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هشدارایرانبهصهیونیستها
جانشینفرماندهکلسپاه:داریدخودتانرابهمرگنزدیکمیکنید

تیرنمایندگاِن
خودیدر

کماِناجنبی

به گزارش زمان ، الهام آمر کاشی: شفافیت و حقانیت در خصوص موضوعی خاص و حائز اهمیت که در جرگه استراتژیک ترین موارد کشوری محسوب می شود و بیاِن ادله های 
متقن و کافی در این مسیر، از ضروریات یک جامعه پیشرفته و صاحب مسند در منطقه است.نامه۷۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به حجت االسالم حسن روحانی- رئیس 
جمهور، علی الریجانی- رئیس مجلس شورای اسالمی و آیت اهلل آملی الریجانی- رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، باعِث بروز و ظهورِ واکنش هایی متعدد 
و ایجاد فضاسازی هایی حتی مخرب و تیر در کمان اجنبی جماعت شد تا با بوق و کرناهای ناموزون به رقص آهنگ معاندانی بنشینیم و متعاقب آن به توضیحات شفافی پرداخته 
شود که از ابتدا هم چون روز، روشن بود. انتقادات جدی نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد بیژن زنگنه- وزیر نفت دولت حاضر، گرچه بیرحمانه و شاید مغرضانه به نظر بیاید اما 
با صحبت هایی که زنگنه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران ابراز داشت، انتظارِ همان عکس العملی است که از وی در اذهان یکایک آحاد جامعه وجود دارد.وی با 
بیان این مهم که مطالب مندرج در نامه نمایندگان، اتهام بود اما فعاًل بنا داریم تا جواب افکار عمومی را بدهیم، در واکنش به نامه ۷۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و انتقاد 

آنها از عملکرد وزیر نفت در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: این نامه فرصتی را برای ما فراهم کرد تا یکسری از مطالب را برای مردم توضیح دهیم. 
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سرمقاله

نگوییم معلول، بگوییم افرادی 
با توانایی های متفاوت

دسترسی تمامی افراد 
موجود  امکانات  به 
حِق  شهر،  یک  در 
و  است  شهروندان 
باید از سوی مسئوالن 
حوزه  در  شهری 
شهرداری لحاظ شود. 

در ساخت  محوری  انسان  مقوله  به  توجه 
شهر کمترین کاری است که باید از سوی 
دست اندرکاران صورت گیرد. شهری برای 
که  شود  می  امنی  جای  شهروندان  تمامی 
فرهنگی،  عمرانی،  امکانات  به  دسترسی 
تفریحی، گردشی و دیگر امکانات شهری 
برای همه به صورت یکسان و عادالنه باشد.
در میان افراد جامعه قطعا افرادی نیز هستند 
که بر اثر نقص جسمی و یا ذهنی، اختاللی 
مستمر بر سالمت آن ها به وجود آمده و 
نیازمنِد  برای ادامه زندگی مانند سایر افراد 
داشتن زیرساخت های بسیار هستند. متاسفانه 
در بسیاری از زیرساخت های شهرسازی و 

ساخت روگذرها و زیرگذرهای شهری ...

2 فرزانه یوسفیان

نگاه روز
وزارت اطالعات شبکه اخالل 

در حوزه پتروشیمی 
3را منهدم کرد

شماره مجوز : 5662 . 1397

دولــت در الیحه بودجه ســال۹۸ افزایــش ۲۰درصدی 
متوسط دستمزد کارگران را تصویب کرده است.

بــه گزارش زمان به نقل ازصداوســیما، وزیــر تعاون کار 
و رفاه اجتماعی با اشــاره به اینکه مردم امســال بدلیل 
نوسان قیمت ها با مشکالت معیشتی روبرو بودند گفت: 
با مذاکرات صورت گرفته با کارفرمایان مقرر شده خدمات 
بیشتری به این قشر تالشگر ارائه شود.محمد شریعتمداری 

با بیان اینکه تالش دولت در کم کردن فاصله حداقل معیشت با حداقل دستمزد 
کارگران اســت افزود: با مذاکرات صورت گرفته با مجلس شــورای اسالمی در 
جریان تصویب الیحه بودجه۹۸، قرار است به افرادی که درآمد ثابتی دارند توجه 
بیشتری شود که برخوردی از حداقل دستمزد، سبدهای معیشتی و پوشش بیمه 
بیکاری از جمله این تسهیالت خواهد بود.وی با بیان اینکه دو هزار و ۲۰۰میلیارد 
تومان منابع برای ۲5۰هزار کارگر بیکار پرداخت شده گفت: مهمترین برنامه در 

این راستا قوی تر کردن خدمات بیمه بیکاری است. 

یش  ا فز ا
۲۰درصدی 

سط  متو
د  ستمز د

ن رگرا کا
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نگوییم معلول، بگوییم افرادی 
با توانایی های متفاوت

*فرزانه یوسفیان

دسترســی تمامی افراد به امکانات موجود 
در یک شــهر، حِق شهروندان است و باید از 
سوی مسئوالن شــهری در حوزه شهرداری 
لحاظ شود. توجه به مقوله انسان محوری در 

ساخت شهر کمترین کاری است که باید از سوی دست اندرکاران 
صورت گیرد. شهری برای تمامی شهروندان جای امنی می شود که 
دسترسی به امکانات عمرانی، فرهنگی، تفریحی، گردشی و دیگر 

امکانات شهری برای همه به صورت یکسان و عادالنه باشد.
در میــان افــراد جامعه قطعا افرادی نیز هســتند که بر اثر نقص 
جسمی و یا ذهنی، اختاللی مستمر بر سالمت آن ها به وجود آمده 
و برای ادامه زندگی مانند سایر افراد نیازمنِد داشتن زیرساخت های 
بسیار هستند. متاسفانه در بسیاری از زیرساخت های شهرسازی و 
ساخت روگذرها و زیرگذرهای شهری حتی افراد پیاده دیده نشده 
اند چه برسد به افرادی که دچار نقص حرکتی و یا ذهنی هستند. 
نادیده گرفتن این افراد تنها به شهر کرج و استان البرز خالصه نمی 
شود، متاسفانه در بسیاری از شهرهای کشور حتی برای شهروندان 
عادی نیز امکانات رفاهی و شهری مناسب لحاظ نشده است و برای 
داشتن حداقل امکانات باید نیازهای موجود را مطالبه کرد. برخورد 
با افرادی که دچار نقص جسمی و یا ذهنی هستند تنها به امکانات 
شهری مربوط نمی شود، آنچه مدت هاست در خصوص آن صحبت 
می شود اما اقدامی شایسته صورت نمی گیرد، فرهنِگ برخورد با 
افرادی این چنینی است. افرادی که چه به صورت مادرزادی و یا بر 
اثر سانحه ای دچار نقص عضو شده اند نیازمند احترام هستند نه 
ترحم. این افراد با وجود اینکه اختاللی بر سالمت و کارایی عمومی 
شان وارد شده است، اما باید همچنان استقالل فردی، اجتماعی و 

اقتصادی اش حفظ شود.
 طرز برخورد با این گونه افراد از سوی مسئوالن و سایر شهروندان 
جامعــه الزمه ی تشــکیل نهادی خاص برای خدمت رســانی و 
برخورداری آن ها از تمامی امکانات جامعه است. ما هنوز در برخورد 
نخست با اینگونه افراد دچار مشکل هستیم. درست است که بر اثر 
نقص جســمی یا ذهنی اختاللی در سالمت آن ها به وجود آمده 
است، اما قطعا توانایی های دیگری دارند که در بسیاری مواقع حتی 
از انســاِن سالم هم کارایی شان بهتر است. در برخی مواقع شاهد 
نقاشــی کردن، قالی بافی، شستشــوی ظروف و بسیاری کارهای 
شخصی افرادی هستیم که با نداشتن دو دست با پاهایشان تمامی 
کارهای روزمره خود را انجام می دهند. پس به این باور برسیم که 
آن ها معلول نیستند بلکه افرادی هستند با توانایی های متفاوت. 
افرادی که با وجود اینکه نقصی در ذهن و یا جسم شان وجود دارد 
به دنبال پُر رنگ کردِن دیگر توانایی شــان هستند تا که به من و 
شما ثابت کنند ما نیز شــهروند این جامعه هستیم و حِق حیات 
داریم و باید تمامی زیرساخت های شهری و فرهنِگ برخورد با ما 
هماننِد دیگران باشد. متاسفانه فرهنگ سازی در این خصوص باید 
از سوی رسانه های جمعی که مخاطِب بسیاری دارد صورت گیرد 
تا هر روز با شعارها و پیامدهای مثبت بتوان اتفاقی خوشایند را در 
این راســتا رقم زد. تربیت باید در این خصوص به گونه ای باشد تا 
کودکان و نوجوانان، افرادی که نسل آینده از آِن آن هاست، بدانند 
این گونه افراد ترحم نمی خواند، از آن ها نباید ترسید و باید مثل 
هر فرد دیگری برای آن ها احترام قائل شد، اما متاسفانه در رسانه 
ی ملی که باید زمینه سازِ ارتقای فرهنگ در بسیاری امور باشد نه 
تنها توانایی های این افراد دیده نشده، بلکه تنها نیمه ی خالی لیوان 
را می بینند. اوایل آذر سال جاری بود که مجتبی فغانی خواننده ای 
که پس از یک سانحه و افتادن از طبقه چهارم ساختماِن در حال 
ساخت، نخاع وی آسیب دیده و بر روی ویلچر می نشیند، مهمان 
برنامه ای در صداو ســیما بود. هنگامی که این خواننده جوان که 
پیش از این در رشته کشتی فعالیت داشته و در تیم ملی نیز حضور 
داشته، مشغول خواندن در قسمتی از برنامه بوده، زیر نویس شبکه 
در زیِر نام وی، هنرمند معلول نوشته است.از صدا و سیما و دست 
انــدرکاران این برنامه بعید بود که آن همه ذوق، هنر و انگیزه را از 
وی ندیدنــد، اما به کم توانایی او که آن هم به وضوح در تلویزیون 
مشــخص بود را دیده و بــه آن پرداخته اند. ویلچر این هنرمند را 
همــه دیدند، اما آیا گزینه ی دیگــری برای معرفی فردی که هم 
در ورزش و ســپس در هنر آن هم موسیقی توانایی بسیاری دارد، 
وجود نداشت! نباید عجیب باشد این هنرمند و هزاران فرد دیگری 
که این چنین توانایی های بسیارشان نادیده گرفته می شود، جایی 
هنرشان را عرضه کنند که برایشان فرش قرمز پهن کرده اند، حتی 

اگر شبکه های خارج از کشور باشد.
این هنرمند نمونه ای از هزاران کم توان جســمی و ذهنی اســت 
که به جای اینکه توانایی هایش در بخش های دیگر دیده شــود، 
ناتوانی اش را که در وجود دارد بُلد می کنند. فردی که دچار نقص 
در جسم و یا ذهنش است چه در مبلمان شهری و چه در فرهنِگ 
برخورد با شــهروندان با مشکل روبرو است. افرادی که دچار نقص 
هســتند، حِق زندگی کردن دارند، آن ها را معلول ندانیم، آن ها 
افرادی هســتند با توانایی های متفاوت که باید در راستای فراهم 

کردِن امکانات برای داشتِن زندگِی بهتر برای آن ها تالش کرد.
F.Yousefianpour@Gmail.com

تصویب تقویت نظارت بانک 
مرکزی بر مؤسسات اعتباری در 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی 

تقویت نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری 
و بهبود مدیریت آن ها در شــورای عالی هماهنگی 

اقتصادی تصویب شد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست 
جمهوری، شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیروز 
به ریاســت رئیس جمهور و با حضــور دیگر اعضا 
تشــکیل جلســه داد. در ابتدای این جلسه سران 
قوا ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر و چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی به ملت 
شریف ایران؛ بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی 
سراسری ۲۲ بهمن که با توجه به تالش دشمنان 
نظام در ســیاه نمایی ، تفرقه انگیــزی و تهدید به 
تحریم، امســال از اهمیت ویژه ای برخوردار است، 

تأکید کردند.
در این جلسه، مواد تکمیلی از پیشنهاد بانک مرکزی 
در زمینه اصالح نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت 
و بندهای مربوط به تقویت نظارت بانک مرکزی بر 
مؤسسات اعتباری و بهبود مدیریت آنها در جهت 
حمایت از حقوق سپرده گذاران و تجهیز منابع الزم 
و همکاری الزم قوه قضائیه در این جهت به تصویب 

شورای عالی رسید.

مجلس به وزیر کشاورزی 
کارت زرد داد

 نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، پاسخ های 
وزیر جهاد کشاورزی را قانع کننده ندانستند و به 

حجتی کارت زرد دادند.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلســه علنی 
دیروز مجلس شــورای اســالمی، طرح سوال از 
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی درباره علت 
ایجــاد اختالل در فعالیت و زندگی صیادان ایرانی 
در آبهای دریای عمان به واســطه قرارداد رسمی 
بلندمدت سازمان شــیالت با کشتی های چینی 
برای صید در عمــق ۲۰۰ متری دریای عمان در 
دســتور کار قرار گرفت. در ادامه جلســه، پاسخ 
های وزیر جهاد کشاورزی به رای گذاشته شد که 
نمایندگان بــا ۴۳ رای موافق، ۱۴۹ رای مخالف و 
5 رای ممتنــع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در 
جلسه علنی این پاسخ ها را قانع کننده ندانستند و 

به حجتی کارت زرد دادند.

ایران رئیس کمیته صلح فضایی 
سازمان ملل شد

 رئیس ســازمان فضایی ایران گفت: ایران از این 
هفته ریاست کمیته فضایی گروه ۷۷ در کوپوس 
)کمیته استفاده صلح آمیز از فضا در سازمان ملل( 

را برعهده گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در مراسم 
روز ملی فناوری فضایی با اشــاره به تالش ایران 
بــرای تقویت همکاری های بین المللی در عرصه 
فناوری فضایی گفت: طی تعامالت صورت گرفته 
از ســوی وزارت ارتباطات و وزارت امور خارجه در 
جهت تقویت همکاری های بین المللی و با تالش 
متخصصان ســازمان فضایی ایــران، از این هفته 
ریاســت کمیته فضایی گروه ۷۷ کمیته سازمان 
ملل متحد در امور استفاده صلح آمیزازفضا به ایران 

سپرده شد.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از توســعه کسب 
و کارهای حــوزه فناوری فضایــی و ورود بخش 
خصوصی و شرکت های دانش بنیان به این حوزه 
جهت تقویت اقتصاد فضایی ایران به عنوان برنامه 
های در دست انجام سازمان فضایی ایران نام برد.

براری افزود: فته گذشته پارک فناوری فضا پایه با 
هدف توسعه کسب و کارهای این حوزه در کشور 
راه اندازی شد و امیدواریم بخش خصوصی حوزه 
فضا بتوانــد در این پارک فناوری دســتاوردهای 
مهمی برای توسعه این بخش داشته باشد.رئیس 
سازمان فضایی ایران، صنعت فضایی را یک صنعت 
راهبردی و استراتژیک عنوان کرد که خود اتکایی 
در آن می تواند به توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور 
منجر شــود و  گفت: در یک دهــه اخیر اقتصاد 
فضایی دنیا ششمین برابر متوسط رشد اقتصاد دنیا 
بوده اســت و در سال ۲۰۱۷، ۲۹۹میلیارد دالر به 
اقتصاد صنعت هم مکانی از فضا در دنیا اختصاص 
یافت.براری از برنامه ریزی برای ارائه مجوز طراحی 
و ســاخت ماهواره به بخش خصوصی خبر داد و 
گفت: مجوز ایجاد اپراتور ماهواره مخابراتی در حال 
واگذاری به بخش خصوصی است و در این زمینه 
چند شرکت بزرگ داخلی اعالم آمادگی کرده اند. 
در همین حال تدوین مجوز بهره برداری از اپراتور 
ماهواره سنجشی نیز در دستور کار سازمان تنظیم 
مقررات قرار دارد که به زودی جزئیات دریافت این 

مجوز اعالم خواهد شد.
در همین حال ارائه مجوز طراحی و ساخت ماهواره 
را نیز بــه بخش خصوصی می دهیــم تا چرخه 
فعالیت بخش خصوصی در صنعت فضایی کشور، 

تکمیل شود.

اخبار

سرمقاله

آنچه  كه  باشد  داشته  اطمينان  كه  هر 
مي  او  به  است  كرده  مقدر  برايش  خدا 

رسد، دلش آرام گيرد

کالمامیر

صهیونیست  گفت:  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
ها به آمریکایی ها اتکا نکنند زیرا پیش از آنکه 
پی  در  باید  و  اند  نابود شده  برسند  آمریکایی ها 

قبرستان های خارج از فلسطین اشغالی باشند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، سردار حسین 
اظهارداشت:  سپاه  کل  فرمانده  جانشین  سالمی 
همه مناطق شهرنشین صهیونیست ها به اندازه دو 
عملیات فتح المبین و بیت المقدس ماست و به 
آنان هشدار می دهیم دارید خودتان را به مرگ 
نزدیک می کنید. وی با بیان اینکه همه دنیا می 
داند جنگ محدود بر ضد ما هیچگاه محدود باقی 
نمی ماند گفت: ممکن است نقطه ابتدایی حرکت 
دانند  اما می  آغاز کنند  را دیگران  ایران  بر ضد 
ادامه مسیر و انتهای آن با ماست.سالمی افزود: اگر 
صهیونیست ها بر اساس اشتباه و خطا، کاری کنند 
که شعله جنگ جدیدی افروخته شود باید مطمئن 
دارد.  پی  در  را  آنان  محو  جنگ  این  که  باشند 
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: صهیونیست ها به 
آمریکایی ها اتکا نکنند زیرا پیش از آنکه آمریکایی 
ها برسند نابود شده اند و باید در پی قبرستان های 
خارج از فلسطین اشغالی باشند زیرا فضایی برای 
ماندن آنان در این سرزمین وجود نخواهد داشت. 
در  اخیر  تروریستی  عملیات  به  اشاره  با  سالمی 
نیکشهر استان سیستان و بلوچستان افزود: همه 
قدرت های استکباری و شیاطین شرور منطقه و 
تروریست ها زور خود را جمع کردند تا در دهه 
فجر امسال این عملیات تروریستی را انجام دهند. 
بینند  می  که  زمانی  ها  صهیونیست  گفت:  وی 
راهبرد محو آنان شکل گرفته است می خواهند 
با عملیات های کور، موازنه ای ایجاد کنند. سالمی 
افزود: اگر اروپا و دیگران بر اساس یک توطئه، خلع 
سالح موشکی کشورمان را دنبال کنند مجبوریم به 
یک جهش راهبردی دست بزنیم. وی تصریح کرد: 
به همه سفارش می کنم درباره قدرت موشکی 
ایران که یکی از ارکان بازدارندگی ماست کسی با 
ما مذاکره یا به ما توصیه ای نکند و درخواستی 
نداشته باشد زیرا این مسئله ما را وادار به تغییر 
افزود:  کند. سالمی  بازدارندگی می  معادالت  در 
برای افزایش برد، دقت باال، قدرت تخریب دلخواه 
و نیروی پیشران موشک ها هیچ محدودیت فنی 
اولویت  ما هستند که  راهبردهای  تنها  و  نداریم 
می  مشخص  را  کشورمان  موشکی  توسعه  های 
کنند. وی گفت: راهبرد موشکی ما موضوع ثابتی 
نیست و بر اساس تغییر رفتار بازیگران مالحظات 
ما تغییر می کند. سالمی افزود: امروز در توسعه 
قدرت موشکی با هیچ مانع فناورانه و رساندن دقت 
موشک ها به باالترین سطح و سوخت موشک، 
سر جنگی، قدرت تخریب و برد موشک ها مانع 
علمی نداریم. وی گفت: امروز خوداتکا هستیم و 
هر روز بر کیفیت و کمیت موشک هایمان افزوده 
می شود. سالمی افزود: قابلیت های تاکتیکی را بر 
اساس مالحظات راهبردی توسعه می دهیم و اگر 
برد موشک ها را در حدی نگه داشته ایم به دلیل 
موانع فناوری نیست بلکه بر اساس راهبرد ماست. 
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: کشوری مستقل و 
بزرگ و پر تهدید هستیم که دشمنان ما در قاعده 
و مقیاس جهانی قدرت و راهبردی جدی ای برای 
کاهش قدرت ما دارند. سالمی افزود: آنان در پی 

این هستند که با فشارهای سیاسی و اقتصادی ما 
را خلع سالح کنند و بتوانند گزینه های مورد نظر 
خود را انجام دهند. وی گفت: ایجاد بازدارندگی 
در مقابل دشمنان بزرگ راهبرد ما و هدف اصلی 
این راهبرد ایجاد و مداومت در ایجاد بازدارندگی 
و  بازدارنده  محوری  نیروی  افزود:  سالمی  است. 
دفاعی ما توقف و مهار ناپذیر است زیرا این قدرت 
تابع اراده ملت ایران و سیاست هایی است که رهبر 
معظم انقالب اسالمی ابالغ می کنند. وی گفت: در 
شرایطی که هیچ تغییری در راهبرد خصومت آمیز 
دشمنان ما از جمله تحریم اقتصادی، جنگ روانی، 
برای  ارعاب  ای،  منطقه  نفوذ  برای کاهش  فشار 
اِعمال قدرت نظامی و ماهیت سلطه طلبی ایجاد 
نشده است و آنان دائم توان نظامی خود را افزایش 
می دهند و ما را تهدید می کنند و درخواست 
خلع سالح موشکی ما را دارند کدام عقل سالمی 
اجازه می دهد که فکر کند امروز توسعه توانمندی 

موشکی برای کشور مفید نیست؟!
سالمی افزود: هیچگونه محدودیت و مانعی برای 
ظرف  آن  برای  و  نداریم  موشکی  قدرت  توسعه 
ساختاری ثابت قائل نیستیم. وی گفت: ساختار و 
سازماندهی قدرت موشکی ما در کیفیت و کمیت 
هیچ مرزی ندارد چون تهدیدات ما نیز مرز ندارند. 
جانشین فرمانده سپاه افزود: باید بتوانیم از منافع 
ملت، ارزش ها، استقالل، امنیت، آرامش و شکوه 
از  یکی  موشکی  قدرت  و  کنیم  دفاع  کشورمان 
ماست.  بازدارندگی  و  دفاعی  قدرت  اصلی  ارکان 
سالمی گفت: تا زمانی که قوی هستیم دشمنان 
امکان سیطره پیدا نمی کنند و در جهان امروز 
اقتدار، پیشرفت و امنیت بدون قدرت  استقالل، 
ممکن نیست. وی افزود: در جهان امروز منطق 
قدرت بر مناسبات حاکم است و دشمنان ما فقط 
زبان قدرت را می فهمند. سالمی گفت: اگر ما با 
آنان با زبان قدرت صحبت نکنیم آنان با ما با زبان 
زور سخن می گویند. جانشین سپاه پاسداران با 
بیان اینکه هدف اصلی ما از قوی بودن جلوگیری 
از بروز جنگ است و ملت این را می داند افزود: اگر 
دشمن دچار خطای محاسباتی از قدرت ما شود 
در دقایق نخست، ذهن او را از توان نظامی کشور 
آگاه و اصالح می کنیم. سالمی گفت: دیپلماسی 
و سیاست بدون محتوای قدرت معنا ندارد و اگر 
کشوری ضعیف باشد راهی جز تسلیم شدن ندارد. 
وی افزود: ما استقالل همراه با اقتدار و اراده به کار 
بردن این قدرت را داریم. سالمی گفت: هر زمانی 
دیپلماسی و سیاست بخواهد، قدرت ما بروز می 
کند. وی با اشاره به شکست توطئه های آمریکا 

در منطقه افزود: زمانی که آمریکا نتوانست میان 
اهداف اساسی و قدرت نظامی خود ارتباط برقرار 
آنان  سیاسی  اهداف  از  نظامی  قدرت  و  کند 
اند.  خورده  شکست  آنان  کند  نمی  پشتیبانی 
سالمی گفت: آمریکایی ها می خواهند خالئی که 
در ابزار دارند با توسعه تروریسم تکفیری جبران 
کنند و برای مهار قدرت جمهوری اسالمی ایران 
لبنان  و  عراق  سوریه،  در  را  تکفیری  تروریسم 
ایجاد کردند. وی افزود: آنان با تروریسم تکفیری 
می خواستند در منطقه بی ثباتی ایجاد کنند و 
زنجیره مقاومت را بشکنند که اگر در این مسئله 
موفق می شدند توان خود را به سمت ایران هدایت 
می کردند. سالمی خاطرنشان کرد: آمریکا با ایجاد 
تروریسم تکفیری، زمینه نفوذ و گسترش درخشان 
سیاسی انقالب اسالمی را در منطقه فراهم کرده 
است.جانشین فرمانده کل سپاه افزود: کشورهایی 
که در محور مقاومت قرار دارند و در امنیت جهان 
ایران  اسالمی  جمهوری  از  بودند  همسو  اسالم 
خواستند خاکریزهای مقاومت را فراتر از مرزهای 
این  البته  دهیم  گسترش  کشورمان  جغرافیایی 
خاکریزها ماهیت فیزیکی ندارد. سالمی گفت: نیاز 
مشترک ما و کشورهای منطقه موجب اتصال کامل 
راهبرد امنیتی، جغرافیایی و سیاسی شد و تشکیل 
این جبهه شکست آمریکایی ها را در پی داشت. 
وی افزود: در مواجهه با پدید تروریسم یا باید در 
مرزهای جغرافیایی می ماندیم و پیشرفت سیاست 
های آمریکا در منطقه را نگاه می کردیم و در مرزها 
با دشمن می جنگیدیم یا حرکت می کردیم و 
ابتکار عمل را از دست آنان می گرفتیم. سالمی 
گفت: حرکت ما حرکت فیزیکی نبود بلکه فکری و 
معنوی و تهیه راهبرد برای شکست آمریکایی ها در 
منطقه بود.وی افزود: در سوریه، عراق، فلسطین و 
لبنان با قدرت هایی روبرو هستیم که کامال بومی و 
الهام گرفته از انقالب اسالمی ایران هستند. سالمی 
گفت: راهبرد جمهوری اسالمی ایران هزینه هایی 
که قرار بود دشمنان به ما تحمیل کنند به آنان 
تحمیل کردیم و توطئه های آنان محقق نشد و 
نتوانستند هزینه هایشان را به منفعت تبدیل کنند. 
وی افزود: اتحادیه اروپا باید این واقعیت را بپذیرد 
مبارزه  دلیل  به  اتحادیه  این  کنونی  امنیت  که 
جمهوری اسالمی ایران با داعش و پدیده تروریسم 
است. سالمی گفت: اگر ایران پیشرو در مبارزه با 
داعش نمی شد اکنون پدیده تروریسم اروپا را فرا 
گرفته بود و عملیات های تروریستی پی در پی در 
کشورهای اروپایی انجام می شد. وی افزود: اروپا 
باید سپاسگزار حضور ما در منطقه و راهبرد ضد 

تروریستی کشورمان باشد. سالمی گفت: اروپایی ها 
می دانند نظام دفاعی و امنیت آنان در مقابل پدیده 
تروریسم ناکارآمد است. وی افزود: در حالی که اروپا 
باید مدیون ایران باشد اما تعجب می کنم چرا آنان 

کاهش نفوذ منطقه ای ایران را مطرح می کنند؟!
سالمی گفت: نفوذ ایران در منطقه قابل کاهش 
نیست و هیچ کس نمی تواند این اتحاد و نفوذ را 
از بین ببرد. وی اضافه کرد: نفوذ ایران موضوعی 
اعتقادی است که به ساختار فیزیکی قدرت منجر 
و  منطقه  در  ما  نفوذ  گفت:  سالمی  است.  شده 
قدرت موشکی کشورمان عمق راهبردی بیرونی 
دفاعی ما را فراهم کرده و موجب قدرت ما شده 
است. جانشین فرمانده سپاه افزود: در مقابل راهبرد 
و  استقالل  از  دفاع  که  ایران  اسالمی  جمهوری 
آمریکایی  راهبرد  است  اسالمی  عزت کشورهای 
ها از بین بردن عزت و در خدمت گرفتن منابع 
کشورهای منطقه است که این برای آمریکایی ها 
هزینه ساز شده است. وی گفت: موضوع جهاد در 
جریان اعتقادی ملت های منطقه در حال گسترش 
است و این اعتقاد هیچگاه مهار شدنی و از بین 
رفتنی نیست. سالمی افزود: جغرافیای اعتقادی، 
سیاسی، نظامی و قدرت ما به یکدیگر متصل و 
قلمروی نیرومندی ایجاد شده است.وی گفت: هر 
جا دشمن بخواهد عمل کند لشکرهای بزرگی در 
مقابل او هستند و ظرفیت های کشورهای اسالمی 
برای محو دشمنان ایجاد شده است. سالمی افزود: 
معادله تولید قدرت در جهان اسالم جوشان است 
بینش ملت های مسلمان  و مفهوم مقاومت در 
درجا زدن و سکون نیست. وی گفت: این موضوع، 
دشمنان اسالم به ویژه آمریکایی ها را در تنگنا 
قرار داده و در سوریه محبوس کرده است. سالمی 
افزود: آمریکا در هیچ نقطه راهبردی سوریه وجود 
ندارد و مجبور به عقب نشینی شده که این تحمیل 
شکست به آنان اس و این عقب نشینی انتخاب 
آمریکایی ها نبوده است.وی گفت: آمریکایی ها اگر 
در سوریه بمانند بیشتر هزینه می دهند و شکست 
های بیشتری می خورند. سالمی افزود: شکست 
العاده  فوق  دفاعی  فلسفه  دلیل  به  ها  آمریکایی 
ضعیف و زوال عقل سیاسی آنان است. وی گفت: 
ذخایر عقل راهبردی آمریکا خاتمه یافته است و 
آنان نمی توانند ابزار قدرت این کشور را در جهت 
فرمانده  گیرند.جانشین  کار  به  منافعشان  تأمین 
سپاه افزود: سیاست و راهبردهای غلط آمریکایی 
ها موجب گسترش دشمنی های ارزان قیمت با 
آنان شده و هزینه های بسیاری برای آمریکایی ها 
ایجاد کرده است. سالمی با بیان اینکه بسیاری از 
راهبردهای ما برای آینده ادامه راهبردهای کنونی 
است گفت: توان دریایی کشورمان قدرت راهبردی 
با  میدان  در  عملیاتی  موازنه  تواند  می  و  است 
دشمنان داشته باشد.وی افزود: در پدافند هوایی، 
پهپاد و قدرت زمینی، توان بی انتهایی ایجاد کرده 
را  قدرتمان  های  توانیم همه حوزه  نمی  اما  ایم 
آشکار کنیم. سالمی در پایان خاطرنشان کرد: نمی 
توانیم از برخی جنبه های قدرت کشور که بسیاری 
ویرانگر و مخرب و نابود کننده است صحبت کنیم 
اما دشمنان ما باید بدانند همه قدرت ما آن چیزی 
نیست که در نمایشگاه دستاوردهای دفاعی نشان 

می دهیم. 

