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بمناسبت چهلمین سال انقالب اسالمی رییس قوه قضاییه اعالم کرد:

عفو ۵۰ هزار زندانی

جدال جنگ و سیاست 
در روزهای پایانی 
جشنواره فیلم فجر

به گزارش زمان ، فیلم های هفتمین روز از سی وهفتمین جشنواره فیلم فجر با تمرکز بر دفاع 
مقدس، سیاست و دعواهای اجتماعی به نمایش درمی آیند.برنامه های هفتمین روز جشنواره سی 
و هفتم، از ساعت 13 امروزسه شنبه 16 بهمن ماه با نمایش مستند »نت های مسی یک رویا« 
به کارگردانی رضا فرهمند در پردیس سینمایی ملت آغاز می شود.طبق برنامه زمانی پیش بینی 
شده برای هفتمین روز جشنواره، ساعت 1۵:3۰ »دیدن این فیلم جرم است« به کارگردانی رضا 
زهتابچیان، ساعت 18:3۰ فیلم سینمایی »بیست و سه نفر« به کارگردانی مهدی جعفری و ساعت 

21:3۰ فیلم سینمایی »پالتو شتری« به کارگردانی مهدی علی میرزایی اکران می شوند.
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روزانهم صبح اریان

ذخیره ۲۵ هزارتن 
گوشت برای
 شب عید 

واگذاری مدیریت 
شبکه گاز به 

بخش خصوصی

اقدامات جدید 
برای بازگشت ارز 

صادرکنندگان
761

روحانی: نباید داروی زینت النسخه داشته باشیم

لزوم ایجاد کارت الکترونیک سالمت

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد:

عیدی  تومان  میلیارد  ۵هزار   پرداخت 
بهمن حقوق  با  دولت  کارکنان  به 
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به رسمیت شناختن گوآیدو 
مصداق بارز ریاکاری اروپا

فرانسه، سوئد، انگلیس واسپانیا »گوایدو« را به رسمیت شناختند

سرمقاله

مقاومت در مقابل زیاده خواهی ها 
تاریخی  سریال های  برخی  قدیم،  در 
از  تعبیرشان  می ساختند،  که  را  تلویزیون 
که  بود  این  بیگانگان  نفع  به  جاسوسی 
هر  و  می نشینند  میز  یک  دور  نمایندگان 
سخن  کشور  یک  با  قرارداد  نفع  به  یک 
بود  روس  منافع  دنبال  یکی  می گویند. 
دیگری  آن  و  پروس  دنبال  دیگری  و 
از  غافل  می پایید.  را  انگلستان  منافع 
اینکه جاسوسی فرم دیگری یافته که این 

بچه بازی ها در محتوای آن جایی ندارد.
تعبیری  سیاستمداران،  میان  در  می گویند 
کم  دارد  زنگنه  که  دولتی  دارد:  وجود 
و  ایام  گذر  در  سال ها  این  در  نمی آورد. 
روزها که شتابان می گذرند و سبب شده 
است نسل انقالب به نسل های دوم و سوم 
برسند، در هر حوزه اقتصادی، اجتماعی و 
است  گرفته  صورت  اقدام هایی  فرهنگی 
که گام های ملت را به توسعه نزدیک کند.  
خواه ناخواه در عرصه اقتصاد این اقدام ها 
عرصه  در  جمله  از  است.  بوده  بارزتر 

سوخت رسانی به مردم.

6  اکبر نعمت الهی

نگاه روز
INSTEX چه اندازه راهگشای 

تحریم ها خواهد بود؟
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آگهـی مناقصه عمومی
 به شمـاره 97-67 

انشعاب برق  سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به خرید واجرای تامین 
باغستان واحداث شبکه رینگ بلوار موذن  را از طریق مناقصه عمومی  به اشخاص حقوقي   واگذار نماید.

ردیف

1

موضوع   مناقصه 

خرید واجراي انشعاب  برق باغستان واحداث شبکه رینگ بلوار موذن

مبلغ اولیه 

13/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

-شرایط متقاضی :  1-اساسنامه شرکت – آگهي تاسیس-آخرین تغییرات )روزنامه رسمي(-  گواهینامه ارزش افزوده وسایر مدارك ثبتي- ارائه برگه صالحیت تایید 
ازشرکت  برق استان البرز ، الزامی میباشد.

2-سپرده شرکت در  مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد: 
- متقاضیان می بایست بابت شرکت درمناقصه مبادرت به ارائه ضمانتنامه بانکی ) تا 45 روز اعتبار داشته وقابل تمدید باشد (  به مبلغ  650/000/000 ریال ویا  واریز 

فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره 100100100121 بانک شهر شعبه عظیمیه 45 متری کاج به نام شهرداری کرج 
3-برندگان نفر اول و دوم  مناقصه  هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

4-سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5-مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد  مناقصه به حساب شماره 700824126398بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و  واصل فیش واریزي به امورپیمانهاي 

سازمان ارائه نمایند .) با همراه داشتن کارت اعتباری امکان واریز وجه درمحل وجود دارد ( 
6-متقاضیان جهت خرید اسناد مناقصه  از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز می توانند در ساعت اداری به امورقراردادهای سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری کرج  واقع - عظیمیه- ضلع شمالي میدان استقالل- طبقه اول دفتر امور پیمانها مراجعه و یا با شماره تلفن 32540303 )026( تماس مراجعه نمایند.

7-محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: دبیرخانه سازمان می باشد.
8- مهلت ارائه و تحویل اسناد: حداکثر 10 روز کاری از تاریخ  انتشار آگهی و تاریخ بازگشایی پاکات اولین جلسه بعداز عودت اسناد میباشد.

9-  همراه داشتن مهرشرکت  و معرفی نامه ممهور  به مهر و امضاء مدیر عامل شرکت هنگام خرید اسناد مناقصه الزامی می باشد.
10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه  مندرج شده است .

11-هزینـه چاپ  دو آگهـی  توامان به عهده برنـده  مناقصه می باشد .
12- مبلغ قرارداد 55 درصد نقد و 45 درصد  تهاتر  با ملک )در سطح مناطق شهرداري کرج ( محاسبه و ازمبلغ صورت وضعیت ابتدا کسورات قانوني ) بیمه – مالیات 

امور قراردادها وروابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج– سپرده ( کسر وسپس سهم ودرصد تهاتر محاسبه میگردد.

جزئیات مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی برای بازار سرمایه  
رئیس سازمان بورس گفت: ستاد هماهنگی اقتصادی 
مصوب کرد تا افزایش سرمایه ای که از محل سود 
تقسیم نشده شرکت های بورسی انجام می گیرد، 
معاف از مالیات شود که این موضوع نیز اقدام بسیار 

مهمی بود.
به گزارش زمان به نقل از سازمان بورس و اوراق 
ماه گذشته  بهادار، شاپور محمدی گفت: در 3۰ 
اصالحاتی  و  تغییرات  شاهد  سرمایه  بازار  فعاالن 
بازار بی سابقه  این  نیم قرن حیات  بودند که در 
بود؛ به نحوی که بسیاری از این تغییرات ساختاری 
همچون اصالح دستور العمل ها، ارتقای عضویت 
ایران در آیسکو، تغییر روش عرضه  بازار سرمایه 
آیتی،  فضای  در  تحول  بیلدینگ،  بوک  به  اولیه 
تاسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه، پیش بینی 

دیگر  موارد  از  بسیاری  و  مالیاتی  های  معافیت 
می  محسوب  سرمایه  بازار  در  انقالبی  یک  هر 
مهم  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  شوند.رئیس 
ماه   3۰ طی  بورس  سازمان  جدی  چالش  ترین 
و  کرد  عنوان  دستوری  گذاری  قیمت  را  گذشته 
گفت: با توجه به اینکه رسالت نهاد ناظر حمایت 
برای  بازاری شفاف  ایجاد  و  از حقوق سهامداران 
سرمایه گذاری است، سازمان بورس و اوراق بهادار 
منعکس  تصمیم  این  به  نسبت  را  خود  اعتراض 
کرد. خوشبختانه با تدبیر مناسب از سوی رییس 
جمهور، معاون اول رییس جمهور و وزیر اقتصاد، 
سقف قیمت ها در بورس کاال برداشته و مشکالت 
شد.به  فصل  و  حل  زیادی  حد  تا  زمینه  این  در 
گفته وی، طی 3۰ ماه اخیر چالش های دیگری 

با  که  داشت  وجود  سرمایه  بازار  حوش  و  حول 
به حداقل  آن  آثار  بازار  فعاالن  و  همکاری دولت 
دونالد  پیروزی  موارد،  این  از  یکی  یافت.  کاهش 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که 
تنها یک روز بر روند بورس تهران اثر منفی به جای 
گذاشت. با توجه به بنیان های بسیار قوی بورس 
تهران و بازار سرمایه تاثیر این موضوع به سرعت 
روزهای  طی  عادی  روند  شاهد  و  رفت  بین  از 
بعد بودیم.عضو شورای عالی بورس دومین مورد 
بیان  کشورمان  در  ریاست جمهوری  انتخابات  را 
کرد و افزود: تحوالت سیاسی همزمان با انتخابات 
ریاست جمهوری در کشورمان از دیگر رخدادهای 

مهم این دوره بود.
ادامه در صفحه2

در اقدامی مداخله جویانه؛

فرانسه، سوئد، انگلیس و اسپانیا »گوایدو« را به رسمیت شناختند
 چهار کشور اروپایی فرانسه، اسپانیا، انگلیس و سوئد 
به  را  بطور رسمی »خوان گوایدو«  امروز دوشنبه 

عنوان رئیس جمهور ونزوئال به رسمیت شناختند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، راشاتودی در خبری 
انگلیس،  اروپایی  کشورهای  که  کرد  اعالم  فوری 
فرانسه، سوئد و اسپانیا خوان گوایدو را به عنوان 
رسمیت شناختند.صبح  به  ونزوئال  رئیس جمهور 
اروپا  اتحادیه  بیانیه  با  ایتالیا  که  شد  اعالم  دیروز 
در خصوص به رسمیت شناختن گوایدو مخالفت 
کرده است. هفته گذشته و بعد از آنکه گوایدو خود 
فرانسه،  آلمان،  خواند  ونزوئال  جمهوری  رئیس  را 
اسپانیا، بریتانیا، پرتغال، هلند و بلژیک به نیکالس 
فرصت  روز  هشت  ونزوئال  رئیس جمهوری  مادورو 

داده بودند انتخابات برگزار کند و در غیر اینصورت 
به  را  گوایدو  خوان  موقت  ریاست جمهوری  آنها 
رسمیت خواهند شناخت.مادورو اما این درخواست 

را »گستاخی« توصیف و رد کرده بود. او در جریان 
سخنرانی روز گذشته در جمع هوادارانش گفت: من 

رئیس جمهوری ونزوئال هستم.

اقدامات جدید برای بازگشت ارز صادرکنندگان

بانک مرکزی اعالم کرد: در راستای اجرای مصوبات 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جلسات متعدد با 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جهت برگشت 

ارز حاصل از صادرات برگزار کرده است.
این  در  مرکزی،  بانک  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جلسات ضمن مذاکرات مستقیم و دریافت اسناد 

و مدارک صادرکنندگان، تفاهمات بسیار خوبی در 
جهت تعیین تکلیف ارز ناشی از صادرات آنها طی ده 
ماهه گذشته و نیز میزان عرضه ارز حاصل از صادرات 
برای ماه های آتی صورت گرفته است و در همین 
راستا به منظور تسهیل و تسریع در تامین نیازهای 
ارزی واردات بخش های تولیدی، نهایت مساعدت 

با آنها صورت گرفته است.بر اساس تفاهمات انجام 
گرفته روند عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما 
و سنا به تدریج رو به افزایش نهاده است و لذا بانک 
مرکزی ضمن تاکید مجدد بر حمایت از تولید و 
صادرات کشور از آن دسته از صادرکنندگان که در 
راستای منافع و مصالح ملی، اقدام به برگرداندن ارز 
صادراتی خود به چرخه اقتصاد کشور اقدام می کنند، 
قدردانی می کند.حسب تکالیف محوله به این بانک 
در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور 
در مورد صادرکنندگانی که نسبت به برگرداندن ارز 
به آن  بانک مرکزی مجدداً  اند،  نکرده  اقدام  خود 
دسته از صادرکنندگان تاکید می کند که درصورت 
عدم اقدام و تعیین تکلیف نحوه بازگرداندن ارز ناشی 
از صادرات خود به چرخه اقتصاد، این بانک اقدامات 
قانونی پیش بینی شده برای آنها را به مرحله اجرا 

خواهد گذاشت.

