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الریجانی: عیار اروپا را می توان سنجید

انقالب اسالمی حرکتی عظیم در دنیای معاصر بود

برنامه ریزی جدید 
اروپا برای ایران

FATF با 

به گزارش زمان ، تا چندی قبل گفته می شد اروپایی ها راه اندازی کانال موسوم به 
SPV را به تصویب لوایح شفافیت مالی در ایران موکول کرده اند، ولی طی چند 
راه  به  را  لوایح  این  و تصویب  تایید  نیز  روز گذشته شنیده شد مجمع تشخیص 
افتادن کانال ویژه مالی اروپا مشروط کرده است که حال باید دید با راه اندازی این 
کانال، چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.  در این آزمون باید به دور از خط و نشان 
های سیاسی، دوقطبی سازی جامعه و به دور از فشارهای اروپایی ها و آمریکایی ها، 
تصمیم حساسی گرفته شود که مبنای آن هم قاعدتاً دیدگاه های دقیق کارشناسی 

و در نظرگرفتن منافع ملی و استقالل کشور باشد.
2

روزانهم صبح اریان

رتبه ایران در صنعت 
لجستیک ۳۲ پله 

بهبود یافت

راه اندازی خط تولید 
داروهای بیماران 

صعب العالج 

توزیع ۲ »بسته 
حمایتی« به 

مددجویان بهزیستی
751

روحانی در دیدار سفیر جدید ونزوئال مطرح کرد:

اعالم پشتیبانی مجدد ایران از دولت
 قانونی ونزوئال

صالحی: INSTEX قدم امیدوار کننده ای است

ویی  یور میلیون   ۲۰ هسته ای  وژه  پر
ایران در  وپا  ار
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تصویب پکیج ساماندهی بازار 
خودرو در ستاد اقتصاد مقاومتی

معاون وزیر صنعت اعالم کرد:

سرمقاله

حضور فعال بانوان در 4دهه نور

یکی  نور،  طلیعه 
است  مترادفاتی  از 
دهه  اهلل  ایام  در  که 
فجر به کار می رود 
اهتزاز  تردید  بی  و 
و صالبِت پرچم و 
پایداری انقالب در 

این چهل سال پیروزِی پرشکوه، اسطوره و 
یادآورِی صحنه ها و بازتاِب انعکاسی است 
از تالش و هوِش انقالبی که در وجود یکایک 
از  که  سالی  این چهل  دارد.در  مردم وجود 
موارد  گذرد،  می  اسالمی  انقالب  پیروزِی 
عدیده بیشماری قابل ذکر است که تا پیش 
ازآن به منصه ظهور گذاشته نشده بود و در این 
4دهه به عینیت و در کمال ترین شکل موجود، 
نمایان شده است.یکی از موارد قابل ذکر در این 
زمینه، حضور بانوان در صحنه اجتماع است که 
بیش از گذشته با مشارکت های فعال خویش 
زمینه  در  توانستند  مختلف  های  برهه  در 
های متعدد اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی- 
ورزشی- علمی- هنری و... صاحب مسند و 

کالم نافذ باشند.
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یادداشت
دفاع برای زندگی
 استقبال از مرگ
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آگهی مزایده
سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به مجوزهای ماخوذه موارد ذیل را از طریق 
مزایده حضوری )حراج( برای مدت 2 سال به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 
روز کاری از تاریخ 97/11/15 جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان واقع در کرج میدان استاندارد – بعد از موسسه 

استاندارد – ساختمان مرکزی مراجعه و یا با شماره تلفن 32800843-026 تماس حاصل نمایند. 
- محل فروش اسناد مزایده : واحد امور قراردادها 

- زمان برگزاری حراج )چوب زنی(: روز دوشنبه مورخ 97/11/29 – ساعت 10 صبح سالن اجتماعات سازمان 
- برنده مزایده بایستی در روز مزایده نسبت به پرداخت مبلغ دو ماه اجاره پیشنهادی به همراه هزینه های کارشناسی و 

آگهی ها به صورت وجه نقد و از طریق دستگاه کارت خوان )پوز( اقدام نمایند. 
- به همراه داشتن کارت ملی به همراه کپی برای اشخاص حقیقی و داشتن اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات صاحبان حق امضا برای اشخاص 

حقوقی در روز مزایده الزامیست. 
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. 

آدرس: کرج- حسین آباد – ایستگاه راه آهن کرج  1- اجاره خانه تاکسی راه آهن    
آدرس: کرج- بلوار طالقانی – تقاطع پل آزادگان – زیرپل مقابل رستوران جام جم  2- اجاره پارکینگ آزادگان    

آدرس:کرج- جهانشهر – بلوار ماهان – میدان مدنی 3- اجاره خانه تاکسی بیمارستان شهید مدنی  
آدرس: کرج- جنب درب شماره 2 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری   4- اجاره 4 باب مغازه جنب تاکسیرانی )سابق(  

– مغازه های شماره 5-4-3-2      
آدرس: کرج- خیابان مطهری- نبش خیابان فروردین – ضلع غربی ساختمان اداری –   5- اجاره دو باب مغازه جنب ساختمان پایانه ها )سابق( 

سازمان پایانه ها )سابق(      
6- یک باب مغازه در پایانه شهید سلطانی    آدرس: کرج- پایانه اتوبوسرانان شهید سلطانی )جنب مترو( 

7- اجاره دفتر فروش بلیط خودروهای سواری برون شهری آزادگان آدرس: کرج – بلوار طالقانی – تقاطع پل آزادگان- ضلع جنوب پارک سوار آزادگان 
 8- اجاره دفتر فروش بلیط خودروهای سواری برون شهری       آدرس: کرج – حصارک – بلوار شهید مدرس به سمت خط 4 حصار – ضلع شرقی 

میدان حافظ       میدان حافظ 
مجید استاد کاظمی – رئیس سازمان حمل و نقل 

سازمان مدیریت حمل و نقل 
بار و مسافر شهرداری کرج

معاون وزیر صنعت اعالم کرد:

تصویب پکیج ساماندهی بازار خودرو در ستاد اقتصاد مقاومتی
 معاون وزیر صنعت اعالم کرد: با هدف حمایت از 
خودروسازان برای عبور از شرایط بحرانی موجود، 
پکیج ساماندهی بازار خودرو به تصویب ستاد اقتصاد 
مقاومتی کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور 

رسیده است.
فرشاد  سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت در خصوص 
تمهیدات این وزارتخانه برای کمک به خودروسازان، 
به منظور عبور از بحران تحریم ها اظهار داشت: با 
هدف حمایت از خودروسازان برای عبور از شرایط 
به  خودرو  بازار  ساماندهی  پکیج  موجود،  بحرانی 
تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی کشور به ریاست معاون 
اول رئیس جمهور رسید.وی افزود: این پکیج دارای 
چند سرفصل و محور اصلی است که از آن جمله 
می توان به تامین سرمایه در گردش خودروسازان در 
بخش ارزی و ریالی، با هدف بازگشت به سقف تولید 
قبلی، واگذاری دارایی های غیرمولد خودروسازان تا 
سقف هزار میلیارد تومان، داخلی سازی قطعات و 
کاهش ۳۰ درصدی وابستگی ارزی خودروسازان به 
خارج از کشور اشاره کرد.مقیمی ضمن تاکید بر زمان 
بر بودن تحویل خودروهای معوق به دلیل نیاز به دور 

زدن تحریم ها، گفت: در هر صورت، شرایط تحریم 
وجود دارد؛ ولی آنچه که در شرایط کنونی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بوده این است که مکانیزم هایی 
را برای دور زدن تحریم ها با هدف واردات قطعات 
ادامه  و  حفظ  منظور  به  خودروسازان  نیاز  مورد 
چرخه تولید، با جدیت دنبال کنیم.مقیمی افزود: 
اگر دشمنان ما به تحریم های هوشمندانه اشاره می 
کنند، ما نیز راهکارهای هوشمندانه برای مقابله با 
این تحریم ها داریم که هدف اصلی آن، حفظ تولید 

و بازگشت خودروسازان به سطح تولید گذشته است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
خصوص لزوم اعالم زمان تحویل خودروهای معوق 
توسط خودروسازان به مشتریان گفت: این مساله، 
جزو تکالیف خودروسازان بوده و الزم است شرکت 
های خودروساز، با درنظر گرفتن راهکارهای عبور 
از تحریم ها، زمان تولید خودروهای معوق را برای 
مشتریان مشخص کنند که وزارت صنعت نیز، این 
موضوع را به خودروسازان تکلیف کرده است.مقیمی 
در خصوص حفظ حقوق مشتری گفت: نمایندگانی 
از سوی سازمان حمایت در خودروسازی ها مستقر 
شده اند، تا مشتری مداری به طور کامل در شرکت 
های خودروساز رعایت شده و با رعایت ضوابط، قواعد 
و قانون مدنی و با حفظ چارچوب ها و رضایت نسبی 
امور  شود.معاون  داده  تحویل  خودروها  مشتریان، 
صنایع وزارت صمت، گفت: در فضای تحریم کنونی، 
باید با کمک و همکاری یکدیگر، شرایط سخت را 
پشت سر بگذاریم و ما اطمینان داریم این بار نیز، با 
صبوری مردم و تالش مضاعف دولت و شرکت های 
خودروساز، بار دیگر اهداف شوم کشورهای تحریم 

کننده در نطفه خفه خواهد شد.

توزیع 2 »بسته حمایتی« به مددجویان بهزیستی تاپایان سال
رئیس سازمان بهزیستی کشور از توزیع دو بسته حمایتی یکی در ایام دهه فجر و 

یک نوبت دیگر نیز تا پایان سال به مددجویان سازمان بهزیستی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان 
اینکه امیدواریم میزان مستمری معلوالن در سال ۹۸ افزایش یابد گفت: باید بپذیریم 
که دولت دارای تنگناهای زیادی است و در شرایط تحریم قرار داریم. تکانه های 
تحریم فشار مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده است. از دولت تشکر می کنم که 
بودجه سازمان بهزیستی را کاهش نداد. امیدوارم با همکاری مجلس شاهد افزایش 
این مبلغ در بودجه سال ۹۸ باشیم.وی ادامه داد: مشکالت زیادی در وضعیت رفاهی 
کشور وجود دارد اما باید با توان همه، همدلی و همراهی همه گروه های مردمی 
و سازمان های مردم نهاد و یکایک افراد تالشمان را در این زمینه مضاعف کنیم. 

مقام معظم رهبری و دولتمردان نظام این عزم را دارند که آسیب های اجتماعی 
به حداقل برسد و کنترل شود. امید که با قرار گرفتن دستان مسئوالن در دستان 
مردم این اتفاق محقق شود.وی افزود: تربیت و آموزش نسل جوان از دوران مهد 
کودک و مدرسه می تواند در زمینه پیشگیری از آسیب ها بسیار مؤثر باشد.قبادی 
دانا با بیان اینکه مهمترین مسئله در حوزه آسیب های اجتماعی پیشگیری است 
اظهار کرد: بعد از اینکه آسیب اجتماعی ایجاد شد نیز ما باید با تمام توان در 
جهت کنترل و توانمندسازی افراد آسیب دیده برای خودکنترلی کمک کنیم.رئیس 
سازمان بهزیستی کشور با اشاره به فعالیت ۱۵ هزار و ۵۰۰ مهد کودک در سراسر 
کشور توضیح داد: بهزیستی از این طریق می تواند در تربیت نسل جوان و کمک به 

ایجاد روحیه همیاری و نوع دوستی کمک کند.
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حضور فعال بانوان در 4دهه نور
*الهام آمرکاشی

در  که  است  مترادفاتی  از  یکی  نور،  طلیعه 
ایام اهلل دهه فجر به کار می رود و بی تردید 
اهتزاز و صالبِت پرچم و پایداری انقالب در 
این چهل سال پیروزِی پرشکوه، اسطوره و 
یادآورِی صحنه ها و بازتاِب انعکاسی است از 

تالش و هوِش انقالبی که در وجود یکایک مردم وجود دارد.
در این چهل سالی که از پیروزِی انقالب اسالمی می گذرد، موارد 
عدیده بیشماری قابل ذکر است که تا پیش ازآن به منصه ظهور 
گذاشته نشده بود و در این 4دهه به عینیت و در کمال ترین شکل 

موجود، نمایان شده است.
یکی از موارد قابل ذکر در این زمینه، حضور بانوان در صحنه اجتماع 
است که بیش از گذشته با مشارکت های فعال خویش در برهه 
های مختلف توانستند در زمینه های متعدد اجتماعی- اقتصادی- 
فرهنگی- ورزشی- علمی- هنری و... صاحب مسند و کالم نافذ 
باشند.انقالب اسالمی ایران برای بانوان کشورسبزمان، این تفکر را به 
وجود آورد که: سالمت روحی بانوان در خانواده و جامعه منوط به 
بروز و ظهورِ شایستگی هایی است که در سایه باور و حفظ ارزش 
ها و عدم تساهل انگاری وظایف بانوان و حفظ شأن اجتماعی و 
فعالیت زنان در سطح جامعه میسر می شود و تا حدی این اعتماد و 
قابلیت را در وجود زنان بارور ساخت که قریب به اکثریت مسئولین 
کشوری و استانی نیز بر حضور زنان و مشارکت اجتماعِی آنان صحه 
گذاشتند و فعالیت آگاهانه بانوان را در عرصه های متعدد اجتماعی، 
امتیاز درخوری برای کشور تلقی کردند تا جایی که معاون اقتصادی 
و توسعه منابع انسانی استانداری البرز نیز هفدهم مهرماه جاری در 
همایش هم اندیشی مدیران زن استان البرز با تأکید بر حضور زنان 
شایسته در عرصه های مدیریتی، خاطرنشان کرد: مدیرانی که به 
حضور زنان در این عرصه اعتقاد ندارند بیمارند و باید با اقدامات 
روانشناختی درمان شوند. وی با ذکر این مورد که عدم شایسته ساالری 
نه فقط در ایران بلکه در کل جهان وجود دارد و ما زمانی می توانیم این 
مشکل به خصوص در حوزه بانوان را رفع کنیم که ساختاری برای 
شناسایی افراد شایسته ایجاد کنیم، از باز شدن فضا برای ارتقاء مدیران 
زن در عرصه های مدیریتی گفت و تصریح کرد: یکی از شاخصه های 
باز شدن این فضا، دستور رئیس جمهور برای اختصاص 30 درصد 
از مناصب مدیریتی به زنان است. کامکار اعالم کرد: ارتقای زنان در 
ادارات استان و تعداد زنانی که به عنوان مثال از کارشناس به کارشناس 
مسئول ارتقاء می یابند هم از جمله مواردی است که در ارزیابی ادارات 

استان حتماً لحاظ خواهد شد«.
بی تردید تغییر الگوی مشارکت اجتماعی زنان و حضور بانوان در 
عرصه اشتغال و کارآفرینی را باید از محسنات یک جامعه مدرن 
که  ورزید  ممارست  بانوان  در  روحیه  این  پیدایی  بر  و  دانست 
دوشادوش مردان در محیط بیرون از خانه، تالش کردن؛ مزید علتی 
است برای احیاء نسل های جوان با خلقیاتی که می توانند جهان را 
دگرگون کنند اما بی تردید فارغ از تفکرات فمینیستی و نقش های 
جنسیتی، باید بانوان ایران زمین، حواسشان به ارزش هایی که در 
بدو امر در کانون خانواده وجود دارد باشد و نگذاریم با افراط و 
زیاده روی در این امر، از هرآنچه در وهله ابتدایی شایسته و زیبنده 
زنان است غافل بمانیم، چرا که مشارکت در زندگی خانوادگی قطعا 
برای تالش به سوی دستیابی به تفاهم مشترک و نیل به زندگی تفاهم  
آمیز است که در کتاِب اشتغال زنان در ایران)درآمدی بر عوامل موثر 
بر اشتغال زنان در چهل سال گذشته(- نشر روابط عمومی شورای 
فرهنگی- اجتماعی زنان، چاپ اول. ص77، نیز اینچنین آمده است: 
»برخی پژوهشگران معتقدند احساس فرسودگی در مردان بیشتر با 
عواملی است که به طور مستقیم به کار آنها مربوط است در حالی 
که در زنان احساس فرسودگی بیشتر به عواملی چون فشار نقش، 
کیفیت رابطه زناشویی و میزان حمایت اجتماعی در ارتباط است. بار 
اضافی نقش، موجب محدود شدن زندگی اجتماعی، روابط دوستانه 
و فامیلی می شود«.ناگفته پیداست ثمره و باورِ انقالب در ذهِن ملت 
ایران، تصویر و نقشی جز رسیدن به اهداِف آرمانی ندارد و همانا تأثیر 
انقالب اسالمي بر مسلمانان در راستای آگاهي سیاسي، حاکم شدن 
حجاب اسالمي، مبارزه با استکبار، الگوي جهاني شدن در تمام اعصار 
و قرون، حرکت به سمِت عدالت گرایی، به وجود آمدِن معنویت در 
جامعه و حضور زنان در اشتغال و میادین ورزشی و... است که در 
باالبردِن بارِ معنایی و گستردهء انقالب و فرهنگ، که تحِت لوای 
پرچم انقالب رخ داده، مثمر است.بی شک با خواندِن تاریخ گذشته 
و آنچه جامعه پیشین، نقش اصلی را برای بانوان انتخاب می کرد، 
خرسند از این واقعه ایم که در جامعه ای زندگی می کنیم که بر 
پایهء نقش مردم در شکل گیرِی بهترین حکومت است َو تنها می 
توان یادآور شد: انقالب57، قدمی بایسته و شایسته در مسیر بیداری 
اسالمی و مرهون خون شهدایی است که تالشی جز تحقِق عدالت 
اجتماعي و برابری نداشتند و امیدواریم در این مسیر، همواره باقی 
بمانیم و دراهتزاز پرچم همیشه سربلندمان از هیچ تالش و حرکتی 

غافل نمانیم.
elhamamerkashi@ymail.com

صرفه جویی ارزی ۵۰۰ میلیون دالری ارقام 
جدید در کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که ارقام جدیدی که در بخش 
کشاورزی تاکنون به بهره برداران معرفی شده است صرفه جویی 

ارزی 500 میلیون دالری برای بخش کشاورزی داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کاظم خاوازی - رئیس مؤسسه 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی - در نشست خبری دیروز 
اعالم کرد که تاکنون ارقامی که به کشاورزان معرفی کرده ایم و آنها 
در عرصه های تولید خود از آن استفاده کرده اند صرفه  جویی ارزی 
500 میلیون دالری برای بخش کشاورزی داشته است یعنی اینکه 
اگر قرار بود این ارقام به کشور وارد شود ساالنه این میزان ارز باید 
از کشور خارج می شد و براساس تحقیقاتی که دانشگاه های مختلف 
از جمله دانشگاه تهران در زمینه اثربخشی اقتصادی تحقیقات انجام 
شده در این سازمان در بخش کشاورزی انجام داده است به ازای 
هر ریال هزینه پروژه تحقیقاتی که در سازمان انجام شده، ۲5 ریال 
عایدی برای بخش کشاورزی داشته و در بخش گندم آبی نیز این 
میزان به ۲۶ ریال می رسد که البته با در نظر گرفتن هزینه های این 
تحقیقات از مراحل آزمایشی تا اجرایی است.وی ادامه داد: در پروژه 
تحقیقاتی دیگری ثابت شد که تحقیقات در بخش گندم آبی طی 
۲0 سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان عایدی و سود برای بخش 
کشاورزی داشته است چرا که به عنوان مثال یکی از پروژه هایی که 
در این زمینه انجام داده ایم، معرفی دو رقم جدید پیشگام و سیروان 
به بخش کشاورزی بوده است که این دو رقم ۲.7 میلیارد متر مکعب 
آب صرفه  جویی دارند و بیش از ۸0 درصد گندم های تولید شده در 
کشور از کیفیت خوب و متوسط به باال برخوردارند که این حاصل 

از انجام تحقیقات در بخش کشاورزی است.

4۰ هزار برنامه ویژه در دهه فجر 
برگزار می شود

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گفت: 
در دهه فجر امسال بیش از 4۰ هزار برنامه ویژه در 
سراسر کشور به منظور بزرگداشت انقالب اسالمی 

برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »نصرت اهلل لطفی« 
دیروز در مراســم افتتاح نمایشــگاه دستاوردهای 
انقالب اسالمی و دفاع مقدس که در باغ موزه دفاع 
مقدس تهران برگزار شد، اظهارداشت: سال گذشته 
برای مقابله با نظام سلطه که در تالش برای تقابل 
با نظام اســالمی، تضعیف کارآمدی نظام مقدس 
جمهوری اســالمی و تحریف دستاوردهای انقالب 
اســت، تصمیم گرفته شد که در چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمی دســتاوردهای را به خوبی تبیین 
کنیم.وی افزود: در بیــن ۳۵ کارگروه که با اجماع 
ارگان ها شکل گرفت، کارگروه دفاعی - امنیتی با 
مدیریت ستادکل نیروهای مسلح با همت جهادی 
چهار نمایشــگاه را برای نخســتین بار با شکوه و 
عظمت در پایتخت برگزار می کند.وی خاطرنشان 
کرد: ستادکل نیروهای مسلح عالوه بر نمایشگاه های 
تهران در کل کشــور نیز نمایشگاه هایی به منظور 
تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی برپا کرده است.

لطفی اعالم کرد که دستگاه های لشکری و کشوری 
به منظور بزرگداشت دهه مبارکه فجر بیش از 4۰ 
هزار برنامه را در سراسر کشور اجر برگزار می کنند.

وی به برگزاری باشکوه ســالروز ورود حضرت امام 
خمینی )ره( در سراســر کشور اشاره کرد و گفت: 
حضور پرشور روز گذشــته مردم در سراسر کشور 
وعده ای برای برگزاری باشکوه مراسم دهه مبارکه 
فجر است.قائم مقام شــورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی کشور افزود: راهپیمایی 22 بهمن سال قبل 
بسیار پرشورتر از سال های گذشته بود و بر اساس 
پیش بینی رهبر معظم انقالب راهپیمایی امســال 

پرشورتر از هر سال برگزار می شود.

شهادت یکی از کارکنان سپاه 
نیکشهر در حمله گروهک تروریستی

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه جنوب شرق کشور 
در اطالعیه ای اعالم کرد که بر اثر حمله مسلحانه 
تروریست ها به ناحیه مقاومت بسیج در نیکشهر یک 

نفر شهید شد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، صبح دیروز - ۱۳ 
بهمــن ۹۷ - عوامل گروهک تروریســتی، در یک 
 اقدام تروریستی به ناحیه مقاومت بسیج شهرستان 
نیکشــهر حمله کردند که در این اقدام تروریستی 
یک نفر از کارکنان ســپاه شهید و  پنج نفر مجروح 
شدند.همچنین معاون امنیتی استاندار سیستان و 
بلوچســتان نیز گفت: این حادثه از سوی نیروهای 
امنیتی و اطالعاتی در دست پیگیری است.مرعشی 
گفت: دشمن با توجه به چهل سالگی انقالب هدفش 
ناامن کردن منطقه اســت که با انجام این چنین 
حوادثی راه به جایی نخواهد برد.وی خاطرنشــان 
کرد: امروز سیستان و بلوچستان در مسیر توسعه 
قرار گرفته و دشــمنان نظــام و انقالب برنامه های 
ویژه ای برای بر هم زدن وحدت حاکم در اســتان 
را دارند که همــه آحاد مردم در برابر این تحرکات 
باید هوشــیار باشیم.وی تاکید کرد که موضوع این 
حادثه تروریستی به صورت ویژه در استان در دست 

بررسی است.

تشکیل 6949 پرونده قاچاق
 در 9 ماهه امسال

آمارهای منتشر شــده از عملکرد بازرسی سازمان 
های صنعت، معدن و تجارت اســتان ها نشان می 
دهد در ۹ ماهه امسال 6 هزار و ۹4۹ پرونده قاچاق 

تشکیل شده است.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازایرنــا، در این مدت 2 
میلیون و ۵۹۱ هزار و ۱۱۱ مورد بازرســی از سوی 
ســازمان های صنعت، معدن و تجارت اســتانها 
انجام شــده که 2۹۰ هزار و ۷2 مورد آن بازرســی 
های کشف قاچاق بوده اســت.برپایه این گزارش، 
در مدت یاد شــده همچنین 66 هزار و ۷۷۹ مورد 
گشت مشترک با همکاری سایر دستگاه ها و ارگان 
ها از جمله تعزیرات حکومتی، شبکه های بهداشت 
و درمان، ســازمان دامپزشــکی، نیروی انتظامی و 
بازرســی اصناف به انجام رسید.ارزش ریالی پرونده 
های قاچاق تشکیل شده در ۹ ماهه امسال 66۵۹ 
میلیارد ریال برآورد شده است.پیشتر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم کرده بود، بیشــترین ارزش 
ریالی کاالهای قاچاق کشف شده شهریورماه امسال 
مربوط به گروه های لوازم خانگی، لوازم آرایشــی و 
بهداشــتی، مواد خوراکی و صنایــع غذایی و لوازم 
 یدکی بود.در شــهریورماه بیشــترین ارزش ریالی 
کاالهای قاچاق کشف شده به ترتیب مرتبط با گروه 
های لوازم خانگی با سه هزار و 6 میلیارد ریال بود. 
لوازم آرایشی و بهداشتی با یک هزار و ۹۰4 میلیارد 
ریال، مواد خوراکی و صنایع غذایی با ۱۰۳ میلیارد 
ریال و لوازم  یدکی با 6۰ میلیارد ریال در رده های 
بعدی قرار گرفت. ارزش کشــفیات سیگار، توتون، 
تنباکو و محصوالت دخانی نیز ۳۳ میلیارد ریال بود.

اخبار

سرمقاله

برترين بخشندگي بخشش در 
تنگدستي است

کالمامیر

رئیس جمهور گفت: ملت ونزوئال به آمریکایی ها 
نشان خواهند داد که حق مداخله در امور کشور 

خود را نمی دهند.
رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ریاست  جمهوری، رئیس جمهور هنگام دریافت 
استوارنامه »کارلوس آنتونیو آلکا الکوردونس« سفیر 
جدید جمهوری بولیواری ونزوئال با اعالم پشتیبانی 
مجدد تهران از دولت قانونی ونزوئال تاکید کرد که 
اتحاد ملت ونزوئال با دولت قانونی این کشور بسیار 
مهم است و در این توطئه جدید ملت ونزوئال پیروز 
شده و به آمریکایی ها نشان خواهند داد که حق 

مداخله در امور کشور خود را نمی دهند.حجت 
پشتیبان  ما  کرد:  تاکید  روحانی  حسن  االسالم 
دولت قانونی آقای مادورو هستیم و معتقدیم که 
مردم ونزوئال  با وحدت و ایستادگی در کنار دولت 
، این توطئه را نیز مانند توطئه های قبلی خنثی 
آمریکا  اینکه  بیان  با  خواهند کرد.رئیس جمهور 
توطئه جدیدی علیه دولت و ملت ونزوئال آغاز کرده 
است، گفت: آمریکایی ها اساسا با همه انقالب های 
مردمی و کشورهای مستقل مخالفند و می خواهند 
با سرکوب انقالب ها و کشورهای مستقل، بر دنیا 
مسلط شوند.روحانی خاطرنشان کرد:آمریکایی ها 

حتی دیگر قدرتها در دنیا را هم تحمل نمی کنند به 
طوری که رفتار تحکم آمیز آنها را نسبت به روسیه ، 
چین و حتی اروپا نیز شاهدیم.رئیس جمهور با بیان 
اینکه شیوه جدیدی  که آمریکایی ها با ایجاد دولت 
در دولت در ونزوئال بکار گرفته اند، یکی از کارهای 
بسیار زشت است که امروز در جهان شاهدیم، افزود: 
انقالب های مخملی را از طرف آمریکایی ها دیده 
بودیم  اما مداخله به این صورت در ونزوئال، شیوه 
جدیدی است که آغاز کرده اند.روحانی با اشاره به 
کرد:  کاراکاس، خاطرنشان  و  تهران  روابط خوب 
روابط دو کشور طی سال های اخیر بسیار خوب 

و صمیمانه بوده است که در دوره آقای نیکالس 
مادورو نیز ادامه یافت.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ایران به توسعه روابط 
خود با کشور دوست ونزوئال ادامه می دهد، تصریح 
کرد: در زمینه های سیاسی و همچنین اقتصادی و 
سرمایه گذاری، مسیر گذشته در روابط دو کشور را 
ادامه خواهیم داد.رئیس جمهور همچنین انتخاب 
آقای الکوردونس به عنوان یک شخصیت فعال و 
عنصری موثر در دولت ونزوئال را به عنوان سفیر 
این کشور در تهران ، نشانه اهمیت کاراکاس برای 

توسعه روابط دو کشور دانست .

