرحضوری خدمات، بیمه شدگان می توانند بدون نیاز به مراجعه 
به شعب از منزل و محل کار به صورت غیرحضوری درخواست 
تمدید و صدور دفترچه کرده و آن را در آدرس اعالمی دریافت 
کنند. بهروز کریمی درباره تمدید غیرحضوری دفترچه های بیمه 
از  را  افراد  و  عملیاتی شده  تهران  شهر  در  بود  قرار  که  درمان 
مراجعه حضوری به شعب بی نیاز کند اظهار کرد: طرح حذف 
دفترچه های بیمه درمان را مدتی است کلید زده ایم. برنامه تأمین 
اجتماعی حذف کامل دفترچه هاست به گونه ای که دیگر با کاغذ 

سروکار نداشته باشیم.
ملکی  مراکز  بیمه شدگان در  پرونده سالمت  ایجاد  افزود:  وی 
حذف  سمت  به  نیز  بهداشت  وزارت  است.  شده  عملیاتی 
دفترچه های بیمه و نسخ الکترونیکی می رود و مراکز دولتی نیز 
در حال حذف ارائه دفترچه برای انجام خدمات درمانی مختلف 

اعم از بستری هستند.
مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی 
با اشاره به اینکه اگر پازل ارائه خدمات غیرحضوری تکمیل شود 
در آینده نزدیک دیگر چیزی به نام دفترچه بیمه کاغذی نخواهیم 
به  را  بیمه  دفترچه های  غیرحضوری  ارائه  طرح  گفت:  داشت 

زودی رونمایی می کنیم..

بدون مراجعه حضوري 
دفترچه بيمه دريافت كنيد

برنامه  حاشیه  در  عسکر  قاضی  علی  سید  االسالم  حجت 
تالش  امسال  کرد:  اظهار  رضوی  مطهر  حرم  در  سخرانی 
کردیم تا عمره مفرده را دوباره راه اندازی کنیم و مذاکراتی 
نیز با طرف سعوی انجام شد اما به دلیل تغییر نرخ ارز موفق 

به این مهم نشدیم.
وی افزود: در حال حاضر ۶ میلیون ایرانی در نوبت اعزام 
به عمره مفرده هستند و نمی توانیم آنها را نادیده بگیریم . 
در جلسه اخیر شورای عالی حج برنامه ریزی کردیم بعد از 

حج سال 9۸ اعزام به عمره مجددا آغاز شود.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در خصوص اعزام 
زائران به سوریه نیز گفت: قبال در این کشور ناامنی بود و 
امکان اعزام زائر وجود نداشت و حاال که امنیت برقرار شده 
توافق نامه ای را با دولت سوریه در این زمینه امضاء کرده 
ایم.قاضی عسکر گفت: 2 هیئت را به سوریه برای بررسی 
اعزام  ایرانی  زائران  از  پذیرایی  برای  کشور  این  امکانات 
کردیم زیرا بیشتر هتل های این کشور به محل اسکان جنگ 
زده ها تبدیل شده اند و باید برای این افراد جای مناسبی 

تهیه شود تا امکان استفاده از هتل ها فراهم گردد.
وی تاکید کرد: با پیگیری های انجام شده بستر الزم برای 
اعزام زائران به سوریه در حال مهیا شدن است و امیدواریم 

بتوانیم کاروان های زیارتی را به این کشور اعزام کنیم.

عمره بعد از حج
 ٩٨اغاز مي شود
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افزایش قیمت بنزین در سال 
آینده منتفی است 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: با توجه به 
تورم و عدم توانایی اقشار جامعه، دولت هیچ تصمیمی 
در خصوص افزایش قیمت بنزین نگرفته و نرخ آن در 

سال آینده نیز تغییری نخواهد کرد. 
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، اسدالل قره خانی- 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در 
پاسخ به این سوال که آیا موضوع سهمیه بندی بنزین 
بینی شده  افزایش نرخ آن در بودجه ی 9۸ پیش  و 
است؟ گفت: در مجموع روند الیحه ی بودجه بدین 
ترتیب است که چنین الیحه ای از سوی دولت تقدیم 
مجلس شده و سپس مجلس براساس کمیسیون های 
تخصصی و تبصره هایی که مربوط به کمیسیون های 
خاص است تصمیم گیری خواهد کرد لذا بحث انرژی 
به کمیسیون انرژی مربوط است.وی افزود: واقعیت این 
است که الیحه ی بودجه ی دولت،چیزی در خصوص 
افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن ارائه نداده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسالمی 
خاطر نشان کرد: کمیسیون انرژی این اختیار را دارد 
که طرحی در این خصوص ارائه داده و یا طّی تبصره 
هایی نظر خاص خود را منتشر کند اما تا این لحظه در 
مورد افزایش نرخ حامل های انرژی و نیز سهمیه بندی 
آنها هیچگونه تصمیمی اتخاذ نکرده است.وی اظهار 
کرد: کمیسیون انرژی دارای سه نماینده در کمیسیون 
تلفیق است لذا به کمیسیون تلفیق هم چیزی در این 
رابطه پیشنهاد نشده است اما در این باره کماکان شاهد 
اظهار نظرهایی در فضای مجازی و یا از سوی برخی 
همکاران نماینده هستیم لکن اینگونه اظهار نظرات نیز 
باید در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار بگیرد.قره خانی 
با بیان اینکه هیچکدام از اظهارات منتشر شده در فضای 
مجازی مبنی بر افزایش نرخ بنزین از سوی متخصصین 
و اعضای کمیسیون انرژی نبوده است تصریح کرد: آنچه 
بنده بعنوان سخنگوی کمیسیون انرژی از آن مطلع هستم 
این است که تا به امروز نه در الیحه ی دولت و نه در 
جلسه اخیر کمیسیون تلفیق هیچ دستوری مبنی بر افزایش 
نرخ بنزین ارائه نشده است.سخنگوی کمیسیون انرژی 
نتیجه ی رای  مجلس شورای اسالمی در خصوص 
گیری کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: تصمیم جلسه 
ی کمیسیون تلفیق این است که قیمت بنزین و نحوه ی 
عرضه ی آن در سال ۱۳9۸، همچون سال جاری باشد 
لذا تصمیم و مصوبه ی کمیسیون تلفیق چنین بوده است.
وی با اشاره به اینکه مصوبه ی کمیسیون تلفیق باید در 
مرحله ی بعد به صحن علنی مجلس آمده و نیازمند رای 
گیری مجدد است اذعان کرد: در خصوص افزایش نرخ 

بنزین یا طرح سهمیه بندی آن خیال مردم آسوده باشد.

خبر

وزیر نیرو: ظرفیت نیروگاهی کشور
 ۱۱ برابر شده است

وزیر نیرو گفت: از زمان پیروزی انقالب تاکنون در حالی که جمعیت 
کشور 2,۳ برابر شده، ظرفیت نیروگاهی ما ۱۱ برابر شده است.

رضا اردکانیان روز پنجشنبه در نشست شورای اداری تربت حیدریه 
افزود: در بخش خطوط انتقال برق نیز ظرفیت کشور در مقایسه با قبل از 
انقالب بیش از ۱۱ برابر و در بخش پست های برق نیز بیش از ۱۴ برابر 
شده است. وی اظهار کرد: پیش از شکل گیری انقالب چهار هزار روستا 
در کشور دارای برق بود که اکنون این تعداد به بیش از ۵۷ هزار روستا 
افزایش یافته و در بخش بهره برداری از آب و فاضالب و شبکه آب 
آشامیدنی نیز تعداد روستائیان بهره مند از 2 میلیون نفر به ۱۷ میلیون نفر 
افزایش یافته که ارایه این خدمات با هدف افزایش رضایت مردم انجام 
شده است. فرماندار ویژه تربت حیدریه نیز گفت: به علت بروز پدیده 
خشکسالی در چند سال اخیر در این منطقه، نیازمند برنامه های مدیریتی 
نوین برای استفاده بهینه از منابع آب هستیم.  علی رستمی افزود: پیشنهاد 
ما برای رفع مشکل کم آبی، ایجاد کارگزاری بورس آب برای مبادله 
است چرا که معتقدیم در صورت تحقق این مهم مشکل کمبود آب 
در این شهرستان تا حد زیاد رفع خواهد شد و با توجه به تجربه موفق 
بورس زعفران، می توانیم از این تجربه برای ایجاد کارگزاری بورس 

آب استفاده کنیم. 

انتقال دومین سکوی فازهای ۲۲ تا ۲۴ به 
پارس جنوبی 

مجری طرح توسعه فازهای 22 تا 2۴ پارس جنوبی از انتقال دومین 
سکوی این طرح به موقعیت میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس 

خبر داد. 
به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، فرهاد ایزدجو 
طرح  نخست  فاز  سکوی  دومین   ،2۴A اقماری  سکوی  کرد:  اعالم 
توسعه فازهای 22 تا 2۴ میدان گازی مشترک پارس جنوبی صبح روز 
پنجشنبه، ۱۱ بهمن ماه، از یارد شرکت صنعتی دریایی ایران توسط شناور 

FLB۱2۴ حمل و راهی موقعیت میدان پارس جنوبی شد. 
وی با اشاره به اجرای مراحل مهندسی، ساخت، نصب و راه اندازی 
شرایط  درصورت  افزود:  ایرانی،  متخصصان  سوی  از   2۴A سکوی 

مساعد آب و هوایی، این سازه 2۳۰۰ تنی،  به زودی نصب می شود. 
با نصب و بهره برداری از این سکو، روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز 
شیرین )۱۴.2 میلیون متر مکعب( معادل نیمی از یک فاز استاندارد گازی 

پارس جنوبی به توان تولید گاز کشور افزوده می شود.