موگرینی: همکاری اروپا با اعراب 
هیچگاه تا این حد مهم نبوده است

 
»فدریکا موگرینی« با ایراد سخنرانی نشست مشترک اتحادیه اروپا و 

اتحادیه عرب را آغاز کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دیروز دوشنبه بروکسل میزبان نشست 
مشترک اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب است. ریاست این نشست که 
در سطح وزیران برگزار می شود بر عهده »فدریکا موگرینی« مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپاست.موگرینی در سخنرانی آغازین این 
نشست گفت: معتقدم که ما یک وظیفه و مسئولیت جمعی به عنوان 
کشورها و سازمان های منطقه ای برای حمایت از هر گامی که در 
مسیر صلح و آشتی برداشته می شود داریم.وی در ادامه به اهمیت 
همکاری های میان اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب اشاره کرد و گفت: 
همکاری های میان اروپا و اعراب هیچگاه تا این حد مهم نبوده و 
من معتقدم که این همکاری اهمیت دارد.موگرینی در ادامه افزود: 
بروز جنگ و اختالف اجتناب ناپذیر است، ممکن است ما در برخی 
موارد با یکدیگر اختالف داشته باشیم اما جلوگیری از جنگ هایی که 
ممکن است در مناطق ما رخ داده و چند دهه طول بکشند به نفع 
همه ماست. این هدفی است که آروز می کنم اروپائی های و اعراب 
برای از بین بردن اختالفات و مستحکم کردن ارتباطات اقدام کنند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: دستیابی به راه حل سیاسی 
در سوریه تحت نظارت سازمان ملل متحد، پیش شرط عادی سازی 
روابط با نظام بشار اسد است. موگرینی همچنین گفت: اتحادیه اروپا 
به حمایت های خود از کشورهای میزبان آوارگان سوری ادامه می 

دهد.
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رییس قوه قضاییه خبر داد:
۵۰ هزار زندانی مورد عفو قرار می گیرند

رئیس قوه قضاییه از عفو ۵۰ هزار زندانی به مناسبت آغاز چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهــر، آیت اهلل صادق آملی الریجانی دیروز در 
جلسه عالی مسئوالن قضایی اعالم کرد که به مناسبت دهه فجر و آغاز 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی به ۵۰ هزار زندانی عفو داده شده 
اســت.وی افزود: عده ای آزاد و به عده ای تخفیف مجازات داده می شود. 
امیدواریم عفو گسترده ای داده شود که اصل آن پذیرفته شده است و رافت 
نظام جمهوری اسالمی است.رییس قوه قضاییه گفت: امروز اظهار وحدت و 
انسجام و همبستگی است و روزی است که اقتدار نظام جمهوری اسالمی را 
به چشم بیاوریم.وی افزود: جمهوری اسالمی نظام مقتدری است و مردم ما 
کشور ثروتمند و غنی دارند. آیت اهلل آملی الریجانی افزود: متاسفانه برخی 
از افرادی که حتی در دستگاههای اجرایی هم سمت دارند، گفته اند این 
عفو شامل منتقدان هم بشود. گویی القاء می کنند کسانی به خاطر نقد 
صرف، در زندانند. این چه دروغ بزرگی است؟ مگر امروز کسی که نقدی 
داشته به خاطر انتقادش در زندان است؟ دستگاه قضایی هیچگاه به صرف 
نقد، کسی را تحت تعقیب قرار نداده است. این اظهارات ناشی از عدم توجه 
برخی به این نکته است که افترا و توهین با نقد تفاوت دارد و این تفاوت را 
نیز قانونگذار قائل شده است. به صراحت می گوییم که نقد به هیچ عنوان 
در جمهوری اسالمی جرم نیست.رئیس قوه قضاییه گفت: متاسفانه عده ای 
این عفو شیرین را که تخمین زده می شود شامل قریب به ۵۰ هزار نفر 
بشود، با برخی اظهارات بی مورد و حواشی نامربوط تلخ می کنند و یک 
اقدام انسانی، قضایی و حقوقی را که مربوط به جرم و محکومیت مجرمان 
است، سیاســی جلوه می دهند. اصل این پیشنهاد از سر رافت و اقتدار 
نظام جمهوری اســالمی است و هر تفسیر دیگری در این زمینه بیهوده 

و خطاست.

واکنش شدیداللحن »العبادی« علیه سخنان 
ترامپ درباره ایران

 نخست وزیر سابق عراق واکنش شدیداللحنی به سخنان رئیس جمهوری 
آمریکا علیه ایران نشان داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حیدر العبادی رئیس ائتالف النصر و نخست 
وزیر سابق عراق در واکنش به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا گفت: استفاده از پایگاه های آمریکا علیه کشورهای همسایه عراق 
با قانون اساسی این کشور در تضاد است.وی در ادامه با رد کردن سخنان 
ترامپ افزود: سخن گفتن از چنین مسائلی در تضاد با توافقنامه های امضا 
شده میان عراق و آمریکا است چرا که بغداد تاکید دارد حضور آمریکا در 
عراق در چارچوب نیروهای ائتالف بین المللی و در راستای حفظ حاکمیت 
این کشور صورت گیرد.العبادی تصریح کرد: این سخنان، روابط میان عراق 
و کشورهای همسایه را پیچیده کرده و روابط عراق با آمریکا را در معرض 
بحران های غیر قابل پیش بینی قرار داده و حاکمیت و استقالل عراق را 
خدشــه دار می کند. آمریکا باید در مواضع خود تجدید نظر کند. دولت 
عراق نیز نباید اجازه دهد از خاک این کشور علیه هیچ کشور همسایه ای 
استفاده شود.ترامپ روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه »سی بی اس«، با بیان 
اینکه قصد ندارد نیروهای نظامی آمریکا را از عراق خارج کند، گفت: »ما 
برای ساخت این پایگاه ]در عراق[ هزینه هنگفتی کرده ایم. می خواهیم آن 
را حفظ کنیم. یکی از دالیلی که می خواهم این پایگاه را نگه دارم، این است 
که می خواهم کمی حواسمان به ایران هم باشد، چون ایران یک مشکل 

واقعی است«.

پرداخت سود خرید و فروش ارز، موکول به 
تحقق سود شد

 بانک مرکزی اعالم کرد: این بانک به علت حساسیتی که نسبت به تأثیرات 
انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد، هر گونه پرداخت را موکول به تحقق 

سود خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل از بانک مرکزی،  به دنبال تصویب طرح یک فوریتی 
پرداخت علی الحســاب سود و مالیات خرید و فروش ارز،  بانک مرکزی 
اعالم کرد اوالً این مصوبه در صورت تصویب شورای محترم نگهبان به قانون 
تبدیل خواهد شد.بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تأثیرات 
انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد هرگونه پرداخت را موکول به تحقق 
سود خواهد کرد؛ لذا بانک مرکزی تالش می کند با تأمین میزان بیشتری از 
ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته های پیش رو و درحد میزان تحقق، نسبت 

به پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام کند.

برگزای نشست پوتین، روحانی و 
اردوغان 14 فوریه در سوچی

کرمیلن اعالم کرد که روســای جمهور سه کشور 
روسیه، ایران و ترکیه در چهاردهم ماه فوریه در شهر 

سوچی روسیه دیدار خواهند کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کرملین اعالم کرده که 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با حسن روحانی 
و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور ایران و ترکیه 
چهاردهم فوریه 2۰1۹ در شهر سوچی واقع در منطقه 
دریای سیاه دیدار خواهد کرد.جزئیات بیشتری در این 
باره داده نشده است اما پوتین ماه گذشته گفت که 
چنین نشستی را برای مذاکره درباره وضعیت سوریه 
تشــکیل خواهد داد؛ ترکیه و روسیه تالش کرده اند 
تنش و خطر را در این منطقه کمتر کنند.این ســه 
کشور اظهار می کنند که به دنبال یک توافق سیاسی 
برای پایان بخشــیدن به درگیری موجود در سوریه 
هستند. این درحالی است که روسیه و ایران از بشار 
اسد، رئیس جمهور سوریه حمایت می کنند اما ترکیه 
همگام با دیگر متحدان خود در ناتو، از جمله آمریکا به 

دنبال کناره گیری وی هستند.
ایران روســیه و ترکیه مجری و ناظر سازوکاری در 
ســوریه هستند که به گفت وگوهای آستانه مشهور 
است و تا حدود بسیار زیادی درگیری ها در این کشور 
جنگ زده را متوقف کرده است. سران سه کشور در 
همین راستا تاکنون چند بار از جمله یک بار در تهران 

دیدار داشته اند.

افزایش 1۰۰ درصدی درآمد 
شهرهای جدید

 معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: درآمد شرکت 
عمران شــهرهای جدید در سال جاری نسبت به 
سال گذشته 2 برابر افزایش یافت که سبب افزایش 

قدرت عملیاتی این شرکت شد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت عمران شهرهای 
جدید، حبیب اهلل طاهرخانی در جلسه هم اندیشی 
مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران 
شهرهای جدید گفت: با توجه به اهداف وزارت راه 
و شهرســازی مبنی بر تولید ۴۰۰ هزار مسکن تا 
ســال 1۴۰۰ از این تعداد عرضه 2۰۰ هزار واحد 
به مجموعه شهرهای جدید محول شده که امسال 
6۷ هزار واحد را تعریف کــرده ایم و به هدف 6۰ 
هزار واحد دست پیدا می کنیم.وی افزود: شهرهای 
جدید در این طرح باید پیشگام باشد؛ چراکه ابزار 
دست خودمان است. واحدهایی که عرضه خواهد 
شــد با توجه به نگاه ســرمایه گذاران با واحدهای 
فاقد متقاضی مواجه نمی شویم؛ زیرا تجربه نشان 
داده بخش خصوصی بازده ســرمایه را در نظر می  
گیــرد و وارد پروژه ای که ســودی در آن متصور 
نیست نخواهد شد.طاهرخانی درباره جذب سرمایه 
گذاری برای شهرهای جدید گفت: در سال 13۹۷ 
برنامه ریزی برای جذب هزار میلیارد تومان سرمایه 
گذاری را در دستور کار قرار داده بودیم که تا کنون 
بخش عمده آن محقق شده است. امسال نسبت به 
سال گذشته، درآمد شرکت عمران شهرهای جدید 
به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد که به ما قدرت 
عملیاتی داد.معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره 
به لزوم فعال ســازی پروژه های راکد تصریح کرد: 
غیرفعال بودن پروژه ها دو اثر منفی دارد؛ یکی اینکه 
سرمایه خوابیده اســت و دوم اثرات اجتماعی این 

مساله است. 