گواهی  حصروراثت

آقای ناصرسلیمان فالح  به شماره شناسنامه 3445 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه در خواستی به پرونده شــماره9۷0۷94 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان وجیه اله سلیمان فالح به شماره شناسنامه ۲۲ در تاریخ 139۷/10/8 
دراقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی /عبارتست از:1-گهر سلیمان فالح  
متولد 13۲6/1/1 به شماره شناسنامه 10  صادره ازساوجبالغ نسبت همسر متوفی ۲- ناصر 
سلیمان فالح  متولد 1346/11/1۲ به شماره شناسنامه 3445 صادره ازتهران نسبت پسر متوفی3- 
سیف اله سلیمان فالح   متولد1345/6/1 به شماره شناسنامه ۲1358  صادره ازتهران نسبت 
پسرمتوفی4- داود سلیمان فالح  متولد  1351/3/3 به شماره شناسنامه 900  صادره از ساوجبالغ  
نسبت پسر متوفی5- جواد سلیمان فالح  متولد  1349/4/5 به شماره شناسنامه 88۷  صادره از 
ساوجبالغ  نسبت پسر متوفی  6- حسین سلیمان فالح  متولد 6 /136۷/10 به شماره شناسنامه 
149۷3   صادره از کرج نسبت پسر متوفی۷- معصومه سلیمان فالح متولد 135۷/10/۲0به 
شماره شناسنامه 994صادره از ساوجبالغ نسبت دختر متوفی   8- منیره سلیمان فالح  متولد 
1363/5/1۷  به شــماره شناســنامه  ۲939 صادره از کرج نسبت  دختر متوفی پس از انجام 
تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض 
یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و مالحظه گواهی نامه ی 
مالیات بر ارث به شماره ی- مورخ - سر انجام در تاریخ  دروقت فوق العاده شعبه سوم شورای 
حل اختالف چهارباغ به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی 
مینماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص/شخص  یاد شده در باال بوده و وارث دیگری 

ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد.
اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/ نامحدوداست.

قاضی شورای حل اختالف بخش چهارباغ  

هشدار جانشین فرمانده کل سپاه به صهیونیست ها:

داریدخودتانرابهمرگنزدیکمیکنید

جلیقه زردها
 به آلمان رسیدند

 شماری از مردم معترض آلمانی به تبعیت از تظاهرات کنندگان فرانسوی موسوم به جلیقه 
زردها در اعتراض به استفاده از خودروهای دیزلی قدیمی دست به برگزاری تظاهرات زدند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، شهر اشتوتگارت شب گذشته شاهد برگزاری تظاهرات شمار 
زیادی از مردم معترض آلمانی به استفاده از خودروهای دیزلی قدیمی بود. از آنجایی که 
اشتوتگارت مرکز صنعت خودروسازی آلمان و مقر شرکت های بنز، فولکس واگن است این 
تظاهرات در این شهر برگزار شده است.این در حالی است که حامیان محیط زیست از سال 
گذشته میالدی خواستار اعمال استانداردهای اروپایی در خصوص استفاده از خودروها و 

سوخت ها با هدف کاهش آلودگی بودند. 
تظاهرات کنندگان اشتوتگارت از دولت می خواهند تا از تردد خودروهای دیزلی قدیمی 
ممانعت به عمل آورد، در حالی که دولت ائتالفی هنوز دارای اختالف نظر در این باره بوده 

و تصمیم قاطعی را اعالم نکرده است.

توان نظامی ایران فراتر از
 اسرائیل و آمریکا است

یک سایت اطالعاتی رژیم صهیونیستی با اشاره به رونمایی از موشک جدید ایران  
تاکید کرد که ایران از لحاظ نظامی بر تل آویو و آمریکا برتری یافته است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سایت اطالعاتی رژیم صهیونیستی موسوم به »دبکا« 
اذعان کرد که ایران از لحاظ نظامی بر این رژیم و آمریکا برتری یافته است. در ادامه 
این گزارش آمده است: ایران سالح های جدیدی ساخته که باعث برتری این کشور 
در برابر آمریکا و اسرائیل شده است. در این گزارش با اشاره به رونمایی از موشک 
جدید ایران با نام »هویزه« آمده است: این اقدام پاسخی عملی از سوی ایران در 
برابر آزمایش موشک از سوی آمریکا و اسرائیل طی ماه های گذشته و همچنین به 
مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب در ایران صورت گرفت. وزیر دفاع ایران 
چند روز قبل از موشک منحصر به فرد هویزه ساخت متخصصین داخلی رونمایی 

کرده بود.

معاون گردشگری با این توضیح که طرح »سفر ارزان« همان 
سفر اقساطی است که با هدف آسان سازی مسافرت در داخل 
کشور قرار است اجرا شود، گفت : این طرح پس از تعطیالت 

نوروز ۹۸، رسماً اجرا می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ولی تیموری با بیان این که 
آماده سازی است، گفت:  بسته های »سفر قسطی« در حال 
است.  کشور  در  سفر  توزیع  گردشگری،  توسعه  سیاست 
توزیع  عوامل  از  یکی  می دهد  نشان  نیز  آسیب شناسی ها 
نادرست سفر، اجرای برنامه های شخصی و انفرادی است، برای 
همین سایر سیاست گذاری ها در جلوگیری از ازدحام جمعیت 
در یک مسیر و منطقه مشخص، نمی تواند چندان اثرگذار باشد.

او درباره نحوه اجرای این طرح که مسؤلیت آن به آژانس های 
با  که  توافقی  در  داد:  توضیح  است،  شده  واگذار  مسافرتی 
تشکل صنفی آژانس های مسافرتی صورت گرفته قرار است 
آن ها بسته های سفر را تهیه کنند و از طرف بانک نیز برای 
ارائه خدمات سفر به صورت اقساط، حمایت شوند. مردم برای 
سفر به مقصد دلخواه خود هزینه ای را به صورت پیش پرداخت 
بدهند و مابقی هزینه سفر را هم تقسیط کنند.این مقام مسؤول 
در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یادآور 
شد: این بسته های سفر که همچنان درحال طراحی است به 
مناطقی انجام می شود که چندان مقصد سفر نیست. عالوه بر 

این سعی شده با کیفیت ترین خدمات برای این بسته ها در نظر 
گرفته شود. این میان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری هم موظف بود با بانک ها رایزنی و توافق کند تا 
تسهیالتی را در اختیار آژانس ها و دیگر تأسیسات گردشگری 
قرار دهند. دو بانک برای این طرح انتخاب شد. با صدا و سیما 
هم مذاکره شده است که به محض آغاز اجرای طرح، تبلیغ 
سفرهای آن را رایگان پخش کند.تیموری گفت: در طرح های 
قبلی این تسهیالت مستقیم در اختیار مردم قرار می گرفت 
که هم فرایند سختی داشت و هم اجرای آن را در ادامه با 
اصالح  رویکرد  آن  اکنون  اما  روبرو می کرد،  پیچیدگی هایی 
شده است.او گفت: هدف اصلی ما تنوع بخشی به بسته های 
سفر، توزیع آن در نقاط مختلف ایران و درگیر کردن تأسیسات 
گردشگری و حفظ و تداوم اشتغال در این بخش ها است. در 
این طرح ما سراغ مقاصد کمتر شناخته شده رفته ایم، نقاطی 
که حتی در تعطیالت بلندی مثل نوروز کمتر مورد توجه قرار 
می گیرند. می خواهیم بسته های متنوعی را برای سفر آماده 
کنیم تا همه اقشار از آن استفاده کنند.معاون گردشگری درباره 
این که ارزان سازی سفر، شائبه ای را در سطح کیفیت خدمات 
ایجاد می کند، گفت: اجازه بدهید اصل طرح آغاز شود بعد 
درباره کیفیت آن صحبت کنیم. پرداختن به این موضوع در 
این مرحله مکانیزمی برای انحراف از ادامه و اجرای کار است.

او درباره اینکه از توضیحات برمی آید این طرح مشابه سفرهای 
قسطی است که همین حاال برخی آژانس های مسافرتی اجرا 
می کنند و نمونه خاص و متفاوتی در قیاس با سایر طرح ها 
نیست و مشخص نیست اجرای تقسیط آن چقدر به کاهش 
هزینه منجر خواهد شد، گفت: به هر حال گروهی هستند که 
در هر صورتی برای سفر برنامه ریزی می کنند اما در انتخاب 
مقصد مشکل دارند و عادت کرده اند فقط یک مسیر را بروند که 
جمعیت آن ها هم کم نیست. از طرفی با توجه به شرایط ارز، 
امسال افراد زیادی از سفر خارجی به داخلی روی می آورند، در 
واقع ما این گروها را هدف قرار داده ایم، افرادی که سفر می روند 

ولی نمی دانند کجا باید بروند. 
بنابراین سفر را با در نظر گرفتن تسهیالتی خاص برای این 
گروه ها آسان می کنیم.وی اظهار کرد: سفرهای داخلی اصوالً 
بی حساب و کتاب انجام می شود و آسیب اجتماعی زیادی 
دارد. در نوروز نیز به عنوان یک بحران با آن برخورد می شود، 
به گونه ای که از استاندار تا شهردار همه را درگیر می کنند. 
گاهی هم اعمال برخی محدودیت ها در مناطقی خاص، سفر 
را به کام مسافر تلخ می کند. با توجه به چنین وضعیتی قصد 
داریم با آسان کردن سفر تا حدی از این فضا خارج شویم تا 
عالوه بر این که سفر هدفمند و متنوع می شود، از ظرفیت خالی 

تأسیسات گردشگری نیز بهره گرفته شود.

زمان اجرای »سفر قسطی« اعالم شد

قسطیشدنسفربهجایارزانسازی
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وزارت اطالعات شبکه اخالل در حوزه پتروشیمی 
را منهدم کرد

سربازان گمنام امام زمان)عج( شبکه سازمان یافته اخالل در حوزه پتروشیمی در 
استان یزد را متالشی کردند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، وزارت اطالعات با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: 
سربازان گمنام امام زمان)عج( شبکه سازمان یافته اخالل در نظام اقتصادی کشور 
در حوزه پتروشیمی را در استان یزد شناسایی و متالشی کردند. اداره کل اطالعات 
استان یزد در این زمینه 3 نفر از متهمان اصلی را دستگیر کرد. متخلفان با راه 
اندازی ۷3 شرکت صوری و کاغذی ، مواد اولیه پتروشیمی را با قیمت یارانه ای 
خریداری و در بازار به قیمت آزاد می فروختند و تاکنون گردش مالی مکشوفه 
آنها از این طریق 3 هزار میلیارد ریال بوده است. تحقیقات تکمیلی در این پرونده 
در حال اجراست و برخورد جدی با سایر مفسدان اقتصادی به ویژه برهم زنندگان 

امنیت اقتصادی جامعه در دستور کار می باشد.

ارسال تقاضای تشکیل خانه احزاب البرز 
به وزارت کشور 

معاون مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری البرز گفت: 
تقاضای تشکیل خانه احزاب این استان به وزارت کشور ارسال شد.

ایرنا، سعید شفیعیان افزود: تشکیل این خانه صبح امروز در گردهمایی نمایندگان 
احزاب استان البرز مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: دراین گردهمایی که 
38 نفر از دبیران کل گروه های سیاسی البرز اعم از اصالح طلب، اصولگرا و 
مستقل حضور داشتند درخصوص تشکیل خانه احزاب با شکل جدیدی که 
دراستان ها تعریف شده بحث و تبادل نظر شد. شفیعیان گفت: تقاضای خانه 
احزاب براساس آیین نامه وزارت کشور تنظیم و به امضای احزاب حاضر در 
نشست رسید و با پیوست نامه استاندارالبرز به این تقاضا پیگیری های الزم انجام 
می شود. وی خاطرنشان کرد: هماهنگی های الزم دراین زمینه با خانه احزاب 
کشور شده و درصورت تسریع در امور ظرف یک هفته آینده مجوز تشکیل خانه 
احزاب استان البرز صادرمی شود. معاون مدیرکل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات 
کشوری اضافه کرد: با دستور استاندار البرز، خانه احزاب استان به زودی راه اندازی 
خواهد شد و براساس آیین نامه اجرایی، این تشکیالت با تقاضای 10 حزب دارای 

مجوز شکل خواهد گرفت.  دراستان البرز 44 حزب ثبت شده است.

بیانیه ای 233 نماینده در قدردانی از رزمایش 
»فدائیان والیت«

 ۲33 نماینده مجلس با امضای بیانیه ای از برگزاری مقتدرانه رزمایش فدائیان 
والیت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران تقدیر کردند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، ۲33 نماینده مجلس در بیانیه ای از رزمایش فدائیان 
والیت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران تقدیر کردند. متن کامل این 
بیانیه به شرح زیر است: هشتمین رزمایش اقتدار فدائیان والیت نیروی هوایی 
جمهوری اسالمی ایران به منظور ارتقای توان رزمی و دفاعی ارتش و ارسال 
پیام صلح و دوستی به کشورهای منطقه در منطقه عمومی اصفهان و به مدت دو 
روز برگزار شد. ما نمایندگان مجلس شورای اسالمی به نام ملت ایران از تالش 
های صادقانه و مجاهدت خستگی ناپذیر فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی 
هوایی جمهوری اسالمی ایران به خصوص فرمانده نیروی هوایی در برگزاری 
موفقیت آمیز این رزمایش قدردانی می نماییم و امیدواریم با توکل به خدا و عنایت 
حضرت ولیعصر )عج(، تحت فرماندهی مقام معظم رهبری همواره در انجام 

وظیفه سربازی موفق و منصور باشند.

 جای خالی اعتماد دولت و بخش 
خصوصی برای مقابله با تحریم ها

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این که 
دولت باید از توان بخش خصوصی برای دور زدن تحریم 
ها استفاده کند گفت: دولت باید با بخش خصوصی رابطه 

مناسبی داشته باشد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، رمضانعلی سبحانی فر، عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی  درباره 
وضعیت ارتباط دولت با بخش خصوصی گفت: بخش 
خصوصی همیشه از این موضوع گله مند است که دولت 
با این بخش از اقتصاد کشور در تصمیم گیری ها مشورت 
نمی کند. البته دولت هم هرگز مدعی این موضوع نشده که 
در تمام تصمیم هایی که می گیرد با بخش خصوصی هماهنگ 
است. این موضوع برای زمانی که ایران تحریم نباشد و روابط 
بین المللی مسیر مناسبی داشته باشند تا حدی قابل پذیرش 
است. زمانی که شاخص های اصلی اقتصاد ثبات داشته باشند 
دولت به تناسب شرایط می تواند تصمیمی بگیرد و بخش 
خصوصی هم باید از آن تصمیم تبعیت کند. با این حال 
شرایط کنونی اقتصاد ایران این گونه نیست.وی افزود: دولت 
از یک سو نیاز به بخش خصوصی دارد و دائم بر این موضوع 
تاکید می کند که بخش خصوصی می تواند اقتصاد کشور را 
از وضعیت فعلی خارج کند. با این حال حاضر به تامین منافع 
بخش خصوصی نیست. این موضوع باعث می شود دولت 
از پشتوانه محکمی در محافل بخش خصوصی برخوردار 
نباشد. بخش خصوصی نیاز به حمایت دارد و دولت حمایت 
چندانی از این بخش نمی کند با این حال همچنان دولت 
توقع دارد در موضوعی مانند مقابله با تحریم ها یا فروش 
نفت بخش خصوصی به دولت کمک کند.وی با اشاره به 
این که دولت باید با بخش خصوصی رابطه مناسبی داشته 
باشد، گفت: در دوره پیشین تحریم ها شرکت های زیادی با 
دولت همکاری کردند. نتیجه این موضوع برای بخش قابل 
توجهی از بخش خصوصی این بود که قوه قضاییه روی 
برخی از معامالت آن ها دست گذاشت و دولت نیز دفاع 
چندانی نکرد. البته باید در نظر داشته باشیم که موضوع کاسبی 
تحریم از این بحث جدا است. این بحث درباره شرکت هایی 
است که به واقع در دوره تحریم ها به کشور کمک کردند 
و آسیب دیدند. هر چند که بخشی از آن شرکت ها امروز 
مشکلی ندارند و فعالیت های خود را ادامه می دهند اما سهام 
برخی از این شرکت ها آسیب دید و دولت هرگز این هزینه 
ها را جبران نکرد.وی با تاکید بر این که دولت امروز باید به 
سبکی که بخش خصوصی می خواهد از آن حمایت کند، 
توضیح داد: بخش خصوصی می گوید ما نیاز به حمایت 
داریم و دولت هم سیاستی را در پیش می گیرد و می گوید 
حمایت کردیم. این موضوع باید برطرف شود. دولت باید 
روی موضوعی دست بگذارد که بخش خصوصی مشکل 
دارد نه روی موضوعی که برای خودش راحت تر است. در 
این صورت اعتماد از بین رفته آرام آرام ترمیم می شود و 
دولت دوباره می تواند از تمام ظرفیت های بخش خصوصی 

در اقتصاد کشور کمک بگیرد.

خبرخبر

آگهیفراخوانارزیابیکیفیمناقصه
)یکمرحلهای(شمارهمناقصه123634شمارهمجوز1397.5918

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

حداکثر تا تاریخ97/12/8 به کمیته فنی بازرگانی تحویل گردد 
بدیهی است  به اسناد تحویل شده بعد از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد .شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در 
پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی کیفی شرکت کنندگان اقدام واز شرکتهای واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه متعاقباً دعوت به عمل خواهد 
آوردبدیهی است از این ارزیابی کیفی برای مناقصات محدود در آینده استفاده خواهد شد  ضمناً ارائه مدارک و پرسشنامه های تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان 
جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد خواهشمند است در نامه اعالم آمادگی آدرس کد پستی و تلفن به وضوح مشخص گرددو به شماره 33204281-011فکس گردد 
و یا حضورا به امور پیمانها به آدرس  ساری -بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره 2 طبقه سوم ارسال گردد  آدرس کمیته فنی -بازرگانی ساری بلوار 

طالقانی شرکت گاز استان مازندران 011-33204063
عنوان و مشخصات کلی پروژه ها :1-موضوع : باقیمانده کار خط توزیع 8 اینچ کتالم روستاهای واناکوه و ...خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز جاده دالخانی رامسر 

2-نام و نشانی مناقصه گزار : شرکت گاز مازندران - ساری بلوار طالقانی ساختمان مرکزی واحد امور پیمانها  3-مدت اولیه پیمان 240روز 
4-محل تامین اعتبار: سایر منابع  5-مدت اعتبار پیشنهادها :سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می باشد

6- مبلغ برآورد : 6/004/903/963)شش میلیارد و چهارمیلیون و نهصد و سه هزار و نهصد و شصت و سه (ریال 
7- حداقل امتیاز کیفی :60

8- میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 300/246/000 ) سیصد میلیون و دوبیست و چهل و شش هزار ( ریال 
9- نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی معتبر بر اساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت50659 ه مورخ 

1394/9/22و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده واریز گردد 
10- زمان ارائه پیشنهاد مالی : تا شنبه 98/1/17ساعت 16

11- زمان گشایش پیشنهادات : یکشنبه 98/1/18 ساعت 14
ضمنا هر گونه تغییر در زمان های یاد شده کتبا اعالم می گردد 

12-شرایط متقاضی :-اشخاص دارای گواهی صالحیت  رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با رتبه و ظرفیت آزاد مجاز
- داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط  کارفرما 

-داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی 
 http://iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -

-ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 96/12/29برای پیشنهاد های باالی 10 برابر نصاب معامالت متوسط الزامی است 
- قیمتهای متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد )در صورتیکه کاال مشابه تولید داخل دارد(

- حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه سه مناقصه گر می باشد 
-متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند 12 فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس 

مازندران ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران امور پیمانها مراجعه نمایند 
- جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران با آدرس www.nigc-mazandaran.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس 

http://iets.mporg.irمراجعه نمایید

شرکتگازاستانمازندران

آگهیفقدانسند
نظربه این که مهرداد احمدی طبق طی درخواست ۲53مورخه 9۷/1/15اعالم نموده 
که سند مالکیت به شماره چاپی 5335۲۲مربوط به ششدانگ یکباب خانه دارای پالک 
1۲65/14واقع دربخش یک رامهرمز که مشارالیه صادرو تسلیم گردیده وبرابراسناد رهنی 
۷00/000/000ریال  مبالغ  درقبال  ترتیب  به  66رامهرمز  1018۷1و1018۷۲دفترخانه 
و۷00/000/000ریال دررهن بانک ملت رامهرمز قرارگرفته که طبق اظهار ایشان به 
المثنی  سرقت رفته است واین اداره طبق تقاضای مالک درنظرداردکه سند مالکیت 
صادرنماید لذابه دستورتبصره یک ماده1۲0آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع یک 
نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزدخود می 
باشد می تواند ظرف مدت ده روزازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
داردودرغیراین صورت پس ازسپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سند مالکیت 
المثنی به نام مالک صادرخواهد شد. تاریخ انتشار:139۷/11/15-شماره م الف:1۲/654

بهمنباغدار-کفیلادارهثبتاسنادوامالکرامهرمز

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای   ولی ادمانلو دارای شناسنامه شماره  14 بشرح دادخواست به کالسه  9۷۲135   این 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان علی 
ادمانلو بشناسنامه 106   در تاریخ 9۷/10/۲3 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر است به/1-  محرم   ادمانلو فرزند  علی  –ش ش  5 خوی –پسر 
متوفی/۲- ولی  ادمانلو فرزند علی -ش  ش     14  خوی-پسر متوفی/3- غالم  ادمانلو 
فرزند علی -ش  ش  61   –خوی-پسر متوفی/4-  جمیله  ادمانلو فرزند علی - ش 
ش   3۲8  -خوی-دختر متوفی/5-  سمیرا ادمانلو فرزند علی  -  ش ش  ۲۷9039۷996 
خوی- دختر متوفی/6- نیار افراسیابی  فرزندمحمد -ش ش19۷     خوی –همسرمتوفی/ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/
جعفرزادهچهراقی/رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانخوی

رونوشتآگهیحصروراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   535 شماره  شناسنامه  دارای  نعیمی  حوریه  آقای  
9۷۲۲31/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان نصرت اله کاظمی پور بشناسنامه ۷13   در تاریخ 9۷/10/16 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   هادی کاظمی پور 
فرزند  نصرت اله –ش ش 103۷   خوی –پسر متوفی/۲-  جواد کاظمی پور فرزند 
نصرت اله -ش  ش   ۲۷9000۲339 خوی-پسر متوفی/3-   محمد کاظمی پور فرزند 
نصرت اله -ش  ش  ۲۷90691045 –خوی-پسر متوفی/4-    مهدی کاظمی پور 
فرزند نصرت اله - ش ش 1۲۲0-خوی-پسر متوفی/5- حوریه نعیمی فرزند محمود   
-  ش ش   535   خوی- همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزادهچهراقی/رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانخوی

آگهیفقدانسند
نامه  باوکالت  رضاقادری  مرحوم  ورثه  ازطرف  وکالت  با  قادری  حسین  آقای 
شده  گواهی  استشهاد  دوبرگ  تسلیم  با  ۲5امیدیه  1۲5۲04-96/۲/۲4دفترخانه 
دفترخانه 35اهوازمدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک1/۲4۲0/4846واقع 
دربخش شش/6اهوازدرصفحه ۲04دفتر18ذیل ثبت ۲819به نام آقای رضا قادری 
ثبت وسند مالکیت صادروتسلیم گردیده که برابرسند 168504-81/8/14دفترخانه 
63ماهشهرنزدبانک مسکن شعبه ماهشهررهن است که به علت سرقت مفقودگردیده 
لذا به دستورتبصره یک اصالحی ماده1۲0آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
سند  یا وجود  معامله  انجام  مدعی  هر کس  که  می شود  آگهی  نوبت  یک  عموم 
مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روزازتاریخ انتشاراین آگهی 
ازسپری شدن  این صورت پس  دارد ودرغیر  اداره تسلیم  این  به  اعتراض خودرا 
مدت قانونی وعدم واخواهی سندمالکیت المثنی به نام مالک صادرخواهدشد.شماره 

م الف:16/9۲۲
احمدی-رئیسثبتشهرستانماهشهر

آگهیمفقودی
برگ سبز خودرو سواری وانت سیستم سایپا به شماره موتورM13/  566۲148و 
شماره شاسی NAS451100G495۲881 و شماره پالک ایران ۷۲-6۷9ق58 مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

مفقودی
نیسان  به اطالع میرساند که سندکمپانی خودرو وانت-دوکابین سیستم:  بدینوسیله 
نازار  نام  به   B88455شاسی وشماره  موتور۷01630  شماره  تیپ:۲4مدل13۷۲به 

میرزائی مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد.
کرمانشاه

مفقودی
 سند کمپانی پژو ۲06 مدل 90 با شماره پالک 31۷ج98 ایران 8۲ با شماره موتور 
15090048153و شماره شاسی NAAP41FD8CJ346454بنام حمید رضا تقی 

زاده ارمکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
سند کمپانی و قطعی خودروی سواری هیوندا تیپ النترا GLS به رنگ سفید روغنی 
مدل ۲014 وبه شماره نیروی انتظامی 618 ص 66 ایران --۲۲ وبه شماره موتور
نام  به    KMHDG41EBEU844946 شاسی  شماره  G4NBDU68۷1۲4وبه 

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

وزیر اموراقتصادی و دارایی گفت: دشمن به شکل هدفمند، 
در پی بستن راه های ورود منابع مالی به کشور است و بسیج 
باید همه توان خود را برای یافتن راه های دور زدن تحریم ها 

و ورود منابع مالی به کشور به کار گیرد.
اموراقتصادی  وزارت  ازتارنمای  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با فرماندهان و رییسان  و دارایی، فرهاد دژپسند در دیدار 
هیات های اندیشه ورزی مرکز بسیج این وزارتخانه افزود: 
در شرایط امروز که مورد تحریم های ناجوانمردانه آمریکا 
قرار گرفته ایم، بسیج وزارت اقتصاد می تواند با هدفگذاری، 
برنامه ریزی و تالش مضاعف در موضوعاتی چون ورود 
ارز به کشور، ایجاد کانال مبادالت مالی، تامین منابع جدید 
مالی غیر از بانک ها و صندوق توسعه ملی و وضع بیمه 
های جدید برای حمایت از فعاالن اقتصادی در برابر آسیب 
های احتمالی ناشی از تحریم فعالیت کند. وی یادآوری کرد 

تحمیلی،  اوج جنگ  یعنی  تا 1364  های 1359  سال  بین 
نرخ رشد تورم، کاهنده بود و در برخی سنوات، حتی نرخ 
رشد اقتصادی دو رقمی داشتیم که این دستاوردها به سبب 
بسیجی و سیاست های دولت وقت در  حاکمیت روحیه 
مقابله با فرهنگ مصرف گرایی بود. این مسوول ادامه داد: 
کمک به دولت مستقر، کمک به کلیت نظام است و پیدا کردن 
راهکارهای حل مشکالت کنونی کشور، عین اخالص و ایثار 
محسوب می شود. وی امر به معروف و نهی از منکر را یکی 
از وظایف ذاتی بسیج خواند و گفت: امروز تعبیر این فریضه، 
به این شکل است که همه چیزهایی که موجب دوام و بقای 
نظام می شود ترویج و هر چه به آن لطمه می زند، نهی کنیم. 
در این جلسه، فرمانده مرکز بسیج وزارت اقتصاد و چند تن 
از رئیسان هیات های اندیشه ورزی بسیج، گزارش مختصری 

از فعالیت های خود ارائه کردند.