کوتاه از انرژی وزیر نفت گفت: نامه ۷2 نفر از نمایندگان این 
فرصت را ایجاد کرد تا با حفظ مراودات صادرات 
نفت کشور، پاسخ برخی مسائل مطرح شده را به 

افکار عمومی بدهیم.
زنگنه  بیژن  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دولت  هیات  جلسه  حاشیه  در  روزچهارشنبه 
در جمع خبرنگاران درباره جواب نامه ۷2 نفر 
از نمایندگان به سران قوا درباره ناکارآمدی وزیر 
نفت، گفت: »اینکار فرصتی به ما داد تا برخی 
موارد را به مردم توضیح دهیم و برخی چیزها که 
پچ پچ می شد به طور منظم جواب داده شود.« 
وی با بیان اینکه هر کسی چیزی بیان می کند باید 
با سند و مدرک باشد، ادامه داد: »هر چند این 
صحبت ها با سند و مدرک نیست اما جواب الزم 
را می دهیم و تا آنجایی که بتوانیم سعی می کنیم 
به زبانی که مشکلی برای مراودات صادرات نفت 

پیش نیاید، بگوییم که واقعیت چیست.
 همه این موارد اتهام است و جواب افکار عمومی 
را می دهیم.« زنگنه با تاکید دوباره بر اینکه هیچ 
پالرمو و سی.اف. لوایح  نامه ای در خصوص 
تی)CFT( امضا نکرده، تاکید کرد: »این دروغی 
است که عده ای گفته اند و جالب اینکه پس از 
راه انداختن دروغ، بدون هیچ دلیلی بر آن اصرار 

می کنند.«
»اصال نامه را برای امضا پیش من نیاورده اند که 
بگویم امضا می کنم یا نمی کنم؛ حتی بعضی ها 
گفته اند این نامه ۷2 نماینده هم به همین دلیل 

بوده است اما من نامه ای امضا نکرده ام.« وزیر 
نفت در پاسخ به پرسشی در مورد چرایی این 
فضا سازی ها گفت: دلیل اینکارها را خودتان بهتر 

از من می دانید.
** پاکستان حاضر به تکمیل خط لوله صلح 

نیست
زنگنه در ادامه به خط لوله صلح 2 نیز اشاره کرد 
و گفت: »این هم یکی از مطالبی است که در 
نامه ۷2 نماینده به سران قوا آمده است؛ قرارداد 
خط لوله صلح 2 خیلی وقت است که امضا شده؛ 
خط لوله از سمت ایران به مرز رسیده اما مشکل 
این است که پاکستان به صراحت می گوید به 
دلیل فشارهای خارجی آمادگی انجام کار را ندارد 

بنابراین هر شخص دیگری هم بیاید نمی تواند 
کاری کند.«

وزیر نفت ادامه داد: برخی این موضوع را مطرح 
می کنند که روسها می خواستند ادامه کار را انجام 
دهند اما ایران اجازه نداد و این در شرایطی است 
که روس ها هیچ وقت اظهارنظر رسمی در این 

مورد نکرده اند.
** مخالف سهمیه بندی نیستم

وی همچنین درباره احتمال سهمیه بندی بنزین 
گفت: هیچگاه رویکرد مخالفت با سهمیه بندی 
بنزین نداشتم اما در جلسه روز یکشنبه کمیسیون 
تلفیق با وجود آنکه چندین سناریو برای سهمیه 

بندی بنزین مطرح بود اما هیچکدام رأی نیاورد.

زنگنه با بیان اینکه سرنوشت سهمیه بندی بنزین 
مشخص نیست، افزود: راهی جز سهمیه بندی یا 
افزایش قیمت بنزین نداریم؛ البته افزایش قیمت تا 
جایی منطقی است که مردم بتوانند تحمل کنند.  
وی تاکید کرد: افزایش قیمت بنزین به طور قطع 
اثر تورمی دارد اما اینکه این اثر تا چه میزان است 
در دو بخش قابل بررسی است؛ نخست آنکه در 
عدد و رقم و محاسبات نرخ تورم چه تاثیری دارد 
و دیگر اینکه آثار روانی در بقیه قسمت چیست.

»این امر به نظر بسیاری تابع مسائل اجتماعی، 
افکار عمومی، رسانه ها و فضای مجازی است. 
تصمیم گیری سخت است زیرا اکنون در شرایطی 

هستیم که باید با دقت تصمیم بگیریم.«
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مدیرشعبه ۴دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز-حمولی طرفی-محل امضاءرئیس و 
مهردادگاه         محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روزمفادآنرا 
بموقع اجرا گذارد)ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه 
خودرا قادربه 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 او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد 
وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال 
مذکوراز زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام 
قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد۸و۳قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی۱۳9۴(۴-خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به 
منظورفراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد.)ماده۳۴قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده2۰ق.م.ا وماده ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳9۴(۵-انتقال 
مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱۳9۴(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 مالی۱۳9۴(    
شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

آگهی مفقودی
فاکتورفروش)سند کمپانی(خودروپژوسواری2۰۶مدل ۱۳۸۴به رنگ خاکستری متالیک 
ایران22-۷۶۳و۶۷به شماره موتور۱۰۱۳۰۸۴۰۰۵۷۸9به شماره شاسی  به شماره پالک 
۱9۸۴۰۴۷۸به نام آقای حامد رضا حیدری مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

شهرستان دزفول

آگهی احضارمتهم
درپرونده کالسه9۵۰99۸۰۶2۰۰۰۱۰۶۵شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب 
ماهشهرآقای اکبرمچاسبه فرزندمغامس حسب شکایت آقای عبداالمام مقدم فرزندیابربه 
اتهام خیانت درامانت وجعل امضاوسواستفاده ازسندمجعول،تحت تعقیب می باشد.
نظربه اینکه متهم فوق الذکرمجهول المکان می باشندبدینوسیله به تجویزماده۱۷۴قانون 
آیین دادرسی کیفری سال92مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارابالغ می 
گرددکه ظرف یک ماه پس ازانتشارآگهی جهت دفاع حاضرشوندودرغیر اینصورت 

طبق مقررات قانونی اتخاذتصمیم خواهدشد. شماره م.الف)۱۶/9۱۴(
بازپرس اول شعبه اول دادسرای عمومی وانقالب بندرماهشهر-خادمی

آگهی مفقودی
پالک  شماره  سفیدبه  رنگ  پژو۳۰۱مدل2۰۱۴به  خودروسواری  تردد  پروانه 
2۵۸۸2شماره گذاری سازمان منطقه آزاداروند شماره موتور ۱۰FC۱۶۰۰22۸2۳شماره 
سیدعیسی  فرزند  موسوی  رباب  سیده  F۳DDNFP۱EJ۵۰9۳۳۵بنام  شاسی 

بشناسنامه۱۷۴۰۵۷۱۶9۱صادره ازاهوازمفقودگردید وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان باغملک

آگهی اخطاریه دوم
آقای حسین شیخی مورچگانی فرزند علی مرادبه شماره شناسنامه2۳۶۰۰9۰92۵صادره 
از کازرون بدینوسیله به اطالع می رساند همسرشما به نام فاطمه بارامیری زاده فرزند 
داراب با ارائه دادنامه شماره 9۷۰99۷۶۱2۷۱۰۰۴۱2-۱۳9۷/۴/۱2صادره از شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان باغملک درخواست متارکه )طالق(نمودن خودرا 
دارد بدینوسیله به شما اخطار می شود ظرف مدت ۱۵روز ازتاریخ این ابالغ به شما 
مهلت داده می شودتا به این دفترخانه مراجعه و نسبت به اجرای حکم اقدام نمایید 

درغیراین صورت وفق مقررات شرعی وقانونی اقدام خواهد شد.
سردفتر رسمی ازدواج و طالق 74/63شهرستان باغملک-سید قاسم موسوی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
نوبت دوم 

مجمع عمومی عادی  به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر 
4 شهرستان رباط کریم در ساعت 16 روز  پنج شنبه مورخ  97/11/25 در محل 
مسجد جامع آبشناسان به آدرس: رباط کریم- شهرک آبشناسان مسجد جامع 
آبشناسان برگزار می شود. از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصا یا  وکالتا جهت  

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع 
عمومی تعداد قرار وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رای خواهد بود متقاضیان هیئت تصفیه و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی، می 
بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1397/11/20 در محل آبشناسان 
تعاونی مسکن مهر 4 شهرستان رباط کریم بلوک B طبقه همکف حاضر تا پس از 

احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسه:

1- گزارش  هیئت تصفیه 
2- طرح و تصویب تراز نامه و صورت های مالی منتهی به 1396-95 

3- انتخاب اعضای هیئت تصفیه
4. تعیین محل تصفیه و مدت تصفیه 

هیئت  تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 4  شهرستان رباط کریم 

آگهی مفقودی
شاسی  شماره  و   ۳۰۱۴۱۴۸ موتور  شماره  به  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
S۱۴۱22۸۸29۱۳۴۱ و شماره پالک ایران ۷2-۶2۶ق۵9 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

بهشهر

مفقودی
اینجانب سالم امینی مالک خودرو سواری پیکان ۱۶۰۰i به شماره شهربانی ۳۸ل99۶ایران 29 و 
شماره بدنه ۱۰۰۱۴۷۶۳و شماره موتور ۱۱2۸۴۰۱۵۸9۳ به علت فقدان اسناد فروش تقاضای 
رونوشت المثنی سند کمپانی خودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خودروی مذکور دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید مدل ۸۰ با شماره پالک 2۴۳ص۶۶ ایران ۷2با شماره موتور 
۰۰2۳۵۰92و شماره شاسی S۱۴۴22۸۰۱۵۶۷۸۰بنام علی خزائی اندرور مفقود گردیده 

 بابل و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی
بدین وسیله به خانم ۱/ سیده زینب میر حسین فرزند سید احمد شناسنامه شماره 9۰ 
شماره ملی ۰۴۳9۵9۵۴2۸ساکن بابل شهاب نیا ۱۷ ساختمان رضایی طبقه ۴ کد پستی 
الل شناسنامه  فرزند رحمت  آهنگر مشهد سرایی  ۴۷۱۸۷۴99۶9۸*2/آقای مصطفی 
شماره ۴9۰ شماره ملی 2۰۶۰9۵۵۰۱۷صادره از بابل ساکن بابل بلوار مادر آپارتمان 
لوتوس 2۱ طبقه اول واحد 2 کد پستی ۴۷۱۴۷۱۶۳۸۱ابالغ می شود که بانک آینده بابل 
به استناد قرارداد بانکی شماره ۶۶۰۰۰۷۴۷۴۴۰۰۱جهت وصول مبلغ۶۱۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
تا تاریخ 9۷/۶/۱۵به انضمام خسارت تأخیر متعلقه از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل 
بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه9۷۰۱۱۷9 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل 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 9۷/۱۰۰/۶۰۳۰  