اعالم پشتیبانی مجدد ایران 
از دولت قانونی ونزوئال

روحانی در دیدار سفیر جدید ونزوئال مطرح کرد:

سرلشکر جعفری:

رمز موفقیت و ماندگاری انقالب جذب جوانان مومن و انقالبی است

 فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به سخنان بنیانگذار انقالب 
اسالمی تربیت جوانان انقالبی را فتح الفتوح انقالب دانست و 
گفت: رمز موفقیت و ماندگاری انقالب جذب جوانان مومن و 

انقالبی است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سرلشکر محمد علی جعفری 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آیین آغاز عملیات 
اجرایی 4۰ هزار طرح عمرانی و زودبازده که دیروز در سازمان 
بسیج برگزار شد با تبریک دهه مبارک فجر و 4۰ سالگی انقالب 
اسالمی، گفت: در طول 4۰ سال انقالب اسالمی ملت ما و 
دیگر ملت های منطقه شاهد پیروزی ها بزرگی به برکت انقالب 
اسالمی بوده و هستند.وی تاکید کرد: دستاوردهای انقالب در 
عرصه های مختلف مانند دفاعی، علمی، سازندگی و توسعه 
زیر ساخت ها و رفع محرومیت و کاهش فاصله طبقاتی بسیار 
عظیم است که در آمار جهانی نیز این رشد و شکوفایی دیده 
می شود.سرلشکر جعفری گفت: موفقیت های انقالب در دفاع 
مقدس، مقابله با تروریسم و رشد و شکوفایی علمی و فناوری 

تنها بخشی از دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی است.وی با 
اشاره به سخنان بنیانگذار انقالب اسالمی تربیت جوانان انقالبی 
را فتح الفتوح انقالب دانست و گفت: رمز موفقیت و ماندگاری 
انقالب جذب جوانان مومن و انقالبی است.فرمانده کل سپاه با 
اشاره به نقش جوانان در تاریخ انقالب، گفت: در پیروزی انقالب 
اسالمی همه در صحنه بودند اما نقش جوانا بسیار پررنگ تر 
و تعیین کننده تر است. در دفاع مقدس جوانان بیش از ۹۰ 
درصد رزمندگان را تشکیل می دادند و بعد از آن در نبرد و 
جنگ فرهنگی باز شاهد نقش آفرینی آنها بودیم.وی در بخش 
دیگر از سخنان خود به حوادث امنیتی در سالهای ۷۷ و ۸۸ 
اشاره کرد و گفت: در مسائل امنیتی در سال ۷۷ و فتنه ۸۸ 
باز همین جوانان نقش آفرینی کردند و نقشه های دشمنان 
را خنثی کردند.فرمانده کل سپاه ادامه داد: امروز دشمنان در 
کنار جنگ امنیتی، جنگ اقتصادی را به ما تحمیل کرده اند؛ 
پس حضور و نقش آفرینی جوانان ضروری است و رهبر معظم 
انقالب از سالها قبل بر ضرورت حضور جوانان برای نقش آفرینی 

در اقتصاد تاکید داشتند و جوانان در صحنه حضور یافته و 
کارهای بزرگی را در مناطق دور دست انجام دادند و این نشان 
می دهد که انقالب اسالمی به مستضعفین وابسته است.وی در 
ادامه تصریح کرد: تربیت جوانان انقالبی رمز بقا جوانان ما در 
4۰ سال گذشته بوده و در آینده هم خواهد بود. البته مسایلی 
وجود دارد که این مشکالت در تمامی کشور ها حتی بیشتر از 
ایران وجود دارد.سردار جعفری گفت: بنابر اعالم بانک جهانی 
میزان افراد زیر خط فقر قبل از انقالب 4۰ در صد بود و بنابر 
اعالم بانک جهانی در سال ۹4 به ۱۰ درصد رسیده که این 
کاهش ۳۰ درصدی از افتخارات انقالب اسالمی است و باید این 
روند ادامه داشته باشد.وی با اشاره به اقدامات محرومیت زدایی 
سپاه، گفت: اقدامات محرومیت زدایی باید توسط دستگاه ها و 
نهادهای مختلف همچنان ادامه پیدا کند زیرا مبارزه با آمریکا 
مساوی با خدمت رسانی به مردم محروم و فقرا است و دلیل 
اینکه باوجود توطئه های بسیار دشمنان جمهوری اسالمی 
ایران موفق و رو به جلو حرکت می کند به دلیل اتکا به قرآن، 
اسالم و مردم است.سردار جعفری جمهوری اسالمی را در جهان 
نادر، منحصر به فرد و واحد دانست و گفت: انقالب اسالمی بر 
محور والیت فقیه حرکت می کند و مردم با بصیرت کامل در 
این مسیر حرکت می کنند.فرمانده کل سپاه گفت: در فتنه 
۸۸ که دشمنان به آن دل بسته بودند که البته حادثه تلخ و 
خطرناکی بود و موجب نگرانی دلدادگان انقالب در جهان شده 
بود و سید حسن نصراهلل می گفت دوستداران انقالب اسالمی با 
او تماس می گرفتند و از رفتار برخی افراد داخلی اعالم نگرانی 
می کردند، با حضور جوانان، بصیرت مردم و البته لطف و نصرت 
الهی توانستیم از آن فتنه عبور کنیم و موفقیت های دیگر در 
منطقه شکل گرفت؛ امروز این ندا به قلب اروپا هم رسیده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امید داریم با تالش و مجاهدت 
مردم و مسئوالن روزی برسد که کمبود و کاستی کاهش یافته 

و عدالت اجتماعی بیش از پیش شود.

اروپایی ها راه  تا چندی قبل گفته می شد 
اندازی کانال موسوم به SPV را به تصویب 
لوایح شفافیت مالی در ایران موکول کرده 
اند، ولی طی چند روز گذشته شنیده شد 
این  تصویب  و  تایید  نیز  تشخیص  مجمع 
لوایح را به راه افتادن کانال ویژه مالی اروپا 
با  دید  باید  حال  که  است  کرده  مشروط 
راه اندازی این کانال، چه تصمیمی اتخاذ 

خواهد شد. 
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ در 
این آزمون باید به دور از خط و نشان های 
به دور  و  جامعه  سازی  دوقطبی  سیاسی، 
ها،  آمریکایی  و  ها  اروپایی  فشارهای  از 
تصمیم حساسی گرفته شود که مبنای آن 
کارشناسی  دقیق  دیدگاه های  قاعدتاً  هم 
استقالل  و  ملی  منافع  نظرگرفتن  در  و 
مربوط  های  بحث  روزها  باشد.این  کشور 
به دوالیحه، در فضای سیاسی کشور داغ 
دولت  تصویب  از  بعد  الیحه  هردو  است. 
در  اسالمی،  شورای  مجلس  به  ارسال  و 
و  رفت  از  بعد  اما  شدند  تصویب  مجلس 
مجمع  به  نگهبان  شورای  به  برگشت 
تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند.اکنون 
دوالیحه  این  درمورد  مجمع  است  قرار 
به کنوانسیون  ایران  یعنی الیحه پیوستن 
جرائم  با  مبارزه  برای  متحد  ملل  سازمان 
سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون 
به  پیوستن  الیحه  همچنین  و  پالرمو 
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم 
موسوم به CFT تصمیم گیری کند. برخی 
می گویند تصویب این دوالیحه در شرایط 
کنونی تحریم، الزم است زیرا امکان ارتباط 
مالی با بانک های بین المللی را فراهم می 
کند و در مقابل، برخی می گویند تصویب 
کنونی  تحریمی  در شرایط  دو الیحه  این 
موجب  و  بست  خواهد  عمال  را  ما  دست 

خود تحریمی خواهد شد.الیحه پیوستن به 
کنوانسیون پالرمو و همچنین الیحه الحاق 
به CFT، دو الیحه از لوایح چهارگانه گروه 
 FATF .هستند )FATF( ویژه اقدام مالی
نظر  زیر  پیش  سال  که سی  است  نهادی 
هفت کشور صنعتی دنیا ایجاد شد. هدف 
از تأسیس این نهاد، مقابله با تأمین مالی 
تروریسم و مبارزه با فعالیت های پولشویی 

عنوان شده است.
۳۵ کشور جهان تاکنون به FATF پیوسته 
رژیم صهیونیستی عضو  و  عربستان  و  اند 
مالی،  اقدام  ویژه  گروه  هستند.  آن  ناظر 
چهل  اجرای  نحوه  اساس  بر  را  کشورها 
»کشورهای  گروِه  چهار  به  خود  توصیه 
کامال منطبق با استانداردها«، »کشورهای 
درحال پیشرفت«، »کشورهای غیر همکار 
باید  که  »کشورهایی  و  باال«  ریسک  با 
شود«  انجام  متقابل  اقدام  ها  آن  علیه 
دسته بندی کرده است. جمهوری اسالمی 
ایران چون هنوز رسما به FATF نپیوسته 
به عنوان کشور غیر همکار و با ریسک باال 
سال  یازده  حدود  از  است.  شده  معرفی 
مذاکراتی  ایران  اسالمی  جمهوری  پیش 
با گروه ویژه اقدام مالی برای خارج شدن 
از لیست سیاه آغاز کرد. موافقان پیوستن 
به FATF چند دلیل را برای این موضوع 
شفافیت  ایجاد  جمله؛  از  کنند،  می  بیان 
از  جلوگیری  و  بانکی  نظام  در  اطالعاتی 
نظام  استانداردهای  ارتقای  فساد،  و  رانت 
بانکی، کاهش ریسک همکاری بانک های 
جهانی با نظام بانکی ایران و امکان برقراری 
شرایط  در  بانکی  بین  مالی  ارتباطات 
پیوستن  با  گوید  می  هم  دولت  تحریم. 
 FATF ایران به کنوانسیون های مربوط به
بهانه از دشمن گرفته می شود.افرادی که 
مخالف پیوستن به این کنوانسیون هستند 

می گویندکه چه تضمینی وجود دارد که 
گرفته  دشمن  از  بهانه  این  فرض  به  اگر 
شد، بهانه دیگری را نتراشد همانگونه که 
در برجام عمل کرد. زیرا در برجام قرار بود 
بهانه هسته ای از میان برود اما این بهانه 
طرف مقابل که رفع شد، بهانه های جدید 
شد.افشاء  تراشیده  ای  منطقه  و  موشکی 
به  بانکی  نظام  حساس  اطالعات  درز  و 
تعهدات  پذیرش  به  شدن  مجبور  خارج، 
بین المللی جدید با ابعاد نامشخص، ایجاد 
خود تحریمی در شرایط کنونی تحریم ها 
مخالفان پیوستن به کنوانسیون های گروه 
دالیل   FATF همان  یا  مالی  اقدام  ویژه 
قابل تأمل دیگری نیز دارند که عبارتند از؛ 
افشاء و درز اطالعات حساس نظام بانکی 
به خارج، مجبور شدن به پذیرش تعهدات 
نامشخص،  ابعاد  با  جدید  المللی  بین 
کنونی  شرایط  در  تحریمی  خود  ایجاد 
به  ایران  اقتصاد  شدن  تقسیم  ها،  تحریم 
باال  و  تحریمی  غیر  و  تحریمی  بخش  دو 
و سازمان  نهادها  با  بردن هزینه همکاری 
شدن  بسته  و  هستند  تحریم  که  هایی 
ایجاد  کنار  در  ها  تحریم  زدن  دور  منافذ 
هوشمندتر  منظور  به  آمریکا  برای  زمینه 
کردن تحریم ها. در موضوع FATF، عالوه 
بر دیدگاه های موافقان و مخالفان، قرائن 
تصمیم  باید  که  دارد  وجود  شواهدی  و 
جدی  توجه  نیز  مستندات  این  به  گیران 
و هوشمندانه داشته باشند. به عنوان مثال 
خواه  جمهوری  نماینده  کاستوف،  دیوید 
در  گذشته،  های  سال  در  آمریکا  پارلمان 
تروریسم  کمیته  گزارش  استماع  جلسه 
از  تعدادی  که  کند  اشاره می  ای  نامه  به 
اند  کرده  ارسال  داری  خزانه  به  نماینگان 
و خواستار مقابله FATF با ایران شده اند. 
که  ایست  نماینده  دیگر  نیز  ویلیامز  راجر 

درخصوص راه های ادامه فشارها بر ایران 
می  تحریم ها  زدن  دور  های  راه  بستن  و 
پاسخ  در  بیلینگسلی  مارشال  که  پرسد 
بر  ادامه فشار  راه های  از  می گوید؛ یکی 
رژیم ایران، این است که چارچوبی قانونی 
آن  تا  کنیم  ایجاد  ایران  بازخواست  برای 
تروریسم  از  مالی  حمایت  توقف  به  را  ها 
ها  آن  از  مصرانه  باید  ما  کنیم.  مجبور 
برای  را  قانونی  سیستم  چنین  بخواهیم 
این  در  تا  کنند  برقرار  پولشویی  با  مقابله 
مالی  های  بخش  علیه  تدابیری  صورت 
ایران وضع شود.البته در کنار این قرائن و 
شواهد قابل تأمل باید به اقدام دیر هنگام 
یا   INSTEXT اروپایی ها در اعالم ثبت 
کار  و  ساز  ایجاد  به  مربوط  همان شرکت 
تردید  و  نگاه شک  با  ایران،  با  ویژه  مالی 
نگریست. در بخشی از بیانیه دیروز اتحادیه 
 FATF الزامات اروپا، پذیرفته شدن تمام 
مالی  کانال  شدن  اجرایی  شرط  به عنوان 
است.همچنین  شده  بیان   )SPV(ویژه
فرانسه،  کشور  سه  خارجه  امور  وزرای 
آلمان و انگلیس در نشست خبری خودبه 
توان موشکی و  از مذاکره درباره  صراحت 
نفوذ منطقه ای ایران به عنوان پیش شرط 
های دیگر اجرایی شدن SPV نام بردند.

اقدامات  و  تأمل  قابل  شواهد  به  توجه  با 
رسد،  می  نظر  به  ها  اروپایی  اظهارات  و 
دادن  قرار  فشار  تحت  برای  اروپا  اتحادیه 
گیران  تصمیم  بر  تأثیرگذاری  و  ایران 
به منظور پیوستن به این کنوانسیون ها و 
کشاندن ایران به برجام دو و سه به بهانه 
اجرایی شدن کانال مالی ویژه، برنامه ریزی 
خاصی انجام داده است. بنابراین در چنین 
شرایطی وظیفه و مسئولیت اعضای مجمع 
سنگین  بسیار  نظام  مصلحت  تشخیص 

است.

FATF برنامه ریزی جدید اروپا برای ایران با
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با حضور وزیر دفاع؛
موشک کروز برد بلند زمینی »هویزه« رونمایی شد

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از موشک کروز برد بلند زمینی »هویزه« 
رونمایی کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح در آستانه یوم اهلل ۲۲ بهمن با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و بنیانگذار 
کبیر جمهوری اسالمی با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی اظهار 
داشت: فرزندان رشید ملت ایران در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 
اتکال به ذات اقدس الهی و تحت زعامت مقام معظم رهبری و فرمانده معزز 
کل قوا و با حمایت های بی دریغ ملت سرافراز ایران موفق شدند دستاورد 
جدید  و ارزشمند انقالب اسالمی در حوزه موشک کروز برد بلند زمینی به نام 
»هویزه« را در حوزه دفاعی به ملت شریف و نیروهای مسلح مقتدر جمهوری 
اسالمی ایران تقدیم کنند.امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران به حکم عقل و منطق روز به روز به توان دفاعی برای تامین امنیت ملی 
و دفاع از منافع ملی خود می افزاید و در این مسیر از کسی اجازه نمی گیرد، 
گفت: موشک »هویزه« نماد خودباوری و یک دستاورد مهم دفاعی حاکی از اوج 
پیشرفت فناوری روز دنیا است که نشان می دهد هیچ سدی جلودار عزم و اراده 
ملت ایران اسالمی در حوزه دفاعی نخواهد بود و همان طور که فرمانده معظم 
کل قوا فرمودند: هر نوع تهدیدی را در همان سطح پاسخ قاطع خواهیم داد.
امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به اینکه برای ورود به دهه پنجم انقالب نمایشگاه  
بزرگ »دستاوردهای دفاعی و سازندگی«  را در مصلی امام خمینی)ره( تدارک 
دیدیم، گفت : در این نمایشگاه حدود 350 محصول در حوزه های مختلف رزم 
از دستاوردهای مهم صنایع دفاعی کشور قابل مشاهده است که به تمام معنا 
یک نمایشگاه با مفهوم »ما می توانیم« را به منصه ظهور و در معرض دید ملت 
عزیز ایران اسالمی گذاشته است.وزیر دفاع در ادامه با  تشریح موشک »هویزه« 
که توسط متخصصان سازمان صنایع هوا فضای وزارت دفاع طراحی و ساخته 
شده است، گفت: »موشک هویزه« دارای برد پروازی بیش از ۱350 کیلومتر 
است که علیه اهداف زمینی ثابت استفاده می شود.امیر سرتیپ حاتمی، آماده 
سازی و واکنش سریع، ارتفاع پروازی پایین، دقت باالی ناوبری و اصابت به 
هدف و قدرت تخریب زیاد را از ویژگی های برجسته موشک کروز »هویزه« 
برشمرد و گفت: آزمایش پروازی موشک کروز زمینی هویزه در برد پروازی 
۱۲00 کیلومتر انجام و موفق شد اهداف از پیش تعیین شده را با دقت مورد 
اصابت قرار دهد.وزیر دفاع بیان کرد: موشک کروز زمینی برد بلند »هویزه« 
دستان بلند نظام جمهوری اسالمی ایران  در حوزه دفاع موشکی کروز بوده و 
موفقیت در دستیابی به این فناوری پس از موشک کروز زمینی سومار با برد 700 
کیلومتر گامی موثر در افزایش توانمندی نیروهای مسلح و قدرت بازدارنگی 
کشور محسوب می شود.امیر سرتیپ حاتمی تصریح کرد: این دستاوردهای 
ارزشمند با وجود تحریم ها و فشار های همه جانبه دشمن یک بار دیگر شعار 
ما می توانیم را متجلی ساخت و نشان می دهد انقالب اسالمی ایران همچنان 
پویا به مسیر خود ادامه می دهد.وزیر دفاع در پایان با تبریک این موفقیت بزرگ 
به محضر فرماندهی معظم کل قوا، ملت شریف ایران و نیروهای مسلح از تالش 
ها و مجاهدت های دانشمندان، متخصصان و مدیران وزارت دفاع و صنعت 
دفاعی که در بخش های مختلف با تولیدات ارزشمند خود قدرت بازدارندگی 
جمهوری اسالمی ایران را به اوج رسانده اند تشکر و قدردانی کرد.وی در پایان 
گفت: از همه مردم عزیز ایران به ویژه از جوانان، دانشجویان، دانش آموزان 
دعوت می کنم از این نمایشگاه افتخار آفرین که نماد خود باوری ملی است 
بازدید کنند.گفتنی است موشک کروز برد بلند زمینی »هویزه« به منظور مرتفع 
نمودن نیازمندی نیروهای مقتدر مسلح جمهوری اسالمی ایران ساخته و آماده 

تحویل به نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی شده است.

 فعال شدن گمرک در نمایشگاه 
تهران برای ترخیص موقت کاال

معاون وزیر صنعت از مذاکره با گمرک برای فعال سازی 
گمرک در محل دائمی نمایشگاه های تهران خبر داد و 
گفت: بر این اساس ترخیص موقت و دائم کاالها در این 

محل انجام خواهد شد.
در  حسین زاده  بهمن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ایران  اسالمی  جمهوری  گمرک  با  مذاکره  خصوص 
برای ترخیص موقت و کامل کاالهای تولیدکنندگان و 
شرکت های حاضر در نمایشگاه های بین المللی جمهوری 
اسالمی ایران اظهار داشت: مذاکراتی صورت گرفته و در 
مرحله نهایی قرار دارد که بر مبنای آن، شرکت کنندگان در 
نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران در تهران 
بتوانند کاالهای خود را به صورت موقت یا کامل ترخیص 
کنند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال 
حاضر برخی شرکت های داخلی و خارجی اگر بخواهند 
خطوط تولید خود و یا ماشین آالت را برای نمایش به 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی 
ایران بیاورند، با مشکالت ترخیص کاال و بازگشت آن 
در گمرکات مواجه هستند که بر این اساس، تالش ما این 
است که زمینه ای را فراهم کنیم تا ترخیص موقت و یا 
کامل این کاالها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
جمهوری اسالمی ایران صورت گیرد.وی تصریح کرد: 
مذاکرات با گمرک انجام شده و مراحل نهایی را می گذراند 
که امیدواریم بتوانیم با حضور مأموران گمرک، در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران، 
کار ترخیص را با سرعت انجام دهیم.حسین زاده ادامه داد: 
مذاکرات ما با گمرک همین طور مربوط به این می شود که 
تخفیف در تعرفه ها برای ورود این کاالها از سوی گمرک 

ارائه شود.

روسیه پیمان INF را تعلیق کرد
 رئیس جمهوری روسیه روز شنبه به اقدام آمریکا در خروج 
از پیمان »ممنوعیت تولید موشک های هسته ای میان برد« 

)INF( واکنش نشان داد و این پیمان را تعلیق کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسپوتنیک در خبری فوری از 
واکنش »والدیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه به خروج 
آمریکا از پیمان »ممنوعیت تولید موشک های هسته ای 
میان برد« )INF( خبر داد.بر اساس این گزارش، پوتین 
در واکنش به این اقدام آمریکا اعالم کرده که روسیه نیز 
پیمان ممنوعیت تولید موشک های هسته ای میان برد را 
تعلیق کرده است.به گفته پوتین، روسیه از این پس به تولید 
 INF موشک هایی خواهد پرداخت که به موجب پیمان
تولید آنها ممنوع بود.پوتین از وزرای روسیه خواست که 
هیچ مذاکرات جدیدی را پیرامون INF با آمریکا آغاز 
نکنند.»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد که 
واشنگتن به صورت رسمی تعهدات خود در خصوص 
پیمان منع تولید موشک های میان برد هسته ای یا INF را 

تعلیق می کند.

خبرخبر

رییس مجلس شورای اسالمی از انقالب اسالمی 
به عنوان یک زلزله بزرگ در صحنه بین المللی و 
منطقه ای یاد کرد و گفت: ایجاد نظام مردم ساالری 

دینی دستاورد مهم انقالب اسالمی ایران است
علی  سیما،  ازصداو  نقل  به  زمان  گزارش  به 
الریجانی در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای 
انقالب اسالمی این نمایشگاه را گوشه ای از تالش 
های عظیم ملت ایران برشمرد و افزود: انقالب 
اسالمی یک حرکت بسیار عظیم در دنیای معاصر 
بود. رییس مجلس شورای اسالمی گفت: برای 
اینکه ببینیم پس از چهل سال از پیروزی انقالب 
اسالمی به کجا رسیده ایم باید شرایط آن روز را 
ببینیم. وی افزود: بعد از آن متوجه خواهیم شد که 
با همت ملت ایران به کجا رسیده ایم. الریجانی 
از انقالب اسالمی به عنوان یک زلزله بزرگ در 
صحنه بین المللی و منطقه ای یاد کرد و گفت: 
ایران پیش از انقالب پایگاه عملیاتی در منطقه بود 
و به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع عظیم مورد 
سوء استفاده قرار می گرفت و همین بالیی که 
امروز برسر برخی کشورهای عربی می آورند آن 
روز بر سر ملت ایران می آوردند. رییس مجلس 
شورای اسالمی گفت: آن زمان جمعیت ایران 3۶ 
میلیون بود و ما روزی ۶ میلیون بشکه فروش نفت 
می فروختیم اما به جز چند شهر کشور ما آباد نبود.

از پول های نفت چپاول و  افزود: بخشی   وی 
بخش دیگر صرف مستشاران آمریکایی می شد و 

هزینه را از خود ملت می گرفتند. رییس مجلس 
پهلوی  رژیم  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
واردات را زیاد کرد گفت: ما در صنعت مونتاژکار 
و  نبودیم  ای  پیشرفته  و صاحب صنعت  بودیم 
آمد.  از خارج می  ما هم  نظامی  تجهیزات  تمام 
وی با بیان اینکه از نظر سیاسی یک سیستم کامال 
دیکتاتوری و خفقان گسترده در کشور حاکم بود 
افزود: نمادهایی از مجلس ملی و سنا هم درست 
کرده بودند که توخالی بود و نمایندگان آن را دربار 
انتخاب می کرد و مردم در تعیین سرنوشت خود 
دخیل نبودند. رییس مجلس شورای اسالمی گفت: 
این برای ملت با تمدن ایران خجالت آور بود . وی 
افزود: اما انقالب اسالمی این شرایط را واژگون 
کرد و به همین دلیل است که برخی از صاحب 
در  ای  زلزله  را  انقالب  این  المللی  بین  نظران 
منطقه می دانند. الریجانی گفت: در حوزه سیاست 
داخلی خیلی روشن است شرایط دیکتاتوری در 
قرار  مردم  اختیار  در  نظام  و  شد  برچیده  داخل 
کشور  داخلی  دستاورد  مهمترین  این  و  گرفت 
بلوغ سیاسی در دوران مختلف  افزود:  بود. وی 
به اینجا رسید که نمی توان قدرت را بدون اراده 
سیاسی مردم جاری کرد. رییس مجلس شورای 
اسالمی گفت: به همین دلیل است که امروز شما 
می بینید مردم ، رییس جمهور ، نمایندگان مجلس 
و اعضای مجلس خبرگان رهبری را خود تعیین 

می کنند.

الریجانی: عیار اروپا را می توان سنجید

نظام مردم ساالری دینی؛ دستاورد مهم انقالب

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 این آگهی به مدت 5 روز کاری به امور تدارکات این شرکت واقع 
در کرمانشاه – خیابان شهید امجدیان )سیلو( و یا به سایتهای 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

97/94-01

97/97-01

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(

5/420/186/112

2/713/877/880

مبلغ تضمین شرکت
 در مناقصه )ریال(

397/000/000

260/700/000

شرکت توزیع نیروی 
برق استان کرمانشاه

 )سهامی خاص(

 نوبت دوم

مفقودی
КA۲4۸۶۱۶۱0Xشاسی  موتور   ۹۲  ۱7 ۹5۲ج  پالک  رونیز  نیسان  سبز  برگ 

4044۱۶ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
موتور   ۸۲  43 م   ۸75 پالک   ۱3۹5 مدل  ال۹0  رنو  سبز  برگ  المثنی 
مفقود   NAAISRBYWGA5۲07۶3 شاسی   ۱000۱۶۲۱۶RR0۲۹704

بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی دنا سون مدل ۹5 با شماره پالک 4۸3م34ایران ۸۲و شماره 
موتور ۱47h0۱۸۱4۸۶و شماره شاسی NAAW0۱HE5GE400۲۶۸ بنام حبیب 

بابل زینب پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی مفقودی
سند کمپانی موتورسیکلت سیستم پرواز تیپ GLX۱۲5 به رنگ سفید مدل ۱3۹5 
به شماره موتور 0۱۲0N۲N۹0۹۲7۱ و شماره تنه N۲N *** ۱۲5X۹۲۱۱۲۸0و 

بهشهرشماره پالک 73۸5۲-5۸۸ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
مفقودی نوبت دوم 

مفقودی سند کمپانی کامیون بادسان  ۶ تن مدل ۱37۹ به رنگ قرمز پالک فاقد 
مالکیت  ۸۱543به  شاسی  موتور ۱۲3۸003۸57و شماره  با شماره  گذاری  شماره 
شهرداری تنکابن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد چنانچه مدعی 
پیدا گردد به شرکت سایپا دیزل واحد صدور سند کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج 

مراجعه نماید ظرف ۱0 روز پس از درج اولین آگهی  

رای شورا
 شماره  دادنامه :۶۶۹مورخ ۹7/۱۱/۱

شماره کالسه  پرونده : 4۹۶/۹7/ش ۶
حاتمیان          بهنام  وکالت  با  دادور   حسن  محمد  آقای   دادخواست  خصوص   در 
بطرفیت    علیرضا اصلی پور       ، بخواسته مطالبه وجه به مبلغ ۱0۲/500/000 ریال 
، شورا  با توجه به مستندات  و دالیل  منضم دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  
و اینکه خوانده پرونده   دلیلی بر رد خواسته خواهان  اقامه ننموده اند. لهذا دعوای 
خواهان را مقرون به صحت تشخیص   و مستندا  به مواد5۲۲و5۱۹ و ماده ۱۹۸ قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به پرداخت مبلغ ۱0۲/500/000 ریال بابت اصل خواسته  
هزینه دادرسی   به ماخذ میزان محکومیت و  و حق الوکاله وکیل  وخسارت تأخیر  
و تأدیه از تاریخ  تقدیم دادخواست  مورخ ۹7/7/۲۱ تا زمان پرداخت قابل محاسبه 
.این رای  نماید  اعالم می  احکام مدنی در حق خواهان صادر و  اجرای  در واحد 
غیابی  و قابل واخواهی در همین شور ا  و سپس۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی 
در دادگستری  تنکابن می باشد. در خصوص مازاد مبلغ محکوم به  تا سقف خواسته  
خواهان  نظر به عدم ارائه دلیل  توسط شورا  به استناد  به ماده ۱۹7 قانون آیین 

دادرسی  مدنی حکم بر بی حقی نامبرده  را صادر و اعالم می نماید.
قاضی  شعبه  ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

رای شورا
 شماره  دادنامه :۹۱7مورخ۹7/۱0/۲۶   شماره کالسه  پرونده : 7۶۹/۹7/ش ۲

در خصوص  دادخواست آقای   مجید رضوی ثانی         بطرفیت    ذبیح اله 
شکوری سردابی       ، بخواسته مطالبه وجه   ، شورا  با توجه به مستندات  و 
دالیل  منضم دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خواند ه پرونده   دلیلی 
بر رد خواسته خواهان  اقامه ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت 
تشخیص   و مستندا  به ماده ۱۹۸  قانون آئین دادرسی مدنی حکم به پرداخت مبلغ 
۱5۹/404/533 ریال بابت اصل خواسته و 3/0۶5/000 ریال  هزینه دادرسی    و 
خسارت تأخیر  و تأدیه از تاریخ   سررسید    تا زمان پرداخت قابل محاسبه در 
واحد اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی  
قابل تجدید نظر خواهی در  ا  و سپس۲0 روز  قابل واخواهی در همین شور  و 