اخبار

اخبار

بوسیدن فرزند ، رحمت و محبت است

کالمامیر

رئیس جمهور با بیان اینکه نمی خواهیم داروهای 
زینت النسخه داشته باشیم، گفت: از کارهای مهمی 
که قاضی زاده هاشمی قرار بود انجام بدهد و امروز 
برعهده وزیر جدید است، مسئله کارت الکترونیک 

سالمت است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم حسن 
روحانی در جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی 
بهداشت و درمان در صحن مجلس اظهار کرد: همه 
ما می دانیم که بخش سالمت، بهداشت، رسیدگی 
توریسم  و  بیماری ها  از  پیشگیری  و  بیماران  به 
افزود:  دارد.وی  اهمیت  ما  برای  چقدر  سالمت 
انقالب اسالمی که ره آورد بسیار فراوانی در بخش 
خدمات اجتماعی برای مردم ما به ارمغان آورد یک 
بخش آن حوزه سالمت بود. با نگاه به آمارهای اولیه 
کامال روشن است که نظام جمهوری اسالمی در 
این ۴۰ سال چه قدم های بلندی در راه سالمت 
مردم برداشته است. در سال ۵6 و قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی کل پزشکانی که در کشور خدمت 
تعداد  این  از  که  بودند  نفر  کردند 1۴۷۰۰  می 
6 هزار نفر پزشکان خارجی بودند و در نیمی از 
حوزه بهداشت و سالمت در بخش پزشک عمومی 
یا تخصصی، وابسته به خارجی ها بودیم.روحانی 
رشته  جز 8  به  مختلف  تخصص های  در  گفت: 
تخصصی پزشکی، سایر موارد نیازمند دانشگاه های 
خارج از کشور بودیم. امروز این استقالل بزرگ را 
انقالب اسالمی برای ما به ارمغان آورده است که به 
جای 1۴ هزار پزشک 1۴۰ هزار پزشک در ایران 
خدمت می کنند و به جای 6۰۰ دانشجوی ورودی 
در رشته پزشکی امروز 61۰۰ نفر ورودی پزشک 
داریم، با اینکه جمعیت کشور ما کمی بیش از دو 
برابر شده است.روحانی با بیان اینکه من از ریاست 
مجلس شورای اسالمی، هیئت رئیسه و نمایندگان 
محترم بخاطر تصویب چهار الیحه مربوط به مبارزه 
پولشویی و تروریسم، تشکر می کنم، خاطرنشان 
کرد: این یک کار مهم از سوی مجلس و دولت 
در تاریخ کشور ما ثبت می شود زیرا ما همیشه در 
مبارزه با تروریسم پیشتاز بوده ایم و نباید اجازه 
دهیم عده ای که دستشان به خون مردم آلوده 
است و ترورهای مختلفی را در طول تاریخ انجام 
داده اند، مدعی مبارزه با تروریسم باشند و بهانه 
ای به انها بدهیم تا آنها بتوانند به ما اهانت کنند.

وی ادامه داد: دو الیحه در این رابطه نهایی شده و 
دو الیحه دیگر هم در مراحل بعدی نهایی خواهد 
شد، البته یک تکمله ای هم بعنوان دوفوریت تقدیم 

مجلس شورای اسالمی کردیم که ان شاهلل بدست 
شما تصویب بشود تا ما بتوانیم برای روان سازی 
مبادالت مالی و بانکی دست مسئولین خودمان 
بازتر کنیم.روحانی گفت: ما در طرح سالمت  را 
موضوع سالمت را به مسکن و زندگی مردم نزدیک 
و نزدیک تر کردیم. اگر در آغاز انقالب 1۵۰۰ خانه 
بهداشت وجود داشت امروز 12 برابر یعنی 18 هزار 

خانه بهداشت در این کشور فعالیت می کند. رئیس 
جمهور افزود: اگر پزشکان متخصصان ما در گذشته 
امروز در مناطق  بودند  بزرگ  فقط در شهرهای 
مرزی هم این عزیزان فعالیت می کنند و همه 
روستائیان امروز به پزشک و متخصص دسترسی 
دارند که این یک تغییر بزرگ و اساسی است.وی با 
بیان اینکه بسیاری از مقامات کشورهای مختلف در 
مالقات هایی که با من دارند از طرح تحول سالمت 
در کشور ما ابراز شگفتی کردند، افزود: آنها این 
سئوال را از ما می پرسند که شما چگونه توانستید 
این طرح را با این عظمت در کشور به اجرا درآورید، 
چرا که خیلی از کشورهای صنعتی و بزرگ هنوز 
در اجرای چنین طرحی در کشورشان موفق نشده 
اند.رئیس جمهور اظهار داشت: طرح تحول سالمت 
از جمله افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسالمی 
ایران است، ما در بسیاری از بیماری ها و عمل 

های جراحی نیازمند بودیم که بیماران را به خارج 
از کشور اعزام کنیم اما امروز تقریبا این نیاز به طور 
کامل مرتفع و بالعکس شده است. یعنی ما امروز 
گردشگر سالمت در کشور داریم که از کشورهای 
همسایه و حتی ایرانی هایی که در اروپا و آمریکا 
ساکن هستند برای عمل های جراحی به ایران می 

آیند.

روحانی تصریح کرد: اینکه گردشگران سالمت به 
ایران  ایران می آیند به این دلیل نیست که در 
ارزان تر است بلکه نشان از اعتماد آنها به پزشکان 
و جراحان ایرانی دارد. همه ما می دانیم که برای 
نجات یک بیمار همه بخش ها باید دست به دست 
هم بدهند، شما اگر بهترین جراح را هم داشته 
باشید اما مراقبت های پس از عمل را به خوبی 
انجام ندهید این موضوع برای فرد بیمار تبدیل به 
به  افزود:  بیماری جدیدی می شود.وی  عفونت و 
همان اندازه که پزشک جراح مهم است پرستار هم 
مهم است و به همین اندازه آن فرد و افرادی که 
بیمارستان را نظافت می کنند هم مهم هستند تا 
آن بیمارستان بهداشتی و تمیز بماند، آن کسی که 
غذا را برای بیماران آماده می کند هم مهم است و 
به همین ترتیب تک تک بخش های فعال در یک 
بیمارستان دارای اهمیت هستند تا فرد بیمار به 

سالمت از بیمارستان خارج شود و بتواند زندگی 
خود را آغاز کند.رئیس جمهور ادامه داد: یکی از 
کارهای مهمی که آقای قاضی زاده هاشمی قرار 
بود انجام بدهد و امروز با رای شما انشااهلل به دوش 
وزیر جدید خواهد افتاد، مسئله کارت الکترونیک 
برای سالمت است که این کار از اقدامات مهمی 
اوال تشخیص را آسان می کند و دوم  است که 
اینکه از هزینه هایی که نیازی نیست جلوگیری 
می کند. همچنین از باندهای فسادی که متاسفانه 
امروز وجود دارد هم جلوگیری به عمل می آورد.

روحانی گفت: با سالمت الکترونیک ما می توانیم 
از این شرایط عبور کنیم و شفاف سازی به عمل 
آوریم به نحوی که بدانیم هر فرد در طول سال 
چند بار عکس گرفته است، چند بار اسکن شده 
است، چند مرتبه به پزشک مراجعه کرده است، 
چه میزان دارو مصرف کرده است و همچنین می 
توانیم پزشک را کنترل کنیم و ببینیم چه میزان 
دارو برای بیماران خود تجویز می کند و ناظران 
ما ببینند که چه میزان از آن داروها ضروری بوده 
است و چه مقدار از آن زینت النسخه بوده است.

وی افزود: ما نمی خواهیم داروهای زینت النسخه 
داشته باشیم، البته که بسیاری از پزشکان ما متعهد 
هستند و این کارها را انجام نمی دهند اما یک مقدار 
از این مسئله به فرهنگ جامعه ما مرتبط می شود، 
چرا که اگر یک پزشکی، بیماری را معالجه کند و 
بگوید شما نیازی به دارو ندارید باید یک مقدار 
استراحت کنید و نوشیدنی مصرف کنید، آن بیمار 
نکند.روحانی  قبول  را  موضوع  این  است  ممکن 
گفت: اگر پزشک، بیمار را معاینه کرده و داروی 
کمی بنویسد، باز بیمار ناراضی خواهد بود. ما امروز 
هستیم.  جامعه  فرهنگ  در  تحول  یک  نیازمند 
فرهنگ جامعه ما باید اصالح شود که در این کار 
نیاز به رسانه ها و صدا و سیما داریم. در این مسیر 
مجالت پزشکی و روزنامه ها نقش بسیار موثری 
را می توانند ایفا کنند. در فضای مجازی هر روز 
هشتگ های مختلفی منتشر می شود ولی یک 
بار در مورد جلوگیری از داروهایی که نیاز نیست، 

هشتگ نمی زنند.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز سالمت الکترونیک 
جزو ضرورت های مهم در کشور است و وعده آقای 
نمکی این است که در اوایل سال آینده این مساله 
به صورت عمومی آغاز خواهد شد. حال تشخیص 
اولیه و بحث ارجاع موضوعات دیگری است که بعدا 

باید در مورد آن تصمیم گیری شود.

آگهی مناقصه عمومی  
نوبت دوم - چاپ دوم

شهرداری بابل در نظر دارد پروژه زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص 
حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:

1-برآورد بر اساس فهرست بهای رشته تأسیسات برقی و ابنیه ی سال 97 می باشد.
2- متقاضیان محترم می توانند از تاریخ  16/ 11 /97 تا تاریخ  97/11/27 همراه با معرفی نامه به واحد قرار دادهای شهرداری 
مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی پیشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا 
فیش واریزی به همین مبلغ به حساب 0105707039007 نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل  دبیر 

خانه شهرداری نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/11/27 می باشد.
 بازگشائی پاکات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 97/12/01 رأس ساعت 14 می باشد.

به پیشنهاد مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

تلفن تماس جهت اخذ اطالعات32221423یا32223401 داخلی 228 می باشد.
http://www.babolcity.ir

محسن کبود فیروزجائی - شهردار بابل

پروژه

احداث روشنایی بلوار امام رضا 
)ع( و آیت اهلل طبرسی

برآورد اولیه )ریال(

1۰/116/844/147

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(

۵۰۵/842/2۰7

صالحیت

نیرو

مدت اجراء )ماه(

3

رای شورا
شعبه  دوم  شورای حل اختالف تنکابن

 *شماره  دادنامه :862مورخ 97/101/18*شماره پرونده :376/96/ش2
در خصوص دعوای آقای  امید شاهری  با وکالت نیره تقی پور بطرفیت  احمد پالیزبان  
بخواسته صدور حکم به الزام خوانده  به  تنظیم سند رسمی اتومبیل سمند سواری 
بشماره :88-386688  ، با توجه به مجموع محتویات پرونده  و استماع  اظهارات  
طرفین  و پاسخ استعالم ثبتی شماره .....  به اینکه  پالک موصوف به خوانده منتقل 
گردیده و با عنایت  به قرارداد عادی بیع   مورخ 92/9/21 که مصون از ایراد  و 
تکذیب  باقی مانده  و حکایت  بر آن دارد که خواهان آن را به مبلغ   270/000/000 
ریال   خریداری نموده  و منتهی  ثمن آنرا  پرداخت نموده است  و خوانده هیچ   گونه  
ایراد و دفاعی  بعمل نیاورده  است.دعوی خواهان را موجه تشخیص و مستندا به 
مواد 610و219و220و221و223و237و362 قانون مدنی  و ماده 18 اجرایی ماده 134 
قانون برنامه چهارم توسعه  حکم  به الزام خوانده به حضور در یکی از دفتر خانه های  
اسناد رسمی  و تنظیم سند رسمی انتقال  پالک موصوف  بنام خواهان  و همچنین 
پرداخت خسارات وارده اعم از هزینه های دادرسی  و حق الوکاله وکیل   صادر و 
اعالم میدارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت  بیست روز پس از ابالغ  واخواهی 
در همین شورا و سپس  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

عمومی شهرستان تنکابن می باشد 
قاضی  شعبه   دوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای علیرضا جمشیدی فرزند حسینعلی       درخواستی که به شماره 792/97/ش  
4 ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
بشماره  محمد   محمد   فرزند  تلو جمشیدی  شادروان حسینعلی  که  داده  توضیح 
شناسنامه  64صادره  از تنکابن   درتاریخ4/ 11/ 97 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان     
تنکابن  بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 

محمد رضا جمشیدی فر فرزند متوفی
مرتضی جمشیدی فر فرزند متوفی
علیرضا جمشیدی فر فرزند متوفی
ام النین جمشیدی فر فرزند متوفی
سکینه جمشیدی فر فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه     چهارم   شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم غزاله محمد علیان فرزند خدا یار         درخواستی که به شماره 923/97/ش  
2 ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان خدا یار محمد علیان فرزند قاسم  بشماره شناسنامه  238  
صادره  از تنکابن   درتاریخ3/ 10/ 97 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان     تنکابن   

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
غزاله محمد علیان فرزند متوفی

محمد رضا محمد علیان فرزند متوفی
مریم بانو محمد علیان همسر  متوفی

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

قاضي شعبه     چهارم   شورای حل اختالف تنکابنگواهی صادر خواهد شد . 