9۷/۱۱/۱۳ تاریخ انتشار

آگهی مزایده 
از  فرعی  ثبتی ۱۵2۴  اجرایی کالسه 9۶۰۰۶۷۳ششدانگ  پالک  پرونده  به موجب  
۴۸۶۵ اصلی واقع در بخش 2 غرب ثبت بابل به مساحت ۱2۰/۷۶مترمربع به نام آقای 
اویس قاسمپور  ثبت و صادر گردیده است الزم به ذکر است که ۱۳ سیر و ۱۱ مثقال 
و نه نخود  عرصه پالک مذکور و ۵ دانگ ویک سیر و هشت   مثقال و شش نخود  
عرصه وقف هالل احمر و 2۰ سیر و ۸ مثقال و ۱۱ نخود وقف عام و یک سیر و سه 
مثقال و 22نخود  به عنوان ثلث باقی می باشد طبق سند رهنی و شماره ۱۱۴2۶۱مورخ 
92/9/2۶دفترخانه ۶۷ بابل بود در رهن بانک سامان بابل قرار گرفته است ضمناً یادآور 
می شود مازاد اول و دوم پالک مذکور برابر نامه اجرای احکام مدنی دادگستری بابل و 
شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی بابل بازداشت می باشد برابر نظر هیات کارشناسان پالک 
مذکور واقع در امیرکال جنب بیمارستان مهرگان خیابان رازی بین کوچه دانش ۱۰ و ۱۱ 
ساختمان یاسمن 2 میباشد ملک واقع در طبقه دوم یک ساختمان ۵ واحدی قرار دارد 
ملک دارای آسانسور و دارای انشعابات گاز و برق و آب مشترک و برق اختصاصی 
و دارای کد پستی ۴۷۳۱۷۱۳۴۱۵میباشد پالک فوق از ساعت 9 الی ۱2 روز دوشنبه 
مورخ 9۷/۱2/۱۳از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ۳/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته  می شود الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب و برق گاز اعم از حق انشعا ب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و در صورت وجود مازاد  وجود پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد 
ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد م. الف9۷/۱۰۰/۶۰2۰    تاریخ انتشار 9۷/۱۱/۱۳

اجرای ثبت اسناد شهرستان بابل

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

آقای فتاح مرادی نوئلفرزند فرج درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
۱۵۶ و ۱۵۸فرعی از یکاصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف بهقرگه که 
از مورث خود فرج مرادیخریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت 
کالسه 9۴-۱۸۰ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از 
رسیدگی برابر رأی  شماره ۱۳9۷۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۱۱۶9مورخ 9۷/۱۰/2۰حکم به صدور 
سند مالکیت یک بابساختمان به مساحت ۷9/۰۵ متر مربع به نام آقای فتاح مرادی نوئل 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای برزو بیگ سلیمی می باشد لذا 
مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر 
اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای فتاح مرادی نوئلصادر 

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

تاریخ انتشار اول  ۱۳/  ۱۱/  ۱۳9۷ تاریخ انتشار دوم 2۸/  ۱۱/  ۱۳9۷

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 9۷۰۰۴۴2   

ششدانگ یک  دستگاه آپارتمان مسکونی پالک 2۴۶۱۴ فرعی از ۴2 اصلی قطعه ۳ 
تفکیکی، مفروز و مجزی شده از پالک ۷۶۵۱ فرعی ازاصلی مذکور بخش ۱2 تهران 
شهرستان اسالمشهر به مساحت ۷۱/۸۸ متر مربع واقع در طبقه اول با حدود شماال در 
۵ قسمت اول و پنجم بطول ۱/9۶ و 2/۸۰ متر دیواریست به دیوار قطعه ۱۸۴ تفکیکی 
دوم بوضعیت شرقی و چهارم بوضعیت  غربی بطول ۱/2۵ و سوم ۱/۱۵ متر پنجره و 
دیواریست به فضای نورگیر مشاعی، شرقا در سه قسمت اول بطول 9/۵۵ متر دیواریست 
به دیوار قطعه 2۷۴ تفکیکی دوم بوضعیت جنوبی بطول 2/2۴ متر درب و دیواریست 
سوم بطول ۴/۵۵ براه پله مشاعی جنوبا بطول ۳/9۶ متر پنجره و دیواریست به فضای 
حیاط مشاعی غربا بطول ۱۴/۱۰ متر دیواریست به دیوار قطعه 2۷۴ تفکیکی. بانضمام 
یک واحد انباری قطعه ۳ به مساحت ۳/۱2 متر مربع واقع در همکف با حدود شماال 
بطول ۱/2۰ متر درب دیواریست براه پله مشاعی، شرقا بطول ۱/2۰ متر دیواریست به 
دیوار قطعه 2۷۴ تفکیکی، جنوبا بطول ۱/2۰ متر دیواریست به دیوار قطعه ۱  تفکیکی، 
غربا بطول ۱/2۰ متر دیواریست به محوطه مشاعی. ذیل ثبت ۶۷9۷۰ صفحه 2۳2 دفتر 
۴۷۰ امالک اسالمشهر به نام آقای مجتبی گلچین راد ثبت و سند چاپی ۱۶۴۵۱۰ صادر 
و تسلیم شده است، سپس و طبق سند رهنی شماره ۱۴۳۶۷۳ مورخ ۱۳9۴/۰۸/۱2 دفتر 
اسناد رسمی شماره ۸ اسالمشهر در رهن بانک ملی می باشد. سوابق انعکاس دیگری 
ندارد که بدلیل عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کالسه 9۷۰۰۴۴2  گردیده 
است که برابر نظریه 9۷۱92 مورخ ۱۳9۷/۰9/2۷ کارشناس رسمی دادگستری توصیف 
اجمالی مورد وثیقه عبارت است از: ملک فوق واقع است به نشانی: اسالمشهر خ 2۰ 
متری کوچه ۱۷ پالک 2۴ واحد2. مورد ارزیابی: ملک مذکور جزئی از ساختمان چهار 
طبقه ) همکف بصورت حیاط، تجاری، پارکینگ و انباری و حسینیه و به همراه ۳ طبقه 
مسکونی روی آن( نما، پوشش سنگ گرانیت مشکی با نوار گیری به رنگ قرمز، درب 
و پنجره نما فوالدی طرح فرفورژه و قاب فرانسه به رنگ تیره می باشد و دارای امکانات 
شهری از قبیل آب ) مشترک( برق، گاز و تلفن ثابت ) اختصاصی( و دسترسی به معابر 
آسفالته می باشد.پارکینگ و حیاط موزاییک دوار پارکینگ گچ کاری دو باب انباری و 
یک اتاقک حسینیه در جوار پارکینگ مورد اجراست پوشش راه پله در کف سنگ کاری 
و موکت و در دیوار سنگ ازاره و مابقی مشابه سقف گچ کاری و رنگ آمیزی شده و 
نره مورد اجراست. واحد مذکور دارای انباری در همکف و در طبقه دوم واقع گردیده و 
شامل: پذیرایی ، دو خواب و حمام منضم، نور گیر، سرویس توالت که کف ها سرامیک 
دیوار و سقف گچ و رنگ آمیزی می باشد. آشپزخانه اپن با کابینت MDF  و آبگرمکن 

دیواری نصب شده است، بام موزاییک شده است. 
و مبلغ ۳/2۳۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورد ارزیابی گردیده است متقاضیان می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اجرای ثبت اسالمشهر و جهت بازدید به 
محل وقوع ملک که نشانی آن در این آگهی قید گردیده مراجعه نمایند لذا مزایده از مبلغ 
۳/2۳۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به کسی که باالترین پیشنهاد را ارائه دهد واگذار می 
شود و  هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد و بدهی های مربوط به آب 
و برق و گاز اعم از حق انشعاب و حق اشتراک و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری 
تا تاریخ مزایده اعم از غیر قطعی به عهذه خریدار و فروش کال نقدی است و چنانچه 
مبلغ مورد مزایده زائد بر مبلغ در آگهی فروخته شود و نسبت به مازاد حق مزایده سایر 
هزینه های قانونی وصول خواهد شد و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه حساب های 
دارایی و شهرداری وغیره خواهد بود. خریداران می توانند در روز یکشنبه ۱۳9۷/۱2/۱2 
از ساعت 9 صبح الی ۱2 ظهر در اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر- قائمیه- سایت 
اداری حضور یافته و در مزایده شرکت نمایند توضیح اینکه چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد جلسه مزایده روز بعد از تعطیل در همان ساعت و 
محل انجام می شود و هزینه های اجرایی برابر مقررات وصول خواهد شد. ضمنا ملک 

مورد نظر بنا به اعالم بستانکار دارای بیمه می باشد.م/الف 2۳۱۴ 
تاریخ انتشار آگهی: ۱۳9۷/۱۱/۱۳

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی

اگهی فقدان سند مالکیت
وراث مرحوم قربان محمد نزهتی )آقایان بابک و سورن نزهتی و خانم سونار نزهتی( با 
ارائه دو برگ استشهادیه گواهی شده ادعا نموده که سند مالکیت سه دانگ مشاع از شش 
دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۳۸۵ متر مربع به پالک ۷۰۴۶فرعی ازیک  اصلی واقع 
در بندر ترکمن بخش ۳ حوزه ثبتی بندرترکمن به شماره چاپی ۰۶۵۵۵۱ ذیل ثبت ۷۱۵۵ 
صفحه ۴۸جلد۴۰ به نام قربان محمد نزهتی صادر و تسلیم شد، به علت اسباب کشی 
مفقود گردیده، تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این اداره نموده است از اینرو به 
استناد ماده ۱2۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا هرکس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله دیگری انجام داده و یامدعی وجود  سند مالکیت نزد 
خود باشد ظرف مدت ۱۰روزاز تاریخ آگهی اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و 
مستندات به این اداره تسلیم نماید. درغیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور برابر 

مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
حجت اهلل تجری رئیس ثبت اسناد وامالک بندر ترکمن 

م.الف: 9۷/2۱۰     تاریخ انتشار اگهی    شنبه۱۳9۷/۱۱/۱۳

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران از راه اندازی ۴۰ جایگاه عرضه سی ان جی همزمان با 
چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی و هوشمندسازی 

۴۰۰ جایگاه سی ان جی تا پایان سال 97 خبر داد.
به گزارش پیام آشنا به نقل از وزارت نفت، حمید قاسمی 
ده چشمه گفت: تاکنون ۲ هزار و ۴۴9 جایگاه عرضه گاز 
طبیعی فشرده )سی ان جی( در کشور به بهره برداری رسیده 
از ۱۲۸ جایگاه در حال  با راه اندازی ۴۰ جایگاه  است که 
ساخت کشور، همزمان با چهلمین سالروز پیروزی انقالب 
می رسد. جایگاه   ۴۸9 و  هزار   ۲ به  تعداد  این  اسالمی 

کوچک  عرضه  جایگاه  چهار  راه اندازی  از  همچنین  وی 
مقیاس سی ان جی در محل های پرتردد مانند ایستگاه های 
ایستگاه های  و  تره بار  و  میوه  میدان های  تاکسیرانی، 
حمل و نقل عمومی به مناسبت ایام دهه  فجر خبر داد و گفت: 
از جمله مزایای این جایگاه ها که حدود 6۰۰ تا یک هزار 
و ۵۰۰ مترمکعب در ساعت ظرفیت دارند و تعداد مخازن 
جایگاه های  با  مقایسه  در  آنها  رفاهی  و  جانبی  امکانات  و 
سوخت گیری  مدرن  خدمات  ارائه  است،  کمتر  بزرگ 
و  کالنشهرها  در  زمین  گرانی  مشکل  حل  شهروندان،  به 
تعداد  کاهش  و  جایگاه  هوشمند سازی  بزرگ،  شهرهای 

ورود  نحوه  ساده سازی  همچنین  و  دیسپنسرها  و  مخازن 
در  تجهیزات  قرارگیری  با  جایگاه    به  خودروها  خروج  و 
است.  سرمایه گذاری  هزینه های  کاهش  سرانجام  و  ارتفاع 
مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
درباره میزان سرمایه گذاری در جایگاه های کوچک مقیاس 
با 6۰۰  کوچک  جایگاه  یک  در  سرمایه گذاری  رقم  افزود: 
هزار مترمکعب ظرفیت، حدود یک میلیارد و 6۰۰ میلیون 
تومان بدون انشعاب است که این رقم در جایگاه کوچک 
با ۱۵۰۰ مترمکعب ظرفیت به 3 میلیارد و 7۰۰  مقیاس 

میلیون تومان  می رسد. 