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

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره ۱3۹7۶03۱۸0۱۶000۱۱44 – مورخ ۱3۹7/۱0/5 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  
به شماره شناسنامه ۱0   ابراهیم عشوری اشکلک فرزند صفر  متقاضی  بالمعارض 
صادره  از رحیم  آباد  به شماره  ملی ۶3۱۹7۹3۲۶0 در ششدانگ  یک قطعه  زمین  
مشتمل  بر بنای  احداثی  ) ساختمان(  به مساحت 4۱5/۸۲  متر مربع  پالک 5۱7  
فرعی  از ۱۶3  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک  - فرعی از ۱۶3  اصلی  
واقع  در قریه  اشکلک  خریداری  شده از مورد مالکیت سازمان اموال و امالک 
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
۱5  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.
1063- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/۱۱/۱4 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۱۱/۲۸

آگهی موضوع ماده3قانون
 و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقد سندرسمی
برابررای شماره ۱3۹77۶03۱700۱0050۹۹-۹7/۱۱/۶هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسند رسمی مستقردرواحد ثبتی ناحیه 
یک اهوازتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای سیدعلی موسوی فرزند سید باقربه 
۱۹۸7۶۹۹۲03نسبت  ملی  شماره  به  آزادگان  ازدشت  شناسنامه۲4۹۶۶صادره  شماره 
ازپالک  درقسمتی  5۱۱/43مترمربع  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به 
ایجاد  سهامی  موضوع سهام شماره 4۸۶۲شرکت  5۸/۲5بخش۹اهوازخریداری شده 
باغات کوی شاه سهمی حسین دهقانی چم آسمانی فرزند فضل اله)مالک رسمی (
که مع الواسطه وطی ارائه قولنامه عادی به متقاضی انتقال یافته ،محرز گردیده است .لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزآگهی می شوددرصورتیکه 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
از اخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع 
قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدضمنا صدورسند مالکیت مانع ازمراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود.شماره م الف:5/۲۸۸۸ 
تاریخ انتشارنوبت اول:۱3۹7/۱۱/۱4-تاریخ انتشارنوبت دوم:۱3۹7/۱۱/30

اکبرافشین-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز

دهیاری فشند
مناقصه عمومی یک مرحله ای دهیاری فشند

لکه گیری آسفالت و زیرسازی
)مرحله اول( - )نوبت دوم(

دهیاری فشند درنظر داردمناقصه عمومی خدمات به شماره 2۰۰97۵۰218۰۰۰۰1 لکه 
برگزارنماید.  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  زیرسازی  و  ،آسفالت  گیری 
و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی 
عدم  صورت  در  گران  مناقصه  است  الزم  و  شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir
عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکورو دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.    
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 97/11/7 میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 8 روز یکشنبه تاریخ 97/11/7
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت14/3۰ روزچهارشنبه تاریخ 97/11/24

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت1۰ صبح روز پنجشنبه 2۵ /97/11 
اسناد  خصوص  بیشتردر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 

مناقصه و ارائه پاکت ها:
الف : به آدرس البرز شهرستان ساوجبالغ دهیاری روستای فشند وتلفن : 446634۵۰

ب : اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس 41934-۰21  و دفتر ثبت نام 88969737 - 8۵193768

دهیاری فشند

صالحی: INSTEX قدم امیدوار کننده ای است

پروژه هسته ای 20 میلیون یورویی اروپا در ایران
رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه همکاری با اروپا در 
پروژه های هسته ای به خوبی جلو می رود، گفت: آنها برای ایجاد 
بهترین مرکز ایمنی هسته ای در غرب آسیا، 2۰ میلیون یورو 

متعهد شده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان 
انرژی اتمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه ملی دستاوردهای 
هسته ای، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نمایشگاه بسیار 
گویاست و اگر از من بپرسید، می گویم بزرگترین دستاورد 
صنعت هسته ای این است که متخصصان ایرانی مسلط به علم 
هسته ای شده اند و در حوزه های مختلفی از جمله در اکتشاف 
و استخراج قدم های بلندی برداشتیم.  صالحی با بیان اینکه 
االن می توانیم راکتورهای تحقیقاتی را طراحی کنیم، گفت: 
اگر کشورهای همسایه عالقه مند به راکتورهای تحقیقاتی آب 

سبک هستند می توانیم برای آنها طراحی و در اختیار آنها 
بگذاریم و آموزش بدهیم تا رادیوداروی خود را تولید کنند.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین تصریح کرد: اینکه می 
گویند صنعت هسته ای متوقف شده است چنین نیست و ما 

به قسم خود پایبندیم. 
باید دستاوردهای هسته ای به مردم نشان داده شود.وی افزود: 
باید مردم را براساس واقعیات خوشحال کنیم. من دوشنبه یا 
سه شنبه برای بازدید از راکتور و کارخانه آب سنگین به اراک 
خواهم رفت.صالحی درباره همکاری با اروپایی ها بیان کرد: 
همکاری در بُعد فنی خوب جلو می رود و حتی پروژه هایی را 
اروپا در ایران انجام می دهد از جمله ایجاد بهترین مرکز ایمنی 
هسته ای در غرب آسیا که 2۰ میلیون یورو برای آن تعهد 
کرده اند. در بُعد سیاسی و حقوقی اختالف نظرهایی داریم، 

اروپایی ها انتظارات خودشان را دارند و ما هم آراء خودمان را 
داریم و در مدار سیاسی خود حرکت می کنیم.صالحی درباره 
سازوکار مالی اروپا موسوم به INSTEX گفت: اروپایی ها در 
بعد اقتصادی قدم امیدوار کننده ای برداشتند. امیدواریم در 
همین مسیر با سرعت و شتاب بیشتر حرکت کنند. آنگونه که 
خودشان اعالم می کنند قیدها و مشکالت خودشان را دارند و 
علیرغم اینکه با تاخیر انجام دادند، اما ثبت شرکت اینستکس 
به نظر من یک قدم امیدوار کننده ای است البته قطعا این قدم 
نهایی نیست و انتظار داریم قدم های نهایی را بردارند.وی در 
پایان خاطرنشان کرد: سازمان انرژی اتمی همواره آماده است 
اگر چنانچه طرف مقابل در چارچوب تعهدات برجامی عمل 
نکند تصمیمات مقتضی را در زمان خود اتخاذ کند. ما آرام آرام 

در حال عبور از این گردنه خطرناک هستیم.

عیار اروپا را می توان سنجید

»علی الریجانی« در حاشیه افتتاح مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای انقالب 
اسالمی در جمع خبرنگاران این مطلب را در پاسخ به سوالی در خصوص کانال 
ها  اروپایی  که  اقدامی  افزود:  کرد.وی  بیان   INSTEXTT به  موسوم  اروپا  مالی 
شروع کرده اند نتیجه کار و تالش برای خودشان است یعنی اروپایی ها در مصاف 
با آمریکا می خواستند منزلت خود را نشان دهند و بگویند که چقدر نظم دارند و 
در مسائل بین المللی می توانند حضور داشته باشند.وی یادآور شد: این موضوع 
میدانی است که می توان به واسطه آن عیار اروپا را سنجید و ما هم باید بررسی 

کنیم که چقدر در عمل این موضوع محقق می شود. 
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رتبه برتر جایگاه الکترونیکی برق 
منطقه ای خوزستان در کشور

اقتصادی  برنامه ریزی و  معاون  وحیدی فر-اهواز: 
مدیرعامل  به  تقدیری  لوح  اهدای  با  نیرو  وزارت 
برتر  رتبه  کسب  خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت 
جایگاه الکترونیکی )پورتال( این شرکت را در سال 
۹7 در بین جایگاه های الکترونیکی صنعت آب و برق 
کشور اعالم و از تالش های صورت گرفته در راین 

راستا تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه 
ای خوزستان، در لوح تقدیر اهدایی محسن بختیار 
به محمود دشت بزرگ آمده است؛ ایجاد دسترسی 
آسان به خدمات وزارت نیرو با گسترش جایگاه های 
الکترونیکی، نیازمند تالش و کوشش مجدانه تمامی 

کارکنان صنعت آب و برق است.
بدین وسیله کسب جایگاه برتر در ارزیابی سال ۹7 در 
بهره گیری از خدمات الکترونیکی را تبریک گفته و از 
تالش های ارزشمند مدیریت و کارکنان آن شرکت 
قدردانی می گردد. شایان ذکر است، در این ارزیابی 
که به صورت سالیانه از سوی وزارت نیرو انجام می 
ارزیابی  شود شاخص های قالب استاندارد پورتال، 
اطالع رسانی و میزان خدمات الکترونیک مورد بررسی 
قرار گرفته و شرکت برق منطقه ای خوزستان در این 

ارزیابی موفق به کسب رتبه برتر شد.

بازدید اعضای کمیته تنظیم بازار 
بهارستان از عرضه گوشت و مرغ دولتی 

لیال نوری- خبرنگار زمان: اعضای کمیته تنظیم بازار 
شهرستان بهارستان از فروشگاه های عرضه گوشت و 

مرغ در سطح شهرستان بازدید کردند. 
سیف اله عالمی معاون برنامه ریزی، اداری و مالی 
و  معدن  اداره صنعت،  رئیس  همراه  به  فرمانداری 
تجارت، رئیس دامپزشکی، مدیر جهاد کشاورزی، 
نماینده شبکه بهداشت و  درمان و نماینده نیروی 
انتظامی شهرستان بهارستان بعد از برگزاری جلسه 
بازار شهرستان بهارستان از فروشگاه  کمیته تنظیم 
های زنجیره ای و مراکز عرضه گوشت دولتی بازدید 

کردند.
عالمی در حاشیه این بازدید گفت: برخی فروشگاه ها 
در عرضه گوشت دولتی به شهروندان تعلل می کردند 
که پیگیری جهت حذف آنان از شبکه توزیع و ارسال 

پرونده به مراجع ذیربط انجام خواهد شد.

خبر

خدمات رسانی آبفا به 3۰ شهر کرمانشاه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمانشاه: 30 شهر استان 
کرمانشاه تحت پوشش خدمات آب و فاضالب قرار گرفته اند

کرمانشاه- فریده منصوری به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
استان کرمانشاه، مهندس علیرضا تخت شاهی: بهره برداری از کل تأسیسات 
آب شرب اعم از تصفیه خانه ها، خطوط انتقال، منابع، سیستمهای کنترل 

و غیره به عهده شرکتهای آب و فاضالب است.
به گفته وی همچنین اجرای طرحهای تأمین و انتقال آب برحسب مورد 
و در صورت توانایی و 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 
۱3۹7 پرداخت و گفت: در سال ۱37۲ تعداد کل شهرهای تحت پوشش 
تأسیسات آب شهری استان ۱۶ شهر بود که این آمار در سال ۱3۹7  با ۸7 

درصد رشد به 300 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 ۱37۲ حدود ۱30 هزار 
و 33۲ مشترک بوده است، تعداد مشترکین آب در سال ۱3۹7 را با ۱۹۹.3 

درصد رشد، 3۹0 هزار و ۱4۸ مشترک اعالم کرد.
 وی خاطرنشان کرد: در سال ۱37۲ تعداد چاه های در مدار بهره برداری 
۹3 حلقه بوده است که با ۱۱۹درصد افزایش در سال ۱3۹7  به ۲04 حلقه 
رسیده است. مهندس تخت شاهی در ادامه حجم تولید آب در شهرهای 
استان در بدو تأسیس شرکت را ۹۶ میلیون و ۱00 هزار مترمکعب درسال 
عنوان کرد و یادآورشد که حجم تولید آب در سال ۱3۹7 با  ۶۱ درصد 

رشد به ۱54 میلیون و ۸5۸ هزار مترمکعب در سال رسیده است.
به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمانشاه، در سال 
۱37۲ حجم فروش آب در شهرهای استان ۶3 میلیون مترمکعب در سال 
بوده که در سال ۹7 با  5۶ درصد رشد به۹۸ میلیون و 3۱3 هزار و ۸۹0 
مترمکعب در سال رسیده است. مهندس تخت شاهی افزود: در سال ۱37۲ 
طول خطوط انتقال و شبکه توزیع آب یک هزار و  75۸ کیلومتر بوده است 
که با ۱03 درصد افزایش در سال ۱3۹7  به 3 هزار و 574 کیلومتر رسیده 
است. وی تعداد مخازن آب در دست بهره برداری را ۸5 مخزن در سال 
7۲ اعالم نمود که این تعداد در سال ۹7 با ۱۱ درصد رشد به ۹4 مخزن 
آب رسیده است.  مهندس تخت شاهی افزود: حجم مخازن آب در دست 
بهره برداری نیز با ۲33 درصد رشد از ۹۱ میلیون و ۸4۶ هزار متر مکعب 
در سال 7۲ به 30۶ میلیون و 70 هزار متر مکعب در سال ۹7 رسیده است.

خبر

بهزاد هرمزی.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی گلستان در نشست خبری با اصحاب 
رسانه گفت: در بدو انقالب تنها ۱50 روستا دارای 
آب شر ب بودند و در حال حاضر ۸۹4 روستا از 

نعمت اب شرب برخوردار هستند. 
اینکه ۱0۱7 نقطه جمعیتی در  بیان  وی ضمن 
استان گلستان وجود دارد که از این تعداد ۹۹0 
روستا دارای کد هستند که بایستی آبرسانی شود. 
اظهار کرد: ۹34 روستا باالی ۲0 خانوار. هدف 
اصلی شرکت آب روستایی برای آبرسانی هستند.
وی گفت: وجود شن در آب شرب قابل قبول 
سریعا  مشکل  این  بروز  صورت  در  و  نیست 

نسبت به رفع آن اقدام خواهیم کرد.
مدیر عامل شرکت آب روستایی گلستان تصریح 
کرد: در استان گلستان ۹۱ روستا فاقد آب شرب 
هستند که در دهه فجر ۱3 روستا از این نعمت 
بهره مند خواهند شد و به۸7 روستای باقی مانده با 

ناوگان سیار آبرسانی صورت میگیرد.

وی ادامه داد: با آبرسانی هایی انجام شده درصد 
مناطق  در  شرب  آب  از  استان  برخورداری 

روستایی به باالی 7۱ درصد خواهد رسید.
هرمزی گفت: آب شرب  ۸07 روستای تحت 

پوشش شرکت آب روستایی توسط 4۶0 حلقه 
تامین  برای ۲۲7هزار و ۹44 مشترک  چاه آب 
می شود و در طول سال حدود 57 میلیون متر 
توزیع  استان  روستاهای  در  مکعب آب شرب 

آبرسانی  اینکه خدمات  بیان  میشود.وی ضمن 
انجام  نهاد  این  طریق  از  مراوه تپه  به شهرستان 
می شود. تصریح کرد: از 33 شهر استان گلستان 
که تاکنون شناسایی شده است تعداد هشت شهر 
توسط آبفار روستایی گلستان آبرسانی صورت 
می گیرد.هرمزی همچنین بیان داشت: تعداد 53 
مخزن  مکعب  متر  هزار  و ۱33  پمپاژ  ایستگاه 
ذخیره آب در گلستان وجود دارد.هرمزی با بیان 
اینکه بیش از ۹5 درصد مشترکین آب، خدمات را 
به صورت غیرحضوری پرداخت می کنند، افزود: 
مشترکین آب می توانند از طریق سامانه ۱5۲3 به 
صورت شبانه روزی از خدمات آب مطلع شوند.

فاضالب  و  اینکه شرکت آب  به  اشاره  با  وی 
دارد.  انتقال  خط  و  شبکه  هزار   ۸ روستایی 
این  اینکه وسعت  به  با توجه  خاطرنشان کرد: 
شبکه بسیار زیاد است.در صورت بروز مشکل با 
اطالع رسانی مردم ما سریعا نسبت به رفع مشکل 

مورد نظر اقدام خواهیم کرد.

آب رسانی به 13 روستای گلستان در دهه فجر

دادنامه
پرونده کالسه ۹70۹۹۸77۱33000۲4 شعبه دادگاه اصل 4۹ قانون اساسي دادگاه انقالب 

اسالمي بوشهر تصمیم نهایی شماره ۹70۹۹777۱33000۱۱ 
خواهان: آقای ستاد اجرایي فرمان حضرت امام ره  نشاني بوشهر- 

 خواسته: صدورحکم بر تملک به نفع ستاد اجرایي فرمان حضرت امام خمیني )ره(
  »رای دادگاه « 

 حسب گزارش اولیه مدیریت خدمات منابع بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی استان بوشهر تعداد 
۲5۲ دستگاه موتور سیکلت توقیفی که بالغ بر یک سال در پارکینگ سعید شهرستان دیلم می 
باشد از این دادگاه تقاضای تعیین تکلیف شده است  موضوع به ستاد اجرایی فر مان امام )ره 
(استان بوشهر ارجاع تا پس از بررسی های الزم، نتیجه جهت تعیین تکلیف اعالم گردد که 
شماره   گزاررش  بوشهر حسب  استان  )ره(  امام  فرمان حضرت  اجرایی  ستاد  کل  مدیر 
۲375۸3/۱۱۶5 /ن مورخه 30/07/۹7 اعالم نمودند که به استناد پاسخ استعالمات  شماره 
۱۱3/۱۱4۱0/۱۶۱7۱۲ مورخه ۲5/07/۹7  پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی بوشهر جمعًا 
تعداد۲50 موتور سیکلت ،که تعداد  4 دستگاه از موتورسیکلتهای  مذکوردارای سابقه سرقت 
در سیستم رایانه پلیس آگاهی  بود و مابقی موتور سیکلتها فاقد هر گونه سابقه و برای تعیین 
تکلیف و صدور مجوز فروش منعی ندارند و تقاضای اقدام مطابق با مقررات و ضوابط را 
نموده اند؛ دادگاه  ابتدا با تعیین وقت رسیدگی وذکر مشخصات موتور سیکلتهای مورد اشاره 
مراتب را در یکی از روزنامه های کثیر انتشار آگهی نموده تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعم 
از حقیقی یا حقوقی نسبت به موتور سیکلتهای مندرج در آگهی ادعایی داشته باشند در وقت 
رسیدگی با ارائه مدارک و مستندات مربوطه به دادگاه مراجعه نمایند در وقت مقرر جلسه 
رسیدگی با حضور نماینده حقوقی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(تشکیل و علی رغم 
انتشار آگهی و انتظار کافی شخص یا اشخاصی مراجعه ننموده اند علی ایحال دادگاه با عنایت 
ذیل:  مشخصات  با  گزارش  موضوع   سیکلتهای  موتور  خصوص  در  فوق  مراتب  به 
تنه ۸5۱473۱  موتورسیکلت سی دی آی آی تک بشماره موتور ۸5۹00۶۲۸ و شماره 
-موتورسیکلت سی دی آی برزین  بشماره موتور 00۶30  و شماره تنه ۸3۲0۱0۸5۶۱ 
 ۸43۱54۲ تنه  شماره  و    5۲۱7 موتور  بشماره  لینهای   آی  دی  سی  -موتورسیکلت 
-موتورسیکلت سی دی آی اسکایگو  بشماره موتور  4303۲۹۸۱ و شماره تنه ۶3۲۶53۹ 
-موتورسیکلت سی دی آی بهتاز  بشماره موتور  0۲۹073۲۹  و شماره تنه ۸30۸35۱ 
-موتورسیکلت سی دی آی  بشماره موتور  30۱۱757  و شماره تنه ۸737۲7۹ -موتورسیکلت 
سی دی آی کویر  بشماره موتور  ۲۹77۸0۱  و شماره تنه ۸۲۹۱3۸۶ -موتورسیکلت سی دی 
آی دایچی  بشماره موتور ۶۱350۸۹۸  و شماره تنه ۸5۱۱5۶3 -موتورسیکلت سی دی آی 
کویر  بشماره موتور  ۲۹۱5۹5۶  و شماره تنه ۸۱3005۲ -موتورسیکلت سی دی آی هوندا  
بشماره موتور  ۸57003۸4  و شماره تنه ۸40۸۶۲4 -موتورسیکلت سی دی آی کبیر  بشماره 
موتور 4۱3۹7۸45  و شماره تنه ۹۱03۸4۶ -موتورسیکلت سی دی آی هوندا  بشماره موتور 
30503۶۱۸  و شماره تنه ۸۲۹530 -موتورسیکلت سی دی آی هوندا  بشماره موتور ۱۸0۲0 
و شماره تنه ۸۲۲۶03۸ -موتورسیکلت سی دی آی تالش  بشماره موتور  ۲۸۶۹7  و شماره 
تنه ۸0۸۱7۶۸ -موتورسیکلت سی دی آی هوندا  بشماره موتور  5۱34۸57۹ و شماره تنه 
۸4۱005۱ -موتورسیکلت سی دی آی تکتیز  بشماره موتور  3۲0034۶  و شماره تنه 
۸۲3۲030۸۸ -موتورسیکلت طرح ویو کبیر  بشماره موتور  0۶۶۱5 و شماره تنه ۹00۱۶3۸ 
-موتورسیکلت سی دی آی لیفان  بشماره موتور  3۱03۶470 و شماره تنه ۸۱730340  
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا  بشماره موتور ۱۹۸0۸4  و شماره تنه ۶53۱0۸۸ 
تنه ۸۲۱۲3۶۶5   شماره  و  موتور  0۹055  بشماره  ظفر   -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا  بشماره موتور  ۲۸۸۸۹4۱ و شماره تنه 77۱۲۸4۲  
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 کاریزان  بشماره موتور  ۱۲030۱33  و شماره تنه ۸4550505 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 پیشرو  بشماره موتور  3۱004۶۱۹  و شماره تنه ۸037375 
-موتورسیکلت طرح ویو هوندا رادیسون  بشماره موتور 0۱۹4۱  و شماره تنه مخدوش  
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 ۱۲5 نیکتاز  بشماره موتور  ۲4400۹۲3  و شماره تنه ۸40330۸ 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 کاریزان  بشماره موتور  ۹۲000۶۱۲  و شماره تنه ۹00۱0۱۲ 
تنه ۹40۶30۶  بشماره موتور  ۹4۲0۱۶ و شماره  لیفان   -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 بهرو  بشماره موتور ۲۹۲33۲۱  و شماره تنه ۸543۶44 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا  بشماره موتور 3۱۶۹0۸5  و شماره تنه ۹۱۱۸7۲4 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 سفیر  بشماره موتور  0۸0700۲۸۲و شماره تنه ۸۸00۹۶4 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 تایوان  بشماره موتور 0۱۸7۲35  و شماره تنه ۸50۱۱۱0  
تنه 7۱۱530  موتور  ۲3۶00۸5  و شماره  بشماره  -موتورسیکلت سی دی آی هوندا  
تنه ۸۶007۸۹  نیما  بشماره موتور  0۲307۶۹ و شماره  -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا  بشماره موتور  ۲0۲5۲۲۱  و شماره تنه مخدوش  
-موتورسیکلت سی دی آی هوندا  بشماره موتور  0۲3۹4۸۶ و شماره تنه ۸۲۱00۶۶4  
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا  بشماره موتور 303۲۹73  و شماره تنه ۸4۲۸075 
تنه ۸۶00537  استیت  بشماره موتور  ۱3۸7  و شماره  -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 جیران  بشماره موتور  3500۲75۲ و شماره تنه ۸۲۸۱۲4۸۱ 
تنه 4۱۸۱۲۸43۱  -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 سفیر  بشماره موتور  ۱۶0۱ و شماره 
تنه ۸50۸۲4  و شماره  موتور  ۱۸۸۸۸0  بشماره  تایوان   -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 تیز کار  بشماره موتور  ۹0۹۱  و شماره تنه 4۱۸۱۲۶4۲3۸ 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 کویر  بشماره موتور  30۸۶307  و شماره تنه ۸۶0۹۶۶3 
-موتورسیکلت سی دی آی رویال  بشماره موتور  30۶053۱۱ و شماره تنه ۱۲50۸7۸۹ 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 استیت  بشماره موتور  ۹۱04۲۲۲  و شماره تنه ۸۸0۹۶۸7 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 کثیر کروپ  بشماره موتور  0۲۱۲4۹  و شماره تنه ۸50۲7۶۹ 
-موتورسیکلت سی دی آی  NMI  بشماره موتور  ۱۶۱330  و شماره تنه ۱۱55۲۱0 - 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 نامی  بشماره موتور  0۱۹۱۱۸۹  و شماره تنه ۸503۶3۶ 

-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا  بشماره موتور  ۲۹7۹۱7۸ و شماره تنه ۹00045  
تنه  شماره  و  موتور  ۲703۶۶۱7  بشماره  کویر   کپکو   ۱۲5 جی  سی  -موتورسیکلت 
00۸4۹۸۱۹۸۸ -موتورسیکلت طرح ویو رادیسون  بشماره موتور 0۹۶۶۶35  و شماره تنه  
۸۸۱5۶۸7 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 کویر  بشماره موتور  305۱۱۸7 و شماره تنه 
۸5۱۶۲۱5 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 نیرو موتور  بشماره موتور  ۲00۶۱0۱7۶  و شماره 
تنه ۸5۱۱۹7۸ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا گستار  بشماره موتور  ۲۹۱۹۶۸0  و شماره 
تنه ۸۱35۲77 -موتورسیکلت سی دی آی هوندا  بشماره موتور  0۱۲۸۲۲7 و شماره تنه 
۱30۲۶4 -موتورسیکلت سی جی MKZ  ۱۲5  -بشماره موتور  05۱770۲۶0و شماره تنه 
۹0550۹۲ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 پارت  بشماره موتور  ۲05۸۱7۸۱  و شماره تنه 
۸۱3045۸ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 پیشرو  بشماره موتور  3۱75353۲  و شماره تنه 
۸۱۶0۲507 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا فونیکس  بشماره موتور  0۲۸5۶4  و شماره 
تنه ۸۲55۲۲۸3 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 شارک  بشماره موتور 4۱۲5۹0۱  و شماره تنه 
۸50۱54۸ -موتورسیکلت سی جی NMS ۱۲5  بشماره موتور  ۲۲0۸۸۶ و شماره تنه 
۹3۱7554 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 لیفان  بشماره موتور  30۸۸3570 و شماره تنه 
۹03۸۸۶3 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 نیرو موتور  بشماره موتور ۲00۸0۹۸7۸  و شماره 
تنه۸7۲۱3۹3 -موتورسیکلت سی دی آی استیت  بشماره موتور ۱7550۲7 و شماره تنه 
۱33۲۲04 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 نیرو موتور  بشماره موتور 00۹57  و شماره تنه 
۸5۲4344 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هاردستون  بشماره موتور ۱۱3۲4  و شماره تنه 
۸3۲354۲ -موتورسیکلت سی دی آی لیفان  بشماره موتور ۸۱3۹444۲  و شماره تنه 
۸7۱۹۹7۸ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 ثامین  بشماره موتور  00۲۲03۲ و شماره تنه 
تنه  بشماره موتور  ۱۱7044 و شماره  ۸3۱30۹۹ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 کویر  
۸۱۲5037 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هارتفورد  بشماره موتور  035۲۲و شماره تنه  
۸4۸۱۲۹5 -موتورسیکلت یاماها ۱00 یاماها  بشماره موتور  ۲003۶۹۶ و شماره تنه 003730 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 آرمین  بشماره موتور5000۹74۱  و شماره تنه ۸40۸۱۶0 
تنه ۸۱۲۹۱۲4۸  شماره  و  موتور ۸۸۲۸   بشماره  کویر   جی ۱۲5  سی  -موتورسیکلت 
تنه  ۹000۸۹۶  شماره  و  موتور  ۶۸4733  بشماره  دینو   آی  دی  سی  -موتورسیکلت 
-موتورسیکلت ۱۲5 سی سی یاماها  بشماره موتور 57700۱۶۱3  و شماره تنه ۸۶0۱۶۱3 
-موتورسیکلت سی دی آی لیفان  بشماره موتور۸۱۲55۶۸3    و شماره تنه ۸70۱۹3۲۱ 
-موتورسیکلت سی دی آی هوندا  بشماره موتور0505303۱    و شماره تنه ۸754533 
-موتورسیکلت سی دی آی نسیم  بشماره موتور  ناخوانا  و شماره تنه 0۸3۸0۱37۲۶ 
تنه ۸4۱44۲5  شماره  و  موتور  40444۸  بشماره  هوندا   آی  دی  سی  -موتورسیکلت 
-موتورسیکلت سی دی آی استیت  بشماره موتور  3۱7۶7074  و شماره تنه ۸۱۶۱۱۹۸۶ 
-موتورسیکلت سی دی آی NMS  بشماره موتور 53075  و شماره تنه ۱۲5۱۶0۸۸ - 
بازان  بشماره موتور ۱007۲۱۶7  و شماره تنه  -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 سیکلت 
۸۹3۱5۱4 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 کسیکو کویر  بشماره موتور  ۲0۲۹۱745 و شماره 
تنه۸۱۱5۲0۲0 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5  دینو  بشماره موتور ۱۱۱70۹  و شماره تنه 
۸۱۱۶5۲ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5  لیفان  بشماره موتور  0004۱534 و شماره تنه 
۸۹۱70۸4 -موتورسیکلت سی دی آی استیت  بشماره موتور  3۱0۱5  و شماره تنه۹0۱074۸ 
-موتورسیکلت سی دی آی کثیر گروپ  بشماره موتور30۶4۸۶7  و شماره تنه۸۹۶04۱7 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 ساوین  بشماره موتور  050۱۱375  و شماره تنه ۸4033۶3 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5  واتکو  بشماره موتور  03۱۲۹۱035 و شماره تنه ۸۶005۸۹ 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5  کویر  بشماره موتور 3۱7۱۹7۸  و شماره تنه ۹۱۱۸7۲۲ 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5  کویر  بشماره موتور  7۱۱۹۱۱۸۸ و شماره تنه ۸۶0۲7۶3 
تنه۸704330  بشماره موتور  00۱7۸7 و شماره    NMI ۱۲5 موتورسیکلت سی جی-
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5  کثیر گروپ  بشماره موتور 300۱7۱7۱  و شماره تنه ۸۲04۱43 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 آرمین  بشماره موتور  77۲۶5۹ و شماره تنه ۸5۲۶37۱ 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5  کاریزان  بشماره موتور  ۱۲۱۱4۸5۸و شماره تنه ۸۶77553 
-موتورسیکلت سی دی آی زیگما  بشماره موتور  5۱000۲30 و شماره تنه۸700۶7۹ 
-موتورسیکلت سی جی NMS  ۱۲5  بشماره موتور  ۲007۹۹570 و شماره تنه۸7۱4۱۶۸ 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5آمیکو  بشماره موتور 0۲0۸7۲۸۸  و شماره تنه۱۲530۶444 
-موتورسیکلت سی دی آی پرند  بشماره موتور  ۹3000۹۱۶ و شماره تنه۱575۹-۸۲ 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا  بشماره موتور ۲۸4۶۱۶4  و شماره تنه 750۶۲0۱ 
تنه ۸7۲۱3۹۶  موتور  ۸۱3۹7077و شماره  بشماره  لیفان   آی  -موتورسیکلت سی دی 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا  بشماره موتور ۱753774  و شماره تنه ۱33۱۱۶-۸ 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا  بشماره موتور  305۱۲۶۲3 و شماره تنه ۸۲۲7۱۸7 
-موتورسیکلت سی دی آی کویر  بشماره موتور 3۱۶۱04۸4  و شماره تنه ۸۲۹۲۶40۸ 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5  اگانس  بشماره موتور  ۶503۶۲ و شماره تنه ۶50۹37  
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5  الگانس  بشماره موتور  ۱5۹۱3۶ و شماره تنه ۸۲354050 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5  واتکو  بشماره موتور  3۱۲۹۱۲04و شماره تنه ۸۶003۶۲ 
-موتورسیکلت سی دی آی کثیر گروپ  بشماره موتور ۲۲503750  و شماره تنه ۸۶0۱۲۱5 
-موتورسیکلت سی دی آی دایچی  بشماره موتور 3۱۲۱۶۹0  و شماره تنه ۸۱0۱۶50۶ 
تنه۸405544  -موتورسیکلت سی دی آی هوندا  بشماره موتور  050۱۱۹77 و شماره 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 لیفان  بشماره موتور  ۹۱۲۸7۶۱۸ و شماره تنه۸۸0۶7۱7 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 گالکسی  بشماره موتور ۸۶۸0۱3۱۱  و شماره تنه۸۶004۹۱ 
-موتورسیکلت طرح الکی ویو  بشماره موتور  ۸۸0070۸ و شماره تنه نامعلوم -موتورسیکلت 
سی دی آی گستار  بشماره موتور  3۲0۸۲4۶۹و شماره تنه ۸۶0545۹ -موتورسیکلت سی 
جی ۱۲5 بهتاز  بشماره موتور  3500۲44۱و شماره تنه۸۲۸۱۲05۲ -موتورسیکلت سی جی 
۱۲5  بهتاز  بشماره موتور 44۶45۶  و شماره تنه۸50۱3۲۹ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5  
استیت  بشماره موتور ۲4۶۸07  و شماره تنه۹4۱۲470 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا  
بشماره موتور  7*۲3۲4۸و شماره تنه۸33*7۱۱ موتورسیکلت سی جی ۱۲5 انرژی  بشماره 