مفقودی 
سند کنپانی و برگ سبز سواری پیکان 1600iمدل 75با شماره موتور 01127507793و 
شماره شاسی 0075511546با شماره پالک 354ج37ایران 82بنام صفدر عابدین زاده 

 بابلسنگرودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 کارت شناسایی خودرو سواری پژو پارس مدل 88 با شماره پالک 566ه35ایران 72به رنگ سفید 
روغنی  با شماره موتور 12488130447و شماره شاسی NAAN01cA6Ak758980بنام میر 

 نکاقربان حسینی دو آبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی پالک تراکتور
انتظامی  شماره  به  تراکتور  دستگاه  یک  پالک  که  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
ایران31-562- ک 13-مدل دو دیفرانسیل ITM399  تعدا سیلندر:6 مدل: 1392به  
شماره موتور YAW0720B و شماره شاسی N3HKTAA5DDHN21433 به 

نام ناصرمرادی جورآبادی مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهی حصروراثت 
آقای جواد اکبری آلهاشم فرزند اعال به شرح دادخواستی که به شماره970213 از 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدرو گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که مرحومه محترم ابراهیمی پرکوه  فرزند طاهر  به شماره شناسنامه 1107صادره 
ازبندرانزلی در تاریخ 1397/11/5 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر را  بدرود 

زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-جاوید اکبری الهاشم فرزند اعال, ش.ش 2180974231   ت.ت1330پسر متوفی/
2-ناهید اکبری الهاشم فرزند اعال, ش.ش 2181004161   ت.ت1334دختر متوفی/
3-جواد اکبری الهاشم فرزند اعال, ش.ش 2181018863   ت.ت1335پسر متوفی/

4-شکوفه اکبری الهاشم فرزند اعال, ش.ش 2181043205   ت.ت1338دخترمتوفی/
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 شوراتقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد . 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر

ادامه از صفحه1
محمدی به خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال جاری 
اشاره کرد و گفت: با توجه به اقدامات ارزنده صندوق تثبیت 
این  آثار  سهامداران،  هوشیاری  باالی  سطح  و  سرمایه  بازار 
تحول بسیار محدود بود. همچنین طی ماه های بعد، اعمال 
تحریم های یک جانبه از سوی آمریکا نیز آثار کمرنگی بر 
روند بازار سرمایه داشت و نتوانست مسیر کلی بازار سرمایه 
را منحرف کند.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار می گوید 
یکی از مشکالتی که پیش تر از این 3۰ ماه در بازار وجود 
داشت، بحث توقف طوالنی مدت نمادهای بورسی بود که این 
موضوع نیز با اصالح دستور العمل توقف و بازگشایی نمادها 
کارگزاری  اعتبار  میزان  و فصل شد. همچنین موضوع  حل 
به آن  نسبت  بود که طی سال های گذشته  مواردی  از  ها 
غفلت شده بود که با تالش حوزه نظارت بر نهادهای مالی، 
حوزه بازار و حوزه مدیریت فناوری اطالعات سازمان بورس 
شورایعالی  شد.دبیر  حل  نیز  مورد  این  کارگزاران  کانون  و 
بورس در گفتگو با سنا، به برنامه های آتی اشاره کرد و گفت: 
یکی از برنامه هایی که سازمان در تالش است آن را اجرایی 
 )Short selling( استقراضی  فروش  معامالت  بحث  کند، 

است. سازمان در نظر دارد تا انتهای سال ۹۷ این معامالت 
را عملیاتی کند. از سوی دیگر بحث الیحه ارتقاء نظام بازار 
سرمایه کشور مطرح است که به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال 
شده است. در نهایت و در صورت موافقت وزیر محترم این 
الیحه به مجلس فرستاده می شود.رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار، توسعه سامانه معامالت را برنامه بعدی عنوان کرد 
و گفت: سازمان بورس در تالش است با همکاری و همیاری 
دانشگاه ها و  شرکت های فعال در حوزه IT  و ICT  یک 
سامانه معامالت سهام و مشتقه عمومی را در کشور به وجود 
آورد. اجرای چنین طرحی یک تجربه جدید به شمار می رود 
و شاید الزم باشد تمهیداتی در نظر گرفته شود تا به صورت 
ارائه شود.عضو شورای عالی بورس هدف بعدی را  عملیاتی 
اصالح ساختار هیات های پذیرش عنوان کرد و گفت:  موضوع 
نظارت جامع بر فعالیت کارگزاری ها از اهداف مهم سازمان 
بورس به شمار می رود که این موضوع نیز در حال پیگیری 
و  فعالیت های کارگزاری ها در خصوص خرید  تمام  است. 
فروشی که در سامانه معامالت انجام می دهند، روزانه توسط 
ناظران و به صورت لحظه ای رصد می شود. با این وجود در 
خصوص ثبت و ضبط حسابداری،   فعالیت اداری کارگزاری 

ها، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها نیاز به نظارت 
در  بگیرد.محمدی  صورت  تری  دقیق  پایش  تا  داریم  قوی 
بخش دیگر این گفتگو به حمایت های دولت از بازار سرمایه 
طی این مدت اشاره کرد و گفت: دولت حمایت های قابل 
توجهی از بازار سرمایه داشت و یکی از بهترین پشتیبانی ها 
از سوی سران سه قوه و در ستاد هماهنگی اقتصادی انجام 
شد. مقرر شد مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم از نیم 
درصد به یک دهم درصد کاهش یابد.وی ادامه داد: همچنین 
ستادهماهنگی اقتصادی مصوب کرد تا افزایش  سرمایه ای که 
از محل سود تقسیم نشده شرکت های بورسی انجام می گیرد، 
معاف از مالیات شود که این موضوع نیز اقدام بسیار مهمی 
بود.محمدی تصریح کرد: موضوعاتی از قبیل عمق بخشی به 
بازار سرمایه، تشکیل ETF های سهام عدالت و سهام باقی 
مانده دولت در شرکت ها بر اساس اصل ۴۴، از مواردی است 
که از سوی سازمان بورس به وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد 
شد. امید می رود بعد از تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی و 
در صورت لزوم تعیین قانون توسط مجلس شورای اسالمی 
)که قول مساعد آن پیش تر گرفته شده است(، شاهد اجرایی 

شدن این طرح ها نیز باشیم.

روحانی: نباید داروی زینت النسخه داشته باشیم

لزوم ایجاد کارت الکترونیک سالمت

مجلس به سعید نمکی رای اعتماد داد
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، نحوه زمانبندی بررسی صالحیت، وزیر 

پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار 

گرفت و با ۲۲۹  رای موافق، ۲۵  رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع ۲۵۹  نماینده 

حاضر به سعید نمکی رأی اعتماد دادند.

جزئیات مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی برای بازار سرمایه  
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ایران حمله به اتوبوس زائران ایرانی
 در عراق را محکوم کرد

 بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تأسف عمیق از حمله 
تروریستی به اتوبوس زائران ایرانی در شهر بلد عراق که منجر به شهادت و 
جراحت تعدادی از هموطنان شد، این اقدام ددمنشانه و غیرانسانی را به شدت 

محکوم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، قاسمی با اعالم پیگیری های همه جانبه وزارت 
امور خارجه و سفارت جمهوری اسالمی ایران برای بررسی حادثه و رسیدگی به 
مجروحان اظهار داشت: گروه های تروریستی مطرود و شکست خورده در عراق، 
همچنان در توهم ابراز وجود به سر می برند و با دست زدن به اینگونه جنایات غیر 
انسانی به خیال خام خود به دنبال ضربه زدن به پیوند و وحدت میان ملت های 
ایران و عراق هستند که قطعاً به اهداف شوم خود نخواهند رسید و اینگونه فجایع 

عزم دو ملت را برای ریشه کنی کامل باقی مانده جنایتکاران جزم تر خواهد کرد.

ایران جزو پنج قدرت پهپادی جهان است

فرمانده نیروی هوایی ارتش اعالم کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران 
جزو پنج قدرت ساخت پهپاد رزمی در جهان هستند.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، امیر سرتیپ خلبان »عزیز نصیرزاده« اظهارداشت: 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران پهپادهای مورد استفاده خود را کامال بومی 
و با کمک متخصصان داخلی تولید می کنند. وی افزود: انواع پهپادهای مورد نیاز 
خود را در داخل کشور می سازیم و جزو پنج کشور برتر جهان در ساخت پهپاد 
هستیم.این فرمانده ارشد نظامی خاطرنشان کرد: نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران نیز در کنار سایر نیروهای مسلح انواع پهپادهای بُرد بلند، رزمی و 
شناسایی را تولید می کند و در اختیار دارد.امیر نصیرزاده به خودکفایی صنایع 
دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: تمام دستاوردهای نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران در شرایط تحریم و تهدید به دست آمده اند.وی افزود: تحریم ها 
هیچ اثری بر کار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران نداشته است و ما 
امروز یکی از قدرتمند ترین نیروهای هوایی منطقه و حتی جهان هستیم.امیر 
نصیرزاده چندی پیش نیز در گفت وگو با ایرنا، از اجرای عملیات های متنوع 
پهپادی در نیروی هوایی خبرداد و گفت: در رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم 
والیت برای نخستین بار در کشور عملیات پرواز ترکیبی پهپادها و جنگنده های 

نیروی هوایی ارتش اجرایی شد.

خودروهای دپو شده، درآمد گمرک را کاهش داد

 رئیس کل گمرک با بیان اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال 19 تا 20 هزار 
میلیارد تومان حقوق ورودی کسب کنیم، گفت: در صورت ترخیص خودروهای 

دپو شده، ممکن است به عدد پیش بینی شده در بودجه 97 برسیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهدی میراشرفی در مورد اینکه آیا تا پایان سال 
حقوق ورودی پیش بینی شده به میزان 29 هزار میلیارد تومان در بودجه 97 برای 
گمرک محقق می شود یا خیر، اظهار داشت: با شرایط کنونی پیش بینی می شود 
که درآمد در نظر گرفته شده برای گمرک در بودجه 97 محقق نشود.رئیس کل 
گمرک ایران افزود: اگر این میزان خودرویی که در گمرکات متوقف شده است، 
ترخیص شوند ممکن است به عدد پیش بینی شده در بودجه برسیم. وی ادامه 
داد: عالوه بر این، 1339 قلم کاالیی که مشمول ممنوعیت واردات شده اند نیز 
ارزش و تعرفه باالیی دارند و این مانع آن می شود که به عدد پیش بینی شده در 
بودجه برسیم. میراشرفی گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال 19 تا 20 هزار 

میلیارد تومان در بحث حقوق ورودی درآمد داشته باشیم. 