وزیراقتصاد: یافتن راه های دور زدن تحریم،  وظیفه امروز بسیج است

دشمن،درپیبستنراههای
ورودمنابعمالیبهکشور

رئیس پژوهشگاه هواوفضا: ایران به مدد متخصصان از توانایی ساخت هواپیماهای سبک 
و فوق سبک دو تا شش نفره برخوردار است

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، فتح اهلل امی افزود: بطورکلی ۱۰۰ سال از تاریخ 
ورود نخستین هواپیما به کشور می گذرد واقعیت اینکه به دنبال ورود هواپیما صنایع 
وابسته این حوزه نیز در قبل از انقالب توسط کشورهای مختلف در ایران ساماندهی 
شد.رئیس پژوهشگاه هوا و فضا گفت: برای مثال ساختارهای مورد نیاز تعمیر و نگهداری 
هواپیما بوسیله کشورهای توسعه یافته در مملکت پایه گذاری شد.وی ضمن اشاره به 
اینکه صنایع وابسته بیشتر به لحاظ صنعت دفاعی هوایی وارد کشور شد، افزود: متاسفانه 
ایران پس از انقالب دچار یک حصر تکنولوژی و فناوری از طرف کشورهای پیشرفته شد 
و توسعه این صنایع به دوش متخصصان داخلی افتاد.امی در ادامه با بیان اینکه وضعیت 
کشور در صنعت دفاعی خیلی درخشان بود، اظهارداشت: خوشبختانه با اتکا نیروهای 
داخلی صنعت هوایی امروز در میهن اسالمی در آستانه چهل سالگی انقالب توسعه خوبی 
یافته است.وی به رادیو اقتصاد توضیح داد: هم اکنون ایران در ساخت هواپیما های سبک 
و فوق سبک به مرحله بلوغ رسیده و به بیان دیگر این توانمندی در کشور حاصل شده 
که بتوان هواپیما را هم طراحی )کلی و مهندسی( و هم ساخت.وی گفت: در حال حاضر 
چند مرکز در کشور وجود دارد که هواپیماهای سبک و فوق سبک دو، چهار و شش نفره 
را تولید می کنند ولی در هواپیماهای پهن پیکر ایران هنوز به بلوغ الزم نرسیده شاید هم 
از جنبه اقتصادی خیلی مقرون به صرفه نباشد که در عرصه طراحی این نوع هواپیماها 
ورود پیدا کندچون بازار داخلی محدود و در سطح جهانی هم مشتری چندانی نخواهیم 
داشت.وی افزود: البته در بحث اویونیک هواپیما باید تالش های بیشتری صورت گیرد 

چون هنوز پکیج کامل این تجهیزات از خارج خریداری می شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت : هیچ کس نباید با شفاف سازی و بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به کشور مخالف باشد

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛ محمدرضا مودودی افزود: در نشست ها با بخش 
روی  حتما  صادرکنندگان  که  کرده ایم  تأکید  نکته  این  بر  صادرکنندگان  و  خصوصی 
مکانیزم صادرات فکر کنند و برگشت ارز خود را شفاف سازی نمایند  و این موضوع را 
جا نیندازند که با توجه به تعهدات ارزی دیگر صادرات انجام نمی دهیم.وی با بیان اینکه 
اکنون بهترین فرصت را داریم که با توجه به اختالف نرخ دالر و ریال صادرات را رونق 
دهیم، اضافه کرد: کسانی که خیانت می کنند و نمی خواهند ارز خود را بازگردانند باید از 
برخورد قوه قضاییه و دولت و بانک مرکزی بترسند، اما کسانی که واقعا خدمت و تولید 
می کنند و ارز را با خرید مواد اولیه برمی گردانند نباید دغدغه داشته باشند بلکه باید به 
تولید فکر کنند و دچار حاشیه ها نشوند و تجارت و تولید خود را ادامه دهند، زیرا اکنون 
بهترین فرصت برای رونق صادرات با توجه به اختالف نرخ ارز و دالر است.وی درباره تاثیر 
کانال مالی اروپا در روند تجارت و صادرات ایران گفت: سه کشور تحت عنوان اینستکس 
این فرآیند را ایجاد کرده اند و باید ببینیم که می خواهند چه مسیری را طی کنند.وی 
افزود: بحثی که مطرح می کنند که فقط مشمول اقالم غذا و دارو است و یا اقالم غیر 
تحریمی را شامل می شود یک معنی دارد که خوشایند ما نیست، ما در برجام تخلف 
نکردیم و اگر بپذیرند که اقالم غیر تحریمی باید از فهرست خارج شود یعنی پذیرفتند که 

امریکایی ها درست می گویند و این خالف وعده این اروپایی ها و برجام است.
مودودی تاکید کرد: حتما از این سه کشور اروپایی انتظار داریم که پایبند به تعهدات خود 
باشند و فکر می کنم این کانال مالی بیش از آنچه برای ایران باشد برای اعاده حیثیت اروپا 

است و امیدواریم اروپایی ها در این آزمون موفق عمل کنند.

تواناییایراندرتولید
هواپیمایسبکوفوقسبک

تاثیرکانالمالیاروپادرروند
تجارتوصادراتایران
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پیام مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان بمناسبت دهه فجر

محمود  فر-اهواز:  وحیدی 
هیئت  رئیس  بزرگ  دشت 
شرکت  مدیرعامل  و  مدیره 
برق منطقه ا ی خوزستان در 
تبریک  را  فجر  دهه  پیامی، 
گفت. در بخشی از این پیام 
آمده است: دهه مبارک فجر، تجلی شکوهمند حماسه 
و سرافرازی ملتی است که صفحه زرینی را در تاریخ 
حیات آدمی گشودند و فریاد خداخواهی، معنویت، 
آزادی و استقالل را در گوش جهانیان طنین انداز کردند، 
مسیر  در  ایران  ملت  عزم  و  اراده  یادآور  روزها  این 
تحقق فرداهایی بهتر و یکدلی و همراهی همیشگی 
در جهت خواست عمومی و پایش و مراقبت دائمی از 

دستاوردهای انقالب است.
اسالمی،  انقالب  سالگرد  چهلمین  آستانه  در  اینک 
این  از  الزم است تالش مضاعفی در مسیر حمایت 
دستاوردها و تحقق اهداف متعالی انقالب انجام دهیم 
به  به پاس حق شناسی و  به شکرانه ی توفیق و  و 
آیین قدردانی از بارگاه الهی، درخشش زیبای ستاره ی 
درخشان، مهتاب تابان و خورشید فروزان ایران، رهبر 
کبیر انقالب و ظهور و بروز استقالل و آزادی که نوید 
بخش سپیده ی فجر و دیدار یار است را سپاس می 
داریم. بدون شک فعالیت های عظیم و دستاوردهای 
برق  ایران و بخصوص صنعت  برق  سترگ صنعت 
خوزستان در 40 سال گذشته در فراهم آوردن نعمت 
برق بعنوان زیر بنای توسعه و پیشرفت و خودکفایی 
همه جانبه در این صنعت زیربنایی، نام نیکی از توانمندی 
متخصصین و تالشگران صنعت برق در ایران اسالمی به 
جای نهاده است. چهل ساله شدن انقالب و جمهوری 
اسالمی ایران ماحصل و کوشش جمعی همه ایرانیان 
است، امید است با استعانت از حضرت باریتعالی و ظل 
توجهات حضرت ولی عصر)عج( و تحت زعامت و 
اطاعت از منویات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در 

مسیر تحقق آرمان های انقالب گام برداریم.

حضور آبفاشهری مازندران در 
نمایشگاه دستاوردهای انقالب

با  مازندران  آبفاشهری  شرکت  علیزاده:  ساری.سامان 
حضور در نمایشگاه استانی دستاوردهای انقالب اسالمی، 
بخشی از مهمترین اقدامات انجام شده در بخش آب و 
فاضالب را در معرض دید عموم قرار داد. به گزارش 
شرکت آبفاشهری مازندران، این نمایشگاه که صبح امروز 
همزمان با دومین روز دهه فجر و با حضور استاندار ، 
نماینده مردم ساری و میاندرود، مدیران و مسئوالن استانی 
و شهرستانی و تمامی دستگاه های اجرایی استان در 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران افتتاح شد، 
به مدت 10 روز برای عموم و عالقمندان دایر است. در 
این نمایشگاه شرکت آب وفاضالب شهری مازندران 
بخشی از مهمترین دستاوردها و خدمات ارایه شده در 
بخش آب وفاضالب از بدو تاسیس )13۷1( تا کنون را 

به نمایش درآورد

خبر

مشعل گاز 5 روستای رضوانشهر برافروخته شد

منکویی- رشت: همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، مراسم 
افتتاح گازرسانی به 5 روستای شهرستان رضوانشهر با حضور استاندار گیالن، 
مدیرعامل شرکت گاز استان و جمعی از مسئولین استانی و  شهرستانی در 
روستای اورمامالل برگزار شد. حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان در 
مراسم افتتاح گازرسانی به 5 روستای رضوانشهر ضمن عرض خیر مقدم به 
استاندار و هیئت همراه گزارشی از وضعیت گازرسانی به روستاهای شهرستان 
رضوانشهر بیان نمود. وی اظهار داشت: برای گازرسانی به روستاهای رزدار، 
انگولش، بیاچال اورما و استه سر در خوشه اورما با جمعیتی بالغ بر 461 خانوار، 
بالغ بر 50 میلیارد ریال هزینه شده است. مدیرعامل شرکت گاز گفت: با گازدار 
شدن این روستاهای کوهستانی و صعب العبور در دهه فجر امسال، مجموع 
خانوارهای روستایی گازدار رضوانشهر به بیش از 1۲ هزار خانوار افزایش یافته 
و درصد بهره مندی خانوارهای روستایی این شهرستان به باالی 89.۲ درصد 
رسیده است. در پایان مشعل گاز 5 روستای خوشه اورمای رضوانشهر به دست 

مصطفی ساالری استاندار گیالن برافروخته شد.

 بهره برداری از دوطرح آبرسانی
  با اعتبار 19 میلیارد تومان در البرز

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب، دوطرح آبرسانی با اعتباری بالغ 
بر 190 میلیارد ریال آماده بهره برداری شده است. مهندس غالمرضارضایی فر 
مدیرعامل آبفای استان البرز با اعالم این خبر اظهار داشت:اولین طرح، عملیات 
تکمیل طرح آبرسانی به فاز هفت شهرجدید هشتگرد است که اواسط سالجاری 
پکیج تصفیه خانه آب آن با ظرفیت 158 لیتر درثانیه احداث شده ودرحال حاضر 
با ظرفیت 90 لیتر درثانیه در مداربهره برداری است وشرکت آبفا با اجرای پنج 
کیلومتر خط انتقال ونیز احداث دومخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت 15/000 
متر مکعب ،آبرسانی به ساکنان فاز ۷ شهر جدید هشتگرد را با صرف اعتباری 
بالغ بر 1۲ میلیارد تومان از محل منابع داخلی وزیر ساخت مسکن مهر انجام داده 
است. وی افزود:دومین پروژه ،طرح آبرسانی به کمالشهر با اجرای پنج کیلومتر 
خط انتقال واحداث یک مخزن ذخیره،به ظرفیت 5000 متر مکعب بوده که 
150 لیتر در ثانیه آب مورد نیاز این پروژه از تصفیه خانه آب شماره دو کرج 
به کمالشهر منتقل می شود و اعتباری بالغ برهفت میلیارد تومان از محل منابع 

داخلی، استانی ومصوبات سفر ریاست جمهوری صرف این طرح شده است.

افتتاح 2800 پروژه طی دهه فجر در گلستان

سلیمانی- گلستان: سید مناف هاشمی. استاندار گلستان طی نشست خبری 
با اصحاب رسانه اظهار کرد:۲800 پروژه با اعتبار ۲100 میلیارد تومان در ایام 
دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد که بیشترین این پروژه  ها در سطح 
شهرستان گنبد با اعتبار 11۷0 میلیارد تومان و پایین ترین مبلغ در شهرستان مراوه 
تپه با اعتباری بالغ بر  ۲5 میلیارد تومان که برای 94 پروژه در نظر گرفته شده 
است.افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد. استاندار گلستان تصریح کرد: این پروژه 
ها شامل پروژه های عمرانی و اقتصادی است که 1800 میلیارد تومان آن پروژه 
های بخش خصوصی و اقتصادی است و 3۲0 میلیارد تومان پروژه های عمرانی 
می باشد. وی همچنین بیان داشت : در سفر رئیس جمهور هم حدود 5 هزار 
پروژه افتتاح و کلنگ زنی شد که هزار و 900 میلیارد تومان آن از محل بودجه 

دولت بود و این نشان دهنده مسیر توسعه استان گلستان می باشد.
هاشمی خاطر نشان کرد: پروژه های مهمی که در ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد 
عبارت است از:  پروژه تقاطع های غیر هم سطح. پروژه های آب رسانی و زمین 
چمن مصنوعی. احداث مرکز جامع سالمت. پروژه های سالن های ورزشی و 

پروژه های مخابرات و برق و پروژه های مربوط با آب بندها .
وی ضمن بیان اینکه ما در تالش هستیم اشتغال های پایدار را از دست ندهیم. 
افزود: ما در سخت ترین سال انقالب اسالمی و در جنگ اقتصادی هستیم و 

بایستی تالش کنیم این مشکالت را رفع کنیم و تصمیماتی گرفته شده است.

خبر

چالوس .شهرزادنظري : احداث ساختمان نرگس در محوطه سازمان 
مازندران  استان  بهزیستي  ،مدیرکل  حضور  با  چالوس  بهزیستي 
بهزیستي  رییس  چالوس،  ارام(،فرماندارشهرستان  )دکترسیدسعید 
چالوس، اعضاي هیات مدیره  ومدیرعامل  مجتمع اینده سازان، اعضاي 

شوراي شهرچالوي وجمعي ازخیرین در چالوس برگزارشد.
ازدستاوردهاي  داشت:  بیان  مراسم  دراین  چالوس  فرماندارشهرستان 
انقالب عالوه براقدامات زیربنایي که در حوزه هاي مختلف مي توان به 

آن اشاره کرد حضورپربرکت مردم درانجام کارهاي نیک  است.
دکترمحمدناصر زندي تصریح کرد: شاهد حضور اقدامات مدیریت 
آموزش  بهداشت ودرمان،  اجرایي درهمه حوزه ها حوزه  واقدامات 
وپرورش، دانشگاهها ومراکز فراوان ازجمله شاهد بهره برداري مجتمع 

آینده سازان وحیدنرگس که سالهاي سال تالش کردند تا فرزندان بي 
سرپرست ،بدسرپرست بخوبي نگهداري شوند.

وي ادامه داد: اززمانهاي قدیم مردم همیشه درکارهاي خیر پیش قدم 
وحضور پررنگ داشتند از تمام کسانیکه دراین امر خداپسندانه شرکت 

کردند کمال تشکر رادارم .
زندي در خاتمه افزود:درایام دهه فجر باید جشن بگیریم واین فرهنگ 
خداپسندانه را فرهنگسازي کنیم تا خیرین ومردم درهمه حوزه ها حضور 

داشته باشندوگام هاي بلند دراین زمینه برداشته شود.
مدیرکل بهزیستي استان مازندران ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهارداشت: 
سن چهل سالگي یعني سن بالندگي وپختگي  بنابراین در دوراني که 
از محرومین انقالب  به بالندگي رسیده یکي از دستگاههایي که درراستاي ارمانهاي  انقالب  در بحث محرومیت زدایي ودستگیري  اصیل 

ونیازمندان ،گام هاي موثر برداشته است سازمان بهزیستي است .
دکترسیدسعیدارام تصریح کرد:امروز دراین مکاني که مردم خضور دارند 

نشانه تجلي اعتمادمردم به سازمان بهزیستي است.
وي ادامه داد:این مجتمع به کمک خیرین ساخته شده تا سرپناهي براي 

بچه هاي بي سرپرست ویا بد سرپرست باشد .
دکترارام بیان کرد:دراین مجتمع ده دختر در گروه سني 1۲ تا 16 سال 
زندگي مي کنند . دکترسید سعیدارام درخاتمه از هیات مدیره ومدیرعامل 

مجتمع اینده سازان وحید نرگس تشکر کرد.
میلیارد  بریک  بالغ  نرگس  سازان  اینده  مجتمع  هزینه  است  گفتني 

ونهصدمیلیون تومان در سه طبقه 800 متربنا ساخته شده است .

مجتمعآیندهسازانوحیدنرگسدرچالوسبهبهرهبرداريرسید

آگهیدادنامه
تنظیم:139۷/9/۲8-شماره  دادنامه:9۷099۷619580084۲-تاریخ  شماره 
شعبه:9۷0406.پرونده  بایگانی  9۷09986195800۲88-شماره  پرونده: 
شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه11دادگاه  کالسه9۷09986195800۲88 
اعتباری  شرکت  شماره.خواهان:آقای  نهایی  سابق(تصمیم  اهواز)۲0حقوقی 
آقای  پورباوکالت  وجوادفهیمی  رضائی  عیسی  آقایان  مدیریت  به  کوثرمرکزی 
اهواز- خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  فرزندمحمدعلی  حقیقی  وحید 
شهراهواز-خیابان طالقانی بین مسلم وسی متری ساختمان سفیرطبقه۲دفتروکالت 
نشانی  به  فرزندغالمعلی  پرست  دین  عبدالعظیم  سعیدصلیح.خواندگان:1-آقای 
۲-آقای  سیناپالک69.   اهواز-اهواز-آسیابادخیابان  خوزستان-شهرستان  استان 
اهواز- خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  فرزندغالمعلی  پرست  عبداالمیردین 
خسارت  ها:1-مطالبه  پالک38.خواسته  هدایت  خیابان  کارمندی  اهواز-زیتون 
دادگاه:درخصوص  دادرسی.رای  تاخیرتادیه۲-مطالبه وجه چک3-مطالبه خسارت 
دعوی شرکت اعتباری کوثرمرکزی باوکالت وحیدحقیقی به طرفیت 1-عبدالعظیم 
دین پرست۲-عبداالمیردین پرست به خواسته مطالبه بخشی ازوجه یک فقره چک 
دادرسی،بدین توضیح که  انضمام خسارات  به  میزان5۲0/000/000ریال  به  بانکی 
خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده ردیف اول دعوی یک فقره چک به شم
وخوانده  صادرنموده  ایران  ملی  بانک  اره1۲9404/630136مورخ9۷/5/۲1عهده 
ردیف۲ظهرآنرابه عنوان ضامن امضاء نموده اندکه پس از مراجعه به بانک محال 
محکومیت  وتقاضای  است  گردیده  پرداخت  عدم  صدورگواهی  به  منتهی  الیه 
انضمام  به  به عنوان اصل خواسته  به پرداخت مبلغ5۲0/000/000ریال  خواندگان 
خسارات دادرسی نموده اند،به اینکه خواندگان دعوی دلیلی برپرداخت وجه ارائه 
ذمه  براشتغال  راداللت  دریدخواهان  سندتجاری  عنوان  به  اند،وجودچک  ننموده 
خوانده  برذمه  دین  بقاء  وبااستصحاب  دانسته  سندتجاری  صادرکننده  ومدیونیت 
و  داده  تشخیص  صحت  به  رامقرون  خواهان  ازطرف  مطروحه  دعوی  طرح 
مصوب1311/۲/13ومواد198و تجارت  مواد۲49-310-311و313قانون  مستندابه 
515وتبصره۲آن ،519و5۲۲قانون آیین دادرسی مدنی مصوب13۷9/1/۲1حکم به 
محکومیت5۲0/000/000دعوی منفرداومتضامنابه پرداخت مبلغ5۲0/000/000ریال 
وکیل  الوکاله  حق  وپرداخت  دادرسی  هزینه  وپرداخت  خواسته  اصل  عنوان  به 
استنادی  سررسید  ازتاریخ  تاخیرتادیه  خسارت  وپرداخت  تعرفه  طبق  خواهان 
جمهوری  مرکزی  بانک  ازطرف  که  قیمت  شاخص  نرخ  مورخ9۷/5/۲1برطبق 
ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است.دایره اجرای  اسالمی 
احکام مکلف است که آن را محاسبه وازخوانده دعوی وصول وبه خواهان ایصال 
دادرسی خواهدبود.رای  هزینه  التفاوت  مابه  پرداخت  به  نیزموظف  نماید.خواهان 
صادره غیابی وظرف مدت زمان بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه 
تجدید  روزقابل  بیست  زمان  مدت  ظرف  واخواهی  زمان  مدت  ازانقضاء  وپس 

نظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان است.
دادرسشعبه11دادگاهعمومی-حقوقیاهواز)20حقوقیسابق(-اسماعیلشکرانی

آگهیدادنامه
تنظیم:139۷/9/14-شماره  دادنامه:9۷099۷6959۲00۷14-تاریخ  شماره 
شعبه:961019.پرونده  بایگانی  9609986959۲01015-شماره  پرونده: 
اهواز)334سابق( اختالف  حل  شعبه35شورای  کالسه9609986959۲01015 
وحیدحقیقی  آقای  وکالت  مهراقتصادبا  بانک  شماره.خواهان:آقای  نهایی  تصمیم 
دفترسعیدصلیح.  ومسلم  متری  سی  بین  طالقانی  نشانی  به  فرزندمحمدعلی 
خواندگان:1-آقای حسن سواری فرزندخلف به نشانی خوزستان-اهوازآخراسفالت 
نشانی  فرزندمریدوبه  رضاسیاحی  ۲-آقای  پالک9.   جنت  خیابان  مشعلی  کوی 
خوزستان-اهوازخشایارخیابان بنی هاشم بین هاللی وفراهانی پالک10.  3-آقای 
رحیم شباری فرزندغانم به نشانی خوزستان-اهوازنهضت ابادکوی فدک جنب راه 
بانک مهر  بند.خواسته:مطالبه وجه چک.رای قاضی شورا:درخصوص دادخواست 
فرزندخلف۲-رحیم  سواری  بطرفیت1-حسن  وحیدحقیقی  آقای  اقتصادباوکالت 
تضامنی  نحوه  به  مطالبه  فرزندمریدوبخواسته  سیاحی  فرزندغانم3-رضا  شباری 
به  بانک صادرات  638901عهده  سریال  شماره  به  فقره چک  یک  ازوجه  بخشی 
مبلغ1۷0/000/000ریال،وهزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه 
آن ازتاریخ سررسیدچک،قاضی شوراباعنایت به اینکه حسب دادخواست تقدیمی، 
به  منتهی  درموعدقانونی  که  مذکوراست  سندتجاری  مستندبه  خواهان  دعوی 
صدورگواهی عدم پرداخت گردیده وداللت براشتغال ذمه خواندگان به میزان خواسته 
مورخ9۷/5/۲0حضورپیداکرد،ضمن  دادرسی  درجلسه  دوم  ردیف  داردوخوانده 
اقراربه صدورچک وامضای آن ودلیلی بربرائت ذمه خودارائه نکردوسایرخواندگان 
علیرغم ابالغ حاضرنشدند.علیهذادعوی مطروحه رامحمول برصحت تشخیص و 
قاضی شوراباتوجه به قاعده استصحاب مستدابندالف ماده9قانون شورای حل اختالف 
مصوب1394و مواد۲49و310و313قانون تجارت ومواد198و515و519قانون آیین 
اصالح  ماده۲قانون  الحاقی  تبصره  استفساریه  واحده  وماده  درامورمدنی  دادرسی 
خواندگان  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوب  صدورچک  ازقانون  موادی 
خواسته  اصل  بابت  مبلغ1۷0/000/000ریال  پرداخت  متضامنابه  صورت  رابه 
حق  بابت  ومبلغ5/300/000ریال  دادرسی   هزینه  بابت  ومبلغ۲/۷05/000ریال 
رابعنوان  اول  نماید،ومحکومیت خوانده  الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می 
سررسیدچک96/9/۲0تازمان  ازتاریخ  تاخیرتادیه  پرداخت  به  چک  صادرکننده 
جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  تورم  وشاخص  براساس  حکم  اجرای 
بعلت  تادیه  تاخیر  باشدودرمورددعوی  می  محکوم  درحق خواهان  ایران  اسالمی 
عدم توجه دعوی به سایرخواندگان بااستنادماده89قانون آیین دادرسی مدنی ناظربه 
بند4 ماده84همان قراررددعوی صادرواعالم می نماید.رای صادره نسبت به خوانده 
اول وسوم غیابی و ظرف۲0روزپس ازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین شوراوسپس 
ظرف۲0روزپس ازانقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظردردادگاه محترم عمومی 
ازتاریخ  وظرف۲0روزپس  دوم حضوری  ردیف  خوانده  به  اهوازونسبت  حقوقی 

ابالغ قابل تجدیدنظردردادگاه حقوقی اهوازمی باشد.
قاضیشورایحلاختالفمجتمعدواهواز-امینظهیار

 توزیع برنامه های دهه فجر 

در مناطق 15 گانه شهر اصفهان

گفت:  اصفهان  شهردار  اصفهان:  بهادری- 
همزمان با بازگشایی زاینده رود تعداد مسافران 

مترو در روز به 85 هزار نفر افزایش یافت.
با رادیو  ارتباط تلفنی  قدرت اهلل نوروزی در 
اصفهان در برنامه »سالم اصفهان« با اشاره به 
جاری شدن آب در بستر رودخانه زاینده رود 
مسافران  کرد:  اظهار  اصفهان،  مردم  شادی  و 
آب  شدن  جاری  با  همزمان  مترو  اول  خط 
است  رسیده  نفر  هزار   85 به  رود  زاینده  در 
و دو ایستگاه مجاور رودخانه روزهای بسیار 

شلوغی را سپری می کنند. 
سالگرد  چهلمین  گرامیداشت  ضمن  وی 
پیروزی انقالب اسالمی گفت: روز پنجشنبه با 
حضور خانواده شهیدان فخفوری و بحرینیان 
ایران در  افراشتن پرچم جمهوری اسالمی  با 
مقابل ساختمان شهرداری اصفهان به صورت 
رسمی ویژه برنامه های شهرداری به مناسبت 

دهه فجر آغاز شد.
 300 از  بیش  کرد:  تصریح  اصفهان  شهردار 
های  حوزه  در  فراگیر  برنامه  ویژه  عنوان 
منطقه   15 در  فرهنگی  و  اجتماعی  ورزشی، 
شهرداری با بیش از دو هزار اجرا کار بسیار 
سنگینی است که امسال اجرا می شود. رویکرد 
ما در برنامه های دهه فجر مانند یک سال و نیم 
گذشته، برخورداری همه مناطق 15 گانه شهر 

از برنامه ها است.
حوزه  در  ای  ویژه  اقدامات  داد:  ادامه  وی 
که  است  گرفته  صورت  شهری  فضاسازی 
»چهلستون  های  المان  نصب  راستا،  این  در 
انقالب« و نصب دیواره های پازلی متشکل از 
عکس های انقالب را در سطح شهر اصفهان 

داریم.
نوروزی گفت: طرح »چهلستون انقالب« همه 
اقشار مردم را در کنار هم قرار داده است تا 
وحدت همه اقشار را نشان دهیم و یادآوری 

کنیم مردم ستون های انقالب هستند. 
وی اظهار کرد: به دلیل تقارن ایام دهه فجر با 
دهه فاطمیه همه برنامه های شامل جشن ها و 
ایام شهادت حضرت  آغاز  از  پیش  جشنواره 
فاطمه )س( به پایان خواهد رسید و بعد از آن 
برنامه های متناسب با این ایام برگزار می شود.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه روز گذشته 
هم به مناسبت سالروز ورود اما خمینی )ره( به 
کشور و آغاز دهه فجر، مانور بزرگ تاکسیرانی 
ایران  پرچم  به  مزین  تاکسی  هزار  با حضور 
برگزار  شهدا  گلستان  تا  فرایبورگ  خیابان  از 
شد، گفت: همچنین در این هفته سینما بهمن 
توزیع  هدف  با   15 منطقه  در  خوراسگان، 
به  شهر  سطح  در  فرهنگی  های  زیرساخت 

صورت رسمی بهره برداری می شود.