موتور ۲۹۲5۲۱۲  و شماره تنه۸۲40۶۸۸ -موتورسیکلت سی جی NMI ۱۲5 بشماره موتور 
۱7۶۲۶0  و شماره تنه۸404477 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 ثامن  بشماره موتور ۲37۱50۸  
و شماره تنه7۱30350 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 تیز کار  بشماره موتور  ۱300۹۹۹0 و 
شماره تنه۸400۲۶۲ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5رویال  بشماره موتور 50500۲0۹  و شماره 
تنه۸4۱5۱53  -موتورسیکلت کمپکو  بشماره موتور  مخدوش  و شماره تنه ۸۱۶407۸ 
تنه۸۲۹۱4۲3  بشماره موتور ۲۹۸۱۶3۹  و شماره  -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 کویر  
تنه۸30403۸  شماره  و   44۹04 موتور   بشماره  پرواز    ۱۲5 جی  سی  -موتورسیکلت 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 آرمان  بشماره موتور  500۲۱۸5۲  و شماره تنه۸5۱۹357 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5  ساوین بشماره موتور  4305۶۸۱و شماره تنه۸۱07۹۱7 
-موتورسیکلت سی دی آی ۱۲5 اسکایگو  بشماره موتور  3۸۲۲0۱۶ و شماره تنه۸۲۱۱0۲0۹ 
تنه۹30۹0۸۹  شماره  و  موتور 030۹5۹   بشماره  -موتورسیکلت سی جی ۱۲5ساوین  
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 الگانس  بشماره موتور ۱۲73۸0  و شماره تنه۹۱۱۶5۱3 
-موتورسیکلت سی دی آی ساوین  بشماره موتور 050۱۱4۶4  و شماره تنه۸405۲۲0 
-موتورسیکلت سی دی آی بهرو  بشماره موتور  ۲۹۲۲704 و شماره تنه۸54۱775 - 
تنه۸4۲5۹75  موتور  30۲۸57۱و شماره  بشماره  هوندا  -موتورسیکلت سی جی ۱۲5  
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 بهتاز  بشماره موتور 5۱000504  و شماره تنه۸۶5۶۸7۲ 
-موتورسیکلت سی دی آی - دی ام آی  بشماره موتور  ۸۱50۶۱0۲ و شماره تنه مخدوش 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا  بشماره موتور ۲۲5047۹۲  و شماره تنه۸۶03۱۸۶ 
تنه۸4۹5507۸  و شماره  موتور۲70۲73۲۱   بشماره  کویر   آی  -موتورسیکلت سی دی 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 پیشرو  بشماره موتور3۱00۱۶۹4  و شماره تنه۸5۲4۱۸0 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 زمرد  بشماره موتور 30۱۲7۲۶  و شماره تنه ۸4۱775۸ 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5  ام جیروپ  بشماره موتور  5۱07۲۹۶۹ و شماره تنه۸۹7۱4۶۶ 
-موتورسیکلت سی دی آی  واتکو  بشماره موتور 03۱۲۹030۱  و شماره تنه۸۶005۲۲ 
تنه۸70۸۶0۸  و شماره  موتور ۲00۸77۶۸۸   بشماره  -موتورسیکلت سی دی هوجین  
تنه ۸۲7057  بشماره موتور 4۱5330۹7  و شماره  -موتورسیکلت سی دی آی هوندا  
-موتورسیکلت سی دی آی – ام جی روپ  بشماره موتور  ۸۹05۹7 و شماره تنه۸۸55403 
-موتورسیکلت سی دی آی هارتفورد  بشماره موتور  ۶7۹545 و شماره تنه۸۱۱5۱3۱ 
-موتورسیکلت سی دی آی شهباز  بشماره موتور  3۲4۲ و شماره تنه۸504۶5۹ -موتورسیکلت 
سی دی آی الگانس  بشماره موتور  ۱۲۱۸۱۸و شماره تنه۸۲07004 -موتورسیکلت سی جی 
۱۲5  سفر  بشماره موتور  0۲0۸۱۱4۸ و شماره تنه ۸۱04۸۱7  -موتورسیکلت سی دی ای  
کمپکو  بشماره موتور  ۲3۶0۱۹۹۶ و شماره تنه۸۲۱7۱4۹0 -موتورسیکلت سی دی آی –ام 
جی روپ  بشماره موتور  ۲0330۱۸3و شماره تنه۸۱0۱۶0 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 
همرو  بشماره موتور  مخدوش  و شماره تنه۸۱3۱۱47 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5  
NMS بشماره موتور  ۲۸*3۶۶۱ و شماره تنه۸0۱4۶۶ -موتورسیکلت سی دی آی نیرو 
موتور  بشماره موتور ۲007750۹5  و شماره تنه۸۶۲4۱۶4 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 تیز 
کار  بشماره موتور 7۱۱۹۱3۲7  و شماره تنه۸۶0۲۶۹7 -موتورسیکلت 70 سی سی پیشرو  
بشماره موتور03۱0۶0۲4  و شماره تنه۸۸۱۶575 -موتورسیکلت یاماها ۱00 یاماها  بشماره 
موتور  مخدوش  و شماره تنه۶030۱0-7۸ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 ساوین  بشماره 
موتور  05037۶03و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت یاماها ۱00 یا ماها  بشماره موتور 
۱۱5070  و شماره تنه۸۱0۶0۱۹5300 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 احسان  بشماره موتور  
۲00۸۱0۱3۲ و شماره تنه۸7۲۱4۱7 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 تیز کار  بشماره موتور 
۱30030۲3  و شماره تنه۸3۱0۸04۸ -موتورسیکلت سی دی آی هوندا  بشماره موتور  
موتور  بشماره  تنه7۲0۶705 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا   ۲443577 و شماره 
موتور  بشماره  تندر   جی ۱۲5  سی  -موتورسیکلت  تنه۱3335۱0  شماره  و    ۱75۸۱0
۸۱0005۱7  و شماره تنه تاخوانا  -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 ساوین  بشماره موتور  
05075۲7۸ و شماره تنه۸7۹۲443 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 کویر  بشماره موتور 
۲70۲73۲5  و شماره تنه۸۶5۹74۲ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5احسان  بشماره موتور 
بشماره  هوندا    ۱۲5 جی  سی  -موتورسیکلت  تنه۸5۲۱5۸4  شماره  و    ۲00۶0۲۱۱7
موتور4۸077  و شماره تنه مخدوش  -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 تیز تک  بشماره موتور  
3۱0۹۹377 و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت سی جی ۱۲5  احسان بشماره موتور 
5۸۹۲۸  و شماره تنه۸4۱5۲07 -موتورسیکلت سی دی آی نیما  بشماره موتور 0۲۱3۱۸۹  و 
شماره تنه۸50۶۹۶۶ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5کثیر  بشماره موتور  ۲۹4۱۸۸۸و شماره 
تنه۸553۱74 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 پیشتاز بشماره موتور  0۸3۹535 و شماره 
تنه۸70۲۲7۹ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 پیشرو  بشماره موتور  ۲50۱34۱۲ و شماره 
تنه۸037۱۶5 -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 سیکلت سازان  بشماره موتور  3۱۱۶۸5۶ و 
شماره تنه۹۱۲۱50۸ -موتورسیکلت  سی دی آی کپکو  بشماره موتور3۸۹0۶۶3۸  و شماره 
تنه۸5۱۲۱۶۱ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا  بشماره موتور 00000۸۸5  و شماره 
شماره  و  موتور  45۸00  بشماره  استیت   آی  دی  سی  -موتورسیکلت  تنه5۸4۱03۹۱ 
شماره  و  موتور 0۱۲۹3۹   بشماره  ساوین   آی  دی  سی  -موتورسیکلت  تنه۹۱۱۱5۱۸ 
شماره  و  موتور 330۹۱۲۹   بشماره  سفیر   آی  دی  سی  -موتورسیکلت  تنه۹۲07۱35 
تنه۸۹0۲0۶43 -موتورسیکلت سی دی آی هوندا  بشماره موتور  ۲005۱5۶75 و شماره 
شماره  و  موتور ۲7005۶۸   بشماره  کمکو   آی  دی  -موتورسیکلت سی  تنه۸4۱40۶4 
تنه4۲7۱۱۲۲۹ -موتورسیکلت سی دی آی نیرو موتور  بشماره موتور ۲00735۱۹۶  و شماره 
تنه۸۶۱3۱73 -موتورسیکلت سی دی آی نیرو موتور  بشماره موتور 0۹۶777۶  و شماره 
و شماره  موتور۸۱0705۲4   بشماره  لیفان   آی  موتورسیکلت سی دی   - تنه۸۸۲۲۸7۶ 
تنه۸7۱۶5۸۱ -موتورسیکلت سی دی آی همتاز  بشماره موتور  0۹000۶0۱ و شماره 
و شماره  موتور ۸۱۲545۸۲   بشماره  لیفان   آی  -موتورسیکلت سی دی  تنه۸۸0۱37۱ 
تنه۸4044۸۱ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 کبیر رادیسون بشماره موتور 47۱7۱۱۲۲0  و 
شماره تنه۸700۲53 -موتورسیکلت سی دی آی دینو  بشماره موتور  ۶۸4۲۹۶ و شماره 
تنه۹00۱743 -موتورسیکلت سی دی آی تیز کار  بشماره موتور  ۲00۶0۶۶۹۹ و شماره 

تنه۸50۱43۱ -موتورسیکلت سی دی آی شهباز  بشماره موتور  0370۸ و شماره 
شماره  و  موتور0۹۹05۸۸   بشماره  پرند   آی  دی  سی  -موتورسیکلت  تنه۸50۹3۹4 

تنه۸۸۲۶۶55 -موتورسیکلت سی دی آی تیز تک  بشماره موتور  ۸3503۲47 و شماره 
موتور  5۹۹73۹ و شماره  بشماره  تنه۸۲۱74۹03 -موتورسیکلت سی دی آی جهش  
شماره  و    30۲5۶35 موتور  بشماره  کویر   آی  دی  سی  -موتورسیکلت  تنه۸5۱03۲ 
و شماره  موتور۱4۱۶35   بشماره  الگانس   آی  تنه۸4۲55545 -موتورسیکلت سی دی 
تنه۹4۱۱5۸۱ -موتورسیکلت سی دی آی DMI ۱50  بشماره موتور  ۱5۹۱0 و شماره 
تنه۸۸0۲۹5۶00 -موتورسیکلت سی دی آی۱۲5 کویر  بشماره موتور  ۲۹03533 و شماره 
تنه۸۲0۲4۹۸ -موتورسیکلت سی دی آی ۱۲5 کویر  بشماره موتور  ۲0۱0۱۱۲۲30 و شماره 
تنه۸۹04۲34 -موتورسیکلت سی دی آی هوندا  بشماره موتور  3۱3۲۱057 و شماره 
تنه۸3۱۲000۱۱5 -موتورسیکلت سی دی آی ۱50  بشماره موتور  00۲۹۲۶ و شماره 
موتور 0۱5۶۹0۹  و شماره  بشماره    NMI آی تنه۹۱0۲5۱7 -موتورسیکلت سی دی 
تنه4۱0۶۶50 -موتورسیکلت سی دی آی -PMS  بشماره موتور  0۹5۱۸۸5 و شماره 
تنه۸۸۱۱70۶ -موتورسیکلت سی دی آی دینو  بشماره موتور  ۶50۱5۹ و شماره تنه۶50۹۲4 
تنه۹۱0۱30۱  شماره  و    37۸۲۶ موتور  بشماره  کویر   آی  دی  سی  -موتورسیکلت 
تنه۸۱۱5335  بشماره موتور  ۲۹03۱۲۲ و شماره  استیت   -موتورسیکلت سی دی آی 
تنه۸۱۱۹304  شماره  و  موتور ۲۹0۶3۸3   بشماره  هوندا   آی  دی  سی  -موتورسیکلت 
تنه۸۱۱۹304  شماره  و  موتور  ۲۹0۶3۸3  بشماره  هوندا   آی  دی  سی  -موتورسیکلت 
تنه۹۲۱5۱43  و شماره  موتور ۲۹74۹۲   بشماره    NMS آی -موتورسیکلت سی دی 
تنه۸۱05۶۶0  شماره  و  موتور  4305۶57  بشماره  پارت   آی  دی  سی  -موتورسیکلت 
تنه۸۲003۶  شماره  و   0۲۱۲۹۶5 موتور   بشماره  هوندا   آی  دی  سی  -موتورسیکلت 
-موتورسیکلت سی دی آی تیز تک  بشماره موتور ۲3۸0۲۲۶3  و شماره تنه۸۲0۹03۱۶ 
تنه۸۶444۱۹  شماره  موتور  ۶۱53۶0۱4و  بشماره  هوندا   آی  دی  -موتورسیکلت سی 
-موتورسیکلت سی دی آی تیز کار  بشماره موتور ۱300۸۱0۲  و شماره تنه۸4۱۱۲0۲3 
تنه۸۲7۱4۸3  شماره  و  موتور ۲۹۶۲۱۲۹   بشماره  کویر   آی  دی  سی  -موتورسیکلت 
-موتورسیکلت ۱00 یاماها  بشماره موتور  ۱۱۲0۹۸ و شماره تنه۶0۲۹0۸ -موتورسیکلت سی 
دی آی کویر  بشماره موتور  ۲۹۱0۶۶7 و شماره تنه۸307۲0۱ -موتورسیکلت سی دی ای 
لیفان  بشماره موتور ۹۲۶۶0  و شماره تنه۸۸۲45۸4 -موتورسیکلت سی دی آی تی آی جی  
بشماره موتور 30۱77۸05  و شماره تنه۸۲004۲۱ -موتورسیکلت سی دی آی پرند  بشماره 
موتور  ۸30۲۱04۸ و شماره تنه۱007۸۸3  -موتورسیکلت سی دی آی شهباز  بشماره موتور  
موتور  بشماره  هوندا   آی  دی  سی  موتورسیکلت   - تنه۸70۲۲5۶  شماره  0۸3۹۱74و 
3۱0۱4۱۹۲  و شماره تنه۸0474۸5 -موتورسیکلت سی دی آی همتاز  بشماره موتور  
موتور   بشماره  تکناب   آی  دی  سی  -موتورسیکلت  تنه۸۹0737۹  شماره  و   0۹۲7۲5
0400۱0۸۲ و شماره تنه3۹00۱۱۶۸7 -موتورسیکلت سی دی آی هوندا  بشماره موتور 
37۹۸۶  و شماره تنه۸۱۹3۸۲4 -موتورسیکلت سی دی آی پارت  بشماره موتور 43۲۸۸07  
و شماره تنه۸۲555۹۹ -موتورسیکلت سی دی آی بهرون  بشماره موتور  3۶00۹۶4۸ و 
شماره تنه۸۲۱4۱۹5 -موتورسیکلت سی دی آی سفیر  بشماره موتور 3۱0۱5۸۹3  و شماره 
شماره  و    44۶35۸ موتور  بشماره  هوندا   آی  دی  سی  -موتورسیکلت  تنه۸04۶5۱۱ 
استیت  بشماره موتور  307۹۶۹۹ و شماره  تنه۸50۱۲5۱ -موتورسیکلت سی دی آی 
تنه۸700۹5 -موتورسیکلت سی دی آی کهر  بشماره موتور۲553  و شماره تنه4۱۸۱۲5۲۲۹۹ 
تنه۸۲5۸74۸  شماره  و  موتور 433054۶   بشماره  پارت   آی  دی  سی  -موتورسیکلت 
تنه4430330  اسگا  بشماره موتور  504۶75۲ و شماره  -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 پیشرو  بشماره موتور ۲50۲75۹5  و شماره تنه۸۲۶05007 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 سونی  بشماره موتور 050۹۲50۸  و شماره تنه۸50۱۱۹0 
تنه۸5۱۸453  شماره  7۶۹30۹و  موتور   بشماره  باختر    ۱۲5 جی  سی  -موتورسیکلت 
و شماره  موتور مخدوش   بشماره  کویر   پیشران  -موتورسیکلت ۱00سی سی طوفان 
تنه۸0۱۶۱3۶ -موتورسیکلت سی دی آی هوندا  بشماره موتور  3۶00۹004 و شماره 
تنه۸۲۱403۹ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 کویر  بشماره موتور 30۸5۲50  و شماره 
تنه۸۶057۸۱ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا  بشماره موتور*۱47۶۱7  و شماره 
تنه*۱۲4۹5۲ -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 نیما بشماره موتور 57۸۶  و شماره تنه۸43۱404 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 پیشران  بشماره موتور 00003۶۶0  و شماره تنه مخدوش 
تنه ۸5۸۶4۲0  و شماره  موتور  00055۸  بشماره  -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 سفر  
تنه۸5۹77۲۲0  موتور 003۱0  و شماره  بشماره  -موتورسیکلت سی جی ۱۲5 شهباز  
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5  استیت  بشماره موتور 0045۲۶۸7  و شماره تنه۸33۹۱۱ 
تنه۸3۲۲۲3۸۹  شماره  و  موتور0۱۱0۱7۲   بشماره  کیا ۱۲5   جی  سی  -موتورسیکلت 
-موتورسیکلت سی جی ۱۲5 هوندا بشماره موتور 0۲454۸۶  و شماره تنه ۸7037۹۶  با 
توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب گزارش بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی 
و بررسی های صورت گرفته از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان بوشهر 
موتورسیکلتهای موصوف رها و احراز شده از سوی مالکین تلقی شده و مشمول اموالی است 
که  می بایست در اختیار ولی فقیه قرار گیرد؛ لذا به استناد مواد 3،۸ ،۱0 ، ۱4، ۲0 آیین نامه 
اجرایی نحوه اجرای اصل 4۹ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ۹ آن آیین نامه موضوع فرمان 
مورخ 0۶/0۲/۶۸ حضرت امام )ره( و تایید مقام عظمای والیت و ماده ۸ قانون مدنی حکم به 
ضبط تعداد ۲4۶ موتور سیکلتهای مذکور به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(استان 
بوشهر صادر و اعالم می نماید تا به مصارف فقرا و مستمندان برسد بدیهی است در صورت 
مراجعه مالک یا مالکین و ذی حق شناختن آنان از سوی مراجع قضایی ستاد می بایست نسبت 
به پرداخت ثمن آن به تاریخ روز صدور حکم پس از کسر کلیه هزینه های متعلقه به مالک 
اقدام نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف ۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان 

تهران ویژه رسیدگی به پرونده های اصل 4۹ قانون اساسی می باشد/. 
 علی دهقانی  - رئیس دادگاه اصل 49قانون اساسی  استان بوشهر 

شهردار کرج:
 سرمایه گذاری در حوزه ورزش هزینه نیست

کرج- خبرنگار زمان: شهردار کرج با تاکید بر 
اینکه حوزه ورزش باید مورد حمایت قرار گیرد، 
گفت: سرمایه گذاری در این حوزه هزینه نیست 
بلکه درآمد است. علی اصغر کمالی زاده افزود: 
ارتقای سطح ورزش موجب تقویت حوزه سالمت 
جوانان و کاهش مفاسد اجتماعی، اخالقی، اعتیاد 
و دیگر مشکالتی که گریبانگیر جوانان است می 
شود. وی با بیان اینکه شورای پنجم نگاه حمایتی 
به ورزش جوانان دارد، عنوان کرد: باید در حمایت 
از ورزش اقداماتی در بعد شهری و استانی انجام 
دهیم و برخی رفتارهای ورزشی را در میان مردم 
نهادینه کنیم. این مسئول با یادآوری اینکه دولت، 
کرده  معاف  مالیات  از  را  ورزشی  های  شرکت 
است، گفت: شرکت ها پس از آن به سمت ورزش 
های عامه پسند رفتند هزینه تیم داری افزایش پیدا 
کرد اما زیرساخت های ورزشی که مهم ترین نکته 
است، توسعه نیافت. شهردار کرج به این موضوع 
زیرساخت  فاقد  ورزشی  های  تیم  بهترین  که 
هستند، اشاره کرد و افزود: باید اقدامات خود را 

به سمتی ببریم که در حوزه ورزش اثر بخشی و 
بیشترین بازخورد را داشته باشیم.

کمالی زاده در ادامه از اختصاص بودجه مناسب 
برای احداث سالن ورزشی شهرداری کرج سخن 
گفت و اظهار کرد: در صورتی که از رویدادهای 
شود  می  ایجاد  رقابت  کنیم  حمایت  ورزشی 
پیدا  بیشتری  تمایل  به سمت ورزش  و جوانان 
می کنند که این مهم افزایش سطح سالمت را 
به دنبال دارد. این مسئول ضمن تاکید بر توسعه 
زیرساخت های ورزشی، گفت: شنا یکی از پایه 
ای ترین ورزش هاست این در حالی است که 
شهرداری کرج فاقد تیم شناست، در صورتی که 
زمین مناسب داشته باشیم استخر اختصاصی برای 

ورزش های آبی احداث خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به 
سوی  از  بودجه  تومان  میلیون   300 اختصاص 
شورا به مدال آوران استان اشاره کرد و افزود: این 
مبلغ پرداخت شده و به زودی مراسمی برای مدال 

آوران برگزار خواهد شد.

افتتاح و کلنگ زنی 1160 میلیارد ریال پروژه 
در برق منطقه ای گیالن

منکویی- رشت:  در اولین روز از دهه مبارک 
فجر،  مراسم افتتاح دو پروژه و کلنگ زنی یک 
پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۱۶0 میلیارد ریال انجام 
شد. مصطفی ساالری استاندار گیالن در مراسم 
افتتاحیه پروژه های شرکت سهامي برق منطقه 
اي گیالن گفت: در دهه مبارک فجر امسال ۱۲۸0 
پروژه با اعتبار ۱۸55 میلیارد تومان بهره برداری 
می شود که این پروژه ها نسبت به دهه فجر سال 

گذشته ۱.5 برابر رشد داشته است.
استاندار گیالن با اشاره به اهمیت راه اندازی پروژه 
پست۶3.۲0 کیلوولت میرزاکوچک رشت گفت: 
افتتاح و بهره برداری از این پروژه مهمترین مشکل 
و چالش طرح توسعه واحدهای صنعتی در شهرک 
صنعتی سپیدرود را رفع کرده است، لذا از مهندس 
بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه 

ای گیالن تشکر می کنم.
» عظیم بلبل آبادی« مدیر عامل شرکت سهامي 
برق منطقه اي گیالن در مراسم افتتاحیه گفت: در 
چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی 

پروژه  مبارک فجر،  از دهه  اولین روز  ایران، در 
پست۶3.۲0 کیلوولت میرزاکوچک رشت و پروژه 
افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهای پست۶3.۲0 
کیلوولت رشت مرکزی افتتاح و مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین عملیات کلنگ زنی نیروگاه 
مهر  مسکن  کوچک  مقیاس  مولد  مگاواتی   ۲5
رشت با سرمایه گذاری بخش خصوصی در  اولین 

روز از دهه مبارک فجر انجام می شود.
پست۶3.۲0  های  پروژه  خصوص  در  وی 
کیلوولت میرزاکوچک رشت و افزایش ظرفیت 
ترانسفورماتورهای پست۶3.۲0 کیلوولت رشت 
مرکزی گفت: این پروژه ها جهت تامین انرژی 
مستقر  کارخانجات  و  صنایع  وپایدار  مطمئن 
راستای  در  و  رشت  سپیدرود  صنعتی  شهر  در 
اشتغالزایی مردم فهیم ،شریف و شهیدپرور استان 
گیالن و همچنین افزایش ضریب اطمینان و حفظ 
پایداری شبکه فوق توزیع استان گیالن افتتاح و 

بهره برداری شده اند.
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بطحائی: مدرسه امروز نمی تواند با دستورالعمل های 
بسته ابالغی حرکت کند

 وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت آموزش و ارتقای سواد 
فرهنگی به دانش آموزان در مدرسه عنوان کرد: باید در مدرسه تفکر 
نقاد و روش های پرورش خالقیت به سرعت اشاعه یابد. مدرسه امروز 

مدرسه ای نیست که با یک دستورالعمل ابالغی بسته بتواند حرکت کند.
 سیدمحمد بطحائی در مراسم نواخته شدن زنگ انقالب اسالمی که در 
مدرسه رفاه برگزار شد با بیان اینکه خداوند بزرگ را شاکرم که به کوری 
چشم همه دشمنان این آب و خاک زنگ چهلمین سالگرد انقالب نواخته 
شد گفت: دشمنان قسم خورده و ناجوانمرد مفتضحانه شاهد نواخته شدن 

زنگ پیروزی انقالب اسالمی هستند.
وی افزود: به لطف خداوند و با همت مردم قهرمان وارد دهه 50 پیروزی 
انقالب شدیم. امروز بیش از ۱4.5 میلیون دانش آموز داریم در حالی که 

شمار دانش آموزان در سال 57 حدود ۸ میلیون بود.
وی افزود: سرانه فضای آموزشی در سال 57 حدود ۱.44 متر مربع بود در 
حالی که امروز این سرانه 5.۱۸ متر مربع است. البته هنوز با نقطه مطلوب 

که ۸ متر مربع است فاصله داریم.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۶5 هزار مدرسه به شبکه ارتباطات 

متصل است اظهار کرد: در سال 57 حدود
3۸.۲ درصد دانش آموزان ما دختر بودند که امروز به بیش از 4۸ درصد 
آموزشی جزو  به فرصت های  برابری دستیابی  از حیث  رسیده است. 
کشورهای موفق بشمار می رویم.بطحائی افزود: در سال 57 جمعاً ۸300 
دانش آموز با نیازهای ویژه تحت پوشش بودند، اما امروز ۱53 هزار 
دانش آموز با نیازهای ویژه تحت پوشش قرار گرفته اند و اینها از مهمترین 

شاخص های کمی توسعه آموزش و پرورش است.
وی با بیان اینکه در سال 57 فقط ۲0 درصد نوآموزان به پیش دبستانی 
می رفتند اما امروز شمار نوآموزان پیش دبستانی به بیش از 70 درصد 
رسیده است گفت: کمتر کشوری در منطقه توانسته 70 درصد نوآموزان 

خود را تحت پوشش پیش دبستانی ببرد.
وزیر آموزش و پرورش افزود: نرخ گذر از ابتدایی به متوسطه اول از 74 
درصد در سال 57، امروز به نزدیک ۹7 درصد رسیده است. در سال 57 
تنها ۱.۲ معلمین مدرک لیسانس و باالتر داشتند که امروز به ۸0 درصد 
رسیده است. همه این عددها نشان دهنده آن است که در حوزه کمی رشد 
قابل توجهی داشته ایم. اما همچنان راه نرفته بسیاری وجود دارد و باید 
بویژه در استقرار عدالت آموزشی در جنبه های کیفی تالش بیشتری داشته 
باشیم.وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اثربخشی و جنبه های کیفی 
آموزش و پرورش موضوعی است که باید در دهه 50 انقالب بیشتر به 
آن توجه کنیم گفت: شروع حرکت در راستای اجرای سند تحول بنیادین 
به همین علت است.بطحائی افزود: انتظاراتی که از فارغ التحصیالن امروز 
مدارس وجود دارد با گذشته تفاوت کرده است. جامعه امروز ما و نسلی 
که دارد برای فردا آماده می شود با ۲0 سال پیش تفاوت پیدا کرده و باید 

خود را متناسب با این تغییرات بروزرسانی کنیم.
وی با بیان اینکه متناسب سازی و انطباق نظام آموزش و پرورش با 
نیازهای جدید کار بسیار سخت و دشواری است عنوان کرد: برخی 
عادت های ما اجازه تغییر را نمی دهد. کارهای خوبی را شروع کرده ایم. 
مدرسه باید به محیط دوم زندگی دانش آموزان تبدیل شود و آنها هنر 
زندگی کردن را بیاموزند.بطحائی افزود: بچه ها باید یاد بگیرند که زندگی 
باال و پایین و سختی و شیرینی دارد. آنها باید بدانند چگونه دست افتاده ای 
را در زندگی بگیرند. چنین مدرسه ای با این مختصات دیگر جای تمرین 
صرف محفوظات نیست. بنابراین روش ارائه برنامه های ما باید تغییر کند 
و مدرسه انعطاف بیشتری نشان بدهد. وزیر آموزش و پرورش با تاکید 
بر اینکه باید پاسخگویی مناسبی برای نیازهای فردی و اجتماعی دانش 
آموزان داشته باشیم عنوان کرد: در دوره ابتدایی کار را شروع کرده ایم و 
در حال برطرف کردن موانع موجود برای رسیدن به نقطه مطلوب هستیم. 
دانش آموزان ما باید مهارت ها و مسئولیت های اجتماعی را در مدرسه 

تمرین کنند. اینها فقط با گفتن و سخنرانی کردن اتفاق نمی افتد.