 وزارت اطالعات ۳باند قاچاق 
سوخت رامنهدم کرد

سربازان گمنام امام زمان)عج( در اداره کل اطالعات استان 
فارس با انهدام 3 باند قاچاق سوخت، 17 میلیون لیتر 

سوخت را کشف کردند.
طی  اطالعات  وزارت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اطالعیه ای اعالم کرد؛ با اقدامات اطالعاتی سربازان گمنام 
امام زمان)عج( در اداره کل اطالعات استان فارس و در 
راستای مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی  3 باند قاچاق 
سوخت در شهرستان های مرودشت، کازرون و المرد 
استان فارس با هماهنگی مراجع قضایی مورد ضربه قرار 
گرفت و 15 نفر از اعضای اصلی  این شبکه را دستگیر 
کردند.در بررسی های صورت گرفته مشخص شد متهمین 
در مدت فعالیت خود بیش از  17 میلیون لیتر سوخت 
در قالب قاچاق و عرضه خارج از شبکه، جمع آوری و 
با همکاری دالالن از کشور خارج کرده اند.همچنین سوء 
استفاده از سهمیه سوخت تعاونی های روستایی، حواله 
سوخت کوره های آجرپزی، خودروهای اسقاطی و تبانی 
با برخی از جایگاه های سوخت از جمله شگردهای اصلی 
اعضای این باند بوده است.وزارت اطالعات به مفسدین 
اقتصادی هشدار می دهد فعالیت های مخرب و اخالل 
گرانه آن ها که باعث بروز آسیب در بخش های مختلف 

اقتصاد کشور می شود مورد رصد و پیگیری دقیق است.
ایران در حلقه ۹ کشور دارای 
چرخه کامل فناوری فضایی 

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: 
ایران در حلقه 9 کشور دست یافته به چرخه کامل فناوری 

فضایی قرار دارد.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، سیدحمایت میرزاده 
در تشریح نشست دیروز کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس، گفت: در بخش نخست نشست امروز کمیسیون 
میزبان رئیس سازمان فضایی کشور و مسئوالن دانشگاه 
امیرکبیر در خصوص طراحی و پرتاب ماهواره پیام بودند 
که گزارشی امیدوارکننده از سوی این رئیس سازمان فضایی 
کشور در حوزه فناوری پرتاب ماهواره ارائه شد.وی با 
استناد به گزارش ارائه شده در نشست امروز، عنوان کرد: در 
حال حاضر ایران در منطقه جایگاه نخست فناوری پرتاب 
ماهواره را در اختیار دارد و جز 11 کشوری هستیم که در 
این فناوری نوین حرفی برای گفتن داریم و از 9 کشوری 
هستیم که به چرخه کامل فناوری فضایی دست یافته ایم. بر 
همین مبنا کمیسیون ضمن قدردانی از تالش  های صورت 
گرفته در این حوزه اعالم آمادگی برای هرگونه حمایت 
پژوهشی در این حوزه را اعالم داشت.وی تصریح کرد: 
در بخش دوم نشست امروز دکتر سعید نمکی به عنوان 
گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در کمیسیون حاضر و توضیحاتی در خصوص برنامه های 
خود در حوزه آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی 

ارائه و به سئواالت نمایندگان نیز پاسخ گفت. 

خبرخبر

وحدت،  نماد  را  مسلح  نیروهای   ، دفاع  وزیر 
دانست  کشور  در  جهادی  مدیریت  و  همدلی 
در  توانسته اند  مسلح  نیروهای  کرد:  تاکید  و 
دوران های مختلف با تأسی به راه امام و شهدای 
گرانقدر در عرصه های مختلف علمی، فناوری، 
تحمیلی  دشوار  شرایط  از  پشتیبانی  و  رزمی 
دشمن عبور کنند و به قله های سرافرازی دست 

یابند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیر سرتیپ امیر 
پیروزی  سال  چهلمین  ایام  در  گفت:  حاتمی، 
انقالب اسالمی ایران، ورود به دهه پنجم انقالب 
بیش  که  را جشن می گیریم  اسالمی  شکوهمند 
از پیش آثار و ثمرات آن بر همه ملت ایران و 
جهانیان آشکار شده است.وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، با اشاره به دستاوردهای متعدد 

شد:  یادآور  اسالمی،  انقالب  پیروزی  سایه  در 
پیشرفت های متعدد ایران در عرصه های مختلف 
علمی، صنعتی، فن آورانه، اجتماعی، علوم انسانی 
و پزشکی از جمله این دستاوردها بوده است. بر 
برجسته ترین  مبرهن است که  همگان واضح و 
این پیشرفت ها، اعم از سخت افزاری و نرم افزاری 
در عرصه دفاع و نیروهای مسلح روی داده است.
وی با بیان اینکه کارکنان ارتش خود را فداییان 
می دانند،  فقیه  والیت  و  مردم  میهن،  انقالب، 
افزود: به برکت انقالب اسالمی، کشورمان دارای 
تعبیر  به  و  کارآمد  انقالبی،  ارتشی حزب اللهی، 
فرماندهی معظم کل قوا، شجره طیبه است که با 
داشتن فرماندهان و کارکنان والیی، مؤمن، متدین 
و جهادی و پرتالش در سطوح مختلف از دل 
گرفته  شکل  اسالمی  ایران  مسلمان  ملت  آحاد 

است و خود را فداییان انقالب، میهن عزیزمان، 
مردم و والیت فقیه می دانند.

نیروهای  همه  کنار  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
اسالمی،  انقالب  برکت  به  جانفشان،  مسلح 
وزارت دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح با ظرفیت 
دانشمندی، خود  فناوری و  باالی علمی،  بسیار 
را متعهد به تجهیز این نیروها به جدیدترین و 
از  حمایت  و  رزمی  فناوری های  پیشرفته ترین 
این  در  و  می داند  مسلح  نیروهای  خانواده های 
در  و  داده  نشان  خود  از  را  پرثمری  تالش  راه 
بود. خواهد  گذشته  از  درخشان تر  نیز  آینده 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تقارن 
جشن پیروزی چهلمین سال انقالب اسالمی با 
رسوایی استکبار جهانی اشره و آن را از ثمرات 
بسیار مهم بین المللی برشمردو یادآور شد: بعد 

از این مدت، حقانیت کالم و شعار ملت شریف 
ایران برای جهانیان مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن 
و عهدشکنی، دشمنی، کینه توزی و شیطان بزرگ 
از  بیش  جهانیان  به  و  شد  آشکار  موکداً  بودن، 
پیش اثبات شد که ملت ایران دوستدار صلح و 

ثبات در جهان است.
حاتمی تاکید کرد: به ملت عزیز ایران این اطمینان 
را می دهیم که برای دفاع از آنان و سرزمینمان و 
فرمان  از  اطاعت  در  و  شهدا  و  امام  آرمان های 
معظم کل قوا ذره ای عقب نشینی نخواهیم داشت 
و برای عمل به این عهدمان و برای ارتقاء توان 
به  هراس  قدرتی  و  کشوری  هیچ  از  دفاعی مان 
همدلی  و  با شجاعت  و  داد  نخواهیم  راه  خود 
علمی  ظرفیت های  و  جوانان  و  دولت  ملت، 

کشورمان به پیشرفت هایمان ادامه خواهیم داد.

آگهي مزایده و فراخوان عمومي
 

  اداره کل راه و شهرسازي یزد در نظر دارد: دو واحد آپارتماني درمجتمع 
بهاران واقع درصفائیه بلواردانشگاه ؛ ،دو قطعه زمین باکاربري تجاري واقع در 
شاهدیه گردفرامرز بلوارسعادت بعد ازکوچه محبت ؛ دو قطعه زمین با کاربري 
تجاري واقع درامام شهر خیابان فرهنگ به صورت نقد ویک قطعه زمین با 

کاربری کارگاهي واقع درزارچ به صورت اجاره 3 ساله ؛ یک قطعه زمین با کاربری گردشگري واقع درشهرستان تفت وفق 
ماده 22 الحاق موادي به قانون تنظیم بخشي ازمقررات مالي دولت و یک قطعه باکاربري درماني  واقع درمهریز مزویرآباد و یک قطعه زمین باکاربري 
مهدکودك واقع درپشت صداوسیما دراجراي ماده 100قانون تنظیم به صورت 25 درصدنقد ومابقي اقساط 5 ساله به شرح جدول ذیل از طریق مزایده 
و فراخوان واگذار نماید، بدینوسیله از کلیه دارندگان مجوز دعوت بعمل مي آید جهت دریافت مدارك ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار دومین آگهي 
نسبت به دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1397/11/24 لغایت 1397/12/3 و نسبت به تحویل اسناد به سامانه ازتاریخ 97/12/4 لغایت 97/12/13 از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد) اقدام نمایند. براي کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اینترنتي http://iets.mporg.ir و همچنین سایت 
اینترنتي اداره کل www.yazdrud.ir  مراجعه نمایید. 3(تاریخ و مهلت تحویل اسناد: مزایده گر باید پس از دریافت اسناد مزایده و تکمیل آنها حداکثر 
طبق زمانهاي اعالم شده در جدول باال از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.بدیهي است ارائه اصل ضمانتنامه سپرده  )پاکت الف( به صورت دستي نیز  به 
دبیرخانه حراست اداره کل به نشاني: یزد-خیابان کاشاني خیابان مسکن وشهرسازي اداره کل راه وشهرسازي ساختمان شماره 2 ضروري مي باشد. پاکات 
پیشنهاد طبق جدول باال در جلسه کمیسیون مزایده در محل ساختمان شماره دو اداره کل راه و شهرسازي استان یزد واقع در خ مسکن وشهرسازي ، باز 
و خوانده مي شود. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهادمزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه 1397/11/24 مي باشد. اطالعات 

تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: دفترمرکزي تهران:   02141934  -  دفتر ثبت نام استان :03536272658 
 اداره ارتباطات واطالع رساني اداره کل راه و شهرسازي یزد

 آگهی حصر وراثت
اختالف  حل  شورای  اول  1/696/97شعبه  کالسه  پروند  حکایت  به 
گواهی حصر  درخواست صدور  دلبرمرادی  خانم  جوانرود  شهرستان 
وراثت را نموده است. و بیان داشته شادروان قادرمرادیدر تاریخ76/5/21 

در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.دلبرمرادیزایچه: 342-27/12/3 کدملی: 5959525445

2.فاطمه حق نیازایچه: 718-1301 کدملی: 5959528904
3.معصومه مرادی زایچه: 363-1335 کدملی:59595256508

4.خاورمرادی  زایچه: 589-1324 کدملی: 5959527510
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ 
نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این 
یا وصیت نامه ای  اعتراضی  را صادر و هر گونه  صورت شورا گواهی 
جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  سینا زمان پور دارای شناسنامه شماره   2790384347 بشرح دادخواست به کالسه 972252/
داده که شادروان  توضیح  نموده  و چنین  دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت  این  ش3     
غالمحسین زمان پور بشناسنامه  43229 در تاریخ 97/11/1 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   سینا زمان پور فرزند   غالمحسین   –ش ش   2790384347 
خوی –پسر متوفی/2-  ساالر  زمان پور فرزند  غالمحسین -ش  ش      2803412276خوی-پسر 
متوفی/3-  سکینه طلعتی نژاد فرزند  ابراهیم   -ش  ش  47    –خوی-همسر متوفی/ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

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

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی ال ایکس آی به شماره موتور 2053846 و 
شماره شاسی S1412286150219 و شماره پالک ایران 82-666ه18 مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز و سندکمپانی ماشین سواری سایپا 131SE مدل 1395 به شماره شهربانی 82-
 NAS411100G1201229 و شماره شاسی M13 / 5567542 352ج36 و شماره موتور

به نام مهدی ادبی فیروز جاه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پراید مدل 1386 به رنگ مشکی روغنی و شماره انتظامی ایران 
72-487ج63 به شماره موتور 1785008 و شماره شاسی S1412285996411 به نام 

اسماعیل نعمتیان سوته مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

مفقودی
بدینوسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( و کارت یک دستگاه 
تراکتور-داخلی-مدل دو دیفرانسیل ITM399  تعدا سیلندر:6 مدل: 1392به  شماره 
نام  به   N3HKTAA5DDHN21433 شاسی  شماره  و   YAW0720B موتور 

کرمانشاهناصرمرادی جورآبادی مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد.