هوشمندسازی 400 جایگاه 
سی ان جی تا پایان سال 97

قاسمی ده چشمه همچنین از هوشمندسازی ۴۰۰ جایگاه 
عرضه سی ان جی تا پایان سال در کشور خبر داد و گفت: 
تاکنون ۴۰ جایگاه عرضه سی ان جی در کشور به طور پایلوت 
هزینه  اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  شده  هوشمندسازی 
تومان   ۱۴ سی ان جی  عرضه  جایگاه های  هوشمند سازی 
ازای یک سال است که در بودجه  به  برای هر مترمکعب 

سال 97 و 9۸ پیش بینی شده و آماده سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در این بخش نیز هستیم، افزود: هوشمند سازی 
جایگاه ها از منطقه خراسان رضوی آغاز شده و تاکنون سه 
جایگاه در سطح شهر تهران و دو جایگاه در شهر اصفهان 

هوشمندسازی شده است. 
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  سی ان جی  طرح  مدیر   
جایگزینی  بحث  در  زیرساخت ها  مهم ترین  از  یکی  نفتی 
سوخت های مصرفی بخش حمل و نقل را هوشمندسازی 
جایگاه ها  هوشمند سازی  کرد:  تاکید  و  عنوان  جایگاه ها 
برنامه ریزی  نیز  و  فرآورده  توزیع  صنعت  توسعه  الزمه 
دریافت  با  و  بخش سبد سوخت خودروهاست  در  صحیح 
برنامه و بودجه، حلقه  از سازمان  مصوبه بودجه این طرح 
قاسمی  است.  تکمیل   حال  در  هوشمندسازی  زنجیره 
عرضه  جایگاه های  در  هوشمند سازی  تفاوت  کرد:  تصریح 
سی ان جی با جایگاه های عرضه بنزین در آنالین بودن آن 
هم زمان  می شود،  جایگاه  وارد  که  خودرویی  هر  و  است 
اطالعات نوع و مقدار سوخت مصرفی آن به مرکز ارسال 
شده، مدیریت هزینه انجام شده و در همان لحظه پرداخت 
حساب شان  به  جایگاه دار  و  دولت  سهم  همزمان  هزینه، 

واریز می شود.

نامه 72 نماینده مجلس  
فرصت روشنگری داد

۴۰۰ جایگاه سی ان جی تا پایان سال ۹۷ هوشمند سازی می شود 
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ارتقای اقتصاد کشور با هوشمند سازی

وزیر اقتصاد: اقتصاد هوشمند باعث افزایش بهره وری و مبارزه با فساد می شود 
و حکم سکوی پرش اقتصاد کشور را دارد.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، فرهاد دژپسند افزود: تنها راه کوچک 
سازی و کاستن از بار وظایف دولت، واگذاری شرکت های دولتی نیست، بلکه 
در مواردی که خصوصی سازی با مشکل مواجه است، می توان از واگذاری 
مدیریت و شراکت با بخش خصوصی نیز استفاده کرد.وی افزود: هر چه 
بخش خصوصی گسترده تر و توانمند تر باشد، مایه افتخار ما در وزارت اقتصاد 
به عنوان متولی این امر و نیز رقابتی تر کردن اقتصاد کشور است.وزیر اقتصاد 
افزود: مجموعه دولت، تا جایی که می تواند، باید تصدی های اقتصادی و 
اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کند.دژپسند با بیان اینکه تمام گالیه ها 
و شکوائیه ها برای این است که در اقتصاد، گرفتار روش ها و برداشت های 
سنتی هستیم، اظهار داشت: ما ناگزیر از رفتن به سمت اقتصاد هوشمند و 
دیجیتال هستیم که باعث افزایش بهره وری، شفافیت، روان سازی امور، 
کاهش هزینه ها و مبارزه با فساد می شود و حکم سکوی پرش اقتصاد کشور 
را دارد.وزیر اقتصاد در ادامه، ضمن تاکید بر برگزاری دوره های آموزش ضمن 
خدمت برای مدیران وزارتخانه در حوزه های تخصصی، از اشراف و تسلط 
کامل به حوزه کاری و قوانین و برخورداری از اعتماد بنفس در اجرای قوانین 
و دفاع از قلمرو و حیطه وظایف وزارتخانه به عنوان شرایط اصلی تصدی 
آنان یاد کرد.این گزارش حاکی است، مدیران حاضر در جلسه نیز ضمن بیان 
نظرات و پیشنهادات خود، مباحثی، چون اصالح و بازنگری قوانین مربوط به 
گمرکات کشور، مناطق آزاد، کاهش هزینه های تولید برای فعاالن اقتصادی، 
حرکت از »مدیر محوری« به سوی »کارمند محوری« در نظام اداری و ... را 

مطرح کردند.

هیچ کمبودی در تامین
 کاالهای اساسی وجود ندارد

 دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: در رابطه با کاالهای اساسی، این اطمینان 
را به مردم می دهیم که هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و دولت 

نیز در این زمینه اهتمام ویژه دارد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، علی عوض پور در برنامه »بدون 
نابسامانی قیمت کاالهای  با موضوع  خط خوردگی« رادیو گفت و گو 
اساسی با بیان اینکه تامین و توزیع کاال فرایند مشخص و هویت داری 
است، گفت: تالش شده در تامین برخی از کاالها به عنوان کاالی اساسی 
که باید توسط دولت تامین شوند، اهتمام ویژه ای صورت بگیرد و با 
بیان  با  نیاید.وی  به وجود  قیمتی  تغییر  این کاالها،  برای  ارز  تخصیص 
با وجود  البته  اظهار داشت:  برای کاالها مدیریت شد،  ارز  تامین  اینکه 
مدیریت دولت، به هر حال شاهد افزایش قیمت ارز بودیم که در پی آن 
قیمت کاالها افزایش پیدا کرد. بازار یک فرایند علمی است و باید هم 
در رابطه با تامین کاال و هم در رابطه با توزیع آن، اقدام مربوطه را انجام 
دهیم.وی تاکید کرد: یکی از اقدامات مهمی که باید انجام شود، نظارت 
در بازار است که اتاق اصناف، سیاست هایی را در رابطه با تشدید نظارت 
با استفاده از ظرفیت های اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف اتخاذ 
کرده و بازرسی ها انجام می شود.وی تصریح کرد: البته باید بین گرانی 
و گران فروشی، تفکیک قائل شویم زیرا به هر حال قیمت کاالها افزایش 
پیدا کرده است و واحدهای تولیدی و عرضه کننده کاال، قیمت هایشان را 
افزایش داده اند و واحدهای خرده فروشی، آخرین زنجیره عرضه هستند.

عوض پور با تاکید بر اینکه باید کاالهای پر مصرف و اساسی را از سایر 
کاالها جدا کرد، افزود: در رابطه با کاالهای اساسی این اطمینان را به مردم 
می دهیم که هیچ گونه کمبودی در این زمینه وجود ندارد و دولت نیز تمام 

اهتمام خودش را برای تامین این کاالها گذاشته است.

خبر

تدوین بسته حمایت از کارآفرینان
کارآفرینی  وتوسعه  کار  نیروی  وری  بهره  مدیرکل 
از کارآفرینان  از تدوین بسته سیاستگذاری حمایت 
خبردادوگفت: این بسته پس ازشفاف شدن سازوکارهای 
حمایت از کارآفرینان از طرف وزیر کار به هیأت دولت 

می رود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رحیم سرهنگی با تشریح 
برنامه های حمایت از کارآفرینان اظهار داشت: در این 
زمینه بسته پیشنهادی سیاستگذاری در وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تدوین شده و در مراحل نهایی 
قرار دارد.وی با اشاره به مشوق های پیش بینی شده در 
این بسته افزود: یکی از حمایت های پیشنهادی برای 
کارآفرینان مشوق های مالیاتی است که می تواند بخشی 
از مالیات آنها را پوشش دهد.مدیرکل بهره وری نیروی 
کار و توسعه کارآفرینی وزارت کار ادامه داد: همچنین در 
این بسته حمایتی، موضوع گشایش الین ویژه مبادالت 
تجاری کارآفرینان در گمرکات پیش بینی شده است.

سرهنگی، پرداخت هزینه های آموزش کارآفرینان برای 
شرکت در دوره های بین المللی را از دیگر مفاد حمایتی 
عنوان کرد و گفت: این بسته در حال حاضر تدوین 
شده است اما باید سازوکارهای اجرایی آن شفاف شود 
که در این مرحله قرار دارد.وی افزود: بسته پیشنهادی 
سیاستگذاری و حمایتی برای کارآفرینان پس از نهایی 
شدن با امضای وزیر کار برای تصویب به هیأت دولت 
تقدیم می شود.مدیرکل بهره وری نیروی کار و توسعه 
باشگاه  تاسیس  از  همچنین  کار،  وزارت  کارآفرینی 
کارآفرینان برتر و آغاز فعالیت آن خبرداد و گفت: در 
این باشگاه ۱۶۰ کارآفرین برتر کشور عضویت دارند که 
مهمترین هدف آن دورهمی کارآفرینان و اشتراک نظرات 
و تجربیات موفق بین یکدیگر است و این مهم می تواند 
تاثیر قابل توجهی در ارتقای فعالیت های کارآفرینانه داشته 

باشد.

تایید قاچاق دام مولد از کشور
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: به صورت محدود، 
گزارشاتی از خروج دام های مولد از کشور داریم، اما 
این امر به صورت سیستماتیک روی نداده، زیرا در این 

صورت با آن برخورد می شده است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، مرتضی رضایی معاون 
امور دام وزارت جهاد کشاورزی درباره تاثیرات قاچاق 
دام زنده و دام های مولد بر بازار گوشت قرمز اظهار کرد: 
با توجه به اینکه این پدیده قاچاق است ما اطالع دقیقی از 
تعداد دامی که از کشور خارج می شود نداریم اما این امر 
اثرات زیادی در بازار گوشت قرمز داخلی داشته است.