خبر

 تمهیدات پلیس برای شب 
عید و روزهای پایانی سال

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از تامین امنیت راهپیمایی 
۲۲ بهمن و مراکز خرید و تجاری در روزهای پایانی 

سال خبر داد.
خبری  نشست  حاشیه  در  رحیمی  سردار حسین   
دستگیری سارقان مسلح و عامالن فراری دادن یک 
مجرم از بیمارستان امام خمینی در مورد تمهیدات 
پلیس برای شب عید و روزهای پایانی سال گفت: 
از چند روز آینده طرح ویژه ما در مراکز خرید و 
تجاری آغاز خواهد شد و 350 راسته و مرکز را به 
صورت محسوس و نامحسوس با همراهی مأموران 
امنیت، پلیس  آگاهی و ..  پلیس پیشگیری، پلیس 
تحت پوشش قرار خواهیم داد.وی با بیان اینکه در 
این زمینه جلسات مختلفی نیز با دستگاه های مسئول 
داشته ایم، تصریح کرد: با اصناف و مدیران مجتمع های 
تجاری نیز جلساتی برگزار کردیم و گشت های ما نیز  
مخصوصا در ساعات خرید و پرتردد افزایش خواهند 
یافت. سردار رحیمی با بیان اینکه پس از پایان این 
طرح، اقدامات پلیس در نوروز آغاز خواهد شد، گفت: 
با آغاز سال نو، طرح نوروزی ما که مدل دیگر دارد 
و در تمام سطح شهر اجرا خواهد شد با بکارگیری 
جمع زیادی از نیروهای خودمان و گشت های پیاده 
در محالت اجرا خواهد شد. در این ایام تمرکز ما بر 
حفاظت از منازل مسکونی و جلوگیری از سرقت از 

منازل و موارد اینچنینی خواهد بود.
برای  پلیس  اقدامات  مورد  در  تهران  پلیس  رییس 
این  در  ما  اقدامات  گفت:  نیز  سوری  چهارشنبه 
خصوص از مدت ها قبل آغاز شده و تا کنون بیش از 
شش میلیون عدد انواع و اقسام موادمحترقه را کشف 
کرده ایم و چهار انبار بزرگ را نیز شناسایی و با عامالن 
آن برخورد کرده ایم. وی با بیان اینکه در این خصوص 
ماموران پلیس آگاهی، پلیس امنیت، پلیس پیشگیری و 
... حضور دارند، گفت: ماموران ما فضا را رصد می 
کنند، بر واحدهای صنفی نظارت دارند و توصیه های 
الزم به آنان داده شده است.  رییس پلیس پایتخت 
با بیان اینکه خانواده ها باید مراقب فرزندانشان باشند، 
ادامه داد: افرادی که اقدام به ساخت و ساز این مواد 
می کنند مجرم هستند. در حادثه اخیری که منجر به 
انفجار یک خانه شد نیز  افرادی که باعث انفجار شدند 

بعد از درمان تحت پیگرد قرار می گیرند.
وی درباره تمهیدات پلیس برای راهپیمایی ۲۲ بهمن 
نیز گفت: از روز ۱۲ بهمن ماه پلیس پوشش ترافیکی 
و انتظامی الزم برای تمامی مراسم ها در مراکز مختلف 
را انجام داده است. در این ایام ما نسبت به تامین امنیت 

مراسم ها اقدام خواهیم کرد.
سردار رحیمی با بیان اینکه هم افزایی نیز با عزیزان 
سپاه و بسیج داشتیم، تصریح کرد: برای راهپیمایی 
روز ۲۲ بهمن نیز از ساعت ۲۲ شب روز ۲۱ بهمن 
ماه تدابیر و تمهیدات ترافیکی ما آغاز خواهد شد که 
جزئیات آن اعالم می شود. رییس پلیس پایتخت ادامه 
داد: تمهیدات ترافیکی، انتظامی و امنیتی و اطالعاتی 
در مسیرهای راهپیمایی نیز با بهره گیری از توان پلیس 
پیش بینی خواهد شد و همه پای کار خواهند آمد تا 
امنیت راهپیمایی برای مردم در چهلمین جشن انقالب 

تامین شود.

خبر

کرد:  خاطرنشان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
امسال با تضمین دولت پنج هزار میلیارد تومان اوراق 
دولت  توسط  آن  توزیع  که  می شود  ارائه  مشارکت 
خواهد بود و با انجام آن، بخش اعظمی از مطالبات 

تأمین اجتماعی رفع می شود.
صبح  شریعتمداری  محمد  زمان،  پیام  گزارش  به 
شنبه ۱3 بهمن در دومین روز از دهه فجر با حضور 
کانون  و  کارگری  تشکیالت  مشترک  نشست  در 
بازنشستگی کارگران تأمین اجتماعی فارس به مطالبات 
سازمان تأمین اجتماعی از دولت اشاره و عنوان کرد: 
سال گذشته 50 هزار میلیارد تومان برای تهاتر پیش بینی 
شد.وی همچنین با تاکید بر اینکه عدم پرداخت بدهی 
دولت به واحدهای درمانی خارج از واحدهای ملکی 
کار خوبی نیست، اظهار کرد: اگر به موقع پرداخت ها 
انجام نشود، موجب بی اعتباری دفترچه ها خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: سازمان 
تأمین اجتماعی امروز 344 مرکز غیر ملکی درمانی 
دارد.شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود 
بیان کرد: بسیاری از شاخص های اقتصادی روند رو 
به رشد و افتخارآمیزی داشته اند اما شاخص دستمزد 

حداقل تغییرات را داشته که از این وضع راضی نیستیم.وی تصریح 
کرد: نمی توانم افتخار کنم که شاخص های اقتصادی غیرقابل باوری 
داشته ایم اما شاخص دستمزد از ابتدای انقالب تاکنون تفاوت کمی 

داشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تصریح بر این نکته که اگر 
بگوییم فاصله بین معیشت و حداقل درآمد منطقی است، حرف 
هزینه  فاصله  برابری  کاهش ۱4  با  کرد:  عنوان  است،  بی ربطی 
دهک های کم درآمد در کشور طی 40 سال گذشته مواجه بوده ایم.

شریعتمداری همچنین با بیان اینکه امسال باید یک جز ثابت در 
حداقل دستمزد عالوه بر حقوق ثابت اعمال شود، خاطرنشان کرد: 

از همه توانم برای کارگران با همراهی بهره می گیرم.
قرارداد موقت و کار موقت  با  اینکه دشمنی  بر  با تصریح  وی 
نداریم، عنوان کرد: اما برای کار دائم باید قرارداد دائم ایجاد شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از ظرفیت قانون کار 
استفاده کامل نشده و برخی آئین نامه های اجرایی با در مرحله اجرا 

قرار نگرفته و یا تصویب نشده است.
شریعتمداری از اعطای مصونیت اعضای شورای اسالمی در بیان 

دیدگاه ها استقبال کرد.
وی همچنین با بیان اینکه تشکلی ستادی با همراهی خود 
شد،  خواهد  تشکیل  خانوار  سرپرست  زنان  برای  زنان 
ایرانی توسط  از خانوارهای  میلیون  گفت: هم اینک سه 

زنان اداره می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سخت و 
زیان آور بودن بعضی مشاغل از جمله خبرنگاری گفت: 
موضوع  این  به  ورود  متقاضی  مشاغل  از  زیادی  تعداد 
مباحث  کار  حفاظت  فنی  عالی  شورای  در  که  هستند 

کارشناسی آنها انجام شده است.
شریعتمداری با بیان اینکه زیان آور بودن شغل آتش نشانی 
نیز چهار سال معطل بود که نهایتاً به تصویب رسید، گفت: 
سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری پیگیری می شود 

تا هرچه سریع تر به نتایج مطلوبی برسیم.
وی همچنین با تصریح بر اینکه دوره مدیریت مدیران ۸0 
ساله تمام شده است، گفت: مدیریت اجرایی در کشور 
توسط جوانان در حال انجام است و هیچ مدیر ۸0 ساله ای 
بازنشسته ای  نیز هیچ مدیر  نداریم. در وزارتخانه متبوع 

مشغول به فعالیت نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین ایجاد تشکل های 
کارگری را از دستاوردهای مهم انقالب ذکر و خاطرنشان کرد: اگر 
پیش از انقالب تشکل و سندیکایی تشکیل می شد که کاماًل هم 
مخفی بود، چهره ای ضد شاه پیدا می کرد اما امروز استان فارس 
مقام دوم در تشکیل شورای اسالمی کار را به خود اختصاص داده 
است.شریعتمداری با بیان اینکه مجموعه تشکل های کارگری که 
در ابتدای انقالب سازمان یافته هم نبودند، حضوری جدی در آن 
ایام داشتند، گفت: همراهی کارگران و بازنشستگان با انقالب طی 

این چهار دهه ستودنی است.

شریعتمداری:

 دوره مدیریت مدیران 80 ساله تمام شده است

طرح  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  زنان  فراکسیون  رئیس 
کودک همسری در بدنه اجتماع مطرح است، اکثریت فراکسیون 
زنان مخالف ازدواج کودکان زیر ۱3 سال هستند، حتی برخی 
از افراد که با این موضوع مخالفند و نمی توانند آن را بیان کنند، 
دلشان با ما است. پروانه سلحشوری اظهار کرد: با توجه به 
اینکه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و هنوز کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس رد طرح کودک همسری را به صحن 
علنی نداده است، بررسی این طرح به سال آینده موکول می 
شود و امسال دیگر برنامه ای نمی توان برای این طرح انجام داد.
وی اظهار داشت: به احتمال قوی از سال آینده طرح کودک 
همسری به صورت ویژه در مجلس شورای اسالمی بررسی 
خواهد شد، ما تالش خودمان را انجام می دهیم که این طرح 
را دوباره بررسی کنیم.  سلحشوری تصریح کرد: هنوز رد طرح 
توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به صحن علنی نیامده 
است. اما می توانیم حتی اگر این کمیسیون طرح را رد کند، آن 
را دوباره در صحن علنی مجلس بررسی کنیم. سلحشوری به 
راه اندازی کمپین هایی برای این موضوع اشاره کرد و اظهار 
داشت: وقتی این طرح را مطرح کردیم، یک فوریت آن رای 
آورد، باید همان زمان به صورت یک مطالبه جمعی مطرح می 
شد اما متاسفانه زمانی مطالبه شد که کمیسیون حقوقی و قضایی 

آن را رد کرده بود.

فراکسیون زانن مخالف ازدواج 
کودکان زیر 13 سال است

نیاز بیماران سرطان، هموفیلی و  خط تولید دو داروی مورد 
ام. اس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در البرز راه 

اندازی شد.
خط تولید این داروها که ویژه بیماران سرطانی، هموفیلی و ام. 

اساست توسط شرکت آریوژن فارمد راه اندازی شده است.
وزیر صنعت در حاشیه راه اندازی خط تولید این داروها در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه امروز جوانان این مرز 
و بوم با اراده و انگیزه به دستاوردهای بزرگی در حوزه دانش و 

فناوری دست یافته اند.
اندازی این خط تولید نمونه بارزی  رضا رحمانی افزود: راه 
از پیشرفت جوانانی است ک در سایه انقالب در مسیر تولید، 
تولید  در حوزه  و  برداشته اند  گام  وابستگی  رفع  و  صادرات 

داروهای استراتژیک نیاز کشور را تأمین می کنند.
این مسئول بیان کرد: البرز یکی از استان های برتر کشور در 
پیشرفت  است،  بنیان  دانش  صنعت  ویژه  به  صنعت  حوزه 
صنعت توأم با فناوری قطعاً زمینه پیشرفت و توسعه اقتصادی 
کشور را فراهم می کند که این استان در جهت تحقق این هدف 

تا کنون توانسته به موفقیت های بسیاری دست پیدا کند.
در ادامه مدیرعامل شرکت آریوژن اظهار کرد: با راه اندازی این 
خط افزایش ظرفیت تولید این دو دارو که ویژه بیمارانصعب 

العالج و سرطانی است تا پنج سال آینده تأمین می شود.

راه اندازی خط تولید داروهای 
بیماران صعب العالج 

رییس مرکز مدیریت آمار و اطالعات وزارت بهداشت از تکمیل 
پرونده الکترونیک سالمت شهروندی تا پایان سال خبر داد.

محمود تارا در یک برنامه رادیویی، پرونده الکترونیک سالمت 
نسخه  افزود:  و  دانست  بهداشت  وزارت  اولویت های  از  را 
شهروندی این پرونده، خدماتی را به مردم ارائه می دهد و باعث 
می شود مردم به اطالعات سالمت و سوابق آن دسترسی پیدا 
کنند و به خدمات دولت الکترونیک در حوزه سالمت دست 
پیدا کنند. وی با اشاره به اینکه بیمه و نسخه پیچی الکترونیکی 
از دیگر دستاوردهای پرونده الکترونیک سالمت است، تصریح 
از ۱۲0 هزار مرکز سالمت در کشور وجود دارد  کرد: بیش 
که اغلب این مراکز پرونده هایی را داخل خود دارند ولی در 
یک  در  باید  داده ها  همه  شهروندان،  سالمت  پرونده  حوزه 
پرونده واحد در کل کشور جمع آوری شود. تارا با بیان اینکه 
باید ۱50 هزار مرکز را به مرکز خوشه سالمت متصل کنیم، 
گفت: برای انجام این کار الزم است که زیر ساخت های مراکز 
آماده شود، امیدواریم تا پایان سال این اتفاق بیفتاد.. در ادامه این 
برنامه محمد نعیم امینی فرد -نایب رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس- با اشاره به چگونگی و چرایی اعطای پرونده 
الکترونیک به هر ایرانی گفت: با توجه به قانون برنامه پنجم و 
ششم توسعه، وزارت بهداشت مکلف به اجرای سیستم ارجاع 

است و پرونده الکترونیک نیز از اجزای آن است.

تکمیل پرونده الکرتونیک سالمت 
هشروندی ات اپیان سال

مفقودی
 حمل سالح شکاری به شماره سریال ۲3۹4۱۶3مربوط به سالح ساچمه زنی دو 
لول با شماره ۲4۸405متعلق به اقای حسن توحیدی کریمی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار

مفقودی 
سند کمپانی و برگ  سبز سواری پژو ۲0۶ مدل ۹4 با شماره پالک ۸5۸ق۲۸ ایران ۱0 
با شماره موتور ۱۶3b0۱44۲۹۶و شماره شاسی NAAP4۱FE۲FJ۲5۸0۸۸بنام 

بابل عذرا آب نیکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی 
با شماره  ایران ۸۲  با شماره شهربانی 4۲۹ن۲۱  برگ سبز سواری سایپا مدل ۹5 
رضا  بنام   NAS4۱۱۱00G34۸73۹۶ شاسی  شماره  و   M۱3  /5۶3۱30۹ موتور 

ابوالقاسم  پور برزگر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
با شماره موتور ۱0073۱۱3و  ماشین کمپرسی هینو مدل ۱35۶   کارت هوشمند 
شماره شاسی 0۱0۲۲۹و شماره پالک 53۱ع۹۶ ایران ۶۲ مفقود گردیده و از درجه 

 بابل اعتبار ساقط می باشد

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     :محسن گواهی کاخکی    ساکن ... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود .   
وقت رسیدگی        دادخواستی بخواسته       الزام به حضور در دفترخانه    باستناد    
دادخواست و ضمائم   به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه 7۶5/۹7شعبه   
ششم   ثبت و وقت دادرسی بروز سه شنبه   مورخ  ۹7/۱۲/۱4ساعت  ۱0/30صبح 
تعیین گردید. اینک بدرخواست    خواهان ولی جعفری   و دستور دادگاه)شورا( و 
باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری 
محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای بهروز دقت کار فرزند آقاجان     درخواستی که به شماره 75۱/۹7/ش  5 
حکمی،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان آقاجان دقت کار فرزند عباس بشماره شناسنامه  4  
صادره  از تنکابن   درتاریخ۲۸/ ۱۲/ ۹۱  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان     تنکابن  

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
 سیروس دقت کار فرزند متوفی

بهروز دقت کار فرزند متوفی
پروانه دقت کار فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه     پنجم حکمی   شورای حل اختالف تنکابن

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 
قانون   برابر  رای شماره ۱3۹7۶03۱۸۶030035۱۲- ۱3۹7/۹/5 هیات  موضوع  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
آقای کاظم  قلی پور  القانی  فرزند حسن  به شماره  شناسنامه ۱۹03  صادره  
از فومن  در قریه  نخودچر  در ششدانگ  یکباب خانه و محوطه  به مساحت  
۲0۲/۶5  متر مربع  پالک  فرعی  3۱۶۶  از اصلی  44  مفروز  مجزی  از پالک  74  
باقیمانده  از  اصلی  44  واقع در بخش  چهار رشت  خریداری  از مالک رسمی  
به منظور  اطالع  عموم   لذا    . آقای  محمود  پور یوسفی محرز گردیده  است 
مراتب  در دو نوبت  به فاصله  ۱5 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:5616– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/۱0/۲۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۱۱/۱4

رای شورا
 شماره  دادنامه :7۹4مورخ ۹7/۱0/۲7
شماره کالسه  پرونده : 53۱/۹7/ش 3

در خصوص  دادخواست آقای  محمود فاضلی ثانی        بطرفیت    احمد قادری      
، بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 34/۲50/000 ریال ، شورا  با توجه به مستندات  و 
دالیل  منضم دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خوانده پرونده   دلیلی 
بر رد خواسته خواهان  اقامه ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت 
تشخیص   و مستندا  به مواد5۲۲و5۱۹ و ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
به پرداخت مبلغ 34/۲50/000 ریال بابت اصل خواسته و 500/000 ریال  هزینه 
دادرسی    و خسارت تأخیر  و تأدیه از تاریخ  تقدیم دادخواست مورخه ۹7/7/30   
تا زمان پرداخت قابل محاسبه در واحد اجرای احکام مدنی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید .این رای غیابی  و قابل واخواهی در همین شور ا  و سپس۲0 

روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری  تنکابن می باشد.
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و ساختمانهای  قاضی  شعبه  سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

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 ۱3۹7۶03۱۸۶030043۹۶- ۹7/۱0/5 هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی خانم صغری 
خانزاده  خرطومی فرزند حسین  به شماره شناسنامه  5۸  صادره  از رشت  در قریه 
پستک در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر ساختمان  به مساحت  ۲۸3/۸5  متر 
مربع پالک فرعی  ۶47۲  از  اصلی  5۶  مفروز  مجزی شده  از پالک  54  از اصلی  
5۶  واقع  در بخش  چهار رشت  خریداری از مالک  رسمی  آقای حسین  خانزاده  
خرطومی محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به 
فاصله  ۱5 روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند 
مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  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:5648– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/۱0/۲۹ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۱۱/۱4

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 ۱3۹7۶03۱۸00۸003777 – مورخ ۱3۹7/۹/۲۶ هیات  اول/   
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد   دوم موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  
بالمعارض متقاضی خانم رقیه  یگانه  چافجیری فرزند  حسن  بشماره  شناسنامه  
۹ صادره از رودسر  در ششدانگ  یک  قطعه  زمین  مشتمل  بر بنای  احداثی  به 
مساحت ۲54/74  متر مربع  به شماره  پالک  5445  فرعی  قسمتی  از قطعه  ۸53  
تفکیکی  از سنگ ۸4  اصلی  واقع  در قریه  چافجیر  بخش  ۲۹ گیالن  خریداری  
از مالک  رسمی  ) بنیاد مستضعفان( محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  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.
1035- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/۱0/30 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۱۱/۱4

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  به  شماره۱  شناسنامه  دارای  خرمی  چم  ایزدی  فاطمه  خانم 
نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  ش۱س    ۹70705 کالسه 
به شناسنامه شماره  وچنین توضیح داده که شادروان نرگس چهل گردی سامانی 
۱۲۶۸ درتاریخ۱3۹7/۱0/۲0 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱  اله مراد ایزدی  به شماره ملی  4۶۲۲۸۸340۶ فرزند ذکور   

۲ فاطمه ایزدی چم خرمی به شماره ملی  4۶۲۲۸۶۶3۱5 فرزنداناث    
3 ماه پیکر ایزدی چم خرمی  به شماره ملی  4۶۲۲۹4۲7۹۸ فرزنداناث    
4 فرنگیس ایزدی چم خرمی به شماره ملی  4۶۲0۸4۲435 فرزنداناث    

5 سرور  ایزدی چم خرمی به شماره ملی 4۶۲30۱۱003  فرزنداناث    
۶ ایران  ایزدی چم خرمی  به شماره ملی 4۶۲0۸4۲۱۲5   فرزنداناث وال غیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

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

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای الیاس یوسفی باارائه دوبرگ استشهادیه برابر شماره 4۹۲3۱ که به تایید دفتر 
۹4 کردکوی رسیده است ادعا نموده که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین که 
در آن احداث بنا شده است به مساحت ۱۸۱متر مربع دارای پالک 3۱50 فرعی از 
۲ اصلی واقع در بخش ۲ کردکوی ذیل ثبت ۶55۹ دفتر۲4 صفحه ۱۸۶ که به نام 

آقای الیاس یوسفی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردید . 
به علت جابجایی مفقود شده و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی  ازاین رو دراجرای ماده ۱۲0 اصالحی  است 
گردد تاهر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله دیگری انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف ده روز ازتاریخ آگهی اعتراض کتبی خود 
را به این اداره اعالم نماید در غیر این صورت بعد از انقضای مدت مذکور برابر 

مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
سیروس اریافر - رئیس ثبت اسناد امالک کردکوی  

م.الف:۹7/۲۱5  تاریخ انتشار ۹7/۱۱/۱4

رونوشت آگهی حصروراثت
دادخواست  به شرح    ۱5۱ شناسنامه شماره  دارای  سامانی   کبیری  خانم سوسن 
به کالسه ۹707۱۲  ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان عبدالوهاب کبیری سامانی   به شناسنامه شماره 
حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  دراقامتگاه  درتاریخ۱3۹7/۹/۲۱   ۱۱۶

الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱ـ صنم باقرزاده سامانی  فرزند علی   به شماره ملی 4۶۲۲773۲۹5  زوجه دایمی 

۲ـ سیاوش کبیری سامانی  به شماره ملی 4۶۲3۲۹۹554 فرزندذکور
3ـ عبدالحمیدکبیری سامانی  به شماره ملی 4۶۲30۱۱34۸ فرزندذکور

4ـ مژگان کبیری سامانی  به شماره ملی 4۶۲3۱0۲۶45 فرزنداناث
5ـ سوسن کبیری سامانی  به شماره ملی 4۶۲30507۱۸ فرزنداناث وال غیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

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

آگهی حصروراثت
ازاهواز  ۱0۹03صادره  بشناسنامه  پدرمجید  نام  حردانی  زاده  حسن  سالم  آقای 
که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
درتاریخ  اهواز  بشناسنامه40۶7صادره  حردانی  زاده  مجیدحسن  مرحوم  شادروان 
۹7/۱0/۱۹دراهوازاقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز ۱- متقاضی با مشخصات 
فوق۲- حبیب حسن زاده حردانی بشناسنامه 37صادره اهواز3-عباس حسن زاده 
حردانی بشناسنامه ۱۸5صادره اهواز4-علی حسن زاده حردانی بشناسنامه35صادره 
اهواز)فرزندان  بشناسنامه۱0۱3صادره  حردانی  زاده  حسن  اهواز5-احمد 
ذکورمتوفی(۶- جمیله حسن زاده حردانی بشناسنامه753۸صادره اهواز7-معصومه 
حردانی  زاده  حسن  اهواز۸-کوکب  ۹73۶صادره  بشناسنامه  حردانی  زاده  حسن 
بشناسنامه ۱53۲۲صادره دشت آزادگان )فرزندان اناث متوفی(فقط والغیربرحسب 
درخواست شماره ۹707۲۱تقدیمی به شعبه 35شورای حل اختالف اهوازمی باشد. 
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
شوراتقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. 
قاضی شعبه35شورای حل اختالف اهواز
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صادرات 1.31 میلیون بشکه ای نفت 
ایران به آسیا در سال 2۰18 

4 خریدار برتر نفت ایران در آسیا_چین، هند، ژاپن 
و کره جنوبی_ در کل ۱.3۱ میلیون بشکه در روز در 
۲0۱۸ از ایران نفت وارد کردند که ۲۱ درصد نسبت به 
سال قبل پایین تر بود . به گزارش زمان به نقل از تسنیم، 
واردات نفت خام ایران توسط چهار خریدار برتر آسیا 
در بحبوحه تحریم های آمریکا علیه ایران به پایین ترین 
حد طی 3 سال در ۲0۱۸ رسید ولی چین و هند در 
دسامبر پس از گرفتن معافیت از واشنگتن واردات از 

ایران را از سر گرفتند .
4 خریدار برتر نفت ایران در آسیا_چین، هند، ژاپن 
و کره جنوبی_ در کل ۱.3۱ میلیون بشکه در روز در 
۲0۱۸ از ایران نفت وارد کردند که ۲۱ درصد نسبت 
به سال قبل پایین تر بود . این مقدار پایین ترین حد از 
یک میلیون بشکه سال ۲0۱5 بود، زمانی که دور قبلی 
تحریم ها علیه ایران باعث سقوط خرید نفت از ایران 
شده بود . آمریکا نوامبر گذشته تحریم ها علیه ایران را 
دوباره وضع کرد و هدفش  مذاکره در مورد یک قرارداد 
اتمی جدید با ایران است. آمریکا قصد دارد صادرات 
نفت خام ایران را به صفر برساند .واردات نفت ایران 
توسط آسیا به صورت ماهانه در ماه دسامبر با غاز خرید 
چین و هند پس از دریافت معافیت از آمریکا ، بعد 
از سه ماه افزایش یافت و به 7۶۱5۹3 بشکه در روز 
رسید. مهلت این معافیت ها ۱۸0 روز است . ریکاردو 
فابیانی تحلیلگر انرژی گفت:» ما انتظار داریم صادرات 
نفت ایران به آسیا در حدود ۸00 هزار بشکه در روز تا 
انتهای مهلت معافیتها در ماه مه ثابت بماند« . در دسامبر، 
واردات چین از ایران برای اولین بار طی سه ماه به 500 
هزار بشکه در روز رسید در حالی که واردات هند به 
بیش از ۲۲ هزار بشکه در روز رسیده بود . ژاپن و کره 
جنوبی هیچ نفتی از ایران در دسامبر وارد نکردند چون 
هنوز در حال حل و فصل مشکالت مربوط به پرداخت 
و کشتیرانی بودند. این کشورها در ماه جاری خرید 
نفت از ایران را آغاز کردند . طی این دوره ۱۸0 روزه 
، چین می تواند تا 3۶0 هزار بشکه در روز نفت ایران 
را وارد کند، در حالی که واردات هند از ایران 300 
هزار بشکه در روز خواهد بود. کره جنوبی هم تا ۲00 
هزار بشکه میعانات گازی از ایران وارد خواهد کرد . 
فابیانی گفت:» پس از ماه مه، همه چیز بستگی به تصمیم 
دولت آمریکا دارد که در حال حاضر کامال مبهم است 
. به نظر میرسد معافیت های قبلی تمدید شوند، گرچه 
شایعاتی هم وجود دارد که کاهش زیادی در مقدار این 
معافیت ها به وجود خواهد آمد «. شرکت نفت ایندین، 
بزرگترین پاالیشگاه هند به دنبال قراردادی ساالنه برای 
خرید نفت خام آمریکا است و می خواهد برای احتیاط 

گزینه های خرید نفت خود را گسترش دهد .