 تشریح اقدامات چهل ساله

 سازمان جهاد كشاورزی كرمانشاه

کرمانشاه- خبرنگار زمان: رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان کرمانشاه در نشست خبری که 
به مناسبت دهه مبارک فجر و با حضور حجت 
حوزه  مسئول  نیا  یوسفی  المسلمین  و  السالم 
نمایندگی ولی فقیه  سازمان و جمعی از معاونین 
در سالن جلسات  مدیران بخش کشاورزی  و 
سازمان  برگزار گردید، به تشریح اقدامات سازمان 
جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در چهل سال 
اخیر و مقایسه این فعالیت ها با قبل از انقالب 

پرداخت.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد  کشاورزی 
استان کرمانشاه، دکتر خسرو شهبازی با تبریک 
فرارسیدن ایام ا... دهه مبارک فجر گفت: وجود 
منابع خاک حاصلخیز و اقلیم های گرم، سرد و 
معتدل در استان، امکان کاشت اکثر محصوالت 
کشاورزی و شرایط مناسب دامپروری را فراهم 
کرده و این استان را در زمره تولیدکنندگان عمده 
محصوالت کشاورزی و دامی کشور قرار داده 
است .  شهبازی  استان کرمانشاه را یکی از قطب 
در  افزود:  و  کرد  اعالم  کشاورزی کشور  های 
استان کرمانشاه سالیانه  بیش  از 4 میلیون تن انواع 
محصوالت کشاورزی  شامل تولیدات زراعی، 

باغی، دامی  و شیالت تولید می شود.
شهبازی با اشاره به توفیقات کشاورزی استان در 
کشور افزود: کسب مقام اول عملکرد در واحد 

سطح  گندم آبي، رتبه اول تولید نخود، رتبه سوم  
متوسط عملکرد ذرت در واحد سطح، رتبه دوم  
عملکرد چغندرقند، رتبه پنجم خرید محصول 
گندم، رتبه دوم تولید جو، رتبه دوم تولید ذرت 
دانه ای، رتبه چهارم تولید چغندرقند، رتبه ششم 
این  از جمله  در تولید کلزا و گوجه فرنگی را 

موفقیت هاست.
بخش  عملکرد  مقایسه  به  سپس  شهبازی 
کشاورزی استان کرمانشاه قبل و بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی پرداخت و گفت: در سال 135۷ 
تولید محصوالت زراعی استان کرمانشاه حدود 
6۷0 هزار تن بوده که این میزان  در سال 139۷ 

به حدود 3 میلیون و۷00هزار تن رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 
افزود: تولید محصول استراتژیک گندم در سال 
135۷ حدود ۲۷3 هزار تن بوده که در سال 139۷ 
تولید گندم استان به 834 هزار تن رسیده که این 
تولید  مازاد بر نیاز استان بوده و در سیلوها ذخیره 

می شود.
شهبازی خاطرنشان کرد: تولید جو در سال 5۷ 
حدود ۷8 هزار تن بوده که در سال 9۷ به بیش از 
۲88 هزار تن رسیده؛ تولید حبوبات مانند نخود 
وعدس از ۲8 هزار تن در سال 5۷ به 69 هزار 
تن رسیده و در سبزی و صیفی جات نیز از 34 
هزار تن تولید سال 5۷ به 860 هزار تن رسیدیم.

شرکتتعاونیمصالحفروشانمرکزیکرج
آگهیمجمععمومیعادیبطورفوقالعاده)نوبتاول(

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می گردد که در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصالح فروشان کرج که راس 
ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 1397/12/07 در محل شرکت تعاونی مصالح 
فروشان کرج واقع در کرج – میدان مادر – خیابان رودکی شرقی – پالک 79، به 
منظور بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات ذیل طبق دستور جلسه تشکیل و 

برگزار می گردد، حضور بهم رسانید. 
یاد آوری می شود :  1- هیچ یک از اعضاء نمی تواند عالوه بر رای خود بیش از سه 
رای با وکالت به عضو و یک رای به غیر عضو همراه داشته باشد. برگ های وکالت 
به امضاء هیات مدیره و بازرسان و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. به منظور تنظیم و 
تایید وکالت نامه ها وکیل و موکل بایستی باتفاق یکدیگر از تاریخ 1397/11/15 تا 

تاریخ 1397/12/06 در وقت اداری به محل شرکت تعاونی مراجعه نمایند. 
2- اعضائی که درخواست کاندیداتوری بازرسی و علی البدل هیات مدیره شرکت 
تعاونی را دارند، از تاریخ انتشار آگهی فرصت دارند فرم درخواست را تکمیل و 
مدارک مورد نیاز : )کپی جواز کسب معتبر- کپی مدرک تحصیلی- کپی کارت 
ملی – کپی شناسنامه و دو قطعه عکس )4×3( را آماده و جهت ثبت نام در ایام 

اداری به شرکت تعاونی مصالح فروشان کرج تحویل نمایند.
3- مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط 
قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. این مجمع با 

حضور نصف بعالوه یک نفر از کل اعضاء تعاونی رسمیت خواهد یافت. 
دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان 

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 96
3- ارائه گزارش حسابرسی سال 96 و تعیین حسابرسی رسمی و هزینه مربوطه 

برای سال مالی 97 
4- انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان

5- انتخاب اعضاء علی البدل هیات مدیره
هیاتمدیرهشرکتتعاونیمصالحفروشانکرج

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

پیشنهادات مختار است. 11/10
مجتبیرضوانی   

شهردارکتالموساداتشهر   

نوبتدوم مرحلهاول

آگهیمفقودی
اینجانب حسن جباری مالک خودروی سواری سمند LXبه شماره بدنه ۷3506101 
و شماره موتور 1۲486۲۲۷4۷8 و شماره پالک ایران ۷۲-۲35ق96 بعلت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری 
واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدهی 

است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بهشهر

آگهیفقدانمدرکتحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سمانه آشوبی فرزند ساالر به شماره شناسنامه 9۲84 
صادره از خرم آباد در مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی صادره از واحد دانشگاهی 
خرم آباد واحد کمالوند با شماره 168914804541 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم 

آباد واحد کمالوند به نشانی کیلومتر 5 جاده خرم آباد ارسال نماید . 
لرستان–خرمآباد.

مفقودی
 سند کمپانی و برک سبز پیکان مدل ۷4 به رنگ سفید با شماره پالک 993ی39 ایران 
۷8 با شماره موتور 011۲۷3۲0۲08و شماره شاسی 00۷3450۲00 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
 آقای بهمن شعبانی فرزند قدمعلی  درخواستی که به شماره 888/9۷/ش  اول  ،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان قدم علی شعبانی جیر دهی  فرزند بابا علی    بشماره شناسنامه  ۲8۷ 
صادره  از  رحیم آباد  درتاریخ۲۷/ 8۲/6دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
  علی شعبان جیر دهی فرزند متوفی
بهمن شعبان جیردهی فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضيشعبهاولشورایحلاختالفتنکابن

رایشورا
 شماره  دادنامه :634مورخ 9۷/10/1۲

شماره پرونده :665/9۷/ش6
در خصوص دعوای  آقای محمد علی باقری آستانی  به وکالت از آقای مجید مجید 
قرائتی پور  به طرفیت آقایان 1- امیر حسین یزدیها ۲ن - امیر افضلیان  به خواسته  
اعتراض ثالث در پرونده کالسه 961۲۷۲ اجرای احکام  شورای حل اختالف  تنکابن  
نسبت به توقیف خودروی لند کروز متعلق به موکل به پالک 134ط4۷ ایران  88 
با توجه  به محتویات پرونده  از جمله تصویر مبایعه نامه شماره 03181۲ مورخه 
93/4/3 که داللت بر فروش اتومبیل به معترض  ثالث داشته  و تصویر دادنامه صادره  
از شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع قضایی عدالت تهران که در شعبه 49 
دادگاه تجدید نظر   قطعی شده  و داللت بر نقض قرار تامین خواسته  به نفع  معترض 
ثالث  دعوای ثالث نسبت  به توقیف  خودروی  لند کروز  متعلق  به آقای مجید 
قرائتی پور  که حکم  به نقض  قرار تامین  خواسته  و رفع  موانع  ناشی  از آن 
صادر گردیده  ،تصویر وکالت نامه  رسمی  که آقای  امیر حسین یزدیها ن به  آقای 
آرمان طاهر دوست  و سپس  آقای آرمان طاهر دوست  به آقای مجید قرائتی پور  ) 
متعرض ثالث ( وکالت  در تعویض  پالک  خودروی  موضوع اعتراض داده  و اینکه  
خواندگان  با وصف  ابالغ  قانونی  در جلسه رسیدگی  حضور نیافته  و دفاعی  در 
مقابل دعوای  طرح شده بعمل نیاورده اند  لذا شورا  دعوای خواهان  را وارد دانسته  
وبا استناد  به ماده    14۷ قانون اجرای احکام  مدنی   بر الغای عملیات  اجرایی  و 
رفع  توقیف  از خودروی  لند کروز  به شماره انتظامی 134ر ط 4۷ ایرلن 88 صادر 
و اعالم می نماید   .رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و ظرف بیست روز  پس از ابالغ  قابل واخواهی  در دادگاه 

حقوقی  شهرستان تنکابن می باشد.
قاضیشعبهششمشورایحلاختالفمجتمعشهیدبهشتیتنکابن

رونوشتآگهیحصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   ۲ شماره  شناسنامه  دارای  زعفرانیان  کیومرث  آقای   
3/1015/9۷از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ابراهیم زعفرانیان به شماره شناسنامه 10 در تاریخ 9۷/8/11اقامتگاه دائمی خود 
به درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 1- پوراندوخت نجف علی زاده 

عزیز آباد  به شماره شناسنامه 3۷ متولد 1318 صادره از بابل همسر متوفی
۲-کیومرث  زعفرانیان به شماره شناسنامه ۲ متولد 133۷ صادره از بابل پسر متوفی 

3-نسرین زعفرانیان به شماره شناسنامه 1۷۷ متولد 1335 صادره از بابل دختر متوفی 
4-نوشین زعفرانیان به شماره شناسنامه ۲0۷ متولد 1344 صادره از بابل دختر متوفی 
5-فرامرز زعفرانیان به شماره شناسنامه 45۲ متولد 1341 صادره از بابل فرزند متوفی

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضیشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانبابل
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باراهاندازیمرکزدرمانناباروریبرکتجهاددانشگاهیخرمآبادمحققشد:

تحول در حوزه ی سالمت غرب کشور با مشارکت 
بنیاد برکت

با آغاز به کار و فعالیت مرکز درمان ناباروری برکت جهاد دانشگاهی 
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت  خرم آباد، با کمک 
امام)ره(، تحولی بزرگ در حوزه ی سالمت، بهداشت و درمان استان 

لرستان و سایر استان های غربی کشور رخ داده است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، برای احداث، آماده سازی و تجهیز 
مرکز درمان ناباروری برکت جهاد دانشگاهی خرم آباد که با کمک بنیاد 
برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( راه اندازی شده، بیش 

از 110 میلیارد ریال هزینه شده است.
این مجموعه ی درمانی با ۲500 مترمربع مساحت در دی ماه امسال و در 
جریان سفر دکتر محمد مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 

به استان لرستان افتتاح و به بهره بر داری رسید.
خدمات مرکز درمان ناباروری برکت جهاد دانشگاهی خرم آباد از مشاوره 
تا انجام تمامی فرآیندهای درمان ناباروری برای زوج های نابارور را شامل 
می شود. این مرکز با برخورداری از امکاناتی هم چون آزمایشگاه، اتاق 
عمل و امکانات تعیین جنسیت، یک مجموعه ی درمانی کامل است و 
به لحاظ تجهیزات و نیروی انسانی، جزو مراکز شاخص درمان ناباروری 
در کشور محسوب می شود. این مرکز درمانی تا پایان سال به بیش از 
یک هزار زوج نابارور خدمات ارایه می دهد و قابلیت پذیرش 3 هزار 
زوج را در طول سال دارد. با توسعه ی مرکز درمان ناباروری برکت جهاد 
دانشگاهی خرم آباد در آینده ای نزدیک، غرب کشور به طور کامل به لحاظ 
گرفت.  خواهد  قرار  پوشش  تحت  ناباروری  درمانی  خدمات  ارایه  ی 
هم چنین هزینه های درمان در این مرکز جهت رفاه حال بیماران با تعرفه ی 
دولتی و به شکل حداقلی است. احداث و توسعه ی مرکز درمان ناباروری 
برکت جهاد دانشگاهی خرم آباد نزدیک به 9 ماه زمان برده و 40 نفر شامل 
کادرهای پزشکی، درمانی و خدمات به طور مستقیم در این مرکز مشغول 
به کار شده اند. هم چنین برای رفاه حال و اسکان بیمارانی که از خارج 
استان برای درمان به این مرکز مراجعه می کنند، یک مجتمع اقامتی نیز 
درنظر گرفته شده است.  از آن جایی که لرستان از جمله استان هایی است 
که نرخ ناباروری در آن نسبتاً باالست، افتتاح و راه اندازی مرکز درمان 
ناباروری برکت جهاد دانشگاهی خرم آباد، مردم این استان را از سفر به 
مناطق و استان های اطراف و صرف هزینه های هنگفت غیرضروری و 
جانبی بی نیاز کرده و نوعی آرامش خیال را برای شان به دنبال داشته است. 
مردم استان لرستان می توانند بهترین و کامل ترین خدمات را در حوزه ی 

درمان ناباروری از این مرکز دریافت کنند.

خبر

 وام ازدواج به کودک همسران
 تعلق نمی گیرد

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: 
و  گیرد  نمی  تعلق  همسران  کودک  به  ازدواج  وام 
کودکانشان  ازدواج  وام  گرفتن  بهانه  به  به  والدین 
را وادار به ازدواج کنند. محمدمهدی تندگویان در 
نشست بررسی دستاوردها، چالش ها و چشم انداز 
آینده جوانان که در ساختمان این وزارتخانه با حضور 
خبرنگاران برگزار شد، افزود: تا پایان امسال برای 
تعداد یک میلیون نفر وام ازدواج 15 میلیون تومانی 

پرداخت خواهد شد.
وی گفت: در حوزه جوانان این وزارتخانه امید و 
انگیزه در حال شکل گیری است به نحوی که در 
شهرها و روستاهای کشور این تحول به خوبی از 
سوی جوانان فعال و مستعد مشهود است. از این رو 
دولت و استانداری ها باید برنقش تعیین کننده جوانان 
در همه عرصه های تولیدی و مدیریتی بیشتر توجه 
کنند. تندگویان اظهارداشت: در حال حاضر در 31 
استان کشور بالغ بر دو هزار و ۲۷3 سمن )سازمان 
مردم نهاد( فعالیت های فرهنگی - اجتماعی و در 
زمینه اشتغال آفرینی با حضور جوانان پرشور اداره می 
شود و از این رو در اداره کل مشارکت های اجتماعی 
وزارت ورزش و جوانان برنامه و طرح های خوبی 
در عرصه های مختلف با راه اندازی سامانه تخصصی 

جهت جذب نیروهای فعال تدارک داده شده است.
وی گفت: هم اکنون سرانه هر جوان در این سمن ها 
از سوی دولت مبلغ دو هزار تومان است که در بودجه 

سال آینده امکان دارد این مبلغ دو برابر شود.
تندگویان از سپردن کارها به جوانان به عنوان نیروهای 
فعال که دارای ایده های نو هستند در همه دستگاهها 
و بخش های دولتی و خصوصی استقبال و تاکید کرد: 
با مشارکت دادن جوانان در امور کشوری می توان 
اقتدار خود را در همه عرصه ها دوچندان کرد و در 
عرصه بین المللی هم باید وارد شد. همانطور که کمیته 
های اعزام ورزشکاران به خارج در این وزارتخانه 
وجود دارد کمیته های اعزام جوانان در عرصه های 
بین المللی نیز باید تشکیل شود تا بتوان با حضور 
جوانان خالق و فهیم، امور مختلف کشوری را به 
دیگر نقاط دنیا معرفی و انتقال داد. معاون وزیر ورزش 
و جوانان به اجرای طرح سرباز ماهر اشاره کرد و 
افزود: ستاد سرباز ماهر در معاونت جوانان وزارت 
سهمیه  طبق  سال  پایان  تا  و  شده  تشکیل  ورزش 
اختصاص یافته تعداد 80 نفر سربازی که شش ماه به 
پایان سربازی آنان باقیمانده از طریق سامانه، می توان 
جذب کرد. در این مدت دوره مهارتهای اجتماعی و 
زندگی برای سربازان آموزش داده می شود تا همزمان 

با پایان خدمت مهارت شغلی کسب کرده باشند. 

خبر

دبیر علمی یازدهمین کنگره سکته  مغزی ایران، در مورد وقوع 
سونامی سکته مغزی در کشور به دلیل افزایش جمعیت سالمند 

طی سال های آینده، هشدار داد.

سید حسین آقامیری، در آستانه برگزاری یازدهمین کنگره سکته 
مغزی با اشاره به اینکه توسعه بیمارستان های ویژه سکته مغزی 
در سراسر کشور جهت ارائه خدمات بهتر و جامع به بیماران 

دچار این مشکل امری ضروری است، گفت: آمار دقیقی در مورد 
سکته های مغزی نداریم ولی بر اساس برخی از بررسی ها ساالنه 
به  که  می دهد  مغزی رخ  مورد جدید سکته  هزار  تا 100   ۷0
عبارتی هر 5 دقیقه یک مورد است.این متخصص مغز و اعصاب 
گفت: جمعیت ایران رو به سالمندی است و از آنجایی که سن 
می توان  است  مغزی  در سکته  تغییر  غیرقابل  عامل خطر  یک 
پیش می رویم. به سمت سونامی سکته مغزی  آینده  در  گفت 
وی ادامه داد: فشارخون، دیابت، استعمال سیگار و الکل، چاقی 
و  است  مغزی  بروز سکته  در  تغییر  قابل  فاکتورهای خطر  از 
باید اقدامات پیشگیرانه و هشدارهای الزم در این زمینه به مردم 

ارائه شود.
این متخصص مغز و اعصاب با اشاره به اینکه زیرساخت های 
درمان را برای سکته مغزی به طور کامل در کشور نداریم،  گفت: 
اولین عامل ناتوانی در کشور سکته مغزی و دومین عامل مرگ 
بعد از بیماری های قلبی عروقی نیز سکته مغزی است. بنابر این 
توجه به پیشگیری و درمان به موقع این بیماری امر حائز اهمیت 
است. یازدهمین کنگره سکته مغزی ایران اول تا سوم اسفند 9۷ 

در سالن همایش های کتابخانه ملی برگزار می شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه باید مانع 
ازدواج دختران زیر 13 ساله شویم، گفت: این ازدواج ها اجباری و 

به دالیل اقتصادی، قومی و از روی عدم آگاهی است.
وقوع  شاهد  کشور  در  ما  اینکه  به  اشاره  با   ، ابتکار  معصومه 
ازدواج های اجباری دختران زیر سن 13 ساله هستیم، به ایسنا  
گفت: البته تعداد این ازدواج ها خیلی کم است و اکثریت قاطع 
ازدواج ها در سنین قانونی انجام می شود. این ازدواج ها اجباری و به 
دالیل اقتصادی، قومی و از روی عدم آگاهی است که باید جلوی 
آنها را بگیریم. وی ادامه داد: ما طرفدار این نیستیم که سن ازدواج 
کاًل باال برود یا پایین بیاید بلکه بحث ما این است که سن ازدواج 
از یک سنی نباید پایین تر بیاید. یک دختر زیر 13 سال که هیچ 
حقوق اجتماعی نداشته و کودک محسوب می شود چرا باید وارد 
یک مسئولیت سنگین به نام ازدواج شود؟ آیا او آگاهی کافی برای 
انتخاب دارد؟ اینکه بگوییم سرپرست او برای او تصمیم بگیرد به 
معنای خدشه دار کردن حقوق انسانی نیست؟  ابتکار با اشاره به 
اینکه همه برای جلوگیری از ازدواج زیر 13 ساله اتفاق نظر دارند، 
تصریح کرد: حاال در مورد اینکه کف سن ازدواج چقدر باید 
باشد؟ باید کار کرد. ما هم در معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری الیحه ای به دولت برای جلوگیری از ازدواج دختران 

زیر 13 سال، داده ایم و فکر می کنیم مطالبه جامعه هم این باشد.

ابتکار: ابید مانع ازدواج دخرتان 
زیر ۱۳ سال شویم

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 50 درصد 
کودکان کار در کشور و 68 درصد در تهران غیرایرانی هستند.

که 90  است  حالی  در  این  افزود:  فرید  مسعودی  اهلل  حبیب 
درصد کودکان کار غیرایرانی را کودکان افغان تشکیل می دهند 
و تعدادی از این کودکان از اتباع پاکستان و بنگالدش هستند. 
همچنین بیشتر کودکان کار غیرایرانی غیرمجاز هستند و باید 
از طریق اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وضعیت آنها 
روشن شود. وی ادامه داد: ما به این موضع اعتقاد داریم که باید 
در مورد کودکان کار به آیین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان 

در سال 1384 که مصوبه دولت است، عمل شود. 
وضعیت  شدن  روشن  برای  کرد:  خاطرنشان  فرید  مسعودی 
کودکان کار غیرایرانی مهم است که با همکاری وزارت خارجه، 
نهادهای انتظامی و سفارتخانه های کشورهایی که کودکان کار 
مربوط به آنها هستند و دیگر نهادهای بین المللی که در این زمینه 
نقش دارند، بررسی هایی انجام شود؛ سیاست های مهاجرتی 
باید کامال شفاف باشند، این کودکان هیچ هویتی ندارند و ممکن 
است هر اتفاقی برای آنها رخ دهد. وی اضافه کرد: ممکن است 
حتی خانواده های این کودکان که غیرمجاز و غیرقانونی وارد 
الزم  بنابراین  باشند؛  آنها  امور  پیگیر  نتوانند  اند،  شده  کشور 
امور  معاون  شود.  وارد  موضوع  این  در  اتباع  اداره  که  است 
اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه بخشی از 
مباحث کودکان کار مرتبط با شهرداری ها است، گفت: در آیین 
نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان، تامین مکان و تجهیزات 
و ساختمان برای این کودکان با شهرداری ها است و بخشی 
هم مربوط به بهزیستی است که البته جمع آوری آنها برعهده 

بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی است.

نميي از كودكان كارغري ايراین 
هستند

نایب رئیس انجمن جراحان پالستیک و زیبایی با اشاره به نکاتی 
که دیابتی ها در مورد جراحی های زیبایی باید بدانند، گفت: امروزه 
افراد زیادی که غیرحرفه ای و غیرمجاز هستند در اعمال زیبایی 

دخالت می کند و این مسئله سالمت مردم را به خطر می اندازد.
به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی انجمن جراحان پالستیک و 
زیبایی ایران دکتر حامد باطنی در آستانه برگزاری کنگره بین المللی 
جراحان پالستیک اظهار داشت: این کنگره یکم تا سوم اسفند ماه 
سال جاری در بیمارستان حضرت فاطمه )س( با حضور اساتید و 

صاحبنظران داخل و خارج از کشور برگزار می شود.
دبیر علمی کنگره جراحان پالستیک و زیبایی در ارتباط با بیماران 
دیابتی گفت: این افراد برای حفظ سالمتی شان توصیه می شود 
حتما قندخون را در کنترل داشته باشند تا بدنشان کمتر دچار 

آسیب ناشی از این بیماری شود.
وی با اشاره به اینکه دیابت التیام زخم را به تأخیر می اندازد گفت: 
افرادی که دیابت کنترل نشده دارند باید از عمل های غیرضروری 
در آنها پرهیز شود چرا که دچار عارضه و چالش های فراوان 

خواهند شد.
کرد:  العالم  زیبایی  و  پالستیک  جراحی  فوق تخصص  این 
متأسفانه امروزه افراد زیادی که غیرحرفه ای و غیرمجاز هستند 
در اعمال زیبایی دخالت می کند و این مسئله سالمت مردم را به 

خطر می اندازد.
وی بیان داشت: متأسفانه در مواردی همچون تزریق بوتاکس افراد 
غیرپزشک در مراکز زیبایی مداخالت پزشکی کرده و برای فرد 
این مسئله بسیار خطرناک است چرا که اگر مشکلی پیش آید و 
فرد دچار عارضه هنگام بوتاکس شود آنها نمی توانند شرایط را 

جهت حفظ سالمتی بیمار کنترل کند.