وی افزود: راهکار جلوگیری از قاچاق دام زنده به خارج 
از کشور، آن است که جابه جایی دام در کشور محدود 
شود و در صورتی که انجام شود هم به صورت کامال 
کنترل شده درآید.معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: 
مرزبانی های کشور نیز باید کنترل دقیق تری داشته باشند 
تا دامهای زنده به صورت قاچاق از کشور خارج نشوند 
اما مادامی که تفاوت قیمت دام زنده در داخل از کشور و 

کشورهای همسایه به این سطح زیاد است.

خبر

نظام  تالش  به  اشاره  با  و شهرسازی  راه  وزیر 
سلطه برای کاهش ارزش پول ملی گفت: ما در 
شرایطی هستیم که تراز اقتصادی کشور از یک 

دوام مستحکم برخوردار است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد اسالمی در 
مراسم گرامیداشت چهلمین سال ورود امام خمینی 
به میهن اسالمی که دیروز ۱2 بهمن در ترمینال 
شماره یک فرودگاه مهرآباد برگزار شد، گفت: امام 
راحل با روح الهی خود با ایمان راسخ، دلی آرام و 
قلبی مطمئن در ۱2 بهمن چهل سال پیش در چنین 
روز و لحظاتی وارد فرودگاه مهرآباد شدند. ما همه 
ساله این لحظات را جشن می گیریم و خاطرات 
را مرور می کنیم.وی افزود: ما با امام خمینی)ره( 
در پیشگاه خدا و ملت ایران میثاق می بندیم و می 
گوییم اماما راهت ادامه دارد.وزیر راه و شهرسازی، 
با تاکید بر اینکه اساس انقالب و نظام اسالم بر 
تقوا بنا نهاده شده، افزود: باید همواره خود را در 
پیشگاه خدا بدانیم و برای پیشبرد اهداف انقالب 
جانفشانی کنیم.اسالمی یادآور شد: دشمن ما که 
از بدو پیروزی انقالب تا کنون نقشه ها و توطئه 
های متعددی علیه انقالب اسالمی طراحی کرده 
و اجماع جهانی را علیه ایران اجرا کرده است به 
دنبال ساقط کردن انقالب و نظام اسالمی است 
ولی هیچ گاه به آن دست نخواهد یافت.وزیر راه 
امام  انقالب و  و شهرسازی تصریح کرد: هدف 
سلطه ستیزی بود، اگر سلطه پذیر باقی بمانیم نیاز به 

انقالب و این جانفشانی ها نداشتیم، مرز بین سلطه 
پذیری و سلطه ستیزی باید کامال برای ما روشن 

باشد.اسالمی خاطرنشان کرد: پذیرش سلطه یعنی 
حفظ وضعیت زمان شاه که همه مواهب کشور در 

اختیار نظام سلطه بود و اولویت های کشور را نظام 
سلطه تعیین می کرد و ما فقط مجری آن بودیم 
اما سلطه ستیزی یعنی در اوج عزت بودن.اسالمی 
گفت: ۵۰ هزار مستشار آمریکایی پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی در ایران حضور داشتند و هیچ فرد 
ایرانی حق نداشت به مشاغلی که آنها مدیریت آن 
را در دست داشتند حتی نزدیک شوند، در حال 
حاضر نیز می خواهند با جنگ اقتصادی ارزش 
پول ملی نظام اسالمی را صفر کنند تا با این راه 
جمهوری اسالمی را از سر راه خود بردارند. این در 
حالی است که ما در شرایطی هستیم که زیرساخت 
ها، تراز اقتصادی و روند عمومی کشور از یک دوام 

مستحکمی برخوردار است.
 چرا که کشور ما یک کشور درون زاست و به 
تولیدات داخلی متکی است.وزیر راه و شهرسازی 
ادامه داد: دکترین نظام سلطه این است که از آنجایی 
که ایران کشوری پرجمعیت دارای مردم بااستعداد 
تکنولوژی  به  اگر  است،  باال  زیرزمینی  و ذخایر 
پیشرفته مجهز شود، کسی را یارای مقابله با ایران 
نیست. بنابراین ایران نباید از تکنولوژی مدرن بهره 
ببرد از همین رو به دنبال  ایجاد چالش های مختلف 
از جمله جنگ اقتصادی و تفرقه افکنی میان مردم 
در ایران هستند.اسالمی با تاکید بر اینکه در حال 
حاضر کسی نمی تواند برای ایران تصمیم بگیرد، 
گفت: راز پیروزی انقالب و ماندگاری آن وحدت 

کلمه است.

مفقودی
موتور  پالک ۱۳۴ ج 2۶ ۷2  مدل ۱۳۸۴  پژو ۴۰۵  سبز  وبرگ  کمپانی  سند  المنثی 

۱2۴۸۴۰9۵۷۶۰ شاسی ۱۴22۵۶9۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
سند کمپانی خودرو سواری ام وی ام مدل ۱۳9۵ به شماره پالک ایران ۶2-۴۷9س۵۸ و شماره 
بنام     NATGCAVF۷F۱۰۳۳۰۱۵ شاسی  شماره  و   MVM۴۸۴FFFF۰۳2۷۸۰ موتور 

اینجانب علی اصغر کلبادی نژاد مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پراید مدل ۱۳۸۵ به شماره شهربانی ۷2-۵۳2ب۴۳ و شماره موتور ۱۶9۷۵۶۷ و شماره 

بابلشاسی S۱۴۱22۸۵9۴۴۷۳۸ به نام محمد علی توکلی مفقود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۱/۶۷2/9۷شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خانم هاجرغفوریدرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
و  نموده  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ9۷/2/29در  محمدرشیدرسولیدر  شادروان 

ورثه اش عبارتند از:
۱. محمدطاهر عبدیزایچه: ۷9۷-۱۳۴۱/۴/۱۴ کدملی: ۵9۵9۷۰۸۷۰۱

2. توفیق غفوری زالنزایچه:۱۳۴۳/۳/۶ کدملی: ۴9۵۰2۵99۳۸
۳. اکبر غفوری زالن زایچه:۱۳۶9/۱۱/2۱  کدملی:۴9۵۰۰۴9۴۴۵
۴. نهیه عبدی  زایچه: ۷99-۱۳۴۷/۵/2۶ کدملی: ۵9۵9۷۰۰۸۷2۸

۵. هاجر غفوری زایچه: ۳22۰۰۳۳۳۱۸-۱۳۶۸/۶/۱۵ کدملی: ۳22۰۰۳۳۳۱۸
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه 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 اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

رونوشت آگهی حصر وراثت 
به  دادخواست  به شرح  در شناسنامه شماره2۰۵۰۴۱۶2۳۰  فوالدی سوادکوهی  میثم 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  کالسه ۱2/۱۳۳۶/9۷ 
توضیح داده که شادروان امین فوالدی سوادکوهی به شماره شناسنامه ۴9۸۸۶۰۷۷۳۵در 
تاریخ 9۶/۱/۱۶قامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته ورثه حین الفوت وی عبارتند از
۱- میثم فوالدی سوادکوهی فرزند امین و رقیه به شماره شناسنامه 2۰۵۰۴۱۶2۳۷پسر 

متوفی 
2- موحد فوالدی سوادگوهی  فرزند امین و رقیه  به شماره شناسنامه 2۰۵۰۴9۷۸۵۷فرزند 

متوفی
۳- رقیه اسماعیل پور تراچی فرزند حجت اله و بتول به ش ش 2۰۶۱۰۳2۴۶۶همسر 

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 دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۳/۷2۵/9۷ شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای رستم حسینی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان احدحسینی در تاریخ9۷/۷/۷ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش 

عبارتند از:
۱.رستم حسینی   زایچه: ۱۴۱-۱۳2۷  کدملی ۴9۵9۸۴۳۸9۶پدرمتوفی
2.خانم حسینی  زایچه: ۱۴۶-۱۳2۳  کدملی ۴9۵9۸۴۳9۴2مادر متوفی
۳.شنو حسینی  زایچه: ۶۶۴-۱۳۶۴  کدملی ۴9۵99۴۶۵۴۷همسرمتوفی

۴.ریژنه حسینی  زایچه: ۱۳9۵ کدملی ۴9۵۰۴۱۵2۳9 دخترمتوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه 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.

رونوشت آگهی حصر وراثت 
طاهره علیزاده معلم  در شناسنامه شماره2۰۵۰۳۴۸۱۷۷ به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  ۳/99۷/9۷از 
داده که شادروان فیض اله حسین تبار روشن  به شماره شناسنامه ۱9۵۰۴در تاریخ 
9۶/۱۰/۷قامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته ورثه حین الفوت وی عبارتند از: ۱- 
نعمت حسین تبار روشن فرزند فیض اله و بتول متولد ۱۳۶۱ صادره از بابل پسر متوفی 
2- فاطره  حسین تبار روشن فرزند فیض اله و بتول متولد۱۳۶۷صادره از بابل فرزند 

متوفی 
۳- سمیه حسین تبار روشن فرزند فیض اله و بتول متولد۱۳۵9صادره از بابل فرزند 

متوفی 
۴- معصومه حسین تبار روشن فرزند فیض اله و بتول متولد۱۳۵۵صادره از 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 سوم  شورای حل اختالف شهرستان بابل 

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

از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست  میرزاییفرزندمحمد  کبری  خانم 
پالک۱2۵ و ۱۴۱فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف 
به زمین آبی برباغ که از آقای جوهرمصطفایی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه 9۶–۱۴تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگیبرابر رأی شماره ۱۳9۶۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۱۶۵۸  مورخ  2۴ 
/  9۶/۱۱حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۳/۴2 متر 
مربع به نام خانم کبری میرزایی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایان ورثه محمدقادریمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام خانم کبری میرزاییصادر خواهد نمود صدور سند مالکیت 

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

تاریخ انتشار اول  ۱۳/  ۱۱/   ۱۳9۷ تاریخ انتشار دوم  2۸/  ۱۱  /  ۱۳9۷

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۷2۴/9۷ شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خانم ثریاحسینی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان آقاحسینی در تاریخ9۷/۷/۷ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش 

عبارتند از:
۱. ثریا حسینیزایچه:۱۳۷2  کدملی ۴9۵۰۱۰۶۰۸2 دخترمتوفی

2. سروه حسینیزایچه: ۱۳۷۵  کدملی ۴9۵۰۱۵۱9۸۳ دختر متوفی
۳. ثنا حسینی  زایچه: ۱۳۷۸  کدملی ۴9۵۰۱۷۸۷۸۴ دخترمتوفی

۴. اوین حسینی  زایچه: ۱۳۸۴ کدملی ۴9۵۰2۵۱۴9۱ دخترمتوفی
۵. خانم حسینی  زایچه: ۱۴۶-۱۳2۳ کدملی ۴9۵9۸۴۳9۴2 مادرمتوفی

۶. فرشته حسینی  زایچه: 2۶۸-۱۳۴۱ کدملی ۴9۵9۸۴۵۳۸۴ خواهرمتوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه 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.