خبر

مخالفان زنگنه چه می خواهند؟ 
*پروانه مافی
 نماینده تهران و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

از اساس نمایندگان مخالف دولت به دنبال تضعیف آن هستند و رویکردشان 
به مسائل دولت منفی است، به همین جهت هر چه وزیران قوی تر باشند، 
بیشتر مورد هجمه این افراد قرار می گیرند. این مخالفان رویکردشان به مسائل 
کشور متفاوت با نمایندگان موافق دولت و خود دولت است و آن چیزی را که 
دیگران سفید می بینند، آنها سیاه می بینند. روز چهارشنبه هفته گذشته 7۲ نفر از 
نمایندگان اصولگرای ما در مجلس شورای اسالمی نامه ای به سران قوا نوشتند 
که در آن با نادیده گرفتن فعالیت های آقای زنگنه، وزیر محترم نفت خواستار 
تغییر مدیریت این وزارتخانه شده بودند. بر همین اساس بر خود واجب دانستم 
که چند نکته را در این مورد متذکر شوم. اول اینکه به گواه بیشتر کارشناسان 
و متخصصان، آقای زنگنه را می توان یکی از وزرایی دانست که در دور اول 
و دوم دولت روحانی بهترین عملکرد را داشته است و حتی اصولگرایان نیز 
فردی را نمی شناسند که در این حوزه از تخصص و عملکرد ایشان برخوردار 
باشد. پس چه می شود که عده ای از همکاران ما در مجلس که عموما هم از 
نمایندگان جبهه پایداری هستند در مخالفت با این اتفاق نظر، به سران قوا نامه 
می نویسند. به نظر علت را می توان در مخالفت ذاتی این افراد با فعالیت های 
دولت و در پی آن منافع ملی و نگاه های جناحی و شخصی آنها جست وجو 
کرد. این نمایندگان در ابتدای آغاز به کار دولت و انتخاب آقای زنگنه، بدون 
اینکه عملکردی وجود داشته باشند با ایشان مخالف بودند و روش های ایشان 
را در وزارت نفت نمی پسندیدند. در ثانی، دولت قطعا خط مقدم مقابله با 
تحریم هاست و سیاست هایی را که در مجموعه دستگاه های اجرایی کشور 
پی ریزی می کند این است که با تحریم ها مقابله کند. این ابتدایی ترین وظیفه 
دولت است، زیرا اگر قرار باشد تحریم ها به بخشی آسیب بزند، نخستین بخش 
خود دولت خواهد بود، پس دولت یا وزارت نفت چرا باید بخواهد علیه 
خودش کار کند؟ کدام عقل سلیمی با دست خود خودش را در معرض خطر 
قرار می دهد؟ بنابراین هیچ فرد یا گروهی نمی تواند ادعا کند که دلش بیشتر از 
دولت برای دولت می سوزد. اما وقتی گروهی پیدا می شوند که چنین ادعایی را 
مطرح می کنند باید به نیت آنها شک کرد، بنابراین خیلی ساده می توان فهمید که 
این اقدام دوستان ما که عمدتا در جهت خالف همدلی و همسویی همگانی 
برای مبارزه با تحریم هاست، از کجا نشأت می گیرد و آنها به دنبال چه هستند. 
ما تجربه یک دوره تحریم و مقابله با تحریم ها را در سال های ۹۱، ۹۲ داشته ایم؛ 
دوره ای که بعدا معلوم شد چه سوء  استفاده های مالی در آن صورت گرفته 
است. این بزرگواران به دنبال همان روش ها برای دور زدن تحریم ها هستند. 
اینها حتی در مسئله حیاتی مقابله با تحریم ها نیز به دنبال سهم خواهی هستند. 
اما آقای زنگنه به دنبال دور زدن تحریم ها از راه های درست است و حاضر 
نیست که به روش های غلط گذشته تن دهد، بنابراین وقتی این اقدام های 
پیشگیرانه وزیر نفت با روش های عده ای دیگر همسو نیست، دست به تخریب 
می زنند، پس برای مقابله درست با تحریم های خارجی و داخلی، دولت باید 
روش صحیح خودش را ادامه دهد و توجهی به سنگ اندازی ها نکند. این 
نمایندگان در مجلس تعدادشان زیاد نیست، به همین دلیل دست به اقدام های 
پرسروصدا می زنند، زیرا اگر قرار باشد به صورت قانونی در مجلس شورای 
اسالمی اقدامی صورت دهند، اکثریت نمایندگان با آنان همراهی نخواهند کرد. 
البته همه مجالس دنیا اقلیت و اکثریتی دارند و گروهی که اقلیت هستند برای 
رسیدن به اهداف شان به راه های دیگری متوسل می شوند، اما در کشور ما گاهی 
غلظت این موضع گیری ها بیشتر از حد معمول می شود و این اصرارها اذهان را 

به این سو می برد که نکند پای منافع شخصی و جناحی در میان باشد.

یادداشت

مدیرعامل شرکت ملی گاز پیش بینی کرد که تا 
پایان امسال 3 هزار روستا به شبکه گاز متصل 
شوند و این رقم انقالبی در گازرسانی به شمار 

می آید که تاکنون بی سابقه بوده است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، حسن 
بهره برداری  آیین  تربتی صبح دیروز در  منتظر 
از خط لوله انتقال گاز تربت حیدریه - کاشمر 

یعنی  است،  تکریم  سن  سالگی،   40 گفت: 
دیگر نمی توان اشتباه خود را به پای بی تجربگی 
گذاشت، بنابراین اکنون باید با تدبیر و اندیشه 
به  گاز  آنکه  از  پیش  افزود:  کنیم.وی  حرکت 
دست هر خانوار برسد در هر سال ۲ هزار لیتر 
نفت سفید از سوی هر خانواده مصرف می شود 
که قیمت جهانی آن حدود ۱0 تا ۱۲ میلیون تومان 

است، اما پس از رسیدن گاز به دست هر خانوار، 
مصرف گاز به میزان ۲ هزار 500 مترمکعب در 
سال می رسد که قیمت جهانی آن 5 میلیون تومان 
است، یعنی هر خانوار در هزینه های ساالنه خود 

5 میلیون تومان صرفه جویی  خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: استفاده 
بند )ق( تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱3۹3  از 
زمینه ساز آن شد تا با رسیدن گاز به صنایع و 
خانواده ها از گازوئیل و نفت سفید صرفه جویی 
شده استفاده کنیم و از محل فروش آنها روستاها 
و صنایع بعدی را گازرسانی کنیم که این کار 
همان درایت 40 سالگی پیروزی انقالب اسالمی 
درباره  گاز  امور  در  نفت  وزیر  است.معاون 
در  »نسر«  کرد:  عنوان  نسر  شهر  به  گازرسانی 
لغت به جایی اطالق می شود که واقعا سرد است. 
من خوشحالم که امروز منطقه ای را گازرسانی 
کردیم که به گرمای گاز نیاز داشت؛ شرکت ملی 
گاز ایران افتخار دارد که در 40 سالگی پیروزی 
انقالب اسالمی مراحل نهایی گازرسانی شهری و 

روستایی را طی می کند.
وی گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان امسال 3 
هزار روستا به شبکه گاز متصل شوند که این 

رقم انقالب گازرسانی است و تاکنون بی سابقه 
با  ایران  بوده است.مدیرعامل شرکت ملی گاز 
بیان اینکه امیدواریم که با تدابیر خوب نمایندگان 
خدمات  بتوانیم  اسالمی  شورای  مجلس 
ارائه دهیم، گفت: صنعت  به مردم  را  مطلوبی 
گاز انقالبی ترین صنعت است که مردمی ترین 

خدمات را ارائه می کند.
آیین بهره برداری رسمی از خط لوله انتقال گاز 
تربت حیدریه - کاشمر، آغاز عملیات اجرایی 
حیدریه،  تربت   - دیزباد  گاز  انتقال  لوله  خط 
بهره برداری رسمی از گازرسانی به شهر سمیع آباد، 
۱۱3 روستا، ۱7۱ واحد تولیدی و صنعتی و دو 
ایستگاه تقلیل فشار گاز و آغاز عملیات اجرایی 
گازرسانی به ۹۲ روستا، ۹34 واحد تولیدی و 
صنعتی و ۱۲ ایستگاه تقلیل فشار گاز هم اکنون 
در شهر نسر از توابع تربت حیدریه با حضور 
حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز 
خراسان  استاندار  رزم حسینی،  علیرضا  ایران، 
رضوی، محمدرضا عصمتی، امام جمعه تربت 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و  حیدریه، 
جمعی از مسئوالن استان خراسان رضوی برگزار 

شد.

معاون وزیر نفت در امور گاز خبرداد:

اتصال 3 هزار روستا به شبکه گاز، انقالبی در گازرسانی 

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     :سید مرتضی اطیابی   ساکن ... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود 
باستناد     بر ثبت    اعتراض  .   وقت رسیدگی        دادخواستی بخواسته       
دادخواست و ضمائم   به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه 554/۹7شعبه   
ششم   ثبت و وقت دادرسی بروزشنبه   مورخ  ۹7/۱۲/۱۸ساعت  ۹ صبح تعیین 
انقالب اسالمی  و دستور  بنیاد مستضعفان  اینک بدرخواست    خواهان  گردید. 
دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  
ظرف  میشود.  ابالغ  بشما  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  محلی  سراسری  ابالغ 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر 
این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت 
عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی 

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

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

آقای محمدمرادی فرزندعزیزمراددرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
قلعه  به  معروف  ۱3کرمانشاه  بخش  در  واقع  اصلی جوانرود  یک  از  فرعی  پالک 
جوانرودکه از آقای محمدسلیمی خریداری درخواست سند مالکیت نموده و پرونده 
نیز تحت کالسه۹7-۶۱ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
  ۹7  /۱0  /۱3 ۱3۹7۶03۱۶00700۱0۹۸مورخ  شماره  رأی  برابر  رسیدگی  از  پس 
حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه به مساحت ۹5/۸0متر مربع به نام آقای 
محمدمرادیصادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای رستم وکیلی و 
علی رستمی و غیرهمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود 
انتشار نوبت  تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم دارند تا به 
دادگاه 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 آقای محمدمرادیصادرخواهد نمود. صدور 

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

تاریخ انتشار اول۱4 / ۱۱/ ۱3۹7 تاریخ انتشار دوم۲۹/ ۱۱/ ۱3۹7

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره ۱3۹7۶03۱۸0۲000۲354 -۹7/۸/۲4 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 حمید فرج زاده  فرزند منصور بشماره  شناسنامه  354 صادره  از رودسر  و 
کد ملی ۶3۱۹4045۹0 بصورت  ششدانگ  یک باب خانه  و محوطه  به مساحت 
۲0۸/۸0 متر مربع  پالک ۲43 فرعی  ۱۶0  اصلی مفروز  و مجزی شده از ۲۱۹ 
فرعی از اصلی مذکور واقع  در قریه چماقستان بخش  ۲۹  گیالن  خریداری  از 
مالک  رسمی رحمن اسمعیلی سالکجان محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  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.
1049- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/۱0/30 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۱۱/۱4

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

اول/  هیات    ۱3۹7/۹/۲7 مورخ   –  ۱3۹7۶03۱۸00۸0037۸۱ شماره  رای   برابر   
فاقد   اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف  وضعیت   تعیین   قانون   دوم موضوع  
سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  
بالمعارض متقاضی  خانم  روشن  ولی  پور  فرزند  بالل  بشماره شناسنامه  ۱۱ 
صادره  از کوثر  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  بنای احداثی  به مساحت 
440/5۱  متر مربع  به شماره پالک ۱۲۲  فرعی  قسمتی  از قطعه  3۹  تفکیکی  از 
55 اصلی  بخش  ۲۹ گیالن  خریداری  از مالک رسمی سازمان  اموال  و امالک  ) 
بنیاد  مستضعفان  انقالب  اسالمی (محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  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.
1046- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/۱0/30 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۱۱/۱4

شورای حل اختالف
شماره پرونده:45۸-۹-۹7  حوزه ۹ شورای حل اختالف شهرستان ورامین 

شماره و تاریخ دادنامه :5۸۸- ۹7/۱0/۱۹
شهید  کوی  ۱5خرداد  خ  ورامین  حیدری   هداوند  :صغری  ها  /خواهان  خواهان 

حسینی منزل عباس توکلی پ ۸ با وکالت حسین فشانجردی
خوانده /خواندگان :۱-محمد ۲-رسول 3-فاطمه 4- فردوس 5-اعظم ۶- محمود 
7- علی تا شماره ۶ همه آزره گران و شماره 7 توکلی امین همگی  مجهول المکان 
درتاریخ ۹۱/۱0/5 جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به تصدی امضاء کنندگان 
ذیل تشکیل است.پس از مالحظه اوراق ومحتویات پرونده و نظر مشورتی اعضاء 
ادامه رسیدگی را الزم ندانسته ،شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان /خواهان ها :صغری هداوند حیدری  
فرزند –فرزندان :علی حسین  به طرفیت خوانده /خواندگان :۱-محمد آزره گران 
۲-رسول آزره گران 3-فاطمه آزره گران 4-فردوس آزره گران 5-اعظم آزره گران 

۶-محمود آزره گران 7-علی توکلی امین
مبلغ  روز  نرخ  به  ۶30000ریال  مبلغ  به  القباله  فی  ما  مهریه  مطالبه  خواسته  به 
شکوه  توکلی  به  فامیلی  نام  که  آزرگران  عباس  مرحوم  ورثه  از  ۸۹۶7۲7۲7ریال 
انتقال یافته است به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل  با لحاظ 
،کارت  خواهان  ابرازی  ،مستندات  پرونده  ،محتویات  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه 
شناسایی، و اینکه خوانده /خواندگان  دفاع موجه وموثری در قبال دعوی مطروح  
به عمل نیاورده است/با وصف ابالغ جهت دفاع حاضر نشده و الیحه ای ارائه نداده 
است –ادعای خواهان /خواهان ها  را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸و 5۱50 
قانون آیین دادرسی را در امور مدنی و مواد ۱۱۸۲ حکم به محکومیت خوانده /
خواندگان  به پرداخت مهریه یا فی القباله به مبلغ ۶30000 ریال به نرخ روز مبلغ 
شکوه  توکلی  به  فامیلی  نام  که  آزرگران  عباس  مرحوم  ورثه  از  ۸۹۶7۲7۲7ریال 
انتقال یافته است به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل  و پرداخت 
مبلغ ۱۱۲0000 ریال بابت هزینه دادرسی ،حق الوکاله و... در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید  رای صادره غیابی بوده  و ظرف مدت ۲0 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این حوزه می باشد. م-الف :۱775 خ
قاضی مشاور حوزه 9 شورای حل اختالف ورامین 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم حلیمه خاتون  عرب دشتی دارای شناسنامه شماره ۲۹4  به شرح دادخواست 
به کالسه ۹70۶۹3  ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
به شناسنامه شماره ۱  وچنین توضیح داده که شادروان سیروس گنجعلی دشتی  
درتاریخ۱3۹7/۱0/۱5 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به :
۱ علی گنجعلی دشتی فرزند غالمحسین  به شماره ملی 4۶۲۲770۶44  پدر  
۲ رقیه طاهری چمکاکائی فرزند سیدطاهربه شماره ملی 4۶۲۲۸۱0۶70 مادر 

3 حلیمه خاتون عرب دشتی فرزند حسینقلی به شماره ملی 4۶۲0۸455۹0 زوجه 
دائمی 

4 سیاوش گنجعلی دشتی به شماره ملی 4۶۱04۲۸۶۲۸ فرزندذکور 
5 ابوالفضل گنجعلی دشتی به شماره ملی ۱۲7447۸073 فرزندذکور 

۶ سوسن گنجعلی دشتی به شماره ملی 4۶۱05۶047۱ فرزنداناث وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد 

شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مهوش نجفی حاجی الوانی دارای شناسنامه شماره ۱03 به شرح دادخواست 
به کالسه ۹7070۶  ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
وچنین توضیح داده که شادروان علی ضامن بهرامی سامانی به شناسنامه شماره ۱45 
درتاریخ۱3۹۶/۱۱/۶ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
۱-جهان شهاب سامانی فرزند ابراهیم به شماره ملی 4۶۲۲7۹۹3۱7 زوجه دایمی  

 ۶۲0۹50۲۸57 ملی  شماره  به  کوچکعلی  فرزند  الوانی  حاجی  نجفی  ۲-مهوش 
زوجه دائمی 

3-شهرام بهرامی  سامانی به شماره ملی 4۶۲0۸۹۶۶75 فرزند ذکور 
4-بهنام  بهرامی سامانی به شماره ملی4۶۲3۲۱۲475 فرزند ذکور

5-فریدون بهرامی سامانی به شماره ملی 4۶۲304۹7۲۸ فرزند ذکور
۶-افسانه بهرامی سامانی به شماره ملی 4۶۱0۱3۹۶۹3  فرزند اناث

7-اعظم بهرامی سامانی به شماره ملی 4۶۲3۶3۲۲45 فرزند اناث
۸-مهناز بهرامی سامانی به شماره ملی 4۶۲۲۹۸۹۲۶3 فرزند اناث 
۹-شهناز بهرامی سامانی به شماره ملی4۶۲0۸۹5۶3۶  فرزند اناث 

۱0-مریم بهرامی سامانی به شماره ملی 4۶۱04۹۹57۶  فرزند اناث 
۱۱-اکرم بهرامی سامانی به شماره ملی 4۶۲3۲5۱5۹4  فرزند اناث وال غیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد 

شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

متن آگهی
بدین وسیله آگهی وقت رسیدگی به تاریخ ۹7/۱۲/۱۸ ساعت ۱0صبح به کالسه 
پرونده ۹70۶05  شورای حل اختالف شعبه ۲ شهرستان سامان خواهان عنایت اهلل 
عرب فرزند ولی اهلل بطرفیت بهمن عابدینی  به آدرس مجهول المکان به خواسته 
الزام به  تنظیم سند خودرو پژو به شماره ۱۱ ح ۲7۸/4۱ با نضمائم  کلیه هزینه 
دادرسی وخسارت تاخیرتادیه دراین شوراثبت گردیده وباعنایت به مجهول المکان 
بودن خوانده مراتب جهت یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شود تا 

به همراه یک نسخه به این شورا ارسال گردد. 
اعظم فرجی چمزینی ـ مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف شماره 2 سامان  

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 ۱3۹7۶03۱۸00۸0037۱4 – مورخ ۱3۹7/۹/۲4 هیات  اول/   
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد   دوم موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  
بشماره   سید  محسن   فرزند   دیلمی  علی سعیدی   آقای   متقاضی   بالمعارض 
شناسنامه  ۱44۶  صادره از  الهیجان  در ششدانگ  یکباب  خانه  و محوطه  به 
مساحت ۱۸۱/70  متر مربع  به شماره  پالک  5457  فرعی  قسمتی  از قطعه  70  
تفکیکی  از  سنگ  ۸4  اصلی  واقع در  قریه  چافجیر بخش  ۲۹ گیالن  خریداری  
بنیاد  مستضعفان (محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع   از مالک رسمی ) 
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  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.
1053- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/۱0/30 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۱۱/۱4

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
برابررأی شماره ۱3۹7۶033۱0۱0004۱7۲هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه حکیم آبادیان 
اشکذر فرزندعلی اکبر  به شماره شناسنامه 37۸5کد ملی 55۱۹4۶۸۱33 صادره از 
اشکذر )یزد( در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مساحت ۱۹۶مترمربع 
سهم  از  مربع  ۸۱/5۹متر  مساحت  میزان  اصلی ضمنا   ۱۶3 از  فرعی   434۶ پالک 
خانم مهرنوش رضائی به استثناء بهاء ثمن اعیان می باشد آدرس واقع درفردیس 
خیابان ۲۹غربی بعداز فضای سبز کوچه دی پالک ۱۹۱3خریداری از مالک رسمی 
اشرف احمدیان ، مهرنوش رضائی ، محمدعلی رضائی سمنان محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 روز آگهی می شود. 
داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی 
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 
خواهد  صادر  مالکیت  سند  مقررات،  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت 

شد.م/الف ۱۲۶0  ک 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹7/۱۱/۱4 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹7/۱۱/۲۹

محمد سلیمانی رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

کالسه پرونده :۹۹۱/54/۹7
وقت رسیدگی :۹7/۱۲/۱۱ ۸:30 صبح 

خواهان :بهاره لحافی 
خوانده :محسن مومنی 
خواسته :مطالبه طلب 

خواهان دادرسی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
در خواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود .نا خوانده از تاریخ 
نشر اخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م.الف ۱7۹۹خ
مدیر دفتر شعبه 4 شورای حل اختالف 

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
اول  هیات    ۱3۹7/7/۱۸ مورخ   – رای  شماره ۱3۹7۶03۱۸0۱۶0007۲۸  برابر   
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  هوشنگ اسمعیلی نیاسان فرزند جبار به شماره  شناسنامه 
۲ صادره  از رحیم آباد به شماره ملی ۶3۱۹۹۲7۶4۱ در ششدانگ یک قطعه  زمین  
مشتمل  بر بنای  احداثی ) ساختمان( به مساحت ۲0۸/۲۲ متر مربع  پالک ۸۱4 
فرعی از ۱73 اصلی  مفروز  ومجزی  شده از پالک – فرعی  از ۱73  اصلی  واقع  
در قریه  ترشکوه خریداری  شده  از مورد نسق مالک رسمی آقای حسن رحیمی 
طول الت محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  
به  فاصله  ۱5  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.
1033- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹7/۱0/30 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹7/۱۱/۱4

لوله گذاری دریایی طرح توسعه فاز 1٣ پارس جنوبی تکمیل شد 

جانشین مدیر پروژه خطوط لوله دریایی فاز ۱3 پارس جنوبی از اتمام 
عملیات لوله گذاری دومین خط درون میدانی انتقال گاز ترش عرشه 
اقماری ۱3C به سکوی اصلی ۱3A خبر داد و گفت: با پایان این عملیات، 

لوله گذاری دریایی طرح توسعه فاز ۱3 تکمیل شد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، محسن عزیزی اظهار 
کرد: به این ترتیب طول خطوط لوله دریایی انتقال گاز ترش در پارس 

جنوبی به بیش از 3 هزار کیلومتر رسید.
وی به آغاز این عملیات از پنجم بهمن ماه در بستر خلیج فارس اشاره کرد 
و گفت: لوله گذاری خط فرعی درون میدانی این بخش به طول ۶ کیلومتر 

و در شرایط سخت دریایی پس از ۹ شبانه روز با رعایت دستورعمل های 
زیست محیطی و عملیاتی با موفقیت پایان یافت.

جانشین مدیر پروژه خطوط لوله دریایی فاز ۱3 پارس جنوبی هدف 
از احداث این خط لوله را تکمیل زنجیره انتقال گاز ترش از مخزن تا 
پاالیشگاه فاز ۱3 عنوان کرد و گفت: با پایان لوله گذاری این بخش، کل 

خطوط لوله دریایی فاز ۱3 به طول تقریبی ۲00 کیلومتر تکمیل شد.
به گفته عزیزی، به منظور کاهش ریسک احتمالی آسیب دیدگی یا شکستن 
لوله ها در حین بهره برداری، نظارت و بازرسی فنی مستقیم بر کل خطوط 
رویه های  و  دستورعمل ها  تازه ترین  با  مطابق  طرح،  این  دریایی  لوله 

استاندارد انجام شد.
با  افزود:  طرح  این  پیمانکاران  و  کارفرما  تیم  از  قدردانی  ضمن  وی 
میلیون   5۶ روزانه   ،۱3 فاز  دریایی  لوله  خطوط  از  کامل  بهره برداری 
مترمکعب گاز برای فرآورش و شیرین سازی به تاسیسات خشکی طرح 
میلیون  تولید روزانه 5۶  فاز ۱3با هدف  توسعه  ارسال می شود. طرح 
مترمکعب گاز غنی، 75 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و 
ساالنه یک میلیون و ۱00 هزارتن گاز مایع و یک میلیون تن گاز اتان به 

بهره برداری خواهد رسید.

مسئول همکاری های بین الملل نفت و گاز 
هند گفت :» ما در حال مذاکره با آمریکا در 
انرژی شامل معافیت  با  مورد مسائل مرتبط 
ادامه  روند  این  ایران هستیم.  تحریم های  از 

دارد«.
بر اساس این گزارش، هند در حال مذاکره 
با آمریکا برای تمدید معافیت از تحریم های 
این تحریم ها بر صادرات نفت  ایران است. 

ایران اعمال شده است .
هند دومین مشتری بزرگ نفت ایران پس از 
چین است که خرید نفت از ایران را کاهش 
داده ولی تصمیمی برای قطع کامل واردات 

نفت ایران نگرفته است .
سانجای سودهیر، مسئول همکاری های بین 
در حال  ما   «: هند گفت  گاز  و  نفت  الملل 
با  مرتبط  مسائل  مورد  در  آمریکا  با  مذاکره 
ایران  تحریم های  از  معافیت  شامل  انرژی 

هستیم. این روند ادامه دارد «.

مذاکرات هند برای متدید 
معافیت از تحریم  نفیت
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 آغاز ساز و کار مالی اروپا، نمایش قدرت ایران
 در جهان

* مونا مشهدی رجبی    
راه اندازی کانال مالی اروپا برای ایران را حاال برخی کارشناسان تغییر نقشه 

سیاست در جهان می دانند.
پایان سلطه یک جانبه آمریکایی ها بر غرب، با راه اندازی کانال مالی ایران 
و اروپا معنا یافته است چرا که اروپا نشان داد در پایبندی به قواعد بین 
المللی بنایی برای دنباله روی از آمریکا را ندارد.با گذشت سه ماه از آغاز 
تحریم نفتی و بانکی ایران توسط امریکا، باالخره ساز و کار مالی اروپا به 
منظور برخورداری ایران از منافع مالی برجام و تجارت قانونی با کشورهای 
دیگربه خصوص در زمینه غذا و دارو  راه اندازی شد. این ساز و کار در 
قالب شرکتی ایجاد شده است که سرمایه اولیه آن 3 هزار یورو است و 
هیات نظارتی بر آن اعضایی از کشورهای بریتانیا و فرانسه و آلمان هستند. 
ولی تمامی ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا ایجاد این ساز و کار مالی اروپایی 
را  مورد حمایت قرار داده اند و وزیر اقتصاد بریتانیا تاکید کرد که در بلند 
مدت هدف  اصلی این طرح اضافه شدن طرف های دیگر تجاری ایران به 
سیستم پرداخت مالی است به این معنا که نه تنها این سه کشور اروپایی بلکه 
کشورهای اروپایی و اسیایی دیگر هم به استفاده از این سازو کار مالی روی 
خواهند آورد.شبکه خبری فرانس ۲4 در این مورد نوشت: اروپا با اجرای 
این طرح نشان داد که می تواند مستقل از امریکا تصمیم گیری کند. اروپا 
می  خواهد از توافقی که برای حصول ان بیش از ده سال زمان صرف شده 
است حمایت کند و مخالفت های رییس جمهوری امریکا با این طرح برای 

اروپا اهمیتی ندارد.
واشنگتن پست راه اندازی این ساز و کار مالی را به معنای تقابل عیان 
سیاستهای اروپا با امریکا دانست و نوشت: رابطه اروپا و امریکا از ابتدای 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ سرد شده است و این سردی در روابط 
سیاسی  در مساله ایران خود را بیشتر نمایان کرد. اژانس بین  المللی انرژی 
اتمی ۱3 بار تایید کرده است که ایران به توافق هسته ای پایبند بوده است 
ولی امریکا بدون هیچ دلیل منطقی با این توافق مخالفت کرد و از آن خارج 
شد. اروپا پایبندی ایران به توافق را مهمترین دستاورد ان می دانست و 
زمانیکه از همراهی با امریکا  نا امید شد، سیاستی مستقل در پیش گرفت. 
این نشریه ادامه داد: امریکا بدون حمایت  اروپا نمی تواند در تحریم ایران 
موفق شود. این تحریم ها زمانی نتیجه مطلوب امریکا را در بر خواهد داشت 
که با همکاری شرکای اقتصادی و سیاسی  امریکا باشد. ولی هم اکنون این 

همراهی وجود ندارد.
نیویورک تایمز  در گزارش دیگری در این مورد نوشت: کاهش همکاری 
های اروپا و امریکا در سالهای اخیر بسیار مشهود بود و  ترامپ هم در دامن 
زدن به این فرایند تاثیر زیادی داشت.   طرح اروپا برای ایجاد ناتوی اروپایی، 
سخن از راه اندازی ساز و کار مالی مستقل در اروپا و ادامه تعامل اقتصادی با 
ایران علیرغم تمایل امریکا از مهمترین نشانه ها است. اروپا دیگر به امریکا و 
سیاستهایش اعتماد دارد و می خواهد نقشی مستقل از امریکا در بازار داشته 
باشد.با وجود اینکه مقامات ایران اعالم کردند برای اجرایی شدن این طرح 
و نتیجه بخش بودن آن باید گام های دیگری برداشته شود ولی اکثر رسانه 
های غربی از  راه اندازی instex به عنوان موفقیت  ایران در عرصه تعامل 
با غرب و پایبندی به توافق هسته ای نام برده اند. موفقیتی که با اضافه شدن 
کشورهای دیگر به نظام تعامالت مالی اروپا با ایران تکمیل می شود و می 

تواند از فشار مشکالت مالی و اقتصادی بر ایران بکاهد.