 هشدار در مورد تزریق بواتکس
 در آرایشگاه

آگهیمفقودی
پروانه ترددخودروسواری پژو301مدل ۲014به رنگ سفید به شماره پالک 3588۲شماره 
موتور10FC1600۲۲8۲3شماره شاسی  اروند شماره  آزاد  منطقه  سازمان  گذاری 
F3DDNFP1EJ509335به نام سیده رباب موسوی فرزند سیدعیسی بشناسنامه 

1۷405۷1691صادره ازاهوازمفقودگردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستانباغملک

آگهیدادنامه
تنظیم:139۷/9/۲۷-شماره  دادنامه:9۷099۷6959۲00۷93-تاریخ  شماره 
شعبه:9۷0۲5۲-پرونده  بایگانی  9۷09986959۲00۲4۷-شماره  پرونده: 
اهواز)334سابق( اختالف  حل  شعبه35شورای  کالسه:9۷09986959۲00۲4۷ 
ایمانی باوکالت  تصمیم نهایی شماره.خواهان:بانک مهراقتصادبه مدیریت سیدضیاء 
آقای وحیدحقیقی فرزندمحمدعلی به نشانی خیابان طالقانی دفتر وکالت سعیدصلیح.
خواندگان:1-آقای حسین االسوندامامی فرزندیادگاربه نشانی خوزستان-اهوازخیابان 
سی متری روبروی هتل کارون پالک459.  ۲-خانم گل افروزصالحانی فرزندسیف 
خیابان۲4ارشادپالک6.خواسته:مطالبه وجه  نفت  نشانی خوزستان-اهوازکوی  به  اله 
آقای  مهراقتصادباوکالت  بانک  دادخواست  خصوص  شورا:در  قاضی  چک.رای 
اله۲-حسین االسوندامامی  افروزصالحانی فرزند سیف  وحیدحقیقی بطرفیت1-گل 
شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  تضامنی  نحوه  به  مطالبه  فرزندیادگاربخواسته 
دادرسی  مبلغ۷0/000/000ریال،وهزینه  به  کارگران  رفاه  بانک  سریال۲1۲۲45عهده 
وحق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه آن ازتاریخ سررسیدچک،قاضی شوراباعنایت 
به اینکه حسب دادخواست تقدیمی،دعوی خواهان مستندبه سندتجاری مذکوراست 
که درموعدقانونی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده وداللت براشتغال ذمه 
خواندگان به میزان خواسته داردونامبردگان در جلسه دادرسی مورخ9۷/9/۲6علیرغم 
نکردند،علیهذادعوی  خودارائه  ذمه  بربرائت  حضورپیدانکردندودلیلی  قانونی  ابالغ 
استصحاب  قاعده  به  شوراباتوجه  وقاضی  تشخیص  برصحت  رامحمول  مطروحه 
مستدابندالف ماده9قانون شورای حل اختالف مصوب1394ومواد۲49و310و313قانون 
تجارت و مواد198و515و519قانون آیین دادرسی درامورمدنی وماده واحده استفساریه 
تبصره الحاقی ماده۲ قانون اصالح موادی ازقانون صدورچک مصوب مجمع تشخیص 
مصلح نظام خواندگان رابه صورت متضامنابه پرداخت مبلغ۷0/000/000ریال بابت 
اصل خواسته ومبلغ1/۲۷5/000ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ۲/۷00/000ریال بابت 
حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می نماید،ومحکومیت خوانده اول رابعنوان 
صادرکننده چک به پرداخت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک96/3/۲تازمان اجرای 
حکم براساس وشاخص تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
درحق خواهان محکوم می باشدودرمورددعوی تاخیرتادیه بعلت عدم توجه دعوی به 
خوانده ردیف دوم با استنادماده89قانون آیین دادرسی مدنی ناظربه بند4ماده84همان 
ازتاریخ  غیابی وظرف۲0روزپس  رای صادره  نماید.  می  قراررددعوی صادرواعالم 
ابالغ قابل واخواهی دراین شوراوسپس ظرف۲0روز پس ازانقضای مهلت واخواهی 

قابل تجدیدنظردردادگاه محترم عمومی حقوقی اهوازمی باشد.
قاضیشورایحلاختالفمجتمعدواهواز-امینظهیار

آگهیحصروراثت
آقای رضا نصیری  دارای شماره شناسنامه  185   به شرح دادخواست به کالسه 
9۷/۷5۲/۲ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عبداله یوسفی  به شماره شناسنامه 9   در تاریخ ۷6/1۲/16   اقامتگاه 

دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
هیبت اله یوسفی  فرزند عبداله  به  ش.ش. :93    پسر متوفی

خانزاده یوسفی  فرزند عبداله  به  ش.ش. :503دخترمتوفی
گلزاده یوسفی  فرزند عبداله  به  ش.ش. :9۲   دختر متوفی

شاهزاده یوسفی  فرزند عبداله  به  ش.ش. :94   دختر متوفی
شاداله  یوسفی  فرزند عبداله  به  ش.ش. :4پسرمتوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیسشعبهدومشورایحلاختالفشهرستانصحنه

آگهیابالغ
آگهی ابالغ: جهت رویت نظریه کارشناسی منفرد

کالسه: ۲/353/9۷
وقت رسیدگی: یک هفته پس از رویت

خواهان: لطیف رنجبر باوکالت آقای یعقوب صحرائی-ساکن صحنه خیابان طالقانی- 
روبروی بانک کشاورزی دفتر وکالت

خوانده: علیرضا فرجی- ساکن مجهول المکان
خواسته: مطالبه

خواهان دادخواستی به خواسته فوق تسلیم شورای حل اختالف شهرستان صحنه 
نموده است که جهت رسیدگی به شعبه ارجاع و به تاریخ باال وقت رسیدگی تعیین 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان دستور به تجویز ماده 
۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده با مراجعه به شعبه و اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی. حضور بهم رساند ضمنا 
چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز 

خواهد بود.
دفترشعبهدومشورایحلاختالفشهرستانصحنه

آگهیحصروراثت
آقای رضا نصیریخلیل اللهی  دارای شماره شناسنامه  -  به شرح دادخواست به کالسه 
9۷/۷50/۲ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدعلی یاری خلیل اللهی  به شماره شناسنامه ۲0   در تاریخ 91/8/1۷   

اقامتگاه دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
ملوس یاری خلیل اللهی  فرزند محمدعلی  به  ش.ش. :194دخترمتوفی

بتول یاری خلیل اللهی  فرزند محمدعلی  به  ش.ش. :184   دختر متوفی
ملوک یاری خلیل اللهی  فرزند محمدعلی  به  ش.ش. :۲13   دختر متوفی

شیرین یاری خلیل اللهی  فرزند محمدعلی  به  ش.ش. :1   دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیسشعبهدومشورایحلاختالفشهرستانصحنه

رونوشتآگهیحصروراثت
شرح  1369به  متولد   4850031۲6 شماره  شناسنامه  دارای  عزیزی  محمد  آقای 
دادخواست به کالسه 9۷009986۷۲5100۷99از این شورا  درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غضنفر عزیزی به شناسنامه 134 متولد 
1333 در تاریخ 1395/10/۲9  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-طیبه کالنتری  به ش ش 538 متولد 1338 همسر متوفی 

۲-قرص دولت کالنتری به ش ش 18۷ متولد 1310مادر متوفی 
3-سحری عزیزی به ش ش 5633 متولد 1358فرزند متوفی 

4-حمید عزیزی به ش ش 563۲ متولد 1356فرزند متوفی
5- محمد عزیزی به ش ش 4850031۲6 متولد 1369فرزند متوفی

6-الهام عزیزی به ش ش ۲1۷6 متولد 1359فرزند متوفی
۷-کلثوم عزیزی به ش ش ۲68 متولد 1364فرزند متوفی

8- امیرعزیزی به ش ش 34۲ متولد 136۷فرزند متوفی
اینک شورا  با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت  آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
رئیسشعبهیکشورایحلاختالفشهرستانپلدختر–مهرشادحیدروند

آگهیابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به امید رضایی چگنی 

خواهان آقای عباس شیوه ری با وکالت فاطمه بازگیر دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای امید رضایی چگنی به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون تومان مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9۷099866556004۲6 شعبه 6 شورای حل 
اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
139۷/1۲/۲5 ساعت 09:00 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مسئولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبه6شورایحلاختالفمجتمعامامخمینی)ره

(شهرستانخرمآباد–ایراندختگودرزی

آگهیموضوعماده3قانون
وماده13آییننامهقانونتعیینوتکلیفوضعیتثبتیاراضیو

ساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر آراء صادره  هیات / هیاتهای  موضوع قانون  تعیین  و تکلیف  وضعیت  ثبتی  
اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  شهرستان  لنگرود  
تصرفات  مالکانه و بالمعارض متقاضی  ذیل  محرز گردیده است لذا  مشخصات  
متقاضی  و امالک  مورد تقاضا  به منظور  اطالع عموم  در دو نوبت به فاصله 15  روز  
در روزنامه  های محلی و سراسری  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 اداره ثبت  اسناد  و امالک  محل 
تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماهلل  از تاریخ  اعتراض  دادخواست  
خود را به مراجع  قضایی  تقدیم  نماید . بدیهی است در  صورت  انقضای  مدت  
مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر  خواهد شد 
صدور  سند مالکیت  مانع  از مراجع  متضرر  به  مراجع  ذیصالح  قضایی  نمی باشد.

- برابر  رای  شماره  ۷۲1۷ مورخ 9۷/10/1۲  تصرفات  مالکانه  خانم فریده  قاسمیان  
لنگرودی  فرزند احمد  شماره شناسنامه  551 کد ملی  0041۲83430 بصورت  
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  به مساحت  1006/1۲  متر مربع  
به  پالک  5435  فرعی  از 184  اصلی  مفروز  از پالک  فرعی  30  واقع در  قریه  

چاف  حومه  لنگرود  بخش  15  گیالن  محرز  گردید.
1002-رییسثبتاسنادوامالکشهرستانلنگرود-محمدرضافروهی

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۷/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/11/15

آگهیحصروراثت
آقای فرزاد فتحی  دارای شماره شناسنامه  -  به شرح دادخواست به کالسه 9۷/۷53/۲ 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فتح اله فتحی علی اللهی به شماره شناسنامه 6۷   در تاریخ ۷4/1۲/1۷   اقامتگاه دائمی 

خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
اسداله فتحی خلیل اللهی  فرزند فتح اله  به  ش.ش.:۷  پسر متوفی

یداله فتحی خلیل اللهی  فرزند فتح اله  به  ش.ش. :163    پسر متوفی
عبداله فتحی خلیل اللهی  فرزند فتح اله  به  ش.ش. :69   پسر متوفی
نجیبه فتحی خلیل اللهی  فرزند فتح اله  به  ش.ش. :116دخترمتوفی

شکراله فتحی خلیل اللهی  فرزند فتح اله  به  ش.ش. :1    پسر متوفی
طاووس رحیمی فرزند باباخان  به  ش.ش. :68  همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیسشعبهدومشورایحلاختالفشهرستانصحنه

دادنامه
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف شعبه 11  ویژه مخابرات به نشانی  خوی- 

میدان مطهری –اداره مخابرات – طبقه اول 
خواهان :اکرم  ارزنلو فرزند مرتضی به وکالت جعفرصادق  دادگر    آدرس : -خوی 

– خیابان امام-  کوچه نوراله خان مجتمع نوراله خان  ط4 واحد11 
خوانده: احد پلچی فرزند  علی اصغر نشانی –خوی – بلوار ۲۲ بهمن ک امین نزاد 

پالک18 
موضوع :مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال از بابت وام خانوادگی  با احتساب خسارت 

دادرسی و  تاخیر تادیه  و حق الوکاله 
رای  به صدور  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم   را  رسیدگی  ختم  شورا   : شورا  رای 
مینماید:در خصوص دعوی اکرم  ارزنلو فرزند مرتضی به وکالت جعفرصادق  دادگر 
بطرفیت احد پلچی با احتساب خسارت دادرسی و  تاخیر با بررسی محتویات پرونده 
و استقرار دین  به میزان  خواسته بر عهده خوانده  و بقای اصول مستندیات  مذکور  
ید مدعی که داللت بر بقای دین  و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه ان را دارد ، از انجا که خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته 
و دلیل بر برائت  ذمه خود اقامه نکرده  است  لذا شورا با مشورت  اعضای محترم 
شعبه 11 شورای حل اختالف خوی و مستندا  به مواد  198-519-5۲۲  قانون ایین 
دادرسی مدنی دعوای مطروحه  را وارد و ثابت دانسته  و حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت  مبلغ 100/000/000  ریال ازبابت  اصل خواسته با احتساب  خسارت 
دادرسی بمبلغ  1/350/000  ریال و تاخیرتادیه  از تقدیم دادخواست و حق الوکاله  
در حق  خواهان صادر و اعالم مینماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف ۲0 روز  از 

تاریخ ابالغ قابل اعتراض      میباشد
قاضیشعبه11شورایحلاختالفخوی-حیدریزاد

ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکماسال
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانون

وماده13آیینقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای
سندرسمی

اول    هیات     139۷/10/30 مورخ    139۷603180۲۲005411 شماره  رای  برابر 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهاسی  فاقد  سند  
رسمی  مستقر  درواحد  ثبتی  حوزه  ثبت ملک ماسال  تصرفات  مالکانه  متقاضی 
آقای تیمور  ظهرابی فرزند انوش بشماره شناسنامه ۲10 صادره از ماسال در شش 
دانگ یک قطعه  زمین به مساحت  ۲50  متر مربع  مشتمل  بر یک باب  خانه  به  
مساحت 8۷/8  متر مربع  پالک 41۷  فرعی  از 33  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از 
پالک  ۷ فرعی  از  33  اصلی  واقع  در قریه  توسه  سرا بخش  ۲6  گیالن  خریداری  
از مالک  رسمی  آقای  انوش  ظهرابی محرز  گردیده  است. لذا  به منظور  اصالع  
عموم  مراتب  دردو نوبت  به فاصله  15  روز آگهی  میشود  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 مرجع   قضائی   تقدیم  نماید  بدیهی  است  در صورت انقضاء  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض   طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر  خواهد  شد .
6018-رئیسثبتاسنادوامالکماسال-آرمانکاظمی

 تاریخ  انتشار نوبت اول :  139۷/11/15   تاریخ انتشار  نوبت دوم :  30/ 11/ 139۷  

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانون
وماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو

ساختمانهایفاقدسندرسمی
 برابر  رای شماره 139۷60318603004400- 9۷/10/5 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 آقای 
محرمعلی  اصغرزاده ولدی فرزند علی به شماره  شناسنامه ۲39 صادره از صومعه  سرا  
در قریه  پاسکیاب در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  به مساحت 
95 متر مربع  پالک  فرعی 665۷ از اصلی 43  مفروز  مجزی شده  از پالک  94 و9۷ 
از اصلی  43 واقع  در بخش  چهار رشت  خریداری از مالک  رسمی خانم گل قدیمی 
شالدهی محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به 
فاصله  15 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.
رمالف:5725–مدیرواحدثبتیحوزهثبتملکناحیهدورشت-حسیناسالمیکجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:9۷/11/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/11/15

آگهیحصروراثت
خانم شعله کاکاوندی  دارای شماره شناسنامه  ۲05  به شرح دادخواست به کالسه 
9۷/803/۲ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فریبرز کاکاوندی به شماره شناسنامه ۲36   در تاریخ 9۷/9/1۷   اقامتگاه 

دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
شعله کاکاوندی  فرزند احمدعلی  . ش.ش.:۲05 ت.ت: 6۲/1/۲0 همسر متوفی

تاج طال خزایی  فرزند محمدتقی  . . ش.ش.:63  ت.ت: 35/4/3مادر متوفی
عمرعلی کاکاوندی  فرزند بساط علی  . . ش.ش.:83  ت.ت: 34/1/1پدر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیسشعبهدومشورایحلاختالفشهرستانصحنه

وقوعسوناميسكتهمغزيدرایران
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رشد 22برابری ظرفیت تولید 
پتروشیمی پس از انقالب اسالمی

ظرفیت تولید محصوالت مختلف پتروشیمی در 
سال 5۷ حدود سه میلیون تن بود که با رشد ۲۲ 
برابری تا پایان امسال به مرز 66 میلیون تن افزایش 

می یابد.
ایرنا، توسعه صنعت  از  نقل  به  به گزارش زمان 
پتروشیمی در سال های پس از پیروزی انقالب 
اسالمی با هدف کاهش خام فروشی مورد توجه 
قرار گرفت و در بخش های مختلف این صنعت، 

رکوردهایی به ثبت رسیده است.
صنعت پتروشیمی به علت مصرف گاز به عنوان 
طوالنی،  سواحل  به  دسترسی  اولیه،  خوراک 
همجواری با بازارهای هدف و وجود شمار زیاد 
سرمایه  برای  هایی  جذابیت  دارای  کارشناسان، 
با وجود  ایران  پتروشیمی  است. صنعت  گذاران 
چالش های مختلف در مسیر توسعه خود همچنان 
روند توسعه خود را با شتاب طی می کند و با توجه 
به وجود زیرساخت های مناسب در کشور این 
صنعت می تواند به یکی از سودآورترین صنایع 
ایران تبدیل شود. به گزارش شنبه تارنمای شرکت 
ملی صنایع پتروشیمی، ظرفیت تولید محصوالت 
مختلف پتروشیمی در سال 5۷ حدود سه میلیون 
تن بود که تا پایان امسال این رقم به 65.8 میلیون 

افزایش می یابد.
از  پیش  پتروشیمی  صنعت  تولیدی  مجتمع   6
پیروزی انقالب اسالمی فعال بود که شمار آنها 

اکنون به 54 مجتمع رسیده است.
در سال 135۷ فقط 1۷ نوع محصول پتروشیمی 
به  به روند رو  با توجه  اکنون  اما  تولید می شد 
رشد این صنعت تا پایان امسال، شمار تولید این 

محصوالت به 1۲1 نوع افزایش می یابد.
تولید محصوالت پتروشیمی در سال 5۷ بیش از 
یک میلیون و 600 هزار تن بود که این رقم بر 
اساس پیش بینی ها تا پایان امسال به 55 میلیون تن 
می رسد. براین اساس میزان صادرات در سال 5۷ 
معادل 600 هزار تن بود که برآورد می شود این رقم 
تا پایان امسال به بیش از ۲1 میلیون تن افزایش یابد.
همچنین ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی که 
پیش از پیروزی انقالب اسالمی ناچیز بود، امسال به 

1۲ میلیارد و ۷60 میلیون دالر می رسد.

خبر

 ثبت رکوردهای تازه در توسعه
 فاز 13 پارس جنوبی 

مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح فاز 13 پارس جنوبی ضمن 
پارس  فاز 13  این طرح گفت:  پیشرفت بخش های مختلف  تشریح 
جنوبی با پیشرفت کلی 93.4 درصدی از ابتدای سال 96 تاکنون موفق 
به کسب رکوردهای بی نظیری در مراحل ساخت، نصب و راه اندازی 

شده است.
به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، رضا مویدی با اشاره 
به تحرک بیشتر پروژه های باقیمانده پارس جنوبی در آخرین روزهای 
سال 9۷ به منظور کسب منافع حداکثری برای کشور افزود: فاز 13 
پارس جنوبی نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین پروژه های ملی کشور 
هم اکنون به پیشرفت 93.4 درصدی در مجموع بخش های دریایی و 
خشکی رسیده است. وی با بیان اینکه شتاب بخشی به توسعه فاز 13 
پارس جنوبی در ۲0 ماه گذشته، به طور محسوسی افزایش یافته است، 
گفت: از ابتدای سال 96 تاکنون فاز 13 با پیشرفت 11.4 درصدی در 
کل طرح، پیشرفت 13 درصدی در بخش ساخت و راه اندازی سکوها، 
پیشرفت 31 درصدی در بخش احداث خطوط لوله اصلی و فرعی و 
پیشرفت 11.5 درصدی در بخش حفاری رکورددار بوده است. مسئول 
برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح فاز 13 پارس جنوبی ادامه داد: پیشرفت 
91.4۷ درصدی عملیات ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای چهارگانه 
این فاز، بارگیری، نصب و راه اندازی همزمان دو سکوی دریایی این 
طرح در کنار تکمیل عملیات احداث خطوط لوله دریایی  نشانه ارتقای 
سطح دانش متخصصان صنایع نفت و گاز در کشور است. مویدی 
تاکید کرد: صنعت فراساحل با الهام از درس آموخته های گذشته و ورود 
به بخش های طراحی، مهندسی، ساخت، اجرا و راه اندازی سکوهای 
دریایی بدون حضور کارشناسان خارجی به عصری نوین از بالندگی و 
رشد وارد شده است. وی راه اندازی دو عرشه A و C و تکمیل عملیات 
حفاری موقعیت های این دو سکو را از اولویت های کاری سال آینده 
عنوان کرد و گفت: با تکمیل این دو سکو ظرفیت تولید گاز از موقعیت 
فاز 13 پارس جنوبی تکمیل می شود و به میزان 56 میلیون مترمکعب 
در روز خواهد رسید. مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه طرح فاز 13 
پارس جنوبی میزان پیشرفت بخش پاالیشگاهی این طرح را 94.81 
درصد اعالم کرد و یادآور شد: هم اکنون چهار ردیف گازی، یک ردیف 
تصفیه گازهای اسیدی، یک ردیف تولید اتان، واحد تولید میعانات 
گازی و واحد دانه بندی گوگرد پاالیشگاه فاز 13 با دریافت گاز ترش از 
سکوی 13B و فاز 6 الی 8 در مدار بهره برداری قرار دارند. مویدی ادامه 
داد: همچنین راه اندازی نخستین واحدهای تولید پروپان و بوتان تا 30 
بهمن امسال و تکمیل مخازن ذخیره سازی این دو فراورده ارزشمند در 
صنعت پتروشیمی به سال آینده موکول می شود. وی مهم ترین دستاورد 
توسعه مگاپروژه های پارس جنوبی را تربیت نیروی متخصص و کاردان 
عنوان کرد و گفت: در سال های گذشته هزاران نیروی انسانی شاغل در 
بخش های مختلف فنی، مهندسی، عملیاتی، اجرایی و... طرح های پارس 
جنوبی اندک اندک با شیوه اجرای پروژه های بزرگ آشنا شدند و این خود 
بزرگ ترین سرمایه برای کشور محسوب می شود. مسئول برنامه ریزی و 
کنترل پروژه طرح فاز 13 پارس جنوبی با اشاره به اینکه ایران در آستانه 
کسب رکوردی تازه در برداشت گاز از مخزن مشترک پارس جنوبی قرار 
دارد، اظهار کرد: درآمدهای حاصل از فروش محصوالت پارس جنوبی 

به بهره وری اقتصاد کشور کمک شایان توجهی خواهد کرد.

کوتاه از پارس جنوبی

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
کشور  اقتصاد  نبض  را  نفت  صنعت  اسالمی 
ایران  اقتصاد  در  نفت  بخش  گفت:  و  دانست 

سال های زیادی است که عمده درآمد ملی کشور 
را تامین می کند و در واقع این بخش در اقتصاد 
کشور نقش مسلط و به نوعی نبض اقتصاد کشور 

است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، حسین 
امیری خامکانی با تاکید بر اینکه صنعت نفت 
در  مهمی  نقش  اسالمی  انقالب  از  پس  ایران 
اقتصاد ایران ایفا کرده است، گفت: ایران به عنوان 
یک کشور رو به رشد دارای منابع غنی و گسترده 
و مخازن بزرگ نفتی، معادن عظیم زیرزمینی و 
ظرفیت بالقوه انرژی، به دلیل همجواری با منابع 
انرژی دریای خزر و خلیج فارس و نیز دسترسی 
به آبراه  های بین المللی، برای مبادله انرژی جایگاه 

بسیار ویژه ای در جهان دارد. 
وی صنعت نفت را نبض توسعه ایران دانست و 
افزود: این صنعت در اقتصاد ایران به دلیل جایگاه 
به  باتوجه  دارد،  ویژه ای  موقعیت  خاص خود 
چشم اندازی که صنعت نفت ایران دارد تحریم ها 
مشکلی برای این صنعت ایجاد نخواهد کرد و ما 

به خوبی از چنین برهه هایی عبور خواهیم کرد.
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
اسالمی تصریح کرد: مزیت های کشور در بخش 

انرژی ظرفیت بسیاری برای تبدیل شدن به ابزار 
اعتمادسازی و همکاری سازنده با جهان دارد. 
انرژی خود مهم ترین مزیت نسبی اقتصادی کشور 
است که تاکنون به آن به مثابه یک درآمد نگریسته 
شده است، این در حالی است که این حوزه قادر 

است به موتور توسعه ملی تبدیل شود. 
شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیس  نایب 
اسالمی در ادامه به موضوع گازرسانی به شهرها 
و روستاهای کشور در چند سال گذشته اشاره و 
تصریح کرد: گازرسانی روستایی توسط وزارت 
افتخارهای بزرگ این وزارتخانه  نفت یکی از 
است که نقش مهمی در توسعه اقتصادی نیز ایفا 
کرده است. امیری خامکانی با اشاره به اینکه ایران 
در گازرسانی به شهرها و روستاها تقریبا در دنیا 
صاحب مقام است و بیشتر مردم از گاز به عنوان 
کرد:  عنوان  می کنند،  استفاده  سالم  سوخت 
سیاست کلی نظام، پوشش حداکثری گاز است، 
مگر روستاها و مناطق سخت گذری که گازرسانی 

با کپسول به صرفه تر است.