آگهی استخدام
نیازمند یک نفر خانم با مدرک کارشناسی مددکاراجتماعی جهت کار در کلینیک مددکاری فردای بهتر 

در شهرستان جوانرود می باشیم.ساعات کاری 8 الی 14
شماره تماس 09182214877 مرادی

 نوبت اول

عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس گفت:منوط 
کردن اجرای این کانال به موضوعاتی که در برجام نیامده است، 
خالف قواعد بین المللی است و جمهوری اسالمی ایران به هیچ 

وجه شروط را نمی پذیرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سیدحسین نقوی حسینی درباره 
ثبت کانال ارتباطی »اینستکس« اظهار داشت: اقدام سه کشور 
اروپایی عضو برجام برای ثبت این کانال ارتباطی گام مهم و 
الزمی بود اما هنوز این موضوع عملیاتی نشده محدودیت های 
آن اعالم شده است.وی با اشاره به اظهاراتی مبنی بر اینکه 
ایران است،  به تصویب FATF در  این کانال منوط  اجرای 
گفت: منوط کردن اجرای این کانال به مواردی خارج از برجام 
برخالف تعهدات بین المللی است، چرا که اروپا باید این کانال 
ارتباطی را برای اجرای الزامات و تعهدات خود در قبال برجام 
عملیاتی کند.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس تصریح کرد: برخی از مقامات اروپا اجرای این کانال را 
منوط به تصویب  FATF یا مذاکره پیرامون مواردی چون 
مذاکره موشکی کرده اند که این مسائل ارتباطی به برجام 
ایران  اسالمی  جمهوری  کرد:  تاکید  حسینی  ندارد.نقوی 

صراحتاً بر مبنای استراتژی های خود اعالم کرده است که به 
هیچ وجه هیچ نوع مذاکره ای درباره حوزه موشکی نخواهیم 
داشت.وی تصریح کرد: ایران به هیچ وجه در حوزه موشکی با 
هیچ احدی مذاکره نخواهد کرد و مسئوالن دستگاه دیپلماسی 
ما  در هیچ جلسه ای که قرار باشد پیرامون موضوع موشکی 
ایران برگزار شود، حضور نخواهد یافت و حتما جلسه را ترک 
خواهند کرد.نقوی حسینی بیان کرد: منوط کردن اجرای این 
کانال به موضوعاتی که در برجام نیامده است، خالف قواعد 
بین المللی است و جمهوری اسالمی ایران به هیچ وجه شروط 
را نمی پذیرد.وی با اشاره به اینکه محدودیت هایی که برای 
اجرای این کانال اعالم شده انجام تعهدات برجامی محسوب 
نمی شود، خاطرنشان کرد: البته ثبت و اعالم این کانال گام 
مهمی است که اروپایی برداشتند و امیدواریم که این گام با 

همان شفافیتی که در برجام وجود دارد تا انتها ادامه یابد.

وزیر دفاع: برای ارتقای توان 
دفاعی هراسی نداریم

نقوی حسینی: ایران به هیچ وجه شروط اروپا برای INSTEX را نمی پذیرد
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مشتریان ویژه مخابرات منطقه 
گلستان تقدیر شدند

سلیمانی- گلستان: شهمرادی مدیر مخابرات منطقه 
گلستان ازطریق ویدئو کنفرانس به طورهمزمان در 
سطح استان  ازمشتریان ویژه ADSL مخابرات 

منطقه گلستان تقدیر وتشکر نمود .  
غالمعلی شهمرادی که در جمع مدیران و مسئوالن 
مخابرات و مشتریان  ویژه اینترنت پرسرعت استان 
سخن میگفت اظهارداشت: زندگی انسان ها وابسته 
به فناوری اطالعات است و مردم امروز با استفاده 
از فناوری اطالعات بیشتر امورات خود را پیش 
می برند. وی افزود: تلفن و ارتباطات در زندگی 
خدمات  بیشتر  امروزه  و  است  نقش آفرین  مردم 
دستگاه های اجرایی به صورت الکترونیکی به مردم 
استان ارائه می شود و همه این زیرساخت ها توسط 

شرکت مخابرات مهیا شده است.
دیگر  از  را  مشتری  صدای  کمیته  شهمرادی     
اقدامات مخابرات منطقه گلستان جهت رفاه حال 
نقطه  کمیته  این  در  کرد وگفت:  عنوان  مشتریان 
نظرات مشتریان وشکایات وگله مندی  آنان مورد 
بررسی قرارمی گیرد. وی با بیان این مطلب که استان 
گلستان جزو استان های پیشرو در مصرف اینترنت 
است و میزان مصرف اینترنت استان  از متوسط 
اینترنت  مصرف  شاخص  است  باالتر  کشوری 
دریافت  و  یافتگی  توسعه  شاخص  را  جهان  در 
اطالعات علمی وتوانمند سازی دانش مردم  اعالم 
کرد.  وی زندگی بیش از 50 درصد مردم استان در 
روستا  وتعدد شرکت های دانش بنیان در استان  را  
نشان دهنده وجود مردمی باسواد در استان  گلستان 
دانست .  مدیر مخابرات منطقه گلستان ادامه داد : 
اکنون بیش از 90 درصد روستاهای استان گلستان 
از ارتباط برخوردار هستند و 975 روستای استان 

گلستان از اینترنت پرسرعت بهره مند شده اند.
از  برخی  اینکه  وجود  با  هم اکنون  گفت:  وی 
روستاهای استان در نقاط صعب العبور قرار دارند، 
اکنون همه روستاهای استان دارای ارتباط هستند و 

این خدمات برای همه مشترکان مهیا شده است.
توسعه های  گلستان  استان  در   : افزود  شهمرادی 
خوبی در بخش های مخابراتی داشته ایم و 740 هزار 
پورت تلفن و 620 هزار مشترک  دارای تلفن ثابت  
می باشند ،اکنون بیش از 1100 تکنولوژی 3G  و 
4G در استان مهیا شده و در راستای ارتقاء کیفیت 
شبکه هم اقدامات خوبی در استان انجام شده است.
وی گفت :997 روستای استان گلستان دارای ارتباط 
خانگی هستند و خوشبختانه در انتخابات گذشته، 
در 99,5 درصد از روستاهای استان امکان برگزاری 

انتخابات الکترونیک وجود داشت.

خبر

مدیرعامل شرکت گاز مازندران:

خط لوله انتقال گاز در کجور تعویض می شود

ساری - سامان علیزاده: مدیرعامل شرکت گاز مازندران در نشست 
خبری که به مناسبت دهه مبارکه فجر انجام  شد  با بیان اینکه در دهه فجر 
گازرسانی به 105 روستا آماده افتتاح داریم، گفت: 148 میلیارد تومان برای 
این پروژه ها پیش بینی شده که تاکنون 106 میلیارد هزینه کردیم که با این 

پروژه ها 7 هزار خانوار از نعمت گاز برخوردار می شوند.
به گفته احمدپور گازرسانی به 105 روستای مازندران در دهه فجرانجام  
خواهد گرفت. مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به اختالل در انتقال 
سیلندرهای گاز به منطقه کوهستانی کجور گفت: خط لوله انتقال گاز در 
کجور تعویض می شود. جعفر احمدپور  در این نشست خبری اظهار 
کرد: در 40 سال قبل اصال بحث گاز و گازرسانی وجود نداشته و ما از 
نقطه صفر شروع کردیم. وی با بیان اینکه هم اکنون 55 شهر از 58 شهر 
استان مازندران گازدار هستند، افزود: سه شهر آالشت، بلده و گزنک باقی 
مانده که آالشت تا پایان فصل بهار گازدار شده، بلده قبل از عید کلنگ 
زنی می شود و برای گزنک هم پروژه با شرکت مهندسی توسعه امضا 
شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران ادامه داد: دولت عزم 
خود را جرم کرده تا گازرسانی به همه روستاهای باالی 20 خانوار استان 
انجام شود. این مسؤول با بیان اینکه در دهه فجر گازرسانی به 105 روستا 
آماده افتتاح داریم، خاطر نشان کرد: 148 میلیارد تومان برای این پروژه ها 
پیش بینی شده که تاکنون 106 میلیارد هزینه کردیم که با این پروژه ها 7 

هزار خانوار از نعمت گاز برخوردار می شوند.
 احمدپور با اشاره به اینکه تا به امروز 2 هزار و 20 روستای گازدار در 
استان داریم، بیان کرد: 3 هزار و 619 در استان وجود دارد که 2 هزار و 
893 روستا قابلیت گازرسانی دارند، 448 روستا در دست اجرا و 425 
روستا نیز در دست مطالعه است. وی با بیان اینکه 92 درصد روستاها 
در استان گازدار هستند، یاد آور شد: 7/99 درصد شهرهای استان گازدار 

هستند، حدود 154 میلیارد تومان بدهی داشتیم که پرداخت کردیم.
 مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران با اشاره به اینکه تحریم ها بسیار 
اذیتمان کرد، ادامه داد: با افزایش دالر، قیمت لوله ها باال رفت و حتی 
پروژه ها به چهار برابر رسید که مجبور به خاتمه برخی از پیمان ها شدیم 

و پیمان جدید بستیم که این امر هم زمانبر بوده است.
 این مدیر ارشد شرکت گاز بدهی از دستگاه های دولتی، غیردولتی، صنعتی 
و خانگی را 167 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: تعداد مشترکان گاز، 
یک میلیون و 370 هزار مشترک در استان مازندران است که قبوض آنی 

گاز در حال اجرا است و در مرکز استان به زودی انجام می شود.

خبر

بیست و دومین نشست مطبوعاتی تدبیر دولت، امید 
ملت با حضور اهالی رسانه خبر شهرستان شهریار 
در  شهریار  شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس  با 

فرمانداری شهریار برگزار شد. 
به گزارش زمان و به نقل از روابط عمومی فرمانداری 
شهرستان شهریار؛ به مناسبت چهلمین سالگرد انقالب 
با شکوه اسالمی ایران و دهه مبارکه فجر و در ادامه 
امید  دولت،  تدبیر  مطبوعاتی  نشست های  سلسله 
ملت در شهرستان شهریار، با برنامه ریزی فرمانداری 
شهرستان شهریار، بیست و دومین نشست مطبوعاتی 
تدبیر دولت، امید ملت با حضور خبرنگاران و اصحاب 
رسانه شهرستان شهریار، مهندس طاهری فرماندار 
شهرستان شهریار و صادق زاده مشاور فرماندار و مدیر 
روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار در محل 

سالن جلسات فرمانداری شهریار برگزار شد.
بنا بر این گزارش؛ در ابتدای این نشست صادق زاده 
مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار با 
ارائه گزارشی از برگزاری نشست مطبوعاتی تدبیر 
دولت، امید ملت در ادارات و شهرداری های شهرستان 
شهریار و بیان توضیحاتی در رابطه با جشنواره رسانه 
ای تدبیر دولت، امید ملت که تقدیر و تشکر از فعالیت 
خبرنگاران و اصحاب رسانه حاضر در این نشست 
ها می باشد و تقدیر از فرماندار شهرستان شهریار به 
منظور حمایت از این سلسله نشست ها که به مناسبت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی میباشد در 
راستای تسهیل در بیان دستاوردهای ادارات و دستگاه 

های شهرستان شهریار و برطرف کردن مشکالت 
بیشتر  و  بهتر  ارتباط  و مسائل موجود و همچنین 
مهندس  ادامه  در  کرد.  عنوان  مدیران  با  خبرنگاران 
طاهری فرماندار شهرستان شهریار با خیر مقدم به 
خبرنگاران و اهالی رسانه شهرستان شهریار و تبریک 
به مناسبت ایام دهه فجر انقالب اسالمی و تسلیت به 
مناسبت ایام فاطمیه، با استقبال از ایده برگزاری این 
نشست ها و تقدیر از فعالیت های انجام شده گفت: 
در این جلسات برنامه های این دهه تدوین شد و 
تمام ادارات باید دستاوردها و فعالیت های خود را 
به نمایش بگذارند که با نمایشگاه دستاوردهای چهل 
ساله انقالب همسو شده است و همچنین افتتاحیه ها 

و کلنگ زنی های مختلف در سطح شهرستان برنامه 
برنامه های محوری  برگزاری  با  ایم و  ریزی کرده 
عمومی شهرستان و لذا هر شهر برنامه های متنوع 
محوری دارد که ما هر روز را به یک شهر اختصاص 
داده ایم که در برنامه ها و پروژه های آنها شرکت داشته 
باشیم. مهندس طاهری با ارائه آمار و گزارشی از پروژه 
های در دست اقدام قابل افتتاح و کلنگ زنی در ایام 
دهه فجر تشریح کرد: 139 پروژه در دست اقدام داریم 
که 109 پروژه افتتاح و 30 پروژه کلنگ زنی در برنامه 
داریم که اعتبار ریالی کل آنها حدود 336 میلیارد تومان 
است و البته پروژه های سرمایه گذاری خصوصی نیز 
اعتباری بالغ بر 775 میلیارد تومان دارد که توسعه گر ها 