یادداشت

درخواست مجوز ATR از آمریکا برای 
تحویل هواپیما به ایران

از  ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  مدیرعامل 
داری  خزانه  وزارت  به   ATR کمپانی  درخواست 
تحویل  جهت  اوفک  مجوز  صدور  برای  آمریکا 
هواپیماهای باقیمانده به ایران ایر خبر داد و گفت: هما 
بلیت چارتری ندارد. به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، 
فرزانه شرفبافی در حاشیه برگزاری نمایشگاه حمل 
مالی  سیستم  اثرگذاری  خصوص  در  هوایی  ونقل 
جدید اتحادیه اروپا موسوم به اینستکس اظهار کرد: 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدا برای 
SPV )اینستکس( طرح SPA داشت، امیدواریم با 
راه اندازی شبکه مالی این طرح ما هم راه بیفتد.وی 
در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که این طرح هما چه 
تاثیری در عملکرد ایران ایر خواهد داشت، افزود: در 
بود. موثر خواهد  هواپیما  قطعات  و  هواپیما  ورود 
تصریح   ،ATR هواپیماهای  باقیمانده  درباره  وی 
باقیمانده ATR ها مجوز اوفک  کرد:  برای ورود 
الزم است؛ کمپانی ATR درخواست صدور مجوز 
تحویل این هواپیماها را به آمریکا داده و منتظریم ببینیم 
پاسخ می دهند یا خیر.مدیرعامل ایران ایر همچنین با 
بیان این که ایران ایر از اول در مورد نشست و برخاست 
فرودگاه ها مشکلی نداشته است، گفت: ایران ایر به هیچ 

وجه بلیت چارتری ندارد.

تازه ترین رقم هزینه ماهانه معیشت 
کارگران اعالم شد

کارگران  صنفی  انجمن های  عالی  کانون  دبیرکل 
ضمن اعالم تازه ترین رقم هزینه سبد معیشت ماهانه 
معافیت های  و  مشوق ها  اعمال  پیش بینی  کارگران، 
مالیاتی برای کارفرمایان و کاهش هزینه های درمان و 

مسکن کارگران را خواستار شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، هادی ابوی اظهار کرد: 
بر اساس آمار و ارقام و مستنداتی که از منابع معتبری 
از  که  محاسباتی  و  گرفتیم  تغذیه  انستیتو  همچون 
هزینه معیشت خانوارها در مناطق و استان ها به دست 
آوردیم، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران اکنون به 
پنج میلیون تومان رسیده و این رقم در واقع هزینه 
زندگی یک خانوار چهار نفره در ماه است.وی ادامه 
داد: با در نظر گرفتن این رقم می توان اکنون فهمید که 
حقوق یک میلیون و ۲00 هزار تومانی که سال گذشته 
در شورای عالی کار تصویب کردیم چه میزان از هزینه 
پنج میلیونی کارگران را پوشش می دهد و اگر شورای 
عالی کار فکری برای معیشت کارگران در سال آینده 
نکند، بسیاری از خانوارها از زیر خط فقر هم پایین 

خواهند رفت.

خبر

فقط بر پایه اولویت ها عنوان کرد و گفت: دولت سال آینده باید ۶۲ رییس سازمان برنامه و بودجه تخصیص ها در الیحه بودجه ۹۸ را 

هزار میلیارد تومان را میان 7۱ هزار پروژه تقسیم کند. 
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، »محمدباقر نوبخت« درمورد 
برخی مباحث مطرح شده مبنی بر این که تخصیص ها ابزاری 
تنبیهی و تشویقی در دستان رییس سازمان برنامه و بودجه است، 
افزود: ممکن است دستگاهی بگوید سازمان برنامه و بودجه میزان 
موضوع  این  و  نداده  قرار  من  اختیار  در  را  درخواستی  بودجه 
می تواند صحیح باشد چرا که این سازمان تنها به یک دستگاه بودجه 
تخصیص نمی دهد بلکه موظف است همه دستگاه ها را مدنظر 
قرار دهد. وی با بیان این که برای منابع محدود باید سهمیه بندی 
و اولویت بندی اجرا کرد، افزود: تخصیص ها باید بر پایه اولویت 
ها انجام شود، به عنوان نمونه ۶۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
طرح های عمرانی در سال ۹۸ در نظر گرفته شده در حالی که بالغ 

بر 7۱ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد.
عضو دولت دوازدهم با طرح این سوال که چگونه باید منابع ۶۲ 
هزار میلیارد تومانی را بین 7۱ هزار پروژه تقسیم کرد، یادآور شد: 
باید پروژه ها را اولویت بندی کرد و بر همین اساس هم عمل 
کرد به این ترتیب پروژه هایی در اولویت قرار گیرند که امسال 
و سال آینده عملیات عمرانی آنها تمام می شود، اینگونه است 
که اولویت ها در مالحظات سازمان برنامه و بودجه برای توزیع و 

تخصیص منابع مدنظر قرار می گیرد.

آگهی دادنامه
تنظیم:۱3۹7/۱۱/۸-شماره  دادنامه:۹70۹۹7۶۹44300۶۲4-تاریخ  شماره 

پرونده:۹50۹۹۸۶۹44300۱۶3-شماره بایگانی شعبه:۹50۱۶3
اهوازتصمیم  اختالف  حل  ۹50۹۹۸۶۹44300۱۶3شعبه۱3شورای  کالسه  پرونده 
نهایی شماره ۹70۹۹7۶۹44300۶۲4-خواهان:خانم مریم آریان مجدفرزند مرتضی 
– سهیل  کارگر-مجتمع  نبش  آبان  خوزستان-اهواز-گلستان-خیابان  نشانی  به 
واحد۹-خوانده:آقای فرشید فریدیان فرزند علی محمد به نشانی خوزستان-اهواز-

مجهول المکان-خواسته :مطالبه نفقه.
رای قاضی شورا:درخصوص دادخواست خانم مریم آریان مجدفرزند مرتضی به طرفیت 
آقای فرشید فریدیان فرزندعلی محمدبخواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ ۹5/۹/۱وبه 
به  مقوم  نظرکارشناس  با جلب  فریدیان  نام رضا  به  مشترک  فرزند  طورمستمرونفقه 
به  باعنایت  ودستمزدکارشناس  دادرسی  خسارات  احتساب  با  3/۱00/000ریال  مبلغ 
تصاویرمصدق سند نکاحیه به شماره ترتیب ۸5۲4تنظیمی دردفترثبت ازدواج به شماره 
۱۹۱اهوازحوزه ثبت خوزستان وشناسنامه های متداعبین که حاکی ازوجود علقه زوجیت 
فی مابین طرفین بوده ونظربه این که خوانده با وصف ابالغ های قانونی ونشرآگهی 
درجلسه دادرسی مورخ ۹5/3/3۱دفاع موثری به عمل نیاورده اند ودلیل ومدرکی که 
حکایت ازپرداخت نفقه زوجه وفرزند مشترک باشد اقامه و ارائه ننموده اند وقاضی شورا 
جهت احراز واقع قرارارجاع امربه کارشناس صادرکه کارشناس منتخب نظریه خودرا اعالم 
ونظریه وی نیز تاکنون مصون ازتعرض مانده علیرغم ابالغ قانونی جهت رویت نظریه 
واعالم نظرطرفین قاضی شورا با وارد تلقی نمودن دعوای خواهان مستندا به مواد ۱۱0۲و۱
مواد ۱۹4و۱۹۸و۲0۱و۲ ۱0۶و۱۱07و۱۲0۶و۱۱۹5و۱۱۹۶و۱۱۹7و۱۱۹۸و۱۱۹۹و۱۲04و 
57و۲5۸و۲5۹و۲۶0و۲۹5و۲۹۶و303و۲0۲و5۱5و5۱۹وقانون آیین دادرسی مدنی و مواد 
۹و۱۶و۱7و۱۸و۲5و۲۶قانون شورا های حل اختالف مصوب ۹4/۹/۱۶کمیسیون قضایی و 
حقوقی مجلس شورای اسالمی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه زوجه ازتاریخ 
۹5/۱/۱لغایت ۹5/4/3۱جمعا به مبلغ ۱3/۲00/000ریال و ازتاریخ ۹5/5/۱تاپایان سال۹5به 
صورت مستمرماهیانه مبلغ 3/300/000ریال و پرداخت نفقه فرزند مشترک به نام رضا 
فریدیان متولد ۹0/۱۲/۱۸ازتاریخ ۹5/۲/۲0وبه طور مستمرماهیانه مبلغ ۲/700/000ریال 
وپرداخت مبلغ ۱/۱۱0/000ریال بابت خسارات دادرسی و دستمزد کارشناس درحق 
خواهان صادرو اعالم می دارد بدیهی است اجرا حکم منوط به ابطال ماالتفاوت هزینه 
دادرسی است رای صادره غیابی است ظرف بیست روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی 
درهمین شعبه است وپس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روزازتاریخ ابالغ قابل 

اعتراض ورسیدگی درمحاکم عمومی حقوقی اهواز می باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز-عبدالقادرسواری

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم   : ۱ـ  سروش خدابنده سامانی فرزند نصرت اهلل نشانی:  
استان چهارمحال و بختیاریـ   شهرستان سامانـ  شهرسامانـ  سامان خیابان فرهنگ کوچه 

احسان منزل نصرت اهلل خدابنده 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 

۱ـ  علی رضا پیوست گر  فرزند رجبعلی مجهول المکان  
محکوم به :  بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
۹70۹۹73۸54۱000۱5 محکوم علیه محکوم  است به فک پالک خودروی پراید به شماره 
انتظامی 7۱ـ  5۲4 ج 3۲ از خودروی فوق الذکر و تحویل آن به خواهان و پرداخت مبلغ 
500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی ضمناً اجرای حکم منوط به رعایت تبصره ۲ماده 30۶  

ق آ د م  میباشد. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

۱-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.  ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی (
۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد و درصورتیکه خود را 
قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مدت سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به صورت مشروح مشتمل بر میزان وجه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانک ها  و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یکسال قبل  از طرح دعوی اعسارضمیمه داد خواست به اعسار به مقام 
قضایی ارائه نماید. واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود. ) مواد ۸ و 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱3۹4 ( .  4ـ  خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فراراز اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه 7 را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده ۲0 ق . م . ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4( . 
5ـ  انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

  ) .۱3۹4
۶  چنانچه صورت اموال پس از مهلت 30 روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود . ) تبصره 

۱ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4 (. 
شهرام خلیلی سامانی ـ  مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف شماره1 سامان  

مفقودی
سفید  رنگ  به   GLC النترا  تیپ  هیوندا  قطعی خودروی سواری  و  کمپانی  سند 
روغنی مدل ۲0۱4 وبه شماره نیروی انتظامی ۶۱۸ ص ۶۶ ایران --7۲ وبه شماره 
  KMHDG4۱EBEU۸44۹4۶ شاسی  شماره  وبه   G4NBDU۶۸7۱۲4موتور

به نام سید عباس میر المع مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
نوشهر

مفقودی
سند کمپانی خودروی سواری پژو  تیپ روا دوگانه سوز به رنگ نقره ای متالیک 
مدل ۱3۸7 وبه شماره نیروی اتنظامی 335ص ۶۲ ایران-- 7۲ و به شماره موتور 
عیسی  نام  به   NAAB3۱AA۹۸H0۶۲747 شاسی  شماره  وبه   ۱۱۶۸7033354

نوشهر علیخانی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ   ۱3۱SE  به رنگ  سفید روغنی مدل۱3۹5 
و به  شماره  انتظامی     374 ص۸5  ایران--7۲ وبه شماره   موتور  55۱3۹35 
مفقود  احمدیان  احمدرضا  نام  به   NAS4۱۱۱00F34535۱۹شاسی شماره  به  و 

نوشهر گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره۱3۹7۶033۱0۱۲0057۲3 -۱3۹7/۱0/30 جلسه هیات اول /دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی 
مدیر دهقان  فرزند نبی اهلل به شماره شناسنامه 3 کد ملی 4۸۹۹3۹۲3۲۱ صادره از 
چهارباغ  نسبت به سه دانگ مشاعی از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 3۱۸۹۹ 
ثبتی  تپه حوزه  مترمربع  پالک ۱۹۲اصلی ازصفحه ۱۶3دفتر 577 واقع در اغالن 
ساوجبالغ از سهمی نبی اهلل مدیر دهقان به عنوان صاحب نسق ذیل محرز گردیده 
است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه 
های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:55۱    نوبت دوم :۹7/۱۱/۲۸

مهران رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

موضوع  /دوم  اول  هیات   ۱3۹7/۱0/30- شماره۱3۹7۶033۱0۱۲0057۲3  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا مدیر 
دهقان  فرزند نبی اهلل کد ملی 4۸۹۹3۸0305 به شماره شناسنامه 5 صادره از چهارباغ  
نسبت به سه دانگ مشاعی از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 3۱۸۹۹ مترمربع  پالک 
۱۹۲اصلی ازصفحه ۱۶3دفتر 577 واقع در اغالن تپه حوزه ثبتی ساوجبالغ از سهمی 
نبی اهلل مدیر دهقان به عنوان صاحب نسق ذیل محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان 
در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
مهران رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

م/الف:550    نوبت دوم :۹7/۱۱/۲۸

مفقودی
شماره  با   ۸۹ مدل  ایکس  ال  جی   405 پژو  سواری  کمپانی  سند  المثنی 
شاسی  شماره  ۱3۹۸۹00۱30۸و  موتور  شماره  با   ۸۲ ایران  ۶۸4ن35  پالک 
از  و  گردیده  مفقود  جوجاده  محمدی  هاجر  NAAM3۱FC3BK۲5۶35۹بنام 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
SEمدل ۹۱به شماره پالک ۲33ص3۹-ایران  سند مالکیت خودروسواری سمند 
34وشماره موتور۱۲4۹۱044777وشماره شاسی NAACN۱CM۹CF۲0507۲به 

نام محمود جمالی بیاتیانی مفقودگردیده وفاقد اعتبار می باشد.
شهرستان دزفول

آگهی موضوع ماده3قانون
 و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقد سندرسمی
موضوع  اول  ۱3۹77۶03۱700۱0047۹۶-۹7/۱0/۱۲هیات  شماره  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  اهوازتصرفات  یک  ناحیه  مستقردرواحدثبتی 
جوادساعدی فرزندکاظم به شماره شناسنامه ۱۹۸0574۶۱۸صادره ازدشت آزادگان 
مساحت  به  باب ساختمان  یک  به ششدانگ  ملی ۱۹۸0574۶۱۸نسبت  به شماره 
موضوع  شده  ۹اهوازخریداری  5۸/۲5بخش  ازپالک  درقسمتی  3۹۸/5۹مترمربع 
سهام شماره 50۲۱شرکت سهامی ایجاد باغات کوی شاه سهمی عبداله دلف لویمی 
فرزند قاسم)مالک رسمی(که مع الواسطه وطی ارائه قولنامه عادی به متقاضی انتقال 
فاصله  به  دردونوبت  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  است.لذا  یافته،محرزگردیده 
صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی  پانزده 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضائی  مرجع  به  خودرا  اعتراض،دادخواست  تسلیم 
درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادرخواهد شد.ضمنا صدورسند مالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهد 

بود.شماره م الف:)5/۲۸4۱( 
تاریخ انتشارنوبت اول:۱3۹7/۱۱/۱4-تاریخ انتشارنوبت دوم:۱3۹7/۱۱/30

اکبرافشین-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم  آزاده عبداللهی فرزند عزیز درخواستی که به شماره 7۹۱/۹7/ش  4 حکمی 
،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
بشماره شناسنامه  ۱53  فرزند حسن    عبداللهی  عزیز  که شادروان  داده  توضیح 
صادره  از  تنکابن درتاریخ۱7/ ۹7/۸  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   

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

آزاده عبداللهی فرزند متوفی
محبوبه عبداللهی فرزند متوفی
پریسا عبداللهی فرزند متوفی

معصومه عبداللهی فرزند متوفی
صالحه خسروی کرفستانی همسر متوفی

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

قاضي شعبه    چهارم     شورای حل اختالف تنکابنگواهی صادر خواهد شد . 

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به    عبداهلل اسماعیلی  ساوجبالنی  به آدرس :  مجهول المکان   ابالغ  
میگردد. بموجب  رای شماره 73۲ مورخ  ۹7/۹/۱3 از شعبه سوم    شورای حل اختالف 
مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ    دویست 
میلیون ریال  بابت اصل خواسته  ومبلغ  دو میلیون و ششصد هزار ریال بابت     هزینه 
دادرسی  و خسارت تاخیر و تادیه از مورخه ۹4/۸/۱۶ تا زمان  اجرای کامل حکم  قابل 
محاسبه  در واحد اجرای احکام مدنی  در حق خواهان  سید مصطفس موسوی    به 
نشانی : تنکابن -خ مجتهد زاده - دفتر پاکدشت، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده ۱۹ 
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم 
علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم 

تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
مدیر  شعبه  سوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

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

از  آقای هادی نظری فرزند محمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
به  معروف  ۱3کرمانشاه  بخش  در  واقع  اصلی جوانرود  یک  از  فرعی  پالک ۱0۶ 
بیسان جارکه از آقای غریب فرجی نیاءخریداری درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه ۹4-۲۶تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی  شماره ۱3۹7۶03۱۶00700۱۱04  مورخ  ۱3 
/ ۱0/ ۹7 حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 70/۶0 متر 
مربع به نام آقای هادی نظری صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقای احمدعیوضیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱5روز 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 کتبًا به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای هادی نظریصادر خواهد نمود. صدور سند 

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

تاریخ انتشار اول  ۲۹ /  ۱0 /  ۱3۹7 تاریخ انتشار دوم  ۱4 /  ۱۱ /  ۱3۹7

شورای حل اختالف 
تاریخ :۹7/۱0/۲۹

شماره پرونده :۹/۹7 ش/4۸4
شعبه ۹ شورای حل اختالف شهرستان ورامین 

شماره و تاریخ دادنامه :۱3۹7/۱0/3-۶3۲
خواهان :بهاره لحافی فرزند محمد ابراهیم به نشانی خ حامدی –ک مهدیه 5 پ ۱۶
خوانده :حسین دیانی شرکت انبیه سازان ستایش  فرزند ولی اهلل  به نشانی: مجهول 
دو  طی  ریال    ۲۹.۹00.000 مبلغ  به  جمعا  چک  وجه  :مطالبه  خواسته  المکان  
کلیه  و   43۱۶۶7/۱43-43۱۶۹۶/۱43 های  سریال  شماره  به  برگشتی  چک  فقره 
تادیه ۹۶/۸/۱-۹۶/۱0/۱3  تاخیر  دادرسی  و خسارت  هزینه  و  دادرسی  خسارت 

لغایت اجرای حکم 
گردشکار :با توجه به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 

را اعالم و به  شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید
رای  قاضی شورا 

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده  به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 
۲۹.۹00.000 هزار ریال بابت دو فقره چک به شماره 43۱۶۶7/۱43-43۱۶۹۶/۱43 
عهده بانک :بانک شهر بانک تجارت شعبه بانک شهر کد 4۸0 بانک تجارت شماره 
4۹۱ با احتساب کلیه خسارات وارده از جمله هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
به شرح دادخواست ،شورا با توجه به مجموع محتویات پرونده و اینکه خوانده با 
وصف ابالغ جهت دفاع حاضر نشده و الیحه ای نیز ارائه ننموده و نظر به اینکه 
بقاء اسناد تجاری در دید خواهان حکایت از مدیون بودن خوانده دارد و مستندات 
خواهان مصون از ایراد و دفاع  باقیمانده فلذا ادعای خواهان محمول بر صحت تلقی  
و مستندا به مواد ۹،۱۸،۲5و ۲۶قانون شورای حل اختالف ،۱۹۸،5۱5،5۱۹،5۲۲قانون 
آیین دادرسی در امور در امور مدنی و مواد 3۱0،3۱۱،3۱۲ قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده )۲(قانون صدور چک حکم محکومیت خوانده به مبلغ ۲۹.۹00.000 
هزارریال بابت اصل خواسته مبلغ ۱53.000 هزارریال بابت هزینه دادرسی و ابطال 
تمبر قانونی ،حق الوکاله وکیل برابر تعرفع قانونی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک ۹۶/۱0/۱3 و۹۶/۸/۱ لغایت احرا بر اساس شاخص اعالمی از سوی 
بانک مرکزی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و 
ظرف مدت ۲0روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف ۲0 روز 

قابل تجدید نظرخواهی در دادگستری شهرستان ورامین میباشد . م.الف ۱7۹۸خ
قاضی شعبه 9 شورای حل اختالف ورامین 

رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد:

تخصیص ها در بودجه 98 فقط بر پایه اولویت ها است

رتبه ایران در صنعت لجستیک ٣۲ پله 
بهبود یافت

از  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  معاون   
رشد 3۲ پله ای ایران در صنعت لجستیک 

در فاصله یک سال گذشته خبر داد.
بهمن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
چهارمین  افتتاح  مراسم  در  زاده  حسین 
نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک و زنجیره 
از  نمایشگاه  این  اینکه  بیان  با  تامین،  های 
سیزدهم تا شانزدهم بهمن ماه و در آستانه 
اسالمی  انقالب  پیروزی  سال  چهلمین 
هستیم  تالش  در  گفت:  شود،  می  برگزار 
داده و در  تغییر  را  نمایشگاه ها  تا رویکرد 
حمل  بخش  در  عملکردها  نمایشگاه،  این 
این  های  فعالیت  با  را  لجستیک  و  نقل  و 
تا  کنیم  مقایسه  انقالب  از  پیش  در  بخش 
به  اشاره  با  وی  شود.  نمایان  ها  پیشرفت 
در  خارجی  و  داخلی  شرکت   47 حضور 
چهارمین نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک 
 ۶4 رتبه   ۲0۱7 سال  پایان  در  ایران  افزود: 
جهان را در بخش حمل و نقل و لجستیک 
کسب کرد؛ در حالی که در سال ۲0۱۶ در 
این صنعت رتبه ۹۶ را داشتیم که نشان می 
دهد 3۲ پله در این صنعت رشد داشته ایم.
وی گفت: ایران در صنعت لجستیک به دلیل 

منطقه  استراتژیک  موقعیت  در  گرفتن  قرار 
باید رشد بیشتری داشته باشد و ما تا رسیدن 
به  صنعت  این  در  توسعه  نهایی  نقطه  به 
خصوص در بخش ترانزیت، فاصله زیادی 
داریم. در حال حاضر کشورهای اروپایی و 
وضعیت  ما  منطقه  کشورهای  برخی  حتی 
لجستیک  و  نقل  و  حمل  بخش  در  بهتری 
صنعت  وزیر  دارند.معاون  ایران  به  نسبت 
یک  را  لجستیک  صنعت  تجارت،  و  معدن 
باید  کرد:  تصریح  و  معرفی  اشتغالزا  حوزه 
بخش حمل و نقل را در خدمت ترانزیت و 
ترانسفر کاال و همچنین صادرات قرار دهیم 
داده  اولویت  تامین  زنجیره  تشکیل  به  تا 
حمل  نمایشگاه  برگزاری  اهمیت  شود.وی 
و نقل و لجستیک را معرفی توانمندی های 
شرکت های مختلف و برقراری تعامل بین 
تبادل  دنیا  در  امروزه  افزود:  و  دانست  آنها 
 ICT اطالعات در بستر شبکه های ارتباطی
قرار دارد و الزم است تا از این بستر برای 
توسعه صنعت حمل و نقل و لجستیک نیز 
تبادالت  تواند  می  بستر  این  بگیریم.  بهره 
نیز  را  با سایر کشورها  ایران  نقلی  حمل و 

توسعه دهد.

جذب ساالنه 1۵00میلیارد تومان سرمایه 
در بنادر

 عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی 
گفت: در فاصله سالهای ۹0 تا ۹۶ این سازمان 
توانست حدود ۹ هزار میلیارد تومان سرمایه 

گذاری خصوصی جذب کند.
حق  هادی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سازمان  در  سرمایه  جذب  درباره  شناس 
بنادر و دریانوردی گفت: بر اساس گزارش 
و  بنادر  سازمان  گذشته،  سال  بودجه  تفریغ 
دریانوردی از سال ۹0 تا ۹۶ توانسته به حدود 
۸۱ درصد از اهداف خود برای جذب سرمایه 
گذاری بخش خصوصی دست یابد و در این 
مدت نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان )۸ هزار 
و ۹۸7 میلیارد تومان( سرمایه گذاری در بنادر 
از سوی بخش خصوصی انجام شده است. 
گذاری  سرمایه  میزان  رقم،  این  افزود:  وی 
است که از سوی بخش خصوصی انجام شده 
نه از محل منابع داخلی سازمان؛ میزان سرمایه 
بنادر  سازمان  داخلی  منابع  محل  از  گذاری 
در بخش های عمرانی هم رقمی در همین 
حدود است. به عبارت دیگر در این ۶ سال، 
به طور میانگین ساالنه هزار و 500 میلیارد 
تومان سرمایه بخش خصوصی را در سازمان 
هم  رقمی  افزود:  ایم.وی  کرده  بنادر جذب 

که سازمان بنادر در هر سال به عنوان بودجه 
عمرانی مصرف می کند، همین میزان بوده و 
نیست.  تومان  میلیارد  سالی ۱500  از  بیشتر 
بودجه عمرانی و جاری سازمان که از محل 
تخلیه و بارگیری و دیگر درآمدهای سازمان 
بنادر تأمین می شود، رقم چندان متفاوتی با 
مبلغ سرمایه گذاری بخش خصوصی نیست؛ 
توانست  سازمان  این   )۱3۹۶( گذشته  سال 
حداکثر ۱300 میلیارد تومان به عنوان بودجه 
عمرانی درآمد داشته باشد.وی درآمد سازمان 
بنادر از محل تخلیه و بارگیری شناورها در 
میلیارد   500 و  هزار   ۲ حدود  را   ۹7 سال 
تومان پیش بینی و تصریح کرد: سازمان بنادر 
هزینه  ـ  درآمد  دستگاه  یک  دریانوردی  و 
درآمدهای  از  بخشی  باید  ما  و  است  ای 
شامل  جاری  های  هزینه  صرف  را  سازمان 
دستگاه،  کارکنان  مزایای  و  حقوق  پرداخت 
ها  جرثقیل  و  ها  اسکله  بازسازی  و  تعمیر 
و دیگر هزینه های جاری در بنادر مختلف 
کنیم. هزینه های جاری جزء سرمایه گذاری 
محسوب نمی شود؛ اما به طور میانگین 70 
سرمایه  صرف  سازمان  درآمدهای  درصد 

گذاری در بخش های عمرانی می شود.



کسی که ندای درونی خود را می شنود، نیازی 
نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد.