نایبرئیسکمیسیونانرژیمجلس:

نـفت،نـبضاقـتصادکـشوراست

آگهیدادنامه
تنظیم:139۷/9/11-شماره  دادنامه:9۷099۷6959۲00688-تاریخ  شماره 
کالسه  شعبه:9۷0۲۷5.پرونده  بایگانی  9۷09986959۲00۲۷0-شماره  پرونده: 
سابق(تصمیم  اهواز)334  اختالف  حل  شعبه35شورای   9۷09986959۲00۲۷0
آقای  باوکالت  سیدضیاءایمانی  مدیریت  مهراقتصادبه  شماره.خواهان:بانک  نهایی 
وحیدحقیقی فرزندمحمدعلی به نشانی خوزستان اهوازخیابان طالقانی دفتروکالت 
نشانی  به  فرزنداحمدعلی  حمیدرضائی  سعیدصلیح،خواندگان:1-آقای  آقای 
هدایت۲- خیابان  اهوازنبش5کیانپارس  وفاضالب  آب  -اهواز-شرکت  خوزستان 
راه  خوزستان-اهواز-منازل  نشانی  به  فرزندداراب  دالوزهرائی  رضامرادی  آقای 
شورا:درخصوص  قاضی  رای  چک،  وجه  کربالخیابان۲پالک۲،خواسته:مطالبه 
دادخواست بانک مهراقتصاد باوکالت آقای وحیدحقیقی بطرفیت1-حمید رضائی 
نحوه  به  مطالبه  بخواسته  فرزندداراب  دالوزهرائی  فرزنداحمدعلی۲-رضامرادی 
تضامنی قسمتی ازوجه یک فقره چک به شماره سریال 138۲36عهده بانک ملی 
وخسارت  وکیل  الوکاله  وحق  دادرسی  100/000/000ریال،وهزینه  مبلغ  به  ایران 
حسب  اینکه  به  شوراباعنایت  چک،قاضی  سررسید  ازتاریخ  آن  تاخیرتادیه 
دادخواست تقدیمی،دعوی خواهان مستندبه سندتجاری مذکور است که درموعد 
قانونی منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت 9۷/۷/۲1علیرغم ابالغ قانونی حضور 
رامحمول  مطروحه  نکردند،علیهذادعوی  ذمه خودارائه  بربرائت  پیدانکردندودلیلی 
مستدابندالف  استصحاب  قاعده  به  شوراباتوجه  وقاضی  تشخیص  برصحت 
ومواد۲49و310و313قانون   1394 مصوب  اختالف  حل  شورای  ماده9قانون 
واحده  وماده  درامورمدنی  دادرسی  آیین  ومواد198و515و519قانون  تجارت 
مصوب  ازقانون صدورچک  موادی  اصالح  ماده۲قانون  الحاقی  تبصره  استفساریه 
پرداخت  به  متضامنا  صورت  رابه  خواندگان  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
هزینه  بابت  1/6۷0/00ریال  ومبلغ  خواسته  اصل  بابت  مبلغ100/000/000ریال 
الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم  بابت حق  دادرسی و مبلغ 3/600/000ریال 
پرداخت  به  چک  کننده  صادره  رابعنوان  اول  خوانده  نماید،ومحکومیت  می 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک 96/6/۲6تازمان اجرای حکم براساس وشاخص 
تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران درحق خواهان محکوم 
می باشدودرمورددعوی تاخیرتادیه بعلت عدم توجه دعوی به خوانده ردیف دوم 
قراررددعوی  بند4ماده84همان  به  ناظر  مدنی  دادرسی  آئین  بااستنادماده89قانون 
قابل  ابالغ  تاریخ  از  وظرف۲0روزپس  غیابی  صادره  نماید.رای  می  صادرواعالم 
ازانقضای مهلت واخواهی  قابل  واخواهی دراین شورا وسپس ظرف۲0روز پس 

تجدیدنظردردادگاه محترم عمومی حقوقی اهوازمی باشد.
قاضیشورایحلاختالفمجتمعدواهواز-امینظهیار

آگهیابالغ
 وقت رسیدگی وابالغ نسخه ثانی دادخواست وضمائم

خواهان رضا قیصری فرزند جوادبه طرفیت خواندگان قدرت اهلل محمدی فرزند 
خیرجت ومهدی صفری فرزند قربان به خواسته تامین خواسته ومطالبه وجه یک 
فقره سفته واخواست شده به نحوه تضامنی به مبلغ 100/000/000ریال به انضمام 
مطالبه تاخیر تادیه به نرخ روز تازمان اجرای حکم بدوا اعساراز هزینه دادرسی به 
شرح متن به دادگاه عمومی)حقوقی(بخش صیدون تقدیم که به شورای حل اختالف 
ثبت وبرای مورخه 9۷/11/14ساعت  ارجاع وبه کالسه 9۷/1/98حقوقی  صیدون 
حسب  صفری  مهدی  و  محمدی  اهلل  قدرت  خواندگان  چون  تعیین  10:00صبح 
اظهارات خواهان  مجهول المکان بوده و نشانی ازایشان به دست نیامده لذا برحسب 
دادگاه  دادرسی  آیین  ۷3ازقانون  ماده  مستندابه  و  ودستوردادگاه  خواهان  تقاضای 
های عمومی و انقالب وامورمدنی مصوب 13۷9مراتب فوق برای باردوم دریکی 
ازجراید کثیراالنتشاردرج وازخواندگان فوق الذکر دعوت می شود ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ نشرآگهی دفترشورای حل اختالف مراجعه ونسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم راتحویل بگیردواال وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب گردیده ودادگاه وفق 

قانون مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.شماره م الف:۷/9۷/386
سیدعبدالعلیمرتضوی-قاضیشورایحلاختالفشعبهیکحقوقیصیدون

آگهیحصروراثت
ازمسجدسلیمان  پدراحمدبشناسنامه1960۲۷9981صادره  نام  آقای/بانونیمامحمدی 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مادربزرگم 
مرحوم بی بی جان باورساد بشناسنامه15۲5صادره شوشتردرتاریخ94/1/۲5درآخرین 
اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی1-هوشنگ محمدی فرزندمنده 
حسین  ملک  فرزند  گندمانی  سلیمان۲-حسین  مسجد  بشناسنامه۷60صادره 
بشناسنامه  فرزندمنده  محمدی  ازمسجدسلیمان3-داریوش  بشناسنامه431صادره 
بشناسنامه56صادره  فرزندمنده  مسجدسلیمان4-سعیدمحمدی  صادره    1۲8۲
5۷صادره  بشناسنامه  فرزندمنده  محمدی  متوفی(5-فریده  ازمسجدسلیمان)پسران 
۷۲6صادره  بشناسنامه  فرزندمنده  محمدی  سلیمان6-فرنگیس  ازمسجد 
مزبوررا  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(اینک  ازمسجدسلیمان)دختران 
ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  تاهرکس  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک 
گواهی  داردواال  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  باشدازتاریخ  نزداو 
شودازدرجه  تاریخ  این  از  بعد  که  ورسمی  بجزسری  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
قاضیشورایحلاختالفمجتمعشماره4اهواز

دادنامه
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف شعبه 11  ویژه مخابرات به نشانی  خوی- میدان 

مطهری –اداره مخابرات – طبقه اول 
خواهان آقای   سیدرضا   ظرف فروش فرزند  سید لطیف به وکالت جعفر صادق  دادگر    

آدرس : -خوی – خیابان امام- ک نواله خان – مجتمع نواله خان ط4 واحد11 
خوانده:  ولی شمسی فرزند عسگر به نشانی : –خوی – خ کارگر –زیر پل جدیداالحداث 
–نانوایی شمس   موضوع :مطالبه مبلغ  60/000/000  ریال ازبابت یک فقره چک با 

احتساب خسارت دادرسی و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل 
رای شورا : شورا ختم رسیدگی را اعالم  و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید:در 
خصوص دعوی آقای   سیدرضا   ظرف فروش فرزند  سید لطیف به وکالت جعفر 
صادق  دادگر  بطرفیت ولی شمسی فرزند عسگر بخواسته وجه  یک فقره چک بشماره  
۷84۷6/9۲۲0۲۲    عهده بانک رفاه   با احتساب  خسارت دادرسی و تاخیرتادیه  شورا با 
بررسی محتویات پرونده و استقرار دین  به میزان  خواسته بر عهده خوانده  و بقای اصول 
مستندیات  مذکور  ید مدعی که داللت بر بقای دین  و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه ان را دارد ، از انجا که خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه 
معمول نداشته و دلیل بر برائت  ذمه خود اقامه نکرده  است  لذا شورا با مشورت  اعضای 
محترم شعبه 11 شورای حل اختالف خوی و مستندا  به مواد 310-313-314  قانون 
تجارت  و مواد  198-519-5۲۲  قانون ایین دادرسی مدنی دعوای مطروحه  را وارد و 
ثابت دانسته  و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ 60/000/000  ریال ازبابت  
اصل خواسته با احتساب  خسارت دادرسی بمبلغ 1/900/000  ریال و تاخیرتادیه  مبنی 
بر نرخ تورم  از تاریخ چک تا زمان وصول و حق الوکاله  وکیل در حق  خواهان صادر 
و اعالم مینماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف ۲0 روز  از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در 

همین شعبه  شهرستان خوی میباشد
قاضیشعبه11شورایحلاختالفخوی-حیدریزاد

آگهیفقدان
آقای شعبانعلی کارگذار توستانی به وکالت از وراث مرحوم لیال کارگزار توستانی برابر 
نامه های شماره 90۷5۷مورخ 139۷/9/1۷دفتر خانه 48کرج و6۷۷48مورخ  وکالت 
ضمن  48کرج  139۷/9/18دفتر  و90598مورخ  ۲4۲الهیجان  خانه  139۷/9/۲5دفتر 
تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ  
یک دستگاه آپارتمان مساحت 109/44متر مربع به پالک 5۷60۲فرعی از 163اصلی 
مفروز از پالک ۲4314فرعی از اصلی نامبرداه واقع در اراضی سرحد آباد جزءحوزه ثبتی 
ناحیه شهرستان فردیس به شماره چاپی 0۷83۷۷۷ مورد به شماره ثبت 45۲9وصفحه 
309دفتر 45بعلت سهل انگاری مفقود گردیده درخواست صدورسند مالکیت المثنی 
نموده است . لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. ه 1۲6۲ک 
محمدسلیمانیکفیلادارهثبتاسنادوامالکشهرستانفردیس

دادنامه
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف شعبه 11  ویژه مخابرات به نشانی  خوی- 

میدان مطهری –اداره مخابرات – طبقه اول 
خواهان آقای   غالمحسین سیفلو فرزند  نقی به وکالت جعفر صادق  دادگر    آدرس 

: -خوی – خیابان امام- ک نواله خان – مجتمع نواله خان ط4 واحد11 
خواندگان:: 1- یاسر اکبرلو ۲- ناهید حجتی فرزند حبیب اله   به نشانی : –خوی – 

45 متری صفرزاده کوچه حافظ –بن بست حافظیه  
موضوع :مطالبه مبلغ ۲00/000/000   ریال ازبابت یک فقره چک با احتساب خسارت 

دادرسی و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل 
رای  به صدور  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم   را  رسیدگی  ختم  شورا   : شورا  رای 
مینماید:در خصوص دعوی  اقای آقای   غالمحسین سیفلو فرزند  نقی به وکالت 
جعفر صادق  دادگر بطرفیت  1- یاسر اکبرلو ۲- ناهید حجتی بخواسته وجه  یک 
فقره چک بشماره  6001/064683    عهده بانک  صادرات با احتساب  خسارت 
دادرسی و تاخیرتادیه  شورا با بررسی محتویات پرونده و استقرار دین  به میزان  
خواسته بر عهده خواند گان  و بقای اصول مستندیات  مذکور  ید مدعی که داللت 
بر بقای دین  و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان را دارد 
، از انجا که خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیل بر برائت  
ذمه خود اقامه نکرده  است  لذا شورا با مشورت  اعضای محترم شعبه 11 شورای 
حل اختالف خوی و مستندا  به مواد 310-313-314  قانون تجارت  و مواد  198-
519-5۲۲  قانون ایین دادرسی مدنی دعوای مطروحه  را وارد و ثابت دانسته  و حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت  مبلغ ۲00/000/000 ریال ازبابت  اصل خواسته 
با احتساب  خسارت دادرسی بمبلغ 3/600/000   ریال و تاخیرتادیه  مبنی بر نرخ 
تورم  از تاریخ چک تا زمان وصول و حق الوکاله  وکیل در حق  خواهان صادر و 
اعالم مینماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف ۲0 روز  از تاریخ ابالغ قابل اعتراض 

در همین شعبه  شهرستان خوی میباشد
قاضیشعبه11شورایحلاختالفخوی-حیدریزاد

دادنامه
شماره دادنامه1۲11 - تاریخ صدور9۷/10/30 شماره پرونده:9۷-/6/86ش 

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

خواهان:  محمد صالحی با وکالت آقای  جعفرصادق دادگر محل اقامت : خوی خ 
امام -= ک نواله خان – مجتمع نواله خان  ط 4 واحد11 / خوانده:  آرزو سلیمی 

گوجار  ادرس: مجهول المکان/ موضوع: مطالبه 
آقای   وکالت  با  صالحی  محمد    : تقدیمی  دادخواست  خصوص  شورا:در  رای 
مبلغ  به  مطالبه وجه  بخواسته  آرزو سلیمی گوجار  بطرفیت     دادگر  جعفرصادق 
118/600/000  ریال بابت وجه شش  فقره چک /سفته  بشماره   های  8۲۷4۲9-
8۲۷431 -8۲۷430-8۲۷446-8۲۷4۲8  بعهده بانک ملی شعبه خیام جنوبی ارومیه 
با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجه به  محتویات پرو.نده و نظر به اینکه الشه 
چک / سفته  در ید خواهان دال بر بقای  دین و اشتغال ذمه خوانده می باشد  و 
خوانده  علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر  نشده دلیل و مدرکی دال بر 
پرداخت دینم و عدم مشمول ذمه اش ارائه نکرده است لذا دادگاه خواسته خواهان را 
محمول برصحت تشخیص به استناد مواد۲49-310-313  قانون تجارت  و مواد  و 
مواد-198-5۲۲ 519 قانون ایین دادرسی  مدنی خواند گان را متضامنا  را به پرداخت 
مبلغ 118/600/000 ریالریال بابت اصل و مبلغ1/۲60/000ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق  الوکاله وکیل  و خسارات تاخیرتادیه از سرسید چک  تا یوم الوصول طبق 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهانه محکوم می نماید :رای صادره غیابی بوده 
ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این  شعبه  میباشد پس از انقضای 
آن ظرف بیست روز قابل اتجدید نظر خواهی  در محاکم  محترم عمومی حقوقی 

شهرستان  خوی میباشد
ابراهیمی-قاضیشعبهششمشورایحلاختالفخوی

دادنامه
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف شعبه 11  ویژه مخابرات به نشانی  خوی- 

میدان مطهری –اداره مخابرات – طبقه اول 
خواهان آقای   رضا   حاجی زاده  زاویه کندی فرزند  عبدالعلی به وکالت جعفر 
صادق  دادگر    آدرس : -خوی – خیابان امام- ک نواله خان – مجتمع نواله خان 

ط4 واحد11 
خوانده: علیرضا دلفی فرزند خلف  به نشانی : –خوی – روستای گوهران 

موضوع :مطالبه مبلغ ۲00/000/000   ریال ازبابت یک فقره چک با احتساب خسارت 
دادرسی و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل 

رای شورا : شورا ختم رسیدگی را اعالم  و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید:در 
خصوص دعوی  اقای رضا   حاجی زاده  زاویه کندی فرزند  عبدالعلی به وکالت 
جعفر صادق  دادگر بطرفیت علیرضا دلفی فرزند خلف  بخواسته وجه  یک فقره 
چک بشماره  850954   عهده بانک رفاه کارگران   با احتساب  خسارت دادرسی و 
تاخیرتادیه  شورا با بررسی محتویات پرونده و استقرار دین  به میزان  خواسته بر عهده 
خوانده  و بقای اصول مستندیات  مذکور  ید مدعی که داللت بر بقای دین  و اشتغال 
ذمه خوانده  و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان را دارد ، از انجا که خوانده دفاعی 
در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیل بر برائت  ذمه خود اقامه نکرده  است  
لذا شورا با مشورت  اعضای محترم شعبه 11 شورای حل اختالف خوی و مستندا  به 
مواد 310-313-314  قانون تجارت  و مواد  198-519-5۲۲  قانون ایین دادرسی 
مدنی دعوای مطروحه  را وارد و ثابت دانسته  و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت  
مبلغ ۲00/000/000 ریال ازبابت  اصل خواسته با احتساب  خسارت دادرسی بمبلغ 
3/600/000   ریال و تاخیرتادیه  مبنی بر نرخ تورم  از تاریخ چک تا زمان وصول و حق 
الوکاله  وکیل در حق  خواهان صادر و اعالم مینماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف ۲0 

روز  از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همین شعبه  شهرستان خوی میباشد
قاضیشعبه11شورایحلاختالفخوی-حیدریزاد

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای  اسماعیل قاسم لو دارای شناسنامه شماره   ۲8035۷516۷ بشرح دادخواست به 
کالسه 9۷۲190/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان    حسین قاسم لو بشناسنامه ۲0 در تاریخ9۷/10/۲0 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  اسماعیل قاسم لو 
فرزند  حسین –ش ش ۲8035۷516۷   خوی –پسر متوفی/۲-   بهمن قاسم لو 
فرزند حسین -ش  ش   ۲۷903184۷6 خوی-پسر متوفی/3-  امیر  قاسم لو فرزند 
حسین -ش  ش  ۲۷90889600 –خوی-پسر متوفی/4-  سمیه  قاسم لو فرزند 
حسین  - ش ش   ۲۷90149844  -خوی-دختر متوفی/5-  مهسا قاسم لو فرزند 
حسین -  ش ش ۲۷90543۷4۷ خوی- دختر متوفی/6-  کبری وثوقی فرزند نصرت 
اله   -ش ش 4۷00    خوی –همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزادهچهراقی/رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانخوی

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای حسین شکاری ینگجه دارای شناسنامه شماره   1   بشرح دادخواست به کالسه 
9۷۲118     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان بستی رزاقی بشناسنامه ۲۲۲۷ در تاریخ 9۷/۲/8 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  حسین  شکاری ینگجه فرزند 
محمد     –ش ش 54 خوی –پسر متوفی/۲-  حسن  شکاری ینگجه فرزند محمد  
-ش  ش     93    خوی-پسر متوفی/3-  علی محمد  شکاری ینگجه فرزند محمد  
-ش  ش  1  –خوی-پسر متوفی/4-    قلی شکاری ینگجه فرزند محمد  - ش 
ش 183 -خوی- پسر متوفی/5- شرف  شکاری ینگجه فرزند محمد    -  ش ش  
59 خوی- دختر متوفی/6-  گل گز  شکاری ینگجه فرزند محمد    -ش ش  145     
خوی –دخترمتوفی/۷-   فاطمه شکاری ینگجه فرزند محمد     -ش ش  1۷۲ خوی 
-دختر متوفی/8-  تمام شکاری ینگجه فرزند   محمد     -ش ش 9۲    خوی-دختر 
متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزادهچهراقی/رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانخوی

آگهیابالغاجرائیه
 1355 تیرماه  مصوب  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  –آئین   18 ماده   

)اصالحی 8۷/6/11(
بدینوسیله به آقای   بهرام مقدم نام پدر محمد رضا   تاریخ تولد 1338/1۲/۲3 شماره 
ملی  ۲800۷883۷۲ شماره شناسنام ه 144  بنشانی :روستای بالماج )احدی از وراث 
مرحوم محمدرضا مقدم (  ابالغ میشود که خانم  سکینه فرج زاده چیچکی برای 
وصول مبلغ 349/۲00/000 ریال )با محاسبه شاخص بها( از بابت مهریه مندرج در 
سند نکاحیه   ترتیب 943۲-1380/10/3  دفتر ازدواج  رسم  شماره 10 خوی مستند 
پرونده اجرایی 9۷00955   که از طریق اجرای ثبت خوی اجرائیه  صادر نموده چون 
طبق گزارش مامور ابالغ ادرس شما بشرح فوق شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته 
شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید لذا طبق درخواست وارده بشماره  بستانکار و 
باستناد ماده 18 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 1355 
)اصالحی8۷/6/11(  مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و 10 
روز پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت وچنانچه  پس 
از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی پیگیری خواهد 

شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد
رئیسادارهثبتاسنادوامالکخوی-پرویزسلیمانپور

در  حقانیت  و  شفافیت  کاشی:  آمر  الهام 
اهمیت  حائز  و  خاص  موضوعی  خصوص 
که در جرگه استراتژیک ترین موارد کشوری 
محسوب می شود و بیاِن ادله های متقن و کافی 
در این مسیر، از ضروریات یک جامعه پیشرفته 

و صاحب مسند در منطقه است.
نامه۷۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
رئیس  روحانی-  حسن  االسالم  حجت  به 
جمهور، علی الریجانی- رئیس مجلس شورای 
اسالمی و آیت اهلل آملی الریجانی- رئیس قوه 
مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  و  قضائیه 
نظام، باعِث بروز و ظهورِ واکنش هایی متعدد 
و ایجاد فضاسازی هایی حتی مخرب و تیر در 
کمان اجنبی جماعت شد تا با بوق و کرناهای 
بنشینیم و  معاندانی  به رقص آهنگ  ناموزون 
متعاقب آن به توضیحات شفافی پرداخته شود 

که از ابتدا هم چون روز، روشن بود.
به  نمایندگان مجلس نسبت  انتقادات جدی   
عملکرد بیژن زنگنه- وزیر نفت دولت حاضر، 
گرچه بیرحمانه و شاید مغرضانه به نظر بیاید 
اما با صحبت هایی که زنگنه در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران ابراز داشت، 
انتظارِ همان عکس العملی است که از وی در 

اذهان یکایک آحاد جامعه وجود دارد.
وی با بیان این مهم که مطالب مندرج در نامه 
نمایندگان، اتهام بود اما فعاًل بنا داریم تا جواب 
افکار عمومی را بدهیم، در واکنش به نامه ۷۲ 

نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و انتقاد 
آنها از عملکرد وزیر نفت در شرایط فعلی کشور 
اظهار کرد: این نامه فرصتی را برای ما فراهم 
کرد تا یکسری از مطالب را برای مردم توضیح 
دهیم. همچنین برخی مطالب که در حال انتشار 
به صورت پچ پچ بود، مکتوب شد و ما نیز به 

طور منظم به آنها پاسخ خواهیم داد.
تمام این صحبت ها درحالی مطرح است که 
بسیاری از مردم و حتی نمایندگان مجلس دهم، 
از یاد برده اند که بیژن نامدار زنگنه، همان وزیر 
ثابت قدم و صریح اللهجه ای است که با تمام 
قوا در تمام ادوارِ مسئولیت پذیری اش از هیچ 
همت عالی دریغ نورزیده و تا حدی در نقش 
و  آمار  که  درخشیده  متعالی  وزارت خویش، 
ارقام بیانگرِ این اهم است که وی توانست در 
کوتاه ترین مدت ممکن به نحوی در بخش نفت 
عمل کند که رشد اقتصادی کشور در سال 95 
به 1۲.5 درصد برسد و در سرتیتر اخبار، اعالم 
شود: »90 درصد این رشد اقتصادی حاصل از 

افزایش صادرات نفت بوده است«.
بسیاری از نمایندگان محترم دوره دهم فراموش 
که  مواردی  اکثریِت  به  قریب  که  اند  کرده 

مطرح کرده اند تا حدی پیچیده و تخصصی 
است که قابل تشریح به زبان مردم عامی ولو 
نمایندگان استانی در مجلس شورای اسالمی 
نیست که به گفته سعید لیالز- کارشناس ارشد 
اقتصادی کشورمان، »برخی مباحث مربوط به 
نفت، بسیار فوق تخصصی است، به طوری که نه 
من، نه هیچ یک از نمایندگان مجلس صالحیت 
اظهارنظر درباره آن را نداریم و برای صحبت در 
این زمینه باید حتما با اجزای حقوقی، اقتصادی 
و سیاسی وزارت نفت مشورت کرد و حتی 
ممکن است نفت به دلیل برخی مسائل امنیتی 
نخواهد درباره موضوعی اظهارنظر کند. آنچه 
مسلم است تمام دستگاه های امنیتی و نظارتی 
اشراف  نفت،  مسئله  بر  رهبری  دستگاه  و 
نظارتی،  دستگاه های  و  دارند  صددرصدی 
سرعت  به  را  انگیزشی  کاهش  کوچک ترین 
رصد می کنند«. در این میان، بحث ها و گفتمان 
های متعددی از روز سه شنبه تا به امروز در 
یکایک رسانه ها و فضاهای مجازی، جاری و 
ساری است و تصریحات وزیر نفت کشورمان 
که تا حدی درخور به تبیین نقاط کورِ گره های 
پیش آمده در اذهان ۷۲نماینده، داللت داشت؛ 

حجت روشنی از ضمیر متعالی وی است که 
با سعه صدر و اغماِض همیشگی، تاحد نیاز به 
هرآنچه قابل ذکر بود پرداخته شد و باقِی ادله 
به زمانی که هرچیز به جای خویش، نیکوست؛ 

موکول گردید.
گرچه کالم تلخ و قضاوت های بی سند در 
وجود  )با  کشور  که  فعلی  اضطرارِی  شرایط 
تحریم ها و نگاه معاندان بر ُملک و سرزمین 
بافت  نگاهداشِت  و  معماری  حال  در  مان( 
همیشه پایدارمان است، می تواند اختالل های 
برجای  جامعه  افراد  نگاه  و  تفکر  در  جزئی 
بگذارد اما اعتراض و انتقادات ۷۲ نماینده از 
۲90 نماینده مجلس در دوره دهم، نیمه پُرِ لیوان 
را نشان می دهد و حکایت از باور و اعتماد 
رأی  که  است  نمایندگانی  و  مردم  اکثریت 
اعتماد به بیژن نامدار زنگنه داده اند و  کالمِ 
وی که تصریح کرد: نامه ۷۲ نفر از نمایندگان 
این فرصت را ایجاد کرد تا با حفظ مراودات 
صادرات نفت کشور، پاسخ برخی مسائل مطرح 
شده را به افکار عمومی بدهیم و به برخی چیزها 
که پچ پچ می شد به طور منظم جواب داده شود؛ 
قوت قلبی برای تمام حمایتگران و پشتیبانان وی 
است که ایمان دارند چون تمام ادوار گذشته در 
شرایط حاضر نیز در راستای کمال و اعتالی 
پرچم سبز کشورمان قدم برداشته می شود و 
در مسیر درست اهتزاز و درخشیدن قرار داریم.
elhamamerkashi@ymail.com

تیر منایندگاِن خودی در کماِن اجنیب
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توزیع ایران چک های جدید با شاخصه های نوین امنیتی

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در ایام اهلل دهه فجر »ایران چک جدید« 
را از طریق بانک های عامل توزیع می کند.

به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، از روز دوشنبه پانزدهم بهمن ماه سال 
جاری، بانک مرکزی، ایران چک های جدید را توسط بانک های عامل توزیع 
می کند.گفتنی است، بانک مرکزی به میزان نیاز مبادالت مردم در ایام پایانی 
سال، به صورت روزانه و تا ۲9 اسفندماه اقدام به توزیع ایران چک جدید 
خواهد کرد. الزم به ذکر است ایران چک های فعلی نیز کماکان معتبر بوده و 

همچنان در چرخه مبادالت باقی خواهند ماند.