مفقودی
 برگ سبز سواری هاچ بک جک  مدل 9۵ با شماره پالک ۵۷۸ج۳9 ایران ۸2 با شماره موتور 
NAKSH۷۳22GB۱۱۷9۶۷بنام  شاسی  شماره  HFC۴GA۳۱DG۳۰۰992۸و 

حبیب اله قربان گلی گنجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

تجدید آگهی مزایده

باستناد  دارد  نظر  در  صفادشت  شهرداری 
محترم  شورای   14 شماره  نشست   8 بند 
واحدهای  فروش  به  نسبت  شهر  اسالمی 
تجاری مسکن مهر از طریق مزایده عمومی 

اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه شرایط  و 
کسب اطالعات بیشتربه واحد امالک مراجعه 

نمایند.
پایان تحویل مدارک :1397/12/2

محمد علی کریمی - شهردارصفادشت

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو 2۰۶ مدل ۸۳با شماره پالک ۴۸9م۳۶ ایران ۷2با شماره موتور 
FSS۱۴۷۴۴۵9۶و شماره شاسی ۸۳۶29۰9۳بنام احمد ذوالفقاری مفقود گردیده و از درجه 

 فریدونکنار اعتبار ساقط می باشد

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه ۳/۴۸9/9۷ شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود خانم ثریاحسینی 
در  سعیدیان  رضیه  شادروان  داشته  بیان  و  نموده است.  را  وراثت  حصر  گواهی  صدور  درخواست 

تاریخ۱۳9۷/۷/۷ در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱. ثریا حسینی    زایچه: ۱۳۷2  کدملی ۴9۵۰۱۰۶۰۸2 دخترمتوفی

2. سروه حسینی  زایچه: ۱۳۷۵  کدملی ۴9۵۰۱۵۱9۸۳ دختر متوفی
۳. ثنا حسینی  زایچه: ۱۳۷۸  کدملی ۴9۵۰۱۷۸۷۸۴ دخترمتوفی

۴. اوین حسینی  زایچه: ۱۳۸۴ کدملی ۴9۵۰2۵۱۴9۱ دخترمتوفی
۵. خالصه صیادی  زایچه: ۳92-۱۳2۸ کدملی ۳2۳۰2۱۸۳۱۳ مادرمتوفی

۶. محمدسعیدیان  زایچه: ۴۱۱۸-۱۳۵۷ کدملی ۴9۵9۶۷۰۳۸۱ برادرمتوفی
۷. لقمان سعیدیان  زایچه: 2۸۱۶-۱۳۶۶ کدملی ۴9۵99۶۸۰۶۰ برادر متوفی

۸. عثمان سعیدیان  زایچه: ۰-۱۳۶9 کدملی ۴9۵۰۰۵۰۴2۷ برادر متوفی
9. فوزیه سعیدیان  زایچه: 29۱-۱۳۵۰ کدملی ۳2۳۰2۴۷۱۰۸ خواهرمتوفی

۱۰-مرضیه سعیدیان  زایچه: ۱۴9-۱۳۶۴ کدملی ۴9۵99۴۱۳9۱ خواهر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه 
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 

شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

دادنامه 
پرونده کالسه 9۷۰99۸۶۶۱۳۴۰۰۰۰۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
: آقای  شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9۷۰99۷۶۶۱۳۴۰۱۰۳۴ خواهان 
به  فرزند رضا  کریم غالمی  آقای  وکالت  با  براخاص  فرزند  علی رحم ساالری 
نشانی لرستان شهرستان خرم آباد شهدای غربی جنب مهدیه مرتضوی پالک ۴2۵ 
– خواندگان : ۱-آقای نورالدین میر دریکوند 2-فاطمه میر دریکوند ۳-خانزاده میر 
دریکوند ۴-ثریا میر دریکوند ۵-پروین میر دریکوند ۶-شاپور فرهادی ۷-زینب میر 
دریکوند ۸-هوشنگ میر دریکوند 9-علیرضا میر دریکوند ۱۰-مرضیه میردریکوند 
۱۱-غالمرضا میر دریکوند همگی به نشانی مجهول المکان – خواسته ها : ۱-الزام به 

تنظیم سند رسمی ملک 2-مطالبه خسارت دادرسی . 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای علی رحم ساالری فرزند براخاص با وکالت 
آقای کریم غالمی فرزند رضا به طرفیت ۱-شاپور فرهادی 2-هوشنگ میر دریکوند 
۳-نورالدین میر دریکوند ۴-علیرضا میر دریکوند ۵-غالم رضا میر دریکوند ۶-ثریا 
میر دریکوند ۷-پروین میر دریکوند ۸-مرضیه میر دریکوند 9-زینب میر دریکوند 
۱۰-فاطمه میر دریکوند ۱۱-خانزاده میر دریکوند به خواسته الزام خواندگان به تنظیم 
سند رسمی یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع واقع در ماسور نرسیده به 
تپه نبش کوچه مهرگان ۴ و پالک ۳۸ به انضمام کلیه خسارت دادرسی بدین وصف 
که خواهان مورخه ۱۳۶۰/۸/۱۱ یک قطعه زمین به مساحت مذکور تحت پالک یاد 
شده از خوانده ردیف اول خریداری و وی نیزاز مالک اصلی به نام حاج صید محمد 
خان میر دریکوند فرزند میر شفیع از مورث خواندگان ردیف دوم خریدار می نماید. 
دادگاه : نظر به اینکه خواهان قولنامه مورخه ۱۳۳۵/۶/۱۸ را به دادگاه ارائه نموده است 
که در آن نام فروشنده صید محمد خان میر دریکوند ذکر شده و اداره ثبت اسناد و 
امالک خرم آباد طی استعالم واصله و اعالم نموده که شخص اخیر الذکر هیچ گونه 
مالکیتی در پالک یاد شده ندارد لذا دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع 
ندارد و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را 
صادر و اعالم می نماید رای صادرشده حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد . 

 نوبت اول

تجدید آگهی مزایده

باستناد  دارد  نظر  در  صفادشت  شهرداری 
بند 3 نشست شماره 12 مورخ 1396/9/13  
خصوص  در  شهر  اسالمی  محترم  شورای 
طریق  از  مسکونی  کاربری  با  زمین  فروش 

مزایده عمومی اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه و 
کسب اطالعات بیشتربه واحد امالک مراجعه 

نمایند.
پایان تحویل مدارک :1397/12/2

محمد علی کریمی - شهردارصفادشت

 نوبت اول

کانال مالی ایران و اروپا امتیاز گسترده ای ایجاد نکرد

 وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی در خصوص سازوکار جدید مالی 
اتحادیه اروپا )SPV( اظهار داشت: سازوکاری که توسط آن ها راه اندازی شده 
تنها ایجاد مصونیت است تا شرکت ها توسط آمریکا تحریم نشوند. در این طرح 
امکان گسترده ای به وجود نیامده و تنها هدف این است که شرکت هایی که 
با ایران کار می کنند دچار آسیب نشوند.وی درباره افتتاح پروژه های عمرانی 
در دهه فجر گفت: ما از روز پنج شنبه افتتاح طرح های جدید را آغاز کردیم و 

قرار است تا پایان سال هر هفته طرح های موجود به بهره برداری برسد.

سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به توزیع ۴.۵ هزار میلیارد تومان 
در قالب بسته حمایتی بین ۱۰ میلیون خانوار و حدود 6 میلیون 
نفر، گفت: به احتمال زیاد بسته حمایتی دوم غیرنقدی خواهد 

بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مژگان خانلو در رابطه با وضعیت 
بسته حمایتی اظهار داشت: پیش بینی اعتبار بسته تا پایان سال 
9 هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از مابه التفاوت تسعیر 
خوراک و سوخت کارخانجات پتروشیمی، فوالدی و پاالیشگاه ها 
است که تاکنون ۴ هزار و ۵69 میلیارد تومان از این مبلغ توزیع 
شده یا در دست توزیع است. سخنگوی ستاد بودجه سازمان 
برنامه و بودجه کشور افزود: تاکنون ۵ میلیون و ۸۲7 هزار نفر از 
کارکنان دولت و بازنشستگان که حقوق ماهانه کمتر از 3 میلیون 
تومان داشتند، بسته حمایتی را دریافت کرده اند.وی تصریح 
کرد: از این تعداد یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر کارمند ستادی 
و استانی، 3 میلیون و ۵۴7 هزار و ۱۱7 نفر بازنشسته تامین 
اجتماعی، ۲ میلیون نفر صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و 

فوالد و 9۰ هزار و ۵6 نفر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و 
عشایر و در مجموع ۵ میلیون و ۸۲7 هزار و ۸۲6 نفر بسته ۲۰۰ 
هزار تومانی دریافت کردند. خانلو اظهار داشت: بخشی از افراد 
جامعه نیز براساس بُعد خانوار بسته حمایتی دریافت کرده اند 
که این افراد شامل بیمه پردازان تامین اجتماعی اعم از کارگران، 
قالیبافان و سایر مشموالن هستند.وی ادامه داد: همچنین در 
این بخش افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد 
شهید بودند که مبنای پرداخت آن، درآمد کمتر از 3 میلیون 
تومان خانوار بود. سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه 
کشور، تصریح کرد: بسته حمایتی براساس بعد خانوار از رقم 
۱۰۰ تا 3۰۰ هزار تومان پرداخت شد که تعداد آنها ۱۰ میلیون 
و 3۱۴ هزار و ۵6 خانوار بوده است.خانلو به دیگر بخش های 
بسته حمایتی اشاره کرد و گفت: همچنین یارانه غذایی سربازان 
به مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان،  یارانه غذای دانشجویان، یارانه شیر 
مدارس ۲۰۰ میلیارد تومان )تحویل به آموزش و پرورش(، یارانه 
غذای زندانیان ۱۰۰ میلیارد تومان، یارانه غذای مدارس شبانه 

۱۲۰ میلیارد تومان پرداخت شده و در مجموع ۴۵99 میلیارد 
تومان توزیع شد. سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه 
کشور تاکید کرد: درواقع مرحله اول بسته حمایتی تحت سه 

عنوان »افراد«، »مستمری بگیران« و »یارانه غذا« توزیع شد.
توزیع بسته دوم حمایتی 
احتماال به صورت غیرنقدی

وی در رابطه با مرحله دوم بسته حمایتی نیز اظهار داشت: مابقی 
اعتبار بسته اول در قالب بسته دوم تا پایان سال توزیع خواهد 
شد که رئیس جمهور تاکید بر غیرنقدی بودن این بسته دارد. 
البته خود کاال نباید توزیع شود بلکه به گونه ای باشد که اعتبار 
در اختیار افراد قرار گیرد تا هرچه نیاز دارند به تدریج از بازار و 
فروشگاه های در نظر گرفته تامین کنند. خانلو ادامه داد: با توجه 
به اینکه شیوه توزیع بسته حمایتی دوم با بسته اول احتماال 
متفاوت بوده و نیاز به جمع آوری اطالعات دارد، نمی توان زمان 
دقیقی برای نهایی شدن دستورالعمل بسته حمایتی دوم اعالم 
کرد.سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: 
اما به هر حال باید تا پایان سال این بسته توزیع شود که سازمان 
برنامه و بودجه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

حال تالش برای عملیاتی کردن آن است. 