 موالنا جالل الدین بلخی

سخن حکیمانه
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امروز با حافظ

آدم های غلط و روایتی از شکنجه های 
قرون وسطایی ساواک

نویسنده در رمان »آدم های 
غلط« داستان شخصیتی به 
نام محسن را روایت می کند 
به  را  پدرش  ساواک  که 
شهادت رسانده و خودش 

را نیز گرفتار کرده است.
رمان  مهر،  گزارش   به 
»آدم های غلط« نوشته حسن احمدی از مجموعه 
»رمان انقالب اسالمی« انتشارات به نشر است که در 
تابستان امسال با شمارگان هزار نسخه، ۱۹۶ صفحه 

و بهای ۱۸ هزار تومان منتشر شد.
این رمان 5۱ بخش دارد و نویسنده در آن داستان 
فردی به نام محسن را روایت کرده که ماموران 
و خودش  رسانده  به شهادت  را  پدرش  ساواک 
کرده اند.  خود  جهنمی  بازی های  گرفتار  نیز  را 
قرون  شکنجه های  رمان  بخش های  مهم ترین  از 
وسطایی ساواک روی محسن است که با توصیفات 
حیرت انگیز و قلم توانایی نویسنده روایت می شود.
زندان  در  محسن  گرفتاری  مدت  در  همچنین 
ساواک، ماجراهایی برای مادر پیرش اتفاق می افتد 
که نشان از عدم احساس ماموران ساواک و عدم 
توجه آنها به زندگی عادی دستگیر شدگان است. 
مساله ای که در خاطرات مبارزان انقالب اسالمی و 
اصحاب امام خمینی)ره( نیز به کرات بر آن تاکید 

شده است.
نوع شکنجه های ساواک روی کسانی که به دالیل 
گوناگون در پیش از انقالب دستگیر می شدند، بجز 
منابع تاریخی، به عنوان یک دستمایه ادبی نیز مورد 
نوع  اما  قرار گرفت؛  انقالب  نویسندگان  استفاده 
روایت احمدی در این رمان از شکنجه های ساواک 
به  دقیقا  را  و مخاطب  است  زنده  توصیف  یک 
فضای جهنمی اتاق های شکنجه ساواک و اتاق های 
بازجویی می کشاند به گونه ای که انگار فریادهای 
شکنجه شدگان به مثابه چکشی در مغز مخاطبان 

فرود می آید
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 عکس هایی از جدال ابدی سپیدی و سیاهی
 در گالری گلستان

گالری گلستان میزبان نمایشگاهی است که جدال 
ابدی سپیدی و سیاهی و برآمدن نور از ظلمت را در 

مدیوم عکس بازتاب می دهد.
پدرام  مشترک  عکاسی  پروژه  رسیده،  گزارش  به 
لسانی و اسرا مدنی دو کاراکتر فرشته سپید و فرشته 
سیاه را در مواجهه با آلمان معروف میوه ممنوعه در 

موقعیت های مختلف به تصویر کشیده است.
لسانی در این باره می گوید: این پروژه بر می گردد به 

زمانی که من و خانم مدنی در لندن زندگی می کردیم و دانشجو بودیم، ایده اصلی 
از کند و کاو در مبحث نیکی وبدی ، خیر و شر مطرح شد، درباره اش مطالعه کردیم 
و خالقیت مان را وارد موضوع اصلی کردیم و به مرور این تم موضوعی، شیوه 
روایت و عکس ها شکل گرفت.موضوع این نمایشگاه نشان دادن نیکی و بدی، 
خیر و شر، دانش و جهل است. بر همین اساس در عکس ها از المان سیب )میوه 

ممنوعه( استفاده شده است.
این نمایشگاه که چهره هایی مانند فربد مرشدزاده، کاوه نجم آبادی، رضا ندیمی و 
الناز شاکردوست از آن دیدن کرده اند تا چهارشنبه هفدهم بهمن ماه دایر خواهد بود.

انتشار پوستر »مردی بدون سایه«

تازه ترین  سایه«  بدون  »مردی  سینمایی  فیلم  پوستر 
گزارش  به  شد.  رونمایی  رئیسیان  علیرضا  ساخته 
رسیده،این پوستر با تصویر لیال حاتمی و علی مصفا 
دو بازیگر اصلی این فیلم توسط حمیدرضا رفعت نژاد 
طراحی شده است. مردی بدون سایه که قسمت آخر از 
سه گانه عاشقانه علیرضا رئیسیان است، در نخستین روز 
جشنواره با حضور کارگردان و تعدادی از عوامل در 
پردیس چارسو به نمایش درآمد. پنجشنبه شب گذشته 

درپی پر شدن ظرفیت سالن پردیس سینمایی کوروش، یک سالن اضافی برای این اثر 
سینمایی در نظر گرفته شد. لیال حاتمی، علی مصفا، فرهاد اصالنی، امیر آقایی، گوهر 
خیراندیش، نادر فالح و به آفرید غفاریان با همراهی تعدادی دیگر از بازیگران ایرانی و 

اسپانیایی به ایفای نقش در مردی بدون سایه پرداخته اند.

برای احیای سرودهای انقالبی نیاز به مجاهدت است

محمدمهدی سیار با اشاره به انتشار آلبوم »ما غروب نمی کنیم« گفت: نخستین 
چیزهایی که از انقالب اسالمی به ذهنمان می آید، سرودها و نغمه هایی بود که 

شاعران بزرگ و هنرمندان عرصه موسیقی در آن دوران خلق کرده اند.
محمدمهدی سیار که در سرایش سرودهای آلبوم »ما غروب نمی کنیم« با تولید 
کنندگان این اثر همکاری داشته است، در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری حوزه 
هنری با اشاره به اهمیت ژانر سرود در کشور، اظهار کرد: میالد عرفان پور در مدیریت 
مرکز موسیقی حوزه هنری تالش دارد تا به شکل جدی تر به ژانر سرود که یکی 
از مهم ترین زبان های موسیقایی کشور به ویژه در زمان انقالب اسالمی بوده است، 
ایشان و دوستانشان در مرکز  افزود: شاهد تالش های شبانه روزی  بپردازد. وی 
موسیقی حوزه هنری برای راه اندازی این جریان و تولید آلبوم »ما غروب نمی کنیم« 
بوده ام. البته عباس محمدی، مدیریت پیشین مرکز موسیقی حوزه هنری، در این زمینه 
تالش هایی را آغاز کرده و کلید آلبوم و سرودهایی با موضوعات اجتماعی را زده بود. 
این شاعر، ترانه سرا و مدرس دانشگاه پرداختن حوزه هنری به عنوان پایگاه هنرهای 
مردمی و انقالبی به این هنر مردمی یعنی سرود را قابل تقدیر دانست و خاطرنشان 
کرد: من نیز در کنار هنرمندان تالش کردم اگر کمکی از دستم برمی آید دریغ نکنم.

سیار همچنین گفت: سرودهای ابتدای انقالب اسالمی به دلیل اینکه در احساس 
حضور جمعی و حرکت پرشور تاریخی و تمدنی خلق شد، رنگ و بو و شور و حال 
دیگری دارد و برای آنکه دوباره به آن فضا دست پیدا کنیم نیاز به مجاهدت و تالش 
بیشتری داریم. بزرگانی که با آن جریان همراه بوده اند چه در حوزه آهنگ سازی 
و چه اجرا، افراد بزرگ و تکرارنشدنی هستند و کار را آن ها به حدی از کمال در 
برخی سرودها رسانده اند که می  بینید برخی سرودها را نمی توان از انقالب اسالمی 
حذف کرد. وی ادامه داد: نخستین چیزهایی که از انقالب اسالمی به ذهنمان می آید، 
سرودها و نغمه هایی بود که شاعران بزرگ و هنرمندان عرصه موسیقی در آن دوران 
خلق کرده اند. انقالب جهت گیری و محتوای فرهنگی و هنری بسیار جدی داشت و 

برای آنکه آن محتوا با حرکت امروز مردم همراه شود باید بیشتر تالش کنیم.

توسط محققان ایرانی : 

تولید داروی  آهن » فروتونیک« بدون عارضه در کشور

با  آهن  داروی  عوارض  تشریح  به  آمریکا،  طبیعی  داروهای  انجمن  عضو 
ساختار مولکولی پرداخت.دکترامید رجبی، مخترع داروی آهن با ساختار یون 
»فروتونیک«، گفت: تحقیق برای ساخت این دارو در سال ۸5 آغاز شد و در 

سال ۸۹ در یکی از شرکت های داخلی، فرمول ساخت این دارو نهایی شد.
وی با اشاره به دریافت مجوز سیب سالمت و کد ثبت فرآورده  از سازمان غذا 
و دارو، افزود: تولید این داروی کامال گیاهی به طور رسمی در تیر ماه سال 
۹7 در یکی از شرکت های دارویی کشور آغاز شده و در حال حاضر، در 
سطح داروخانه های کشور موجود است.رجبی با تاکید بر این مطلب که تمامی 
داروهای آهن اعم از شربت، قطره، کپسول و...، بدون استثنا ملح و نمک دارند. 

وی ادامه داد: بدن بر پایه یون طراحی شده و مولکول آهن را نمی شناسد. 
رجبی افزود: آهن مولکولی، دندان های بچه ها را سیاه می کند، یبوست و اسهال 

ایجاد می کند و باعث اختالل در عملکرد کبد می شود.
وی ادامه داد: آهن مولکولی طی ۱0 دقیقه DNA سلول های خونی را نابود می 
کند. در حالی که داروی آهن با ساختار یون، هیچ کدام از این عارضه ها ندارد. 
رجبی افزود: این شربت منطبق با نیاز بدن بوده و صد درصد گیاهی و بدون 
عارضه است. وی در پاسخ به سئوال مبنی بر اقدامات الزم برای صادرات این 
داروی گیاهی، گفت: مقدمات الزم برای صادرات این دارو به چند کشور هدف 

آغاز شده است

خبر

رضا میثاق پس از هشت سال کار 
طاقت فرسا در ژاپن به خانه باز می 
گردد تا با اندوخته زحماتش زندگی 
خود و خانواده اش را دگرگون کند 
غافل از اینکه در مدت هشت سال 
نبودش اتفاقات دیگری در خانواده 

رخ داده است.
سومین ساخته سیاوش اسعدی مانند 
دو ساخته قبلی او فیلمی اجتماعی و 
خیابانی از آدم های حاشیه ای است با 
این تفاوت که »درخونگاه« نشانه های 
به  با خود  را  نوآر  فیلم  از  پررنگی 
برخی  همراه  به  البته  دارد  همراه 

اشتباهات که به آن اشاره می کنیم.
قدیمی  محله های  از  »درخونگاه« 
تهران است که در نزدیکی بازار تهران 
و پیرامون خیابان پانزده خرداد قرار 
گرفته و امروزه خیابان شهید اکبرنژاد 

نام گرفته است. 
بخش  در  قدیم  در  درخونگاه 
اسماعیل  داشت.  قرار  »سنگلج« 
فصیح، نویسنده ایرانی که خود زادهٔ 
این  دربارهٔ  است  درخونگاه  محلهٔ 
محله می نویسد: »بازارچه درخونگاه 
طهران از زمان قاجار وجود داشته، 
شاید اوایل »درخانقاه« بوده. نمی دانم؛ 
ولی موجودیت و مفهوم »درخونگاه« 
فکری  حالت  یک  من  برای  حاال 
دوران کودکی است تا یک »بازارچه.« 
و  کارگردان  مهرجویی  داریوش 
به دنیا  ایرانی در درخونگاه  مترجم 
آمد. حمید شیرزادگان، از قهرمان های 
فوتبال دهه چهل ایران در سال ۱3۲0 
و  آمد  دنیا  به  درخونگاه  محله  در 
در همان نزدیکی در خیابان شاپور 

زندگی کرد.
در لغت نامهٔ دهخدا آمده: درخوانگاه 
که  جایگاهی  گفت  بتوان  شاید  را 
به  را  مردم  و  می گستردند  خوانی 
مهمانی می خواندند و رهگذران را 
می پذیرفته اند و در میان عوام برای 

واژهٔ »درخونگاه« آورده اند: در تکیه 
به  که  دارد  نخلی وجود  درخونگاه 
و  دعوا  زور  به  محل،  اهالی  گفته 
خون ریزی به این محل آورده شده 
و همین خون ریزی علت نام گذاری 

این محله است.
همه این توضیحات که در باال آمد و 
البته با یک جستجوی ساده اینترنتی 
هم می توان به آن دست یافت سابقه 
که  است  درخونگاه  از  تعاریفی  و 
فیلم جدید سیاوش اسعدی  عنوان 
است و البته آنگونه که در تیتراژ و 
نگاه  آید ظاهرا  ابتدایی می  لوگوی 
سازندگان به انتخاب این نام همان 
نگاه و تعریف عوام از درخونگاه بوده 
و البته در همراهی با داستان فیلم به 
رگه هایی از تعریف لغتنامه دهخدا 
نیز برخورد می کنیم که با نام فیلم 

همراه و همگام است. 
دچار  فیلمنامه  البته  مسیر  این  در 
اختالفات فاحشی در روایت تاریخی 
خود شده است. آنگونه که در ابتدای 
فیلم به تماشاگر خاطر نشان می شود 

داستان در سال ۱370 می گذرد اما 
تیم فیلمنامه نویس درخونگاه متشکل 
از نیما نادری و سیاوش اسعدی با 
موارد  بدیهی ترین  از  تعجب  کمال 
با  قصه  پیرامون  رخدادهای  انطباق 
سالی که داستان در آن اتفاق افتاده 
دیگر  عبارت  به  و  اند  شده  غافل 
تحقیقی را در این زمینه انجام نداده 
اند.  افسانه سلطان و شبان سریالی 
بود که در دهه شصت از تلویزیون 
ایران پخش شد اما با کمال تعجب در 
این فیلم شاهد پخش آن در دهه هفتاد 
هستیم آن هم در دورانی که پخش 
مجدد در تلویزیون مانند این روزها 
اصال رایج نبود. به همین مساله اضافه 
کنید سریال سال های »دور از خانه« 
یا همان »اوشین« معروف را که آن 
هم قبل از سال هفتاد و در میانه دهه 
تلویزیون پخش می شد.   از  شصت 
برخی از دیالوگ های ملیحه درباره 
جنگ، بمباران و شهدا نیز بی توجه 
انطباق  و  داستان  زمان  وقوع  به 
فاحش  اشتباه  از  نشان  تاریخ  با  آن 

فیلمنامه نویسان در این حوزه دارد 
و به همه اینها بیفزایید لوکیشن های 
تعقیب و گریز »رضا« و »ابراهیم« را 
که اساسا فاصله جفرافیایی زیادی با 
محله درخونگاه دارد و البته استفاده 
به  قصر  زندان  آشنای  لوکیشن  از 
نیز  روانی  بیماران  آسایشگاه  عنوان 
عجیب  اشتباهات  همین  به  ناظر 
تاریخی است.  با همه این مسائل اما 
»درخونگاه« خط داستانی سرراست 
البته شخصیت  و  دارد  پذیرفتنی  و 
پردازی خوب کاراکتر رضا با بازی 
متفاوت و خیره کننده امین حیایی به 

قوت این بخش افزوده است. 
اینکه پیشتر در سطور باال اشاره کردم 
رگه هایی از فیلم نوآر در درخونگاه 
وجود دارد به دلیل تعاریفی است که 
از فیلم نوآر ارائه شده است و ویژگی 
هایی که برای این گونه متصور شده 
اند از آن جمله می توان به این مولفه 
از صحنه ها  بسیاری  کرد؛  اشاره  ها 
نورپردازی  و  می گذرند  شب  در 
پُرکنتراست بر صحنه ها حاکم است. 

خطوط  و  مورب  قاب بندی های  با 
شکسته روبرو هستیم که حس عدم 

ثَبات و عدم تعادل را القا می کند.
خیابان های خلوت نوآر عموماً خیس 
و باران خورده هستند. نوآر اندوهناک 
پیش  از  تقدیری  جبری.  و  است 
محتوم انگار بر پیشانی شخصیت ها 
وجود  آن  از  گریزی  و  شده  حک 
ندارد. به لحاظ روایی نیز سرگشتگی 
و سرخوردگی قهرمان مرد به دلیل 
درست پیش نرفتن برنامه اش، همه 
مولفه های است که سبب می شود اثر 
جدید سیاوش اسعدی را یک نوآر 

بدانیم. 
البته پایان بندی تکان دهنده و شگفت 
انگیز درخونگاه نیز مهر تاییدی است 
اصلی  شخصیت  محتوم  تقدیر  بر 

فیلم. 
بازی ها اصلی ترین نقطه قوت فیلم 
هستند. از نقش آفرینی خیره کننده 
امین حیایی و پانته آ پناهی ها تا بازی 
خوب و اثر گذار ژاله صامتی، مهراوه 
شریفی نیا و نادر فالح همه و همه در 
خدمت پیشبرد داستان و ساختار فیلم 
قرار گرفته و موفق عمل کرده اند به 
همه اینها تصویر برداری و نورپردازی 
و  خوب  صحنه  طراحی  مناسب، 
موسیقی جذاب فیلم را هم باید اضافه 
و تاکید کنیم که »درخونگاه« فارغ از 
فیلمنامه پُر اشتباهش دارای ساختاری 
منسجم، منظم و حرفه ای است که 
بر اساس قواعد و اصول سینما پیش 
می رود و از این منظر می بایست این 
اثر را گامی مثبت و رو به جلو برای 
سیاوش اسعدی بعد از فیلم »جیب بر 
خیابان جنوبی« تلقی کرد. حتی اگر 
با توجه به وضعیت و سطح فعلی 
اکران، »درخونگاه« توفیقی در اکران 
عمومی نیابد اما یکی از آثار خوب 
سینمای ایران و اثر مثبتی در کارنامه 

سازنده اش خواهد بود. 

کاریکاتور

صادرات مرغ ممنوع شد!

باید با آثاری مانند »قطار 
مسیر6۰« از شرایط فرهنگی دهه 

شصت مو شکافی کرد!

صادق آهنگران پس از تماشای مستند » قطار مسیر۶0« 
مو  اثری  را  مستند  این  جهانگیری  کتایون  ساخته 
شکافانه خواند که به خوبی شرایط موسیقی در دهه 
شصت را نشان می ٔدهد. به گزارش پیام زمان روابط 
عمومی فیلم »قطار مسیر ۶0«، صادق آهنگران مداح و 
شاعر مهم سال های جنگ پس از تماشای مستند در 
حال اکران »قطار مسیر ۶0« با اشاره به نظرات جامعه 
نسبت به موسیقی آیینی گفت: » تا پیش از این جامعه 
فکر نمی کرد حماسه خوانی و خوانندگی بدون استفاده 
از ابزار و سازهای موسیقی هم جزئی از این هنر است 
و می توان این سبک را کنار آثار عزیزانی مانند آقای 
گلریز و شهرام ناظری قرار داد یا حتی به طور کلی این 
سبک را به عنوان بخشی از هنر موسیقی به حساب 
آورد.« این مداح و شاعر در ادامه صحبت هایش بیان 
کرد: » این فیلم نشان داد که بخشی از هنر موسیقی 
در نوحه خوانی ها و مداحی های بدون آالت موسیقی 
گنجانده شده است. به تصویر کشیدن این نکته مهم، 
کار بزرگی است که زحمت آن توسط خانم کتایون 
این  این مستند  جهانگیری و عزیزانی که در طول 

حقیقت را تایید کردند، کشیده شده است.«
آهنگران در پایان صحبت هایش ضمن دعوت از مردم 
به دیدن این مستند افزود:»به نظرم باید بیشتر از این ها 
در مورد موسیقی در دهه شصت و سال های جنگ 
صحبت کرد تا ازاتفاقات آن دوره مو شکافی شود. 
به عالقه مندان موسیقی توصیه می کنم که دیدن این 
فیلم را از دست ندهند.« مستند » قطار مسیر۶0« به 
کارگردانی کتایون جهانگیری در گروه سینمایی »هنر و 
تجربه« در حال اکران است. »قطار مسیر ۶0« مستندی 
درباره موسیقی ایران در دهه اول انقالب است و به 
بیان کارگردان اثر دریچه ای باز و بی طرفانه است به 
وقایع حوزه موسیقی ایران در دهه اول انقالب از دو 
 زاویه: دولت و مردم. تقابل ها، تضادها و همراهی ها 

تا رسیدن به فضای باز و ظهور دوباره موسیقی  پاپ. 

خبر

نقدی بر فیلم »درخونگاه«؛

دفاع برای زندگی، استقبال از مرگ
الله محمودی 
 عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه افتتاح نمایشگاه 
در جمع خبرنگاران،  با حضور  انقالب«  »روزهای  عکس 
سوالی درباره صحت شایعه جدایی اش از این وزارتخانه را 

بی پاسخ گذاشت.
مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس »روزهای انقالب« مشتمل بر 
نمایشگاه عکس های تاریخی پیروزی انقالب اسالمی ایران 
وزیر  حضور  با  بهمن ماه   ۱۲ جمعه  روز  عصر  حالی  در 
شد  برگزار  ایران  هنرمندان  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
فجر،  افتتاحیه جشنواره تجسمی  آیین  در  غیبت وزیر  که 

شائبه برانگیز شده بود.
سید عباس صالحی اما در حاشیه این حضور و در پاسخ 
به سؤال خبرنگاران مبنی بر شایعه استعفا یا کناره گیری خود 
از مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صرفا به این جمله 
بسنده کرد: من برای پاسخگویی به سؤاالت شما در زمینه 

هنرهای تجسمی به اینجا آمده ام.
سکوت صالحی در برابر این شایعه در حالی است که برخی 
رسانه ها در روزهای اخیر خبر از وداع قریب الوقوع او از 

وزارت ارشاد داده اند.
صالحی پیش تر در توئیتی فشار از طرف برخی نمایندگان 

مجلس برای استعفا را رد کرده بود.

سکوت وزیر ارشاد در برابر شایعه 
جدایی اش از وزارت ارشاد 

تعدادی از استان های کشور همزمان با برگزاری سی و چهارمین 
جشنواره موسیقی فجر میزبان تعدادی از گروه های فعال حوزه 

موسیقی در چارچوب جشنواره های استانی فجر خواهند بود.
به گزارش مهر ، تعدادی استان های کشور همزمان با برگزاری سی 
و چهارمین جشنواره موسیقی فجر میزبان تعدادی از گروه های فعال 
حوزه موسیقی در چارچوب جشنواره های استانی فجر خواهند 
بود. این در حالی است که برنامه های یاد شده صرفا همزمان با 
ایام برگزاری جشنواره موسیقی فجر در تهران برنامه ریزی نشده 
اما استان ها طبق تقویم کاری خود در برگزاری رویدادهای استانی 
فجر و با در نظر گرفتن ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه 
)س( طی بهمن و اسفند ماه جشنواره های استانی را برگزار می کنند.
هم اکنون 4 استان گیالن، زنجان، کرمانشاه و لرستان به عنوان میزبان 
قطعی جشنواره های استانی موسیقی فجر معرفی شده اند. این در 
حالی است که دو گروه موسیقی از ستاد مرکزی جشنواره با تعهد 
اعطای دستمزد برای اجرای برنامه در این استان ها معرفی می شوند. 
اما شنیده ها حاکی از آن است که جشنواره استانی موسیقی فجر 
در ۱0 استان دیگر نیز برگزار می شود که اطالعات دقیق تری از 
این رویدادها طی روزهای آینده اعالم می شود. سی و چهارمین 
جشنواره موسیقی فجر روزهای ۲4 تا ۲۹ بهمن ماه به دبیری 

شاهین فرهت در تهران برگزار می شود.

۴ استان میزابن جشنواره 
موسییق فجر یم شوند

ویژه برنامه »سیمرغ و پروانه ها« با استقبال پرشور کودکان و 
نوجوانان تهرانی در پردیس سینمایی تماشا آغاز شد.

پروانه ها«،  از ستاد خبری »سیمرغ و  پیام زمان  به گزارش  
 ۱3 )یکشنبه  امروز  صبح  تهرانی  آموزان  دانش  از  جمعی 
بهمن( در پردیس سینمایی »تماشا« به تماشای فیلم سینمایی 
»لکنت« ساخته محمدرضا حاجی غالمی نشستند. در ابتدای این 
مراسم پس از اجرای سرود جمهوری اسالمی توسط بچه ها با 
همراهی عمو مهرداد )نوازنده( مجید قناد مجری این برنامه با 
خوشامدگویی به بچه ها گفت: از بنیاد سینمایی فارابی و مرکز 
توسعه سینمای کودک و نوجاون به خاطر اجرای این برنامه 

تشکر می کنم.
در ادامه بچه ها به تشویق سینماگرانی پرداختند که با همت آنها 
اجرای این ویژه برنامه محقق شده است.افتتاح جشن نیز با 
حضور حبیب ایل بیگی قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی، نادر 
سلیمانی، فرهاد بشارتی و مهیار مجیب مجری و تهیه کننده 
برنامه های تلویزیونی کودک و نوجوان روی ِسن و بریدن کیک 

جشن »سیمرغ و پروانه ها« صورت گرفت.
ایل بیگی نیز در ادامه خطاب به کودکان و نوجوانان گفت: 
همواره خوب و شاد باشید و امیدوارم دوستانم بتوانند فیلم هایی 

خوب برای کودکان و نوجوانان بسازند.

سیمناگران فیلم هایی خوب 
برای کودکان و نوجواانن بسازند

 نشست رسانه ای فیلم سینمایی »سمفونی نهم« با حضور 
کارگردان، بازیگران و عوامل فیلم در سینمای رسانه برگزار 
شد. نشست رسانه ای فیلم سینمایی »سمفونی نهم« به 
کارگردانی محمدرضا هنرمند چهارمین و آخرین نشستی 
بود که در سومین روز از برگزاری جشنواره سی  و هفتم 
فیلم فجر در روز جمعه ۱۲ بهمن ماه در پردیس ملت 

برگزار شد.  
این نشست با حضور محمدرضا هنرمند کارگردان، زینب 
تقوایی تهیه کننده، حمید فرخ نژاد، مهرداد صدیقیان، علیرضا 
بازغی  پژمان  و  بیات  ساره  زین العابدین،  هدی  کمالی، 
بازیگران،  حامد افضلی نویسنده، مشکین مهرگان طراح 
صحنه و لباس و تعداد دیگری از عوامل فیلم برگزار شد.  

محمدرضا هنرمند در ابتدای این نشست از اهالی رسانه برای 
صبوری شان  در تماشای فیلم تشکر کرد و گفت: بعد از سال ها 
دوری از سینما دوست داشتم فضای نویی را در ساختار و محتوا 
تجربه کنم.  به گزارش مهر،وی درباره انتخاب نام فیلم توضیح 
داد: »سمفونی نهم« نهمین فیلم من است و همچنین سمفونی 
نهم بتهوون  را به یاد می آورد که همه به عنوان سمفونی مرگ 

می شناسند ولی من نمی خواستم نام مرگ در عنوان فیلم باشد.  

زینب تقوایی نیز بیان کرد: من بعد از تهیه چند سریال واقف بودم 
که تولید این فیلم چقدر می تواند سخت باشد اما دوست داشتم 

اولین کارم در سینما فیلمی قابل دفاع باشد.  
حمید فرخ نژاد درباره ایفای نقش ملک الموت دراین فیلم سینمایی 
توضیح داد: ایفای نقشی که ما به ازای بیرونی ندارد بسیار سخت 
است. اما تالش کردیم که او بیشتر یک تکنسین باشد و البته 
که  شدم  متوجه  تازه  من  باشد.  داشته  هم  شیرینی  شخصیت 

عزراییل یک نفر است و کارگزارهایی به نام ملک الموت دارد 
که من یکی از آن ها بودم.  

تقوایی درباره نداشتن شرایط تهیه کنندگی در سینما بیان کرد: 
برای دریافت کارت تهیه کنندگی فیلم یک سری امتیازها الزم 
است که من بیشتر امتیازها را داشتم و فقط تهیه کنندگی ۲ فیلم 
را در پرونده ام نداشتم به همین دلیل مخالفتی با تهیه کنندگی من 
صورت نگرفت. همچنین من تهیه کنندگی 4 سریال را برعهده 

داشتم و کم تجربه نبودم.  
ساره بیات از حضور در این فیلم و همکاری با محمدرضا 

هنرمند و زینب تقوایی ابراز خرسندی کرد.  
پژمان بازغی نیز درباره تجربه حضور در این فیلم گفت: چه 
کسی بدش می آید نقش امیرکبیر را بازی کند آن هم با آن گریم 
سنگین. من حدود چهار ساعت و نیم برای این نقش زیر گریم 

بودم که از آقای مجید اسکندری برای گریمم تشکر می کنم.  
مشترک  تجربه همکاری  درباره  هم  فیلمنامه  نویسنده  افضلی 
تجربه  من  برای  هنرمند  آقای  با  کردن  کار  گفت:  هنرمند  با 
شگفت انگیزی بود. من سال ها است که در تلویزیون می نویسم 
اما هیچ گاه از نتیجه کارم راضی نبودم اما همکاری با هنرمند برایم 

بسیار جذاب بودم.  

»سمفونی نهم« همان سمفونی مرگ است

فیلم »قدرت عشق« با تمرکز بر زندگی سلین 
دیون خواننده مشهور کانادایی سال آینده روی 

پرده می رود.
»قدرت عشق«  فیلم  ورایتی،  از  گزارش   به 
که هنوز به عنوان نام قطعی فیلم تایید نشده، 
با بودجه ۲3 میلیون دالری، فیلمی داستانی 
است که با الهام از زندگی سلین دیون ساخته 

می شود.
در  کرده  اعالم  گومون  فرانسوی  استودیوی 
قالب این فیلم زندگی خواننده مشهور کانادایی 

را روی پرده می برد.
پنجشنبه اعالم شد که فیلم زندگی سلین دیون 

جنبه ای  و  بود  نخواهد  زندگینامه ای  فیلمی 
داستانی دارد که در عین حال به بسیاری از 
جزییات زندگی وی وفادار است و بسیاری 

از ترانه های وی را در قالب فیلم ارایه می کند.
والری لومرسیه کارگردان این فیلم خواهد بود 
و خود وی در نقش الین زن جوانی که در 
این  در  کرده  کانادا رشد  در  بزرگی  خانواده 
فیلم ظاهر می شود. وی در نوجوانی احساس 
به  دارد  و  وجودش  در  استعدادی  می کند 
شهرت جهانی می رسد و در نهایت تراژدی 
مرگ همسرش را تجربه می کند. این ها همه 

اتفاق هایی است که برای دیون افتاده است.

این فیلم که قرار است سال ۲0۲0 اکران شود 
یکی از چندین فیلمی است که به تازگی با الهام 
از زندگی خواننده های مشهور جهانی مورد 
توجه قرار گرفته اند. »حماسه کولی« با تمرکز 
بر زندگی فردی مرکوری و فیلم »راکت من« 
درباره التون جان که به زودی اکران می شود، از 

این دست فیلم ها هستند.
برخی از مهمترین ترانه های دیون از جمله ترانه 
فیلم »تایتانیک« در این فیلم ارایه می شود. این 
خواننده و کمپانی منتشرکننده ترانه هایش به 
این فیلم اجازه داده است تا از ترانه های وی 

استفاده کند.

»قدرت عشق« روی پرده سینما؛

زندگی خواننده 
»تایتانیک« فیلم می شود