برخورد با عرضه کننده متخلف گوشت گوسفندی

معاون سازمان دامپزشکی اعالم کرد که به دلیل عدم رعایت ضوابط بهداشتی، 
با عرضه کننده ضایعات گوشت گوسفندی که تصاویر آن در فضای مجازی 
منتشر شده بود برخورد کردیم، اما اگر مشکل بهداشت آن برطرف شود و 

متقاضی برای آن وجود داشته باشد، عرضه این نوع گوشت مشکلی ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، چند روزی است که تصاویری از بسته بندی 
استخوان گوشت گوسفندی تحت عنوان »ضایعات گوسفندی« توسط یکی 
از فروشگاه های زنجیره ای ارومیه به قیمت کیلویی 1۲ هزار تومان در فضای 
مجازی منتشر شده و مسائلی مختلفی پیرامون آن مطرح شده است.علی صفر 
ماکنعلی، معاون بهداشت و پیگیری سازمان دامپزشکی در این باره گفت: 
براساس تعاریف مندرج در کتاب سازمان بهداشت جهانی دام )OIE( همه 
بخش های قابل مصرف یک دام، گوشت تلقی می شود و می تواند مصرف 
شود که این تعریف از کله پاچه تا فیله گوشت گسترده است.وی افزود: نکته 
اینجا است، شرکتی که وابسته به یک فروشگاه زنجیره ای بود، مجوز و اجازه 
بسته بندی استخوان به همراه تکه های گوشت گوسفندی را نداشت و بر این 
اساس با تخلف صنفی این واحد برخورد کردیم و تذکرات جدی به این 
واحد داده شده است که نتیجه آن توقف بسته بندی و عرضه اقالم گوسفندی 
در این واحد است.وی ادامه داد: اگر در بازار، تقاضا برای مصرف نوع خاصی 
از گوشت قرمز یا سفید وجود داشته باشد و شرایط بهداشتی و سالمت آن 
حفظ شود، بسته بندی و عرضه اینگونه گوشت هیچ مشکلی ندارد؛ کما اینکه 
در گذشته نیز بسته بندی پای مرغ مجاز نبود اما پس از اینکه بازار مصرف آن 

ایجاد و شرایط بهداشتی آن رعایت شد، مجوز آن را صادر کردیم.

ایجاد 68 هزار شغل جدید از محل تسهیالت طرح 
اشتغال روستایی

یک مقام بانکی گفت: از محل تسهیالت طرح اشتغال روستایی بانک عامل 
حوزه کشاورزی، بیش از 68 هزار شغل جدید ایجاد شده است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، روح اهلل خدارحمی در نشستی خبری به که 
مناسبت دهه فجر درحال برگزاری است، اظهارداشت: از محل تسهیالت طرح 
اشتغال روستایی بانک عامل حوزه کشاورز، 68 هزار و 308 شغل جدید ایجاد 
شده است.وی افزود: تاکنون به ۲6 هزار و ۷55 طرح اشتغال زا، مبلغ 38 هزار 
و 59۷ میلیارد ریال تسهیالت داده شده است.مدیرعامل بانک عامل حوزه 
کشاورزی افزود: طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری یکی از طرح 
های ویژه دولت است که طی آن 1.5 میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی در دو 
مرحله به اشتغال روستایی و عشایری اختصاص می یابد و بانک عامل حوزه 
کشاورزی نیز یکی از بانکهای عامل این طرح است.به گفته خدا رحمی، در 
راستای اجرای طرح اشتغال روستایی، 3 هزار میلیاردتومان ردیف اعتباری به 

بانک عامل حوزه کشاورزی اختصاص داده شده است.

خبر

هشدار نسبت به تزریق 9 هزار 
میلیارد تومان پول پرقدرت

رئیس کل بانک مرکزی با هشدار نسبت به تزریق 9 
هزار میلیارد تومان پول پرقدرت به اقتصاد ایران در 
صورت تصویب پرداخت سود تحقق نیافته خرید و 
فروش ارز، گفت: با چاپ پول مخالفیم. به گزارش 
زمان به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس 
کل بانک مرکزی بار دیگر اعالم کرد: در صورت 
در مجلس  امروز  که  فوریتی  تصویب طرح یک 
مطرح می شود حداقل افزایش 90هزار میلیارد ریال 
پول پرقدرت در اقتصاد ایران را رقم خواهد زد. وی 
پرداخت سود  بانک مرکزی در  اجبار  تاکید کرد: 
تحقق نیافته خرید و فروش ارز مندرج در بودجه 
سال 9۷ این بانک، صرفا چاپ پول است و موجب 
بانک  مخالفت  همتی  شد.  خواهد  تورم  افزایش 

مرکزی را با این طرح مجددا مورد تاکید قرار داد.

فروش بلیت نوروزی قطار از 16 بهمن

معاون مسافری شرکت راه آهن از آغاز پیش فروش 
بلیت قطارهای مسافری نوروزی از 16 بهمن بدون 

افزایش قیمت خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، میرحسن موسوی در 
نشست خبری تشریح پیش فروش بلیت سفرهای 
ریلی نوروزی گفت: پیش فروش بلیت قطارهای 
ولی  شود،  می  آغاز  ماه  بهمن   16 از  نوروزی 
کاربران می توانند از امروز، یکشنبه با مراجعه به 
سایت راه آهن، ساعت و روز دقیق حرکت قطارها 
و رتبه بندی آنها شامل قطارهای دو تا پنج ستاره 
را مالحظه کنند.وی افزود: امسال برای اولین بار 
قطارهای مسافری رتبه بندی شده اند و درجه هر 
قطار بر روی بلیت درج خواهد شد. ستاره ودرجه 
هر قطار در قیمت بلیت تأثیر دارد اما در نوروز 
98 افزایش قیمت نسبت به نوروز 9۷ نخواهیم 
داشت.معاون مسافری شرکت راه آهن ادامه داد: 
امسال کلیه نمازخانه ها و سرویس های بهداشتی 
ایستگاه های راه آهن برای مسافران بهسازی شده 
اند، همچنین زیرگذرهای ویژه تردد مسافران از 
سکوها به خطوط برای سوار و پیاده شدن قطار 
و استفاده از سرویس های بهداشتی یا نمازخانه ها 
به پله برقی مجهز شده اند.موسوی ادامه داد: امسال 
مسیرهایی که طی سال جاری افتتاح شده اند شامل 
کرمانشاه- مشهد، رشت- مشهد و ارومیه- مشهد 
در ایام نوروز زیر بار ترافیک مسافر خواهد رفت 
و مردم می توانند از کلیه شهرها بلیت کانکشنی 
به مقصد مشهد خریداری کنند به این صورت که 
امکان خرید بلیت قطار تبریز به مشهد با دو ساعت 
توقف در ایستگاه تهران و تغییر قطار وجود دارد.
به گفته معاون شرکت راه آهن، برای ایام عید 6۷ 
واگن مسافری بازسازی و نوسازی شده به ناوگان 

ریلی مسافری افزوده خواهد شد.

خبر

مفقودی
بدینوسیله اعالم می گردد مدارک کارت سوخت هوشمند،کارت شناسایی،بیمه نامه 
خودرو مربوط به یکدستگاه کامیونت باری فلزی سیستم آمیکو M5.۲ مدل 1390 
انتظامی 59_148 ع ۲5 شماره موتور 011401۲5  به رنگ سفید روغنی بشماره 
مفقود   NA۲D۲JKD4CA000۷80 شاسی  شماره  بدنه۲011۲46۲8  شماره 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد..

معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر رفع 
دغدغه های مردم از سوی خودروسازان گفت: خودروهای تولیدی 
باید به صورت روزانه، مستمر و همزمان با تولید در اختیار مشتریان 
قرار گیرد و هیچ خودرویی نباید در پارکینگ خودروسازها و نمایندگی 

ها انبار شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »فرشاد 
مقیمی« در نشست تخصصی کمیته خودرو افزود: با توجه به میزان 
تولید و اشتغال ایران خودرو و سایپا، چهار هزار میلیارد تومان اعتبار 
برای این ۲ خودروساز اختصاص یافته است.به گفته این مقام مسئول، 
رییس  با  آمده  عمل  به  هماهنگی  با  نیز  سایر خودروسازان  برای 
جمهوری توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، تسهیالتی اختصاص 

داده خواهد شد.مقیمی خاطرنشان کرد: برای تولید کنندگان خودرو در 
بخش خصوصی، تسهیالت سرمایه در گردش از محل 40 هزار میلیارد 
تومان اعتبار اختصاص یافته به صنایع کوچک و بزرگ در نظر گرفته 
شده است.وی تاکید کرد: خودروسازان باید تولید خود را به گونه 
ای مدیریت کنند که در سریعترین زمان ممکن خودروهای ثبت نام 
شده در اختیار مشتریان قرار گیرد.وی از خودروسازان خواست تا با 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هماهنگ بوده و در 
عرضه خودرو به مشتریان براساس ضوابط اعالم شده اقدام کنند.وی 
همچنین خطاب به خودروسازان درباره تحویل خودروهایی که به 
دلیل شرایط کنونی امکان عرضه آنها به مشتری فراهم نیست، گفت: 
خودروسازان مکلفند در گام نخست نسبت به تامین قطعات، تولید و 

تحویل خودروهای ثبت نام شده به مشتریان اقدام کنند، اما در صورت 
ممکن نشدن اجرای این موضوع، ارائه سبدی از همه محصوالت 
تولیدی در قالب طرح جایگزین به متقاضیان الزامی است.مقیمی اضافه 
کرد: اگر متقاضیان تمایلی به انتخاب محصول از سبد ارائه شده نداشته 
باشند، شرکت های خودروساز باید نسبت به مصالحه و اخذ رضایت 

مشتری اقدام کنند.
وعدهایرانخودرووسایپابرایتحویلخودروهایپیشفروش

شدهتاپایانخرداد98
 رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسات 
این کمیسیون با مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی گفت  
که طبق اعالم این شرکت ها تعهدات ایران خودرو و سایپا در مورد 
خودروهای پیش فروش شده نهایتاً تا پایان خرداد سال 98 محقق 
خواهد شد. داوود محمدی اظهار کرد: به دنبال جلساتی که ما با 
مدیران شرکت های بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا داشتیم 
قرار شد که آنها زمان بندی عمل به تعهداتشان در زمینه خودروهای 
پیش فروش شده را اعالم کنند، اما گفتند تالش می کنند تا پایان خرداد 
سال 98 کل خودروهای پیش فروش شده را تحویل مشتریان بدهند.
وی اضافه کرد: بر این اساس خودروسازان می توانند ۲0 درصد پیش 
فروش جدید داشته باشند و مابقی را باید به ایفای تعهدات قبلی 
داشتیم،  خودروسازان  با  که  جلساتی  در  شد:  یادآور  بپردازند.وی 
همچنین آنها پذیرفتند قراردادهایی که تا دی ماه منعقد کرده اند با 
ارقام قبلی باشد و چیزی به آن اضافه نشود. درمورد متن قرارداد هم 
موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان تعزیرات 
ارجاع کردیم تا موارد را بررسی و پیشنهادات را به کمیسیون ارائه کنند.
محمدی با تاکید بر ضرورت چاالک سازی صنعت خودرو، خاطر 
نشان کرد: در حال  حاضر حجم قابل توجهی به عنوان هیأت مدیره 
این شرکت ها فعالیت می کنند لذا قرار شد در این زمینه چاالک سازی 
داشته باشند و اعضای هیأت مدیره، هزینه ها و بدهی های شان به بانک 

مرکزی، قطعه سازان و مردم را شفاف سازی کنند.

آگهیفقدانسند
نظربه این که پوریا احمدی طبق طی درخواست ۲36مورخه 9۷/1/15اعالم نموده 
که سندمالکیت به شماره چاپی ۷881۷۷مربوط به ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی دارای پالک ۷56/36واقع دربخش یک رامهرمزکه مشارالیه صادروتسلیم 
تقاضای مالک  اداره طبق  اظهارایشان به سرقت رفته است واین  گردیده که طبق 
درنظردارد که سند مالکیت المثنی صادرنماید لذابه دستورتبصره یک ماده1۲0آیین 
نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی 
ده  مدت  ظرف  تواند  می  باشد  می  نزدخود  مالکیت  سند  وجود  یا  معامله  انجام 
روزازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودرا به این اداره تسلیم داردودرغیراین صورت 
پس ازسپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک 

صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:139۷/11/15شماره م الف:1۲/653
بهمنباغدار-کفیلادارهثبتاسنادوامالکرامهرمز

آگهیفقدانسند
نظربه این که پوریا احمدی طبق طی درخواست ۲35مورخه 9۷/1/15اعالم نموده که 
سند مالکیت به شماره چاپی ۷881۷6مربوط به ششدانگ  یک دستگاه آپارتمان مسکونی 
دارای پالک ۷56/4واقع دربخش یک رامهرمز که مشارالیه صادروتسلیم گردیده که طبق 
اظهارایشان به سرقت رفته است واین اداره طبق تقاضای مالک درنظردارد که سندمالکیت 
المثنی صادرنماید لذابه دستور تبصره یک ماده1۲0آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع 
یک نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزدخود می 
باشد می تواند ظرف مدت ده روزازتاریخ انتشارآگهی اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
داردودرغیراین صورت پس ازسپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی به نام مالک صادرخواهد شد. تاریخ انتشار:139۷/11/15-شماره م الف:1۲/65۲
بهمنباغدار-کفیلادارهثبتاسنادوامالکرامهرمز

مفقودی
 سند کمپانی وانت پیکان 1600Iمدل 9۲ با شماره پالک 15۷ج94 ایران 8۲ با شماره 
موتور 118P003۲81۷و شماره شاسی NAAA36AA۲DG۲99833بنام علیرضا 

داروئی حقیقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری سمند ال ایکس ندل 96 به رنگ سفید روغنی با شماره موتور 
پالک  شماره  NAACJ1JEXHF۲۷۷00۷با  شاسی  شماره  14۷H0۲83۲8۷و 
163ج43ایران 8۲ بنام سید مهدی کیانژاد تجنکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
بابل

مفقودی
 سند کمپانی و برگ  سبز پراید مدل 81 به رنگ سفید با شماره پالک 9۷8ج5۷ ایران 
59 با شماره موتور 00۲96648و شماره شاسی S141۲۲81۷6۲599 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

مفقودی
 برگ سبز پژو 405 مدل 84 با شماره پالک ۷۲۷ب4۲ ایران 6۲ با شماره موتور 
1۲4840۲05۷8و شماره شاسی 14۲10555بنام سید علی اکبر نورانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو ۲06 مدل 86 با شماره پالک6۲۷ج19ایران 8۲  و شماره موتور 
بابلی مفقود  السادات ناصر  141860۲4055و شماره شاسی ۲15۲0305بنام اشرف 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

مفقودی
المثنی برگ سبز وانت پیکان 1600 مدل ۷۷با شماره موتور 1151۷۷0964۷و شماره 
پور  خدابخش  قربانعلی  بنام   ۷۲ پالک 995ج6۷ایران  شماره  ۷۷910151با  شاسی 

باریکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز پیکان مدل 83 به رنگ سفید با شماره پالک 35۲د19 ایران 
از  و  مفقود گردیده  موتور 11۲8311۲89و شماره شاسی 834۷105  با شماره   8۲

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
شماره سالح  با   1۲ کالیبر  پر  ته  زنی  ساچمه  لول   ۲ شکاری  مجوز حمل سالح 
9113۲5411ساخت ترکیه مدل کوسه بنام حسن عزیزپور مرزونی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

مفقودی
حمل سالح شکاری به شماره سریال ۲394163مربوط به سالح ساچمه زنی دو لول 
با شماره ۲48405متعلق به اقای حسن توحیدی کریمی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
فریدونکنار

رایشورا
شماره  دادنامه :8۲۲  مورخ 9۷/10/18

دعوی خواهان حسین مراد پور       بطرفیت  مسعود عالمه   ، بخواسته  الزام به ایفای تعهدات     ،  
شورا  با توجه به جامع  اوراق  پرونده  و مفاد دادخواست تقدیمی ، استماع اظهارات خواهان  و 
دفاعیات خوانده  و مالحظه سایر مدارک  از جمله مفادقرارداد مورخ  96/۷/۲۷   که حکایت از وقوع 
عقد  فیمابین  خواهان و خوانده دارد  نظر به اینکه   با احراز وقوع عقد فیمابین خواهان و خوانده  
باستناد  به مواد 10و۲19و 338و 339و ۲6۲ قانون مدنی و ماده  198 قانون آیین دادرسی  دادگاههای 
عمومی  وانقالب  در امور مدنی حکم  برمحکومیت خوانده  به انجام تعهد برابر قرارداد فوق الذکر  
به شرح  حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهدات  انجام نشده  برابر مفاد قرارداد  فوق االشاره  و 
پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم می نمایداین رای غیابی  و قابل واخواهی در همین شور ا  و 

سپس۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری  تنکابن می باشد.
قاضیشعبهدومشورایحلاختالفمجتمعشهیدبهشتیتنکابن

آگهیفقدانسندمالكیت
شماره  درخواست  طی  مصدق  محلی  استشهاد  ارائه  با  زاد  نیک   فضه  آقای   
8631مورخه 9۷/11/13 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی شش دانگ یک قطعه 
زمین تحت پالک 6۷4 فرعی از 65 اصلی به شماره سریال ۲6۲43۷واقع در قریه 
از باران بخش دو حوزه ثبتی شهرستان فریدونکنار که در ذیل ثبت 16۲۲6صفحه 
است  نموده  را  مفقود شده  اثر جابجایی  در  و  ثبت گردیده  دفتر جلد 103   ۲03
آگهی  نوبت  یک  در  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین  اصالحی   1۲0 ماده  اجرای  در 
و چنانچه اشخاص مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند 
ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردد و  در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمودم. الف 9۷/130/609۲ 
رئیسادارهثبتاسنادوامالکفریدونکنارمرتضیخواجوی

آگهیابالغ
 دادخواست و ضمائم  و جلسه رسیدگی به مجهول المکان  بهروز  حسین زاده 
آقاملکی  بدین وسیله به مجهول المکان  فوق الذکر ابالغ می گردد خواهان سلیمان 
رجب زاده دادخواستی دائر  مطالبه وجه به طرفیت شما در این شورا مطرح که حسب  
ارجاع و پس از ثبت به کالسه8/114۲/9۷ هم جهت رسیدگی به روز9۷/1۲/۲0 و 
ساعت 9:15 تعیین وقت کردید به دلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی مدنی و حسب تقاضای خواهان یک بار در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار صادر و پس از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم نشانی خود و 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم حاضر شوید در غیر اینصورت شورا غیابی 
رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ خواهد نمود ضمنا چنانچه منبعد  نیازی به انتشار 

آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز می باشد
شعبههشتمشورایحلاختالفشهرستانبابل

رونوشتآگهیحصروراثت
 آقای حسین ضیائی دریکنده دارای شناسنامه شماره 3۲0 -۲06353581۷به شرح 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  به کالسه 10/1193/9۷از  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد قلی ضیائی دریکنده به شناسنامه 5 
-۲06440۷0901در تاریخ88/3/14 اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
1-حسین ضیائی دریکنده فرزند محمد قلی و فاطمه به شماره شناسنامه 3۲0 متولد 

1361 محل تولد بابل پسر متوفی
۲- زهرا ضیائی دریکنده فرزند محمد قلی  و فاطمه و شماره شناسنامه ۲۷ متولد 

136۲ محل تولد بابل فرزند متوفی 
3- زینب ضیائی دریکنده فرزند محمد قلی و فاطمه به شماره شناسنامه 619 متولد 

1366 محل تولد بابل دختر متوفی 
شناسنامه  شماره  به  فاطمه  و  قلی  محمد  فرزند  دریکنده  ضیائی  4-لیال 

۲0501۷9545متولد 13۷1 محل تولد بابل فرزند متوفی 
5-فاطمه سلیمانی کوتنائی فرزند حسینعلی و محرم و شماره شناسنامه یک متولد 

1340 محل تولد بابل همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضیشعبه10شورایحلاختالفشهرستانبابل

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان
هایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانون
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
برابر آراء شماره 139660331011001980مورخه 1396/08/۲9 و اصالحی شماره 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  139۷/11/01هیات  139۷6033101100۲408مورخ 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رویا محمدی گلی 
بشناسنامه شماره 0310104394 صادره از کرج فرزند عبداله در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 9۲5 مترمربع که مقدار 
808 مترمربع آن مفروز از پالک شماره 501 فرعی از 144 اصلی واقع در البرز و با 
خریداری از آقای عبداله محمدی گلی و با مالکیت مالک اولیه آقای مسلم کمال زارع 
و مقدار 11۷ مترمربع آن مفروز از پالک شماره 50۲ فرعی از 144 اصلی واقع در 
البرز و با خریداری از آقای عبداله محمدی گلی و با مالکیت مالک اولیه آقای سیف 
اله کمالی روستا تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 9۷/4005۲/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۷/11/15 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۷/1۲/01

سیروسقنبرپور–رئیسادارهثبتاسنادوامالکناحیهسهکرج

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان
هایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانون
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
شماره  اصالحی  و  شماره 139660331011001981مورخه 1396/08/۲9  آراء  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  139۷/11/01هیات  139۷6033101100۲409مورخ 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی 
ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال محمدی گلی بشناسنامه 
شماره 1899۲ صادره از کرج فرزند عبداله در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 9۲5 مترمربع که مقدار 808 مترمربع آن مفروز 
از پالک شماره 501 فرعی از 144 اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای عبداله 
محمدی گلی و با مالکیت مالک اولیه آقای مسلم کمال زارع و مقدار 11۷ مترمربع آن 
مفروز از پالک شماره 50۲ فرعی از 144 اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای 
عبداله محمدی گلی و با مالکیت مالک اولیه آقای سیف اله کمالی روستا تایید می 
نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۷/40043/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۷/11/15 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۷/1۲/01

سیروسقنبرپور–رئیسادارهثبتاسنادوامالکناحیهسهکرج

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان
هایفاقدسندرسمی

آگهیموضوعماده3قانون
وماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهای

فاقدسندرسمی
برابر آراء شماره 13966033101100198۲مورخه 1396/08/۲9 و اصالحی شماره 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  139۷/11/01هیات  139۷6033101100۲410مورخ 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
محمدی  رامین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کرج  سه  ناحیه  ثبتی 
گلی بشناسنامه شماره 6۷905 صادره از تهران فرزند عبداله در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 9۲5 مترمربع که مقدار 
808 مترمربع آن مفروز از پالک شماره 501 فرعی از 144 اصلی واقع در البرز و 
با خریداری از آقای عبداله محمدی گلی و با مالکیت مالک اولیه آقای مسلم کمال 
از 144 اصلی  از پالک شماره 50۲ فرعی  زارع و مقدار 11۷ مترمربع آن مفروز 
واقع در البرز و با خریداری از آقای عبداله محمدی گلی و با مالکیت مالک اولیه 
آقای سیف اله کمالی روستا تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
اخذ رسید ظرف  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  ماه  به مدت دو 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۷/40051/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 139۷/11/15  تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۷/1۲/01
سیروسقنبرپور–رئیسادارهثبتاسنادوامالکناحیهسهکرج

معاونوزیرصنعت:هیچخودرویینبایددرپارکینگهاانبارشود

وعدهخودروسازانبرایتحویل
خودروهایپیشفروششدهتاخرداد۹۸

برنامه ریزی برای توزیع گسترده كاالهای 
اساسی تا پایان ماه رمضان

ریزی  برنامه  از  معاون وزیر جهاد کشاورزی 
برای توزیع کاالهای اساسی خبر داد و گفت: 
ادامه  رمضان  مبارک  ماه  پایان  تا  توزیع  این 

خواهد یافت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، یزدان سیف، معاون 
وزیر جهاد کشاورزی در نشستی خبری که به 
مناسبت دهه فجر، درباره اقدامات انجام شده 
برای تنظیم بازار کاالهای اساسی اظهارداشت: 
برنج،  از جمله  اساسی  کاالهای  در حوزه  ما 
روغن و شکر مشکلی نداریم چرا که بحث 
تامین و توزیع این محصوالت به خوبی انجام 
شده است.وی درباره مباحث مطرح شده مبنی 
بر افزایش قیمت برنج در بازار گفت: نرخ این 
کاال در بازار طی دو سه هفته اخیر روند کاهشی 
به خود گرفته است.سیف با بیان اینکه طی ده 
ماهه امسال میزان تولید روغن کشور 1۷ درصد 
افزایش داشته، افزود: همچنین میزان توزیع این 
کاال در کشور با رشد 15 درصدی همراه بوده 
است.مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران 

ادامه داد: ما توزیع برنج را از مهرماه برای تنظیم 
بازار به صورت ماهانه با 10 هزار تن آغاز کردیم 
که قرار است این میزان را برای کنترل شرایط به 
۲0 هزار تن افزایش دهیم که این توزیع تا پایان 
ماه مبارک رمضان ادامه می یابد. ضمن اینکه 
 5900 A قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی گرید
تومان و برنج تایلندی گرید B 4600 تومان 
است.وی اضافه کرد: در حوزه روغن بر اساس 
توافقی که با کارخانجات انجام شده قرار است 
ماهیانه بین ۲0 تا ۲5 هزار تن روغن خام در 
اختیار آنها قرار بگیرد تا بر این اساس بتوانند نیاز 
بازار را پاسخ دهند. همچنین از مهرماه ماهیانه 
توزیع 10 هزار تن شکر را آغاز کرده ایم و این 
محصول را در اختیار کارگروه های تنظیم بازار 
استان ها قرار داده ایم تا شرایط تحت کنترل 
باشد.معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به 
بارندگی های اخیر در استان خوزستان گفت: 
بارندگی ها باعث شده برداشت نیشکر مقداری 

به تاخیر بیفتد که البته جای نگرانی نیست.

پرداخت 256 میلیارد تومان تسهیالت 
برای ساخت 109 فروند شناور

گفت:  دریانوردی،  و  بنادر  سازمان  مدیرعامل 
خود  شده  اداره  وجوه  محل  از  بنادر  سازمان 
تاکنون ۲56 میلیارد تومان تسهیالت برای ساخت 

109 فروند شناور ارائه کردند.
به گزارش زمان به نقل ازفارس، محمد راستاد 
دیروز در مراسم امضای تفاهم نامه ساخت 44 
شهرسازی  و  راه  وزرای  بین  که  شناور  فروند 
انجام شد،  نیروهای مسلح  و دفاع و پشتیبانی 
بنادر  سازمان  عملیاتی  ناوگان  داشت:  اظهار 
شامل یدک کش ها ،  شناور مخصوص جمع آوری 
آلودگی های نفتی، شناورهای جستجو و نجات،  
شناورهای انتقال افسران کنترل کشتی ها و... است 
که در قالب این قرارداد توسط سازمان صنایع 
دریایی وزارت دفاع ساخته می شود. راستاد افزود: 
در گام اول 4 فروند شناور شامل دو فروند شناور 
انتقال افسران و دو فروند شناور جستجو و نجات 
ساخته می شود که اعتبار آن برای این چهار فروند 
امداد و  داد:  ادامه  یورو است. وی  میلیون   9.5
نجات در دریا ضروری است و وجود ناوگان 

مدرن و تخصصی از ضرورت ها در این حوزه 
است. راستاد ادامه داد: در حال حاضر سازمان 
بنادر و دریانوردی دارای ناوگان دریایی جستجو 
و نجات است. وی با اشاره به ساخت دو فروند 
شناور جستجو و نجات گفت: این شناورها دارای 
آبخور 1.4 متر و با سرعت 40 نات در 15 ماه 
ساخته می شود و رقم قرارداد آن 5.1 میلیون یورو 
است. وی گفت: دو شناور کنترل بازرسی و انتقال 
افسران نیز 15 ماهه ساخته می شود و  رقم قرارداد 
4.4 میلیون یورو است.سازمان بنادر و دریانوردی 
از محل وجوه اداره شده خود تاکنون 109 فروند 
شناور با اعتبار ۲56 میلیارد تومان ساخته است. 
وی ادامه داد: 69 فروند شناور در حال ساخت 
داریم که 5 فروند آن به بهره برداری رسیده است 
و منابع آن ۲۲5 میلیون یورو برای ساخت است. 
با  بنادر  بخش  در  شناور  فروند   4 افزود:  وی 
سرمایه گذاری 8.6 میلیون یورو در حال ساخت 
داریم و رقم ساخت شناورهای در حال انعقاد 

قرارداد 9.5 میلیون یورو است. 



هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان 
فریب دهد.