وزیر راه و شهرسازی: کسی را یارای مقابله با ایران نیست

کانال مالی ایران و اروپا امتیاز گسترده ای ایجاد نکرد

توزیع ۴/٥هزار میلیارد تومان بسته حمایتی بین ۱۰ میلیون خانوار؛

احتمال توزیع بسته دوم حمایتی به صورت غیرنقدی



گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از 
اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد .

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

	 کان	کس	که	پخته	شد	مي	چون	ارغوان	گرفت	
بر	برگ	گل	به	خون	شقايق	نوشته	اند

	 حاسد	چگونه	نکته	تواند	بر	آن	گرفت	
حافظ	چو	آب	لطف	ز	نظم	تو	مي	چکد

امروز با حافظ

برپایی جشنی برای پنجاهمین 
انتشار یک عاشقانه آرام

نشر روزبهان در مراسمی انتشار 
»یک  کتاب  چاپ  پنجاهمین 
عاشقانه آرام« را جشن می گیرد.
انتشارات  مهر،  گزارش   به 
انتشار  مناسبت  به  روزبهان 
کتاب  از  چاپ  پتجاهمین 
مراسمی  آرام«  عاشقانه  »یک 
را به پاسداشت و یادبود نادر 

ابراهیمی نویسنده این کتاب برپا می کند.
در این مراسم ضمن بیان نکاتی درباره این نویسنده 
از  رمان،  این  از  بخش هایی  ویژه  خوانش  و  فقید 
مخاطبان این کتاب نیز خواسته خواهد شد تا روایت 
خود را از مواجهه با این اثر نوستالژیک ادبیات ادبیات 

معاصر بیان کنند.
این موسسه انتشاراتی برای این منظور در فراخوانی 
از مخاطبان خود خواسته است تا ویدئوهای کوتاه 
یک دقیقه ای با محوریت این کتاب تهیه و در اختیار 
این ناشر قرار دهند.این مراسم روز 2۳ بهمن ماه سال 
جاری و به میزبانی باغ کتاب تهران برگزار خواهد شد.
یادآوری می شود داستان بلند یک عاشقانه آرام برای 
نشر روزبهان  از سوی  بار در سال ۱۳۷۴  نخستین 
منتشر شده است و روایتی است از عشق دو نیروی 

انقالبی به یکدیگر.
این کتاب پیش از این با صدای پیام دهکری به صورت 

کتاب صوتی نیز منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

در نخستین روز از اجرای ویژه برنامه »سیمرغ و پروانه ها«؛
کودکان کار به تماشای فیلم »لکنت« می نشینند

تماشا  پردیس  در  ماه  بهمن   ۱۳ شنبه  روز  کار  کودک  و  آموز  دانش   22۰
غالمی  حاجی  محمدرضا  کارگردانی  به  »لکنت«  سینمایی  فیلم  تماشای  به 

می نشینند.
به گزارش پیام زمان ازستاد خبری »سیمرغ و پروانه ها«، در نخستین روز از 
اجرای ویژه برنامه »سیمرغ و پروانه ها« که همزمان با سی و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر به نمایش ۵ فیلم منتخب سینمای کودک و نوجوان اختصاص دارد، 
فیلم »لکنت« برای کودکان کار و دانش آموزان سراسر کشور اکران می شود.

کودکان کار همراه با دانش آموزان در جشن این ویژه برنامه که از ساعت 
برگزار  فیلم  عوامل  و حضور  قناد  مجید  اجرای  با  تماشا  پردیس  در   9:۳۰
گرفته  پی  ۱۰ صبح  از ساعت  نیز  اثر  این  نمایش  و  کرده  می شود، شرکت 
سینمای  توسعه  مرکز  همراهی  با  پروانه ها«  و  »سیمرغ  برنامه  می شود.ویژه 
کودک و نوجوان، سازمان سینمایی، دبیرخانه جشنواره فیلم فجر، ادارات کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و بنیاد سینمایی فارابی برگزار می شود.

رونمایی از نخستین تیزر
 »دیدن این فیلم جرم است!«

 به گزارش  پیام زمان ازمشاور رسانه ای پروژه، نخستین تیزر رسمی فیلم 
رضا  کارگردانی  و  نویسندگی  به  است!«  جرم  فیلم  این  »دیدن  سینمایی 

زهتابچیان و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه رونمایی شد.
داشته  برعهده  سینماتوپیا  هنری  گروه  در  میرزایی  امید  را  تیزر  این  ساخت 

است.
دوربین  کامل خبری جلوی  در سکوت  که  برانگیز  بحث  سیاسی  فیلم  این 
رفته، در دو روز نخست جشنواره با استقبال مخاطبان همراه شده و توجهات 

مختلفی را به خود جلب کرده است.
مهدی زمین پرداز، امیر آقایی، لیندا کیانی، حسین پاکدل، محمود پاک نیت، 
محمدرضا  زارعی،  حسن  ابراهیمی،  حمید  امانی،  احسان  پگاه،  حمیدرضا 
مهرداد فالحتگر،  موحد،  پازوکی، محمدجواد  مهدی  زارع،  مرتضی  مالکی، 
آرام نباتی، با معرفی مهران هادی، علی آباقری، احسان شیخی، سعید دشتی، 
سیدمهدی سجادیان، عدنان فراهانی، سامان غنائمی، فرشاد میرزایی و ایمان 

عبادیان ترکیب بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.
در خالصه داستان این فیلم آماده است:

»فقط یک فیلم پنج دقیقه ای می خواستم تا بعدا بتونم از زنم و دخترم دفاع 
کنم، ولی امونم ندادند... صدای آژیراشون داره نزدیک تر می شه... االن مثل 

مور و ملخ می ریزن اینجا...«
بخشی از عوامل تولید »دیدن این فیلم جرم است!« عبارتند از:

نویسنده و کارگردان: رضا زهتابچیان، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، تدوین: 
سیاوش کردجان، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، صدابرداری: امیر 
بابک  لباس:  و  صحنه  طراح  فر،  خزایی  حبیب  موسیقی:  حقیقی،  نوبخت 
پناهی، طراح چهره پردازی: محسن دارسنج، جلوه های ویژه بصری: شهاب 
نجفی، جلوه های ویژه میدانی: حمید رسولیان، دستیار اول کارگردان: علیرضا 
صالحی، برنامه ریز: امین قوامی، جانشین تهیه کننده و مدیر تولید: محمدجواد 
افشین  تدارکات:  مدیر  جاللی،  سیدمحمدحسن  نویسنده:  مشاور  موحد، 
رئوفی، منشی صحنه: پونه خامین، عکاس: کورش پیرو، فیلم پشت صحنه: 
رسانه ای:  امور  مدیر  طباطبائی نژاد،  سیدعلی  تبلیغات:  مدیر  ضرابی،  حمید 
کننده: محمدرضا  تهیه  فیلم سوره،  باشگاه  فیروزمندی، مجری طرح:  هادی 
شفاه، محصول: موسسه سوره سینمای مهر و موسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن 

سبز.

خبر

فیلم فجر در  دومین روز جشنواره 
حالی در سالن رسانه ها آرام و بی 
سینماهای  در  که  گذشت  حاشیه 
مردمی فیلم »متری شش و نیم« عالقه 
مندانش را تا سحرگاه در سینماها نگه 

داشت.
 پس از یک روز پر حاشیه در شروع 
فجر،  فیلم  هفتم  و  سی  جشنواره 
بسیار  ماه  بهمن  دوازدهم  پنجشنبه 
آرام و بدون هیچ اتفاق خاصی در 
سالن رسانه ها که محل اصلی خبرها 
و بازخوردهای منتقدان و رسانه ها از 
فیلم های این دوره از جشنواره است 
انیمیشن  روز  این  در  شد.  سپری 
آخرین داستان به کارگردانی اشکان 
در  فیلم ها  نمایش  آغازگر  رهگذر 
پس  و  بود  ملت  سینمایی  پردیس 
به  آفریقایی  بنفشه  فیلم های  آن  از 
ترمه  و  تیغ  زندی،  مونا  کارگردانی 
احمد  پور  کیومرث  کارگردانی  به 
به کارگردانی سیاوش  و درخونگاه 
اسعدی نمایش داده شد.پوراحمد که 
فیلمش چندان جلب نظر نکرد، وقتی 
مقابل خبرنگاران نشست در کمال 
آرامش نقدهای وارد شده را شنید و 
پذیرفت و تاکید کرد، شاید پس از 
جشنواره فکری اساسی برای »تیغ و 

ترمه« کند.
سیاوش  ساخته  »درخونگاه«  فیلم 
قبل  سال  یک  که  هم  اسعدی 
متقاضی  امسال  و  بود  شده  ساخته 
جشنواره شد، دیگر فیلم به نمایش 
را  آن  کارگردانش  که  بود  درآمده 
و  کرد  تقدیم  کیمیایی  مسعود  به 
درباره این تصمیم هم توضیح داد: 

کیمیایی  آقای  به  زیادی  ارادت  من 
جریان سازترین  ایشان  جون  دارم 
سینماگر تاریخ ایران هستند و حتی 
آقای فرهادی نیز گفتند که اگر آقای 
کیمیایی فیلم نساخته بود من هم فیلم 
کیمیایی  آقای  با  من  نمی ساختم. 
زمانی  در  اما  ندارم  نزدیک  آشنایی 
بی مهری  این قدر مورد  ایشان  ک 
و متلک ها قرار می گیرند می خواهم 
اولین کسی باشم که تا ایشان زنده 
را  فیلم  می تواند  خودش  و  است 
روی پرده ببیند آن را تقدیم کنم تا 
باز  شود  پیر  اگر  حتی  شیر  بگویم 
هم شیر است. ما ملت مرده پرستی 
هستیم مثل آقای کیارستمی ک پس 
از مرگ هزار صاحب پیدا کرد.جدا 
برگزاری  و  فیلم ها  این  نمایش  از 
و  مدیریت  با  که  نشستهای خبری 
اجرای محمود گبرلو همراه بودند و 
با فرزاد حسنی  تفاوت نوع کارش 
نشست ها  مجری  گذشته  روز  که 