در شهرستان داشته اند و لذا ما 11 پروژه آموزشی، 22 
پروژه خدماتی، 19 پروژه ورزشی، 6 پروژه بهداشت 
و درمان، 17 پروژه پارک و فضای سبز، 10 پروژه 
فرهنگی، 22 پروژه راه و ترابری، 8 پروژه اداری، 13 
پروژه کشاورزی، 6 پروژه آب و فاضالب، 4 پروژه 
صنعتی و 1 پروژه تجاری قابل افتتاح داریم. فرماندار 
شهرستان شهریار با تشریح نمودن پروژه های شاخص 
شهرستان شهریار از تعداد پروژه های قابل افتتاح در 
دهه فجر که در نظر گرفته شده است در ادامه بیان 
داشت: تعداد پروژه های قابل قبولی در دست اقدام 
داریم که 60 درصد مبالغ آنها از ارزش افزوده میباشد 
که در راستای خدمت به مردم استفاده شده است و به 
عنوان مثال شهرهای فردوسیه و صبا شهر که سالها 
پروژه ای برای افتتاح نداشته اند امسال پروژه های 
خوبی برای افتتاح و کلنگ زنی دارند اما ما از اعتبارات 
پروژه های در نظر گرفته شده که در شان شهرستان 
و چهل سالگی انقالب باشد رضایت نداریم که البته 
برای سال آینده پروژه های بهتر و شاخصی در برنامه 
ریزی داریم. وی با ابراز این موضوع که پروژه های 
شاخص و بزرگی از امسال برای سال آینده در دست 
برنامه ریزی داریم که میتوان با دعوت مقامات عالی 
کشوری به منظور افتتاح همراه شود، گفت: پاالیشگاه 
شیر کاله که کلنگ اجرایی این پروژه برای اولین بار در 
کشور زده شده  و تعدادی از دستگاه های مورد نیاز 
آن خریداری شده است و اشتغال بسیار خوبی را ایجاد 

میکند که در سال آینده افتتاح خواهد شد.

به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد؛

بیست و دومین نشست مطبوعاتی تدبیر دولت، امید ملت در شهرستان شهریار

آگهی دادنامه
تنظیم:1397/9/27-شماره  دادنامه:9709976959200793-تاریخ  شماره 
شعبه:970252-پرونده  بایگانی  9709986959200247-شماره  پرونده: 
اهواز)334سابق( اختالف  حل  شعبه35شورای  کالسه:9709986959200247 
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.  2-خانم گل افروزصالحانی فرزندسیف 
خیابان24ارشادپالک6.خواسته:مطالبه وجه  نفت  نشانی خوزستان-اهوازکوی  به  اله 
آقای  مهراقتصادباوکالت  بانک  دادخواست  خصوص  شورا:در  قاضی  چک.رای 
اله2-حسین االسوندامامی  افروزصالحانی فرزند سیف  وحیدحقیقی بطرفیت1-گل 
شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  تضامنی  نحوه  به  مطالبه  فرزندیادگاربخواسته 
دادرسی  مبلغ70/000/000ریال،وهزینه  به  کارگران  رفاه  بانک  سریال212245عهده 
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 مورخ97/9/26علیرغم 
نکردند،علیهذادعوی  خودارائه  ذمه  بربرائت  حضورپیدانکردندودلیلی  قانونی  ابالغ 
استصحاب  قاعده  به  شوراباتوجه  وقاضی  تشخیص  برصحت  رامحمول  مطروحه 
مستدابندالف ماده9قانون شورای حل اختالف مصوب1394ومواد249و310و313قانون 
تجارت و مواد198و515و519قانون آیین دادرسی درامورمدنی وماده واحده استفساریه 
تبصره الحاقی ماده2 قانون اصالح موادی ازقانون صدورچک مصوب مجمع تشخیص 
مصلح نظام خواندگان رابه صورت متضامنابه پرداخت مبلغ70/000/000ریال بابت 
اصل خواسته ومبلغ1/275/000ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ2/700/000ریال بابت 
حق الوکاله وکیل درحق خواهان محکوم می نماید،ومحکومیت خوانده اول رابعنوان 
صادرکننده چک به پرداخت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک96/3/2تازمان 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 وظرف20روزپس  رای صادره  نماید.  می  قراررددعوی صادرواعالم 
ابالغ قابل واخواهی دراین شوراوسپس ظرف20روز پس ازانقضای مهلت واخواهی 

قابل تجدیدنظردردادگاه محترم عمومی حقوقی اهوازمی باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع دواهواز-امین ظهیار

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 139760318020002208 -97/8/6 هیات  اول موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای  
محمد رضا حسن زاده  نودهی فرزند احمد قلی  بشماره  شناسنامه  180 صادره  از 
بابلسر و کد ملی 4989475968 بصورت  ششدانگ  یک باب خانه  و محوطه به 
مساحت 365/70  متر مربع  پالک 3052 فرعی از 142 اصلی  مفروز  و مجزی  شده  
از قسمتی از قطعه 113  تفکیکی از اصلی مذکور واقع در قریه نوده بخش  29  گیالن  
خریداری  از مالک  رسمی بنیاد علوی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  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 رابه این  اداره  تسلیم  
و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  

مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1001- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/30

متن آگهی
زیور  مرحوم  فوت  به  توجه  با  این شعبه  پرونده کالسه 9709986655800450  در 
سپهوندی بوده توسط بیگزاده وفائی ساالری درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر 
ترکه صادر گردیده و برای 1397/12/22 راس ساعت 10 صبح وقت تحریر ترکه تعیین 
شده است لذا بدینوسیله به تمامی ورثه متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی و بستانکاران 
از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد ابالغ 
می شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره ( شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل 

استان لرستان جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شوند . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 
شهرستان خرم آباد –خدیجه ترکارانی . 

برگ اجرائیه 
 محکوم له بانک سینا به نمایندگی محمدرضا باالئی به وکالت اقای جعفرصادق دادگر  
به نشانی خوی –خوی خ امام کوچه نواله خان .مجتمع نواله خان  طبقه  4 واحد 
11  محکوم علیها نام: 1- جواد 2- عادل 1 نام خانوادگی - ابراهیمی 2- غنی یارلو 
فرزند 1- علی اصغر 2- هاشم   شغل دو دو ازاد  ادرس: 1- خوی- بلوار 15 خرداد 
–کوچه جهادگران 2 بن بست اول پالک 19 2- خوی –بلوار مطهری –روبروی 
حمیدیه –غذا خوری عادل   بموجب دادنامه شماره  2393    مورخه 96/8/16  
شورا ی حل اختالف  شعبه سوم   که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید 
نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است محکوم علیها محکوم به  پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال معادل حروفی صدمیلیون ریال  بابت اصل خواسته با احتساب 
هزینه دادرسی  به مبلغ 1/350/000 ریال  وخسارت   تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک  برابر نرخ تورم تا یوم الوصول و حق الوکاله وکیل در حق  محکوم له گردیده 

اند ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده  محکوم علیه  می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی  - فرهادپور

برگ اجرائیه 
 محکوم له بانک تجارت  به نمایندگی ابراهیم مقدم نودهی به وکالت اقای جعفرصادق 
دادگر  به نشانی خوی –خوی خ امام کوچه نواله خان .مجتمع نواله خان  طبقه  4 
واحد 11  محکوم علیها نام: 1خلیل منظوره فرزند اسماعیل 2- ذکیه مهدی زاده فرزند 
حسین  شغل اولی آزاد 2- خانه دار  ادرس:  مجهول المکان  بموجب دادنامه شماره 
96/ 2107 مورخه 97/2/18 شورا ی حل اختالف  شعبه 7 که وفق دادنامه شماره—
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته  پرداخت 
خسارت ناشی از تاخیر تادیه  طبق شاخص بانک مرکزی از سررسید لغایت اجرای 
حکم و مبلغ1/500/000  ریال  هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی 
در حق محکوم له / ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده  محکوم علیه  می باشد

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه  هفتم  شورای حل اختالف شهرستان خوی  - رحمانی

فراخوان آگهی مناقصه عمومی - مرحله دوم
شهرداری تازه آباد)ثالث باباجانی(به استناد موافقتنامه شماره 204ك1502004طرح های تملک 
دارائی در سال 97 در نظر دارد عملیات اجرای پیاده رو سازی و بهسازی معابر سطح شهر تازه 
آباد را براساس فهرست بهاءابنیه سال 1397 را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای 
رتبه  دارای  و  تعیین صالحیت شده  کلییه شرکتهای  از  بدینوسیله  نماید  واگذار  واجدالشرایط 
بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه مربوطه دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر 
آگهی به مدت 10 روز کاری از تاریخ 97/11/16 لغایت 97/11/29 جهت تحویل اسناد و مدارك به 
واحد امور پیمان و قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند.
سایر شرایط،اطالعات در اسناد مناقصه موجود می باشد.ضمنا متقاضیان جهت شرکت در مزایده 
مبلغی مطابق جدول ذیل را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا 
فیش واریزی به شماره حساب 2171143690002 نزد بانک ملی به نام ذیحسابی شهرداری تازه 

آباد واریز نمایند.
مشخصات پروژه:

سایر شرایط:
1-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

2-شهرداری تازه آباد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
شهرداری تازه آباد)ثالث باباجانی(

ردیف

1

شرح عملیات

عملیات اجرای 
پیاده رو سازی 
و بهسازی معابر 
سطح شهر تازه 

آباد

محل اعتبار

از محل حوادث 
غیر مترقبه ماده 

12

اعتبار تخصیصی 
)میلیون ریال(
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توضیحات
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بهسازی 

معابر 
سطح شهر 
تازه آباد 
بر اساس 
فهرست 
بهاءابنیه 
سال 97

بازدید معاون سازمان مدیریت بحران کشور از 
ستاد مدیریت بحران آبفای البرز

 ،HSE تخصصی  افتتاح»مرکز  با  همزمان 
البرز  بحران«مرکز  ومدیریت  غیرعامل  پدافند 
صنعت  وکاربردی  علمی  آموزش  موسسه 
سازمان  ومقابله  آمادگی  امور  وبرق،معاون  آب 
مدیریت بحران کشور ومعاون تحقیقات ومنابع 
بحران  مدیریت  ستاد  از  نیرو  وزارت  انسانی 

وپدافند غیرعامل کشور بازدید کردند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی آبفای 
البرز، مهندس کامران کارور مدیر دفتر مدیریت 
درحاشیه  البرز  آبفای  غیرعامل  وپدافند  بحران 
بازدید علی اکبر مهاجری معاون تحقیقات ومنابع 
انسانی وزارت نیرو ومرتضی اکبرپورمعاون امور 
بحران کشور  مدیریت  ومقابله سازمان  آمادگی 
غیرعامل  وپدافند  بحران  مدیریت  ساختمان  از 
حمایت  با  که  مطلب  این  بابیان  البرز  آبفای 
وجدیت ویژه ی مدیرعامل آبفای البرز،ساختمان 

وتجهیزات مستقلی برای مدیریت بحران درآبفای 
البرز تشکیل شده است وآبفا بعنوان اولین دستگاه 
به  اجرایی وخدمات رسان درسال 96 مبادرت 
از  ساختمان  افزود:این  نموده،  کار  این  انجام 
بخش های مختلف ستاد بحران همچون :اتاق 
نقشه وبایگانی اسناد، سالن جلسات،آسایشگاه، 
انبارهای مختلف تجهیزات متنوع وکاربردی و...

تشکیل شده است.
بنابراین گزارش،آقایان مهاجری واکبرپورضمن 
تجهیزات  از  آبفا،  کردن،اقدامات  ارزیابی  مثبت 
بازدید  بحران  مدیریت  ساختمان  وامکانات 
انجام  بازدید  افزاید:  می  گزارش  این  کردند. 
شده از آبفای البرز همزمان وپس از افتتاح مرکز 
ومدیریت  غیرعامل  پدافند   HSE تخصصی 
بحران موسسه آموزش علمی– کاربردی صنعت 

آب وبرق البرز درمهرشهر انجام شد.