 گوته
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امروز با حافظ

»قنادی ادوارد« در کتابفروشی ها باز 
شد

مجموعه داستان »قنادی ادوارد« 
صادق  بیگی  آرش  نوشته 
توسط نشر مرکز منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
به گزارش مهر، مجموعه داستان 
آرش  نوشته  ادوارد«  »قنادی 
توسط  به تازگی  صادق بیگی 
نشر مرکز منتشر و راهی بازار نشر شده است. مراسم 
رونمایی این کتاب چهارشنبه هفته گذشته در محل 

کتابفروشی این ناشر برگزار شد.
این  از  پیش  و  است   61 سال  متولد  صادق بیگی 
کتاب، مجموعه داستان »بازار خوبان« را منتشر کرده 
که عناوین کتاب سال و همچنین برنده جایزه جالل 
را در سال 94 به این نویسنده اختصاص داد. او به 
غیر از این کتاب، »خاطرات یک سرتق« را نیز برای 
مخاطبان کودک و نوجوان در کارنامه دارد. صادق بیگی 
مدتی را هم به عنوان سردبیر مجله داستان همشهری 
فعالیت کرده است.کتاب »قنادی ادوارد« 6 داستان با 
این عناوین را شامل می شود: پاسخ چشم، دویدن به 
خواب، صد مثلث، شاخه های روشن، قنادی ادوارد، 
کبابی سردست.دو داستان »پاسخ چشم« برای اولین بار 
اردیبهشت سال9۷، »دویدن در خواب« آذر 95، در 
مجله همشهری داستان چاپ شده اند. داستان »صد 
مثلث« هم در کتاب »خاتم« )مجموعه داستان برگزیده 
»کبابی  و   )95 سال  در  خاتم  جشنواره  نخستین 
همشهری  در   96 دی ماه  اولین بار  برای  سردست« 
داستان چاپ شده است. »شاخه های روشن« و »قنادی 
ادوارد« هم برای اولین بار در این کتاب چاپ  شده اند.

با 104 صفحه، شمارگان هزار نسخه و  این کتاب 
قیمت 1۷ هزار و 500 تومان منتشر شده است.

دردنیایکتاب
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اوقات شرعی

وزیر ارشاد: انقالب ایران انقالب کلمات بود

مراسم پایانی سیزدهمین جشنواره از شعر 
وزیر  صالحی  سیدعباس  با حضور  فجر 
فرهنگ وارشاد اسالمی در کتابخانه ملی 

برگزار شد.
بر اساس این گزارش صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در این مراسم با اشاره به 
اینکه شعر با ایران همزاد است، تصریح کرد: 
هزاران سال تاریخ ایران به گونه ای پا به پای 

شعر حرکت کرده و به امروز ایران رسیده است.
وی با بیان اینکه شعر چشمه حیات ایرانی است، توضیح داد: این همراهی موجب 
شده شعر چشمه حیات ایرانی باشد و چون آب گوارا و روان در رودخانه تاریخ 
ایران جریان داشته باشد. ما ملتی بوده و هستیم که با شعر سخن گفته ایم با آن ارتباط 
برقرار کرده ایم و حتی پیام آور آسمانی زرتشت درگاتاها پیامش را با زبان شعر منتقل 

کرده است.
به گفته وی شعر هویت ایرانی و جوهره ایران است. همه جا ما را با شعر می شناسند. 
شاعران ما پرچم ایران ما هستند. در هر دوره ای از تاریخ پر فراز و نشیب ایران هرگاه 
که حادثه مهمی بوده در پیش نیاز آن شعر هم بوده است. همراهش شعر جریان 

داشته و در پسینه اش شعر حرکت کرده است.
صالحی در بخش دیگری از سخنانش ضمن اشاره به چهل سالگی انقالب اسالمی 
خاطرنشان کرد: اکنون که 40 سالگی پیروزی انقالب را پشت سر می گذاریم به 

گونه ای مدیون شعر و شاعران و وام دار کلمات شاعرانه هستیم.
وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی خاطرنشان کرد: انقالب ایران انقالب کلمات است. 
کلمه ای که گاهی در قالب خطابه و گاهی شعر جاری شده و به گونه های مختلف 

واژگان شاعرانه در انقالب راه یافتند تا شعر و شاعری به انقالب رسید.
عالی رتبه ترین مقام مسئول در وزارت ارشاد سهم قابل توجهی از شاعران ایرانی را 
در تهییج فعالیت های اجتماعی در سال های 4۲ تا 5۷ برشمرد و گفت: چه بسیار 
کسانی که به خاطر واژگان زندانی شدند و چه کسانی که به خاطر کتاب شعر به 

زندان افتادند.
وی افزود: وقتی سهم تاریخ انقالب را می نگریم چشم شاعران آن منطقه برجسته 
می شود. من در منطقه خودم خراسان، شاعران بزرگی را دیده ام و می شناسم که 
در تأسیس انقالب نقش داشته اند. از اخوان تا شفیعی کدکنی که با سروده هایشان 
هیجانات اجتماعی را به طرف آزادی، استقالل و مقاومت کشانده اند اما یکی از 

عزیزانی که سبقه خراسانی دارد آقای موسوی گرمارودی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه شاعرانی چون او از طریق شعرهای 
سیاسی ، اجتماعی و نوآئینی حرکت هایی از سال 4۲ تا 5۷ ایجاد کرده اند، گفت: شعر 
نوآئینی جریان شعری میان حماسی، مذهبی و گاهی عرفانی است اما ما در شعرهای 

موسوی گرمارودی اشعار نوآئینی را برجسته می بینیم.
وی در پایان سخنانش ضمن اشاره به آمار انتشار کتاب طی سال های 5۷ تا دی 9۷ 
خاطرنشان کرد: پس از انقالب خوشبختانه جریان شعر و شاعری طی 40 سال اخیر 
رو به رشد بوده است. طی سال های 5۷ تا دی 9۷ حدود 45 هزار و 400 کتاب 

چاپ اول داشته ایم که 31 هزار و ۲8 کتاب مربوط به شاعران بوده است.

حمید عسگری ممنوع الفعالیت شد

در  زن  خواننده  یک  تک خوانی  از  پس   
برج  در  آخرین کنسرت حمید عسگری 
و  فرهنگ  وزارت  موسیقی  دفتر  میالد، 
ارشاد اسالمی، در اطالعیه ای اعالم کرد این 
خواننده پاپ تا اطالع ثانوی اجازه اجرای 

کنسرت نخواهد داشت.
خوانندگی زن در کنسرت حمید عسکری 

در این اطالعیه آمده است: »با توجه به تخلفات گروه حمید عسگری از ضوابط 
مجوز در اجرای اخیر، اعالم می شود شورای رسیدگی به اجرای صحنه ای، موضوع 
موسسه  و  گروه  فعالیت  تصمیم گیری،  و  بررسی  زمان  تا  و  می کند  بررسی  را 

برگزارکننده به حالت تعلیق درمی آید.«

یک پایان ناگهانی برای »خندوانه«

»رامبد جوان« مجری برنامه »خندوانه« در 
صفحه اجتماعی خود در فضای مجازی 
اعالم کرد این برنامه از سال آینده تولید و 

پخش نخواهد شد.
برنامه  کننده و مجری  تهیه  رامبد جوان 
 98 سال  در  اینکه  به  اشاره  با  خندوانه 
خندوانه تولید و پخش نخواهد شد در 
یکی از صفحه های اجتماعی خود اعالم 

کرد: »حدود ۷۲0 قسمت خندوانه ساختیم و پخش کردیم، ما سعی کردیم 
شادتان کنیم و در کنار این مهم، تا توانستیم کاراهای مهم دیگری با شما انجام 
دادیم، انشااهلل بعد از عید دیگه در خدمت شما نخواهیم بود، سالمت و پایدار 

باشید«.
خندوانه یک برنامه ای تلویزیونی پر مخاطب به کارگردانی و اجرای رامبد جوان 
است که در هر قسمت با چهره های سرشناس سینما، تلویزیون، ورزش، سیاست 
و مانند آن در مورد خنده و شادی گفتگو می کند. این برنامه از تماشاگرانی 
تشکیل شده است که با تست خنده از میان افراد متقاضی به برنامه وارد شده اند 
و در طول برنامه لبخند به لب دارند و به آن ها »هیات داوراِن خندوانه« گفته 
می شود. خندوانه با مقدمهٔ رامبد جوان شروع می شود و پس از آن او و حضار، 
ترانهٔ شاد برنامه را می خوانند. بعد هم مهمان برنامه را همراه با تشویق به داخل 
دعوت می کنند. در میان مصاحبه، گفتگویی با دوستان و همکاران مهمان نشان 
داده می شود. گفتگو با مهمان با شوخی و خنده همراه است. از مهمان برنامه 
خواسته می شود که پنج ثانیه به سمت دوربین لبخند بزند و مردم با فرستادن 

پیامک، در برنامهٔ پایانِی هر هفته بهترین لبخند را گزینش می کنند. 
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سی وهفتمین  از  روز  ششمین 
جشنواره فیلم فجر، درگیر مشکالت 
این روزهای جامعه از روابط عاطفی 

خانواده ها تا قتل و قصاص می شود.
برگزاری  روز  ششمین  برنامه های 
فجر،  فیلم  جشنواره  سی وهفتمین 
امروز دوشنبه از ساعت 13 با اکران 
کارگردانی  به  »بنیامین«  پویانمایی 
و  می شود  آغاز  عنایتی  محسن 
ساعت 15:30 فیلم سینمایی »یلدا« 
به کارگردانی مسعود بخشی، ساعت 
18:30 »جمشیدیه« به کارگردانی یلدا 
جبلی و ساعت ۲1:30 »مردی بدون 
سایه« به کارگردانی علیرضا رییسیان 

به نمایش گذاشته می شود.
نشست خبری نیز با اجرای محمود 
سازنده  عوامل  حضور  با  و  گبرلو 
اکران  از  پس  سینمایی  فیلم های 

برگزار خواهد شد.
دقیقه ای   90 انیمیشن  »بنیامین« 
و  عنایتی  محسن  کارگردانی  به 
حسن آبادی  مصطفی  تهیه کنندگی 
است که ویژه گروه سنی کودک و 
نوجوان و با تکنیک سه بُعدی ساخته 
شده و داستان زندگی پسر بچه ای به 
نام بنیامین در مصر باستان را روایت 

می کند.
در خالصه داستان این اثر پویانمایی 
مادر  فرعون  »سربازان  است:  آمده 
برای  و  کرده اند  دستگیر  را  بنیامین 
بنیامین  از  ارزشی  با  او چیز  آزادی 

بنیامین مجبور می شود  می خواهند. 
با  چیز  آن  آوردن  دست  به  برای 

ارزش به سفر خطرناکی برود.«
نویسندگی  به  »یلدا«  فیلم سینمایی 
و  بخشی  مسعود  کارگردانی  و 
در  امسال  مصفا  علی  تهیه کنندگی 
فجر  فیلم  نو جشنواره  نگاه  بخش 
مورد  در  فیلم  دارد.داستان  حضور 
مریم کمیجانی، زن جوانی است که به 
دلیل قتل شوهرش به مرگ محکوم 
به  یلدا  شب  در  وی  است.  شده 
استودیوی یک برنامه زنده تلویزیونی 
آورده شده تا توسط تنها فرزند مقتول 
اما  شود  بخشیده  ضیا  مونا  یعنی 
مجموعه اتفاقات در صحنه و پشت 
صحنه این برنامه هر دو زن جوان را 
در چالشی جدی برای تصمیم گیری 
برای بخشش یا قصاص قرار می دهد.

جعفری،  بهناز  عسگری،  صدف 
فرشته صدر عرفایی، بابک کریمی، 
قجابگلی،  فروغ  درویش،  آرمان 
فرشته حسینی، زکیه بهبهانی، رامونا 
شاه، فقیهه سلطانی و بهرام افشار از 
بازیگران این فیلم سینمایی هستند که 

در بخش نگاه نو اکران می شود.
یلدا جبلی نیز که فیلمش در حوزه ژانر 
اجتماعی قرار می گیرد در »جمشیدیه« 
قصه زن و شوهری را بیان می کند که 
درگیر حادثه ای می شوند که زندگی 
آنها را تحت تاثیر قرار می دهد.در این 
فیلم پر بازیگر هنرمندانی چون سارا 
بهرامی، حامد کمیلی، پانته آ پناهی ها، 
سعید چنگیزیان، ستاره پسیانی، ندا 
جبرائیلی، شادی کرم رودی، محمد 
حمیرا  کاتب،  کاوه  ولی زادگان، 
غالمرضا  فرهادپور،  لیلی  نونهالی، 

بهرام  دالمن،  حسین  کیایی نژاد، 
عظیمی و بهرنگ تنکابنی ایفای نقش 

می کنند.
سینمایی  فیلم  جالب  نکات  از 
تهیه کنندگی  به  »جمشیدیه« 
محمدصادق آذین، حضور کیومرث 

پوراحمد به عنوان بازیگر است.
فیلم در بخش سودای سیمرغ  این 
اکران می شود و در خالصه داستان 
در  امیر  و  ترانه  که  است  آمده  آن 
شب تولد امیر درگیر حادثه ای شده 
مسیر  وارد  حقایق  کشف  برای  و 
پیچیده ای می شوند.تازه ترین ساخته 
علیرضا رئیسیان، »مردی بدون سایه« 
نام دارد و تهیه کنندگی آن را نیز خود 
فیلم  این  در  است.  بر عهده گرفته 
اسپانیا  در  آن  از  سکانس هایی  که 
فیلم برداری شده است، بازیگرانی از 

این کشور نیز حضور دارند.
فرهاد  آقایی،  امیر  حاتمی،  لیال 
اصالنی، علی مصفا، نادر فالح، گوهر 
بازیگران  ادبی  نسیم  و  خیراندیش 
سایه«  بدون  »مردی  سینمایی  فیلم 
هستند که نامش در بخش سودای 

سیمرغ به چشم می خورد.
آمده  فیلم  این  داستان  خالصه  در 
است که ماهان کوشیار درگیر ساخت 
زنجیره ای  قتل های  درباره  فیلمی 
تحت  را  زندگی خودش  که  است 

تاثیر قرار می دهد.
»مردی بدون سایه«، در واقع به روابط 
معاصر  انسان  زناشویی  و  عاطفی 
می پردازد و نگاه ویژه ای به مشکالت 

اجتماعی این روزهای جامعه دارد.
به دبیری  از جشنواره  این دوره  در 
در  فیلم   ۲۲ داروغه زاده ،  ابراهیم 
بخش مسابقه سینمای ایران )سودای 
سیمرغ(، سه اثر در بخش پویانمایی، 
10 فیلم در بخش نگاه نو، هفت فیلم 

کوتاه و پنج مستند رقابت می کنند. 
پردیس  در  فیلم ها  عمومی  نمایش 
سالن   56 و  تهران  ملت  سینمایی 
سینما در مراکز استان ها تا ۲۲ بهمن 
 ۲0 و   19 روزهای  استثنای  به  ماه 
ایام شهادت  با  ماه -همزمان  بهمن 
ادامه  )س(-  زهرا  فاطمه  حضرت 
می یابد. سی وهفتمین دوره جشنواره 
فیلم فجر، ۲۲ بهمن ماه در برج میالد 

تهران به کار خود پایان می دهد.

کاریکاتور

صف های طویل دریافت غذای مجانی در واشنگتن

همراهباجشنوارهفجرسیوهفتم؛روزششم:

پایمشكالتخانوادگیبهجشنوارهفیلمفجربازمیشود

ارکسترال شهرام ناظری در راه است

 آلبوم جدید شهرام ناظری با 
عنوان »آرش کمانگیر« تا پایان 

امسال منتشر خواهد شد.
توتونچیان  محمدحسین 
شرکت  )مدیرعامل 
فرهنگی هنری ققنوس( درباره 
آلبوم  انتشار  چون  و  چند 
»آرش  ارکسترال  آلبوم  گفت:  ناظری  شهرام  جدید 
کمانگیر« با صدای استاد شهرام ناظری و آهنگسازی 

پژمان طاهری اسفندماه امسال به بازار می آید.
براساس  کمانگیر«  »آرش  آلبوم  افزود:  توتونچیان 
شعری از سیاوش کسرایی تولید شده و دکلمه اشعار 
را قطب الدین صادقی نویسنده، مدرس و کارگردان 

تئاتر به عهده دارد.
»آرش  آلبوم  گفت:  پایان  در  »ققنوس«  مدیرعامل 
»شب«،  که  شده  تشکیل  قطعه  هفت  از  کمانگیر« 
و  »آرش«  »بدرود«،  دگر«،  »آهنگ  »امید«،  »قصه«، 
»سوگ« نام دارند و بخش ارکسترال آن در کنسرت 
»هاوس« شهر وین به رهبری طاها عابدیان ضبط شده 

است.
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نخستین جشنواره تئاتر محیطی موزه از روز شنبه 13 بهمن در 
باغ موزه انقالب و دفاع مقدس آغاز به کار کرد.

جشنواره تئاتر محیطی موزه با دبیری مجید امرایی از روز شنبه 
13 بهمن در باغ موزه انقالب و دفاع مقدس کار خود را آغاز 
کرد. در نخستین دوره این جشنواره سیروس همتی، محسن 

سلیمانی و مجید امرایی داوری آثار را بر عهده دارند.
نمایش های »او که آمد« به نویسندگی رضا فقیهی، »ارتفاعات 
اهلل اکبر« نوشته پژمان شاه وردی، »تاول سرخ« نوشته مریم بی 
دختی، »کات« نوشته فرامرز قلیچ خانی، »چشمهای انتظار« 
به نویسندگی سوران حسینی، »ماهیها در خاک می میرند« به 
نویسندگی اصغر تنهایی، »عقیل« به نویسندگی فاطمه خدایاری، 
»پرده  صمیمی،  احمد  نوشته  باران«  نه  است  باروت  »بوی 
خوانی انقالب« نوشته اکبر قهرمانی، »نذر« نوشته سعید بوکائی، 
»تولد« به نویسندگی میثم سرابادانی، »می شود مثل او بود« به 
نویسندگی صادق کیانی مقدم، »راز پرده عشق« به نویسندگی 
رضا درویشی، »اسوه« به نویسندگی بهنام کاوه، »شب و هزار 
سال تنهایی« به نویسندگی پروانه سهل ضامنی، »مرحله آخر« 
به نویسندگی مسعود محرابی و »خدیجه« به نویسندگی داود 
براهیمی آثار حاضر در نخستین جشنواره تئاتر محیطی موزه 

هستند.
نخستین جشنواره تئاتر موزه از 13 تا 18 بهمن در موزه انقالب 

اسالمی و دفاع مقدس برگزار می شود.

نخستین جشنواره تئاتر محیطی 
موزه آغاز شد

و  فرهنگی  منطقه  مدیرعامل  حجازی  حسین  محمد  سید 
انقالب  موسیقی  شب  برگزاری  از  آباد  عباس  گردشگری 
اسالمی )آثار و قطعات فاخر ملی ایران( با عنوان “چلچله” با 
صدای ساالر عقیلی، ماریو تقدسی و وحید تاج و در جشن 

چهل سالگی انقالب اسالمی خبر داد.
به گزارش رسیده ،حجازی مدیر عامل این شرکت با اعالم این 
خبر اظهار داشت: در شب موسیقی انقالب آثار و قطعات فاخر 
ملی ایران در 3 بخش سرود،موسیقی سنتی ایران و موسیقی 

ارکسترال ) قدیمی و جدید( به روی صحنه خواهد رفت.
وی افزود:قطعه “پیروزی”، “سرو آزاد”، “رزم آوران” و “ایران 
ایران” در ژانر سرود توسط ماریا تقدسی، قطعه “سپیده” ، “رزم 
مشترک”، “شب نورد” در بخش موسیقی سنتی ایران با تنظیم 
سلمان سالک و اجرای وحید تاج و قطعات “ایران جوان” ، 
“معمای شاه” ، “از خون جوانان وطن”، “ای ایران” و “خوشه 

چین” توسط ساالر عقیلی بازخوانی خواهد شد.
به گفته حجازی برای این اجرا 98 نوازنده گروه را همراهی 
کرده که 60 نوازنده در ارکستر سمفونیک ، 8 نوازنده سازهای 
ایرانی و 30 نفر گروه کر هستند و استاد همایون رحیمیان 
رهبری ارکستر را برعهده دارد. مدیر عامل منطقه فرهنگی 
گردشگری عباس آباد تاکید کرد: مدت زمان اجرای قطعات 
80 دقیقه بوده و این اجرا به نوعی حضور موسیقایی هنرمندان 

موسیقی در انقالب ایران اسالمی محسوب می شود.

شب موسییق انقالب اب ساالر 
عقییل، ماریو تقدیس و وحید اتج

رضا سعیدی پور مدیر پردیس آزادی در گفتگو با مهر با اشاره 
روز  با چهارمین  ماه همزمان  بهمن  شنبه 13  روز  اینکه  به 
برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر سانس فوق العاده 
برای تعدادی از فیلم ها در نظر گرفته شده بود، گفت: با توجه 
به استقبال مردم از فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز: رد خون« 
برای 45 دقیقه بامداد یک سانس فوق العاده در نظر گرفته شد. 
وی بیان کرد: همچنین فیلم »سرخپوست« نیز برای ساعت ۲4 
به سانس فوق العاده کشیده شد. فیلم های »زهرمار« و »سال 
دوم دانشکده من« نیز متقاضیان بسیاری برای سانس فوق العاده 
دارند که باید منتظر ماند و دید کدام یک یه سانس فوق العاده 

را داشتند.
مدیر پردیس سینمایی »آزادی« ادامه داد: یکی از فیلم هایی که 
توانست رضایت مخاطبان را جلب کند فیلم »دیدن این فیلم 

جرم است« بود که مردم از دیدن آن بسیار لذت بردند.
وی تاکید کرد: اتفاق جالب در این دوره از جشنواره حضور 
هنرمندان در سینماهای مردمی است که نه تنها برای آثار خود 
بلکه برای حمایت از آثار دیگر هنرمندان به سینماها می آیند و 

این خود بسیار جالب است.
طی  مخاطب  اینکه  به  باتوجه  گفت:  پایان  در  سعیدی پور 
سال های گذشته عادت کرده بود که بلیت های روز فروش را 
از گیشه تهیه کند، امسال به دلیل تغییر روند خرید این بلیت ها 

دچار سردرگمی شده اند.

 »ماجرای نیرموز ۲« ابز هم
 به سانس ویژه رسید

 با برگشتن بخش نگاه نو به جشنواره فیلم فجر 
فیلمسازهای اول دوباره فرصت رقابت پیدا کردند 
و امسال نیز شاهد حضور چهره های جدیدی در 
جشنواره هستیم که البته برخی از آنها پیش از این در 
قامت بازیگر یا کارگردان تئاتر تجربه هایی را به نام 
خودشان ثبت کرده بودند. جواد رضویان هم امسال 
از کارگردان های اولی است که با فیلم »زهرمار« در 
جشنواره حضور پیدا کرده است. فیلم رضویان یکی 
از آثار کمدی جشنواره امسال است و باید تا پایان 
جشنواره منتظر ماند و دید این فیلم چقدر می تواند 
توجه داوران را به خودش جلب کند. به بهانه نمایش 
این فیلم در جشنواره گفت وگویی با رضویان داشتیم. 

»زهرمار« اولین تجربه کارگردانی شما در سینماست 
که با آن در جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کردید، از 
این تجربه برایمان بگویید. اینکه خودتان چه حسی 

نسبت به شرکت در جشنواره فجر دارید؟
قطعا خیلی خوشحالم با اولین فیلم سینمایی که 
ساختم به جشنواره آمدم و این فیلم در جشنواره 
فجر که مهمترین اتفاق سینمایی کشور است حضور 
پیدا کرده است. تا همین مرحله هم خدا را شاکرم و 

امیدوارم که مخاطبان از تماشای فیلم راضی باشند و 
»زهرمار« مورد قبول آنها واقع شود.

حضور »زهرمار« را در رقابت با سایر آثاری که 
امسال در جشنواره حضور دارند چطور می بینید و 

اساسا این فضای رقابتی را چطور ارزیابی می کنید؟
قطعا خودم از این فضا خیلی چیزها یاد می گیرم، 
مطمئن هستم اگر همین بخواهم دوباره فیلمم را 
شروع کنم با توجه به تجربیات و آموخته هایم در این 

چند وقت کار را طور دیگری پیش می برم و خیلی 
چیزها فرق می کند. شاید اصال فیلمم مدل دیگری 
ساخته شود و خودم هم نگاه دیگری به کار داشته 
باشم. قطعا فضای جشنواره ما را حرفه ای تر می کند، 
امیدوارم اگر عمری بود و شرایط برای ساخت فیلم 
بعدی ام فراهم شد من بتوانم از تجربیاتی که در این 
جشنواره به دست آوردم استفاده کنم. »زهرمار« جواد 
رضویان در قالب طنزی اجتماعی سیاسی روایت 
می شود و سیامک انصاری، شبنم مقدمی، شقایق 
فراهانی، سیامک صفری، نسیم ادبی، برزو ارجمند، 
علی استادی، رضا رویگری، حسین محب اهری و 

سیامک ادیب از جمله بازیگران این فیلم هستند.

رضویان:

حاشیههانتیجهقضاوتهایزودهنگاماست

»30 دی 95« و »ملکه زیبایی لی نِین« در پردیس 
تئاتر سپند روی صحنه می روند.

به   »95 دی   30« نمایش  رسیده،  گزارش  به 
احسان  کارگردانی  و  معلم  امید  تهیه کنندگی 
حاجی پور و »ملکه زیبایی لی نِین« بر اساس متنی 
از مارتین مک دونا و کارگردانی شایان موسوی آثار 
جدیدی هستند که از این هفته در سپند روی صحنه 

می روند.
به   »95 دی   30« اصلی  بازیگر  درخشانی  سام 
احسان  کارگردانی  و  معلم  امید  تهیه کنندگی 
بازیگری  بار  اولین  برای  که  است  حاجی پور 
درصحنه تئاتر را تجربه خواهد کرد. در کنار او، متین 
ستوده، سمیرا حسن پور، جوانه دلشاد و محمدرضا 

سامیان دیگر بازیگران این نمایش هستند.
این نمایش همچنین اولین تجربه ی امید معلم، مدیر 
تهیه کننده  مقام  دنیای تصویر، در  مسئول مجله ی 
است. احسان حاجی پور نیز که پیشتر نمایش های 
بسیاری از جمله معاشر، گزارش یک مهمانی، متل 
نامه و دیوان تئاترال را اجرا کرده بود این بار نیز 
نمایش واقع گرایانه ی دیگری را با عنوان »30 دی 

95« روی صحنه خواهد برد.
در خالصه داستان نمایش »30 دی 95« آمده است: 
روز خوبی برای جمع کردن وسایل ات نیست… 

راستی پالسکو  باهم درستش می کنیم.  بمونی  تو 
هم آتیش گرفته… »ملکه زیبایی لی نِین« نیز بر 
با ترجمه حمید  مارتین مک دونا  از  متنی  اساس 
احیا و تهیه کنندگی و کارگردانی سیدشایان موسوی 
روی  سپند  یک  شماره  سالن  در  جاری  هفته  در 
صحنه خواهد رفت. »ملکه زیبایی لی نِین« روایت 
زندگی مادر و دختری است که در روابط شخصی 

و زندگی شان دچار چالش ها و مشکالتی هستند.
و  ندیمی  مائده  کمیلی،  مهدی  حیدری،  مهتاب 
امین رضا ملک محمودی بازیگران این اثر نمایشی 

هستند.

»٣٠ دی ٩۵« و »ملکه زیبایی لی نِین« در پردیس تئاتر سپند