بود رضایت کمتری را در پی داشت، 
نکته مهم پخش فیلم متری شش و 
نیم به کارگردانی سعید روستایی بود 
که در اولین روز جشنواره به دلیل 
بروز مشکالت و نظراتی که برخی 
نهادهای خارج از حوزه سینما به این 
فیلم داشتند، به برنامه نمایش خود در 

سینماهای مردمی نرسید. 
شدن  برطرف  با  پنجشنبه  روز 
مشکالت و موانع، این فیلم در سینما 
ماندانا و کورش برای مردم اکران شد 
که با استقبال زیاد در پردیس کورش 
به چهار سانس رسید.البته یک مسئله 
که مورد انتقاد و اعتراض مردمی قرار 
گرفت که چندروز گذشته بلیت این 
فیلم را خریداری کرده بودند، نمایش 
متری شش  جای  به  انیمیشن  یک 
و نیم بود و همین سبب شد بیشتر 
آنها از ساعت 22 به سینما بروند و 
در آخر با همکاری دست اندرکاران 
پله ها  و  پردیس کورش روی کف 

فیلم حدوداً ۱۳۰ دقیقه ای روستایی 
را در چهار سانس پیاپی تا نزدیک ۴ 
صبح تماشا کنند. این فیلم در اولین 
اکران خود در این مجموعه با حضور 
تهیه کننده، کارگردان، نوید محمدزاده 
نمایش  فیلمبردار  بهمنش  و هومن 
داده شد و اگرچه داستانی دردناک 
رضایت  مورد  اما  داشت  تلخ  و 

تماشاگران قرار گرفت.
 »متری شش و نیم« که همانند اولین 
فیلم سعید روستایی درباره معضل 
کارگردانی،  لحاظ  به  است،  اعتیاد 
همچنین  و  فنی  مسائل  و  قصه 
موضوعی که مطرح می کند از ابد و 
یک روز جلوتر است و آن را می توان 
از فیلم هایی دانست که شانس زیادی 
جشنواره  مهم  جوایز  کسب  برای 
امسال دارنداین فیلم تصویر تازه و 
متفاوت تری از اعتیاد در جامعه در 
مقایسه با دیگر فیلم های تولید شده 
تصویر  به  مضمون  این  با  مشابه 

می کشد و همچنین پلیس هایی را در 
این فیلم می بینیم که نسبت به آنچه 
تلویزیون دیده  یا  تاکنون در سینما 
شده واقعی تر هستند. اتفاقاً نکته قوت 
بودن  ملموس  و  بودن  واقعی  فیلم 
شخصیت های آن است که در دقایق 
زیادی تماشاگر را با خود همراه و 
البته اندوهگین می کند. متری شش 
و نیم هفت آینده برای اهالی رسانه 

نمایش داده می شود.
اتفاقات روز دوم جشنواره  یکی از 
مجموعه  سالن های  شدن  اضافه 
ایران مال بود که دست اندرکارانش 
طی رایزنی با دفتر جشنواره دو سالن 
دیگر به مجموعه سالن های نمایش 
اضافه  جشنواره  فیلم های  دهنده 
کردند تا مردم عالقه مند با مراجعه به 
گیشه همین مکان بتوانند بلیت تهیه 
کنند.از حاشیه های غیرسینمایی روز 
دوم در پردیس ملت هم به بازدید 
جشنواره  دبیر  زاده  داروغه  ابراهیم 
می توان اشاره کرد که پس از پشت 
سنگین  حاشیه های  گذاشتن  سر 
با چهره ای آرام  روز اول جشنواره، 
سالن های  و  بخش ها  به  خندان  و 

مختلف پردیس ملت سر زد.
توجه  نیازمند  که  آخر  نکته  اما  و 
به  است،  جشنواره  مسئوالن 
قرار  که  برمی گردد  تخفیف هایی 
بود به درخواست کنندگان یکی از 
تاکسی های اینترنتی داده شود اما در 
این دو روز موارد متعددی بوده که 
راننده پس از متوجه شدن ۶۰ درصد 
تخفیف قیمت از تأیید سفر یا پذیرش 

مبلغ کمتر خودداری کرده است.

کاریکاتور

توهم موشکی سلمان!!!

»متری شش و نیم« عالقه مندانش را تا سحرگاه در سینماها نگه داشت

خبرآنالین: فیلم بهرام توکلی را شاید بتوان شگفتی روز اول 
جشنواره نامید. روایتی مستندگونه از زندگی جهان پهلوان 
کشتی ایران با پایانی درخشان و تصاویری آرشیوی از مراسم 

خاکسپاری غالمرضا تختی که شاید ندیده باشید.
تصاویر اولیه فیلم  با آواز پرسوز محمد معتمدی سوزناک تر 
همراه شده بود. خواننده ای که کمتر تیتراژ می خواند اما در این 
زمینه آثار ماندگاری خلق کرده است، این بار با فیلم »غالمرضا 

تختی« به جشنواره فجر آمده بود.
او از تجربه خواندن قطعه ای برای زنده یاد تختی و شناخت 

خودش از این شخصیت ماندگار گفت.
با یکی از فیلم های خاص جشنواره که درباره یک انسان 
خیلی خاص است به جشنواره فیلم فجر آمدید. شناخت خود 

شما از تختی چقدر بود؟

تختی یک شخصیت خیلی جذاب و مردمی و محبوب است 
و راز محبوبیتش هم استقالل شخصیتی او از جریان های 
غالب مسلط بر ورزش است که در آن زمان بوده. برای من 
شخصیت بسیار جذابی است چون من هم همیشه سعی 
کردم شخصیت مستقل خودم را از جریان هایی که سعی 
می کنند در وادی هنر باشند حفظ کنم و همذات پنداری 
خوبی با تختی دارم.به گزارش خبر آنالین از سال ها پیش 
هم قبل از اینکه این فیلم به من پیشنهاد شود، این شخصیت 
را مورد مطالعه قرار دادم و یک سمفونی تختی در کشور چک 
ضبط کرده بودم. وقتی آقای ملکان این کار را به من پیشنهاد 
داد، یک قطعه خیلی قدیمی به ذهنم رسید از مرتضی خان 

محجوبی که تقریبا هم عصر تختی بوده که تا به حال اجرایش 
را جایی ندیده بودم. استاد فخری ملک پور که شاگرد مرتضی 
خان محجوب بودند این را برای من روایت کرده بودند که آن 
را توسط استاد مجید درخشانی روایت کردیم و همانطور که 
حدس می زدم به لحاظ شعر و ملودی و حال و هوای کار، 

بسیار روی سکانس آخر نشست.

بیشتر از شما آهنگ های حماسی یا وطن دوستانه شنیدیم. 
این قطعه آیا حماسی است؟

سعی کردیم در بحث رنگ آمیزی و ارکستراسیون این آهنگ 
یک ابهتی داشته باشیم که هیبت تختی را داشته باشد ولی 
متن و ملودیش اندوه دارد. یعنی درواقع غمی که تختی در 
دل خودش دارد را در دل یک صدای باشکوه ارکسترال روایت 
کنیم که ارکستر به مثابه شکوه و عظمت تختی می شود و 
ملودی و شعر اندوهناک هم همان غمی است که تختی 

داشته و با خودش از دنیا برده.

شهرداری رویان در نظر دارد تعدادی از غرفه های تجاری را بر اساس ماده 13 آیین 
نامه مالی با حفظ مالکیت برای شهرداری به افراد واجد شرایط به صورت اجاره و به 
مدت حداکثر 2سال واگذار نماید متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری رویان 

مراجعه و اسناد  مربوط به مزایده را دریافت نمایند
ضمیمه  پایه  قیمت  و  شهرداری  های  غرفه  :موقعیت  مزایده  موضوع  موقعیت   -1

پیشنهاد مزایده می باشد
2- مبلغ تضمین شرکت در مزایده: به ازای هر غرفه در بازار روسها و بازار پردیس 
مبلغ 10 میلیون ریال و بابت دکه جیگرکی مبلغ 25 میلیون ریال به صورت ضمانتنامه 

بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی 
اداری  وقت  پایان  تا  می توانند حداکثر  متقاضیان  اسناد:  دریافت  مهلت  و  3-محل 
مورخ97/11/24 با ارائه فیش واریز شده هزینه خرید اسناد به واحد مالی شهرداری 

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند 
4-مهلت  و محل تسلیم پاکات: متقاضیان می بایست اسناد تکمیل شده را تا پایان 
را  اداری مورخ97/11/24به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید مربوطه  وقت 

دریافت نمایند
مورخ  پنجشنبه  روز  در  دریافتی  :پیشنهادات  پاکات  بازگشایی  محل  و  تاریخ   -5
برنده  و  بازگشائی  رویان  شهرداری  عمده  معامالت  کمیسیون  دفتر  97/11/25در 

مزایده اعالم خواهد شد
6- ضمناً سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد 

شماره  به  بایست  می  که  باشد  می  ریال   1/000/000 اسناد  خرید  7-هزینه 
حساب0219063481007 نزد بانک ملی رویان به نام شهرداری رویان واریز و فیش 
مربوط به آن به واحد مالی ارائه گردد ضمنا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد نخواهد 

شد
 احمد توکلی شهردار رویان

 نوبت دوم

وقتي معتمدي براي »جهان پهلوان «مي خواند

چقدر تیتراژ خواندن برای شما جذابیت دارد؟
تیتراژ خودش برای من خیلی کار جذابی نیست. 

اول خود کار برایم مهم است و دوم موسیقی ای که قرار است روی 
کار بخوانم هم برایم مهم است. یعنی به آن موسیقی به مثابه یک اثر 
باشد ولی  بازخورد خوبی داشته  مستقل نگاه می کنم که در جامعه 
برایم جذاب  باشم  این عرصه  در  که  بخوانم  را  تیتراژی  اینکه  صرفا 

نیست. 
همانطور که می دانید از خیلی از دوستانم خیلی کمتر تیتراژ خواندم 
و شاید یک سی ام خیلی از خواننده های مطرح موسیقی سنتی هم 

تیتراژ نخواندم.

آگهی تجدید مزایده عمومی
 واحدهای تجاری