 بهره برداری از 16 پروژه آموزشی
 در دهه فجر

نوسازی،توسعه  مدیرکل  رشت:  منکویی- 
پروژه   16 افتتاح  از  گیالن  مدارس  تجهیز  و 
آموزشی همزمان با ایام ا... دهه فجر در گیالن 

خبر داد.
نوسازی  محترم  کل  مدیر  دقیق  مهندس   
مدارس استان گیالن از بهره برداری 16پروژه 
آموزشی و20پروژه استاندارد سازی گرمایشی 
و 12 پروژه آسفالت محوطه مدرسه همزمان با 
چهلمین دهه فجر انقالب اسالمی خبر داد. وی 
ضمن گرامیداشت، یاد و خاطره امام عزیز  و 
شهدای گرانقدرافزود:عزت ملت ایران مرهون 
رهبری عالمانه معمار کبیر انقالب و فداکاریهای 
مجاهدت  شهدا،  و  ایران،ایثار  ملت  دالورانه 
ایثارگران و خانواده های معظم آنان است. مدیر 
کل نوسازی مدارس استان تصریح نمود:تقارن 
دهه فجرامسال با ایام فاطمیه)س(فرصتی برای 

بیان معارف و سیره فاطمی و تشریح دستاورده 
های انقالب اسالمی  است. وی ضمن تبریک 
انقالب  پیروزی شکوھمند  فرارسیدن سالگرد 
مبارک  دهه  اهلل  ایام  نمود:  تصریح  اسالمی 
فجر فرصت مناسبی برای تبیین اصل انقالب 
و آشنایی نسل جوان با دستاوردهای ارزشمند 
آن است. وی با اشاره به دستاوردهای انقالب 
اسالمی در عرصه های مختلف گفت: انقالب 
در  آن  تأثیرگذاری  و  آفرین  عزت  اسالمی، 
جهان بی نظیر است. مدیرکل نوسازی، توسعه 
گفتگویش  ادامه  در  گیالن  مدارس  تجهیز  و 
با اشاره به پروژه های افتتاحی استان در دهه 
آموزشی  پروژه  افزود: 16  امسال  مبارک فجر 
با اعتبار بیش از90 میلیارد ریال در شهرستان 
های استان در دهه مبارک فجر به بهره برداری 

می رسند. 
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۵۰درصد علت ناباروری مربوط به مردان است

رئیس سومین کنگره سالمت مردان با اشاره به اینکه 50 درصد علت ناباروری 
مربوط به مردان است،  گفت: که علی رغم دو دهه ارائه روش های جدید درمان 
ناباروری مردان هنوز در برخی از نقاط کشور نگاه غلط به ناباروری داشته و 

گمان می کنند فقط زنان مقصر در ناباروری هستند.
 به گزارش پیام زمان ،دکتر سید جلیل حسینی رئیس سومین کنگره سالمت 
مردان و یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و سالمت مردان، 
اظهار داشت: سالمت مردان از 14 سال پیش توجه به آن آغاز شده و همچنان 
بحث ارتقاء سالمت مردان در دستور کار قرار دارد. چرا که بار بیماری ها و 
مخاطرات ناشی از آن عمدتا در طبقه مردان قرار دارد. وی افزود: توجه و 
نگاه جامع به سالمت مردان، وظایف دولت و وزارت بهداشت و واحدهای 
مختلف نظارتی و دانشگاهی از جمله محورهای این کنگره است که در 

پنل های مختلف مورد بحث  و گفت وگو قرار می گیرد.
حسینی افزود: ناباروری مردان موضوع دوم مورد بحث در این کنگره توسط 
اساتید و صاحب نظران برجسته بود چرا که علی رغم دو دهه ارائه روش های 
جدید درمان ناباروری مردان هنوز در برخی از نقاط کشور نگاه غلط به 
ناباروری داشته و گمان می کنند فقط زنان مقصر در ناباروری هستند در 
صورتی که 50 درصد از ناباروری به لحاظ علمی به مردان بازمی گردد. وی از 
رسانه ها خواست به موضوع ناباروری مردان بپردازند و اعالم کنند که مردان 
باید برای رفع این مشکل از مشاوره پزشکی ویزیت و درمان الزم بهره مند 
شوند.رئیس سومین کنگره سالمت مردان خاطرنشان کرد: بارها مشاهده شده 
که علی رغم نداشتن نطفه در مرد یا ضعیف بودن آن زن چندین بار به پزشک 

مراجعه کرده در حالی که مشکل از جانب مرد بوده است.
حسینی بیان داشت: موضوع سرطان های شایع در مردان از جمله پروستات، 
مثانه، ریه و کبد از دیگر موضوعات مورد بحث در این کنگره بوده و با توجه 
به آنها می توان در جهت پیشگیری از این بیماری ها در میان مردم و کاهش 

تحمیل هزینه های اقتصادی اقدام کرد.

 اعطای تسهیالت »بیمه ای« به رانندگان 
حمل و نقل عمومی

 مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور از انعقاد تفاهم نامه ای فی 
مابین اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور، بانک قرض الحسنه مهر و بیمه دانا 
به منظور ساماندهی بیمه تکمیل درمان و شخص ثالث رانندگان حمل و 
نقل عمومی خبر داد. مرتضی ضامنی ، با بیان اینکه در کمک های حمایتی 
به رانندگان، عرضه الستیک با نرخ مصوب دولتی را عملیاتی کردیم به ایسنا 
گفت: در حوزه های دیگر مانند بیمه و معیشت رانندگان نیازمندی ها را احصاء 
کرده ایم. وی ادامه داد: متأسفانه رانندگان حمل و نقل عمومی از بیمه تکمیل 
درمان برخوردار نیستند زیرا این بیمه گروهی است و یک نفر باید متولی 
این موضوع شود. همچنین سایر بیمه نامه های مورد نیاز رانندگان مانند بیمه 
شخص ثالث نیز بایستی هرساله برای خودرو تهیه شود. مدیرعامل اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری کشور افزود: به سبب ساماندهی این موضوعات، امروز 
تفاهم نامه ای میان اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور، بانک قرض الحسنه 
مهر و بیمه دانا منعقد خواهد شد که طی آن راننده برای یکبار به بانک قرض 
الحسنه مهر مراجعه خواهد کرد و گشایش اعتباری برای آن صورت می گیرد و 
می تواند از بیمه های تکمیل درمان و شخص ثالث و یا سایر بیمه های اختیاری 

تا سقف 3میلیون تومان استفاده کند.

خبر

فلسفه حکومت ما حکومت الهی است

معاون پرورشی آموزش و پرورش در آیین گشایش 
نمایشگاه های دانش آموزی مدرسه انقالب بر اهمیت 

فعالیت های دانش آموزی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسالمی 
مدرسه  دانش آموزی  نمایشگاه های  آموزان،  دانش 
انقالب با حضور علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و 
فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در آیین گشایشی 
که در مدرسه شاهد پسرانه جالل آل احمد تهران 

برگزار شد کار خود را آغاز کردند.
علیرضا کاظمی در این مراسم گفت: »زمانی که انسان 
حس مسئولیت پذیری دانش آموزان شرکت کننده در 
آینده کشور  به  را مشاهده می کند  نمایشگاه ها  این 
امیدوار می شود و به فلسفه کالم مقام معظم رهبری که 
می فرمایند بچه های امروز آماده تر از همه برای دفاع از 

آرمان ها هستند، پی می برد.«
وی گفت: » ارزش این فعالیت ها برای بچه ها از صدها 
کالس درس بیشتر است. ما خودمان دست پرورده این 
فعالیت ها هستیم و حضور دانش آموزان در تشکل ها 
و فعالیت های دانش آموزی تاثیر شگرفی در مسئولیت 

پذیری و کسب تجربه نوجوانان خواهد داشت.«
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
ارزشمندی  فرصت های  فجر  دهه  ایام  »در  گفت: 
وجود دارد که قدردان گذشته پرافتخار و پررنج خود 
باشیم. برای این کشور زحمت ها کشیده شده است و 
سرمایه های ارزشمندی در این راه قربانی شدند لذا 
بازبینی این خاطرات مسیر را برایمان روشن می کند.«

وی بر توجه به راز و رمزهای موفقیت و سربلندی 
»پیروزی  داد:  ادامه  و  کرد  تأکید  انقالب  و  نظام 
انقالب اسالمی چند محور داشت. یکی از بزرگترین 
نگاه  با  که  است  رهبری  وجود  نظام  نعمت های 
هوشمندانه و بصیرت کشور را از پیچ و خم های متعدد 
عبور داده اند. وحدت و هم چنین ایمان مردم نیز بسیار 
مهم هستند. فلسفه حکومت ما حکومت الهی است 
و دشمن در صدد خدشه وارد کردن به این 3 رکن 
رکین است. بزرگترین استراتژی دشمن برای براندازی 
نظام، نفوذ در افکار، اندیشه و باورها است که منجر به 

تغییر رفتار شود.«
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش 
ساختن  سربلندی  و  موفقیت  »راه  گفت:  پایان  در 
خودمان است تا در قبال نفوذها ایمن باشیم.« هم چنین 
حسین تاریخی، دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی 
برنامه مدرسه  آیین گفت: »در  این  دانش آموزان در 
انقالب دانش آموزان نسل پنجم انقالب با اینکه زمانه 
انقالب را به چشم ندیده اند و در آن زمان حضور 
نداشته اند، در این زمانه و شرایط انقالب را روایت 

می کنند.«

خبر

 سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی کشور ضمن 
ارائه گزارشی از وضعیت سوادآموزی طی 40 سال 
اخیر پس از پیروزی انقالب اسالمی به پرسش های 
مختلف خبرنگاران پیرامون وضعیت بیسوادی، نحوه 
بکارگیری نیروهای نهضتی، پاداش باسوادی و ... 
پاسخ داد.وزارت آموزش و پرورش اقدام به برگزاری 
سلسله نشست های خبری در دهه مبارک فجر در باغ 

موزه دفاع مقدس کرده است.
شاپور محمدزاده در این نشست خبری با بیان اینکه 
انقالب اسالمی 40 سال گذشته با رهبری پیامبرگونه 
امام )ره( به پیروزی رسید گفت: امام این انقالب را 

تعبیر به معجزه قرن و انفجار نور می کند.
برای  فرصت  بهترین  فجر  دهه  ایام  افزود:  وی 
زمینه ها  تمامی  در  است.  نظام  دستاوردهای  بیان 
سازمان  داشته ایم.سرپرست  خوبی  دستاوردهای 
نهضت سوادآموزی با اشاره به اینکه ایران رتبه 52 
به لحاظ علمی را در جهان برخوردار بود که اکنون 
به رتبه 16 رسیده است و در تولید علم رتبه 11 
جهان را داریم اظهار کرد: یک سال بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی و در دی 58 با فرمان امام نهضت 

سوادآموزی تشکیل شد و منشأ خدماتی شد. قبل از 
پیروزی انقالب 52.5 درصد از جمعیت باالی 6 سال 
که 27 میلیون بود بیسواد بودند. 70 درصد روستاییان، 
83 درصد زنان روستایی از نعمت سواد بی بهره 
بودند.محمدزاده ادامه داد: بعد از انقالب در سال های 
75 نرخ باسوادی ما به 79.5 درصد و در سال 90 به 
84.8 و در سال 95 به 87.6 درصد در جمعیت باالی 

شش سال می رسد. تا سال 95 تقریباً 48 درصد به 
جمعیت باسواد کشور افزوده می شود.

وی با اشاره به آمار بیسوادی مطلق گفت: این نرخ از 
14 میلیون و 200 هزار نفر به 8.8 میلیون نفر می رسد. 
البته جامعه هدف نهضت جمعیت 10 تا 49 سال 
است و در این گروه اکنون تعداد بیسوادان ما دو 
میلیون و 692 هزار نفر است. هرچند ما جمعیت 

باالی 49 سال را فراموش نمی کنیم و برای این گروه 
هم تالش می کنیم برنامه هایی داشته باشیم.

وی ادامه داد: بیش از 360 هزار نفر از این آمار اتباع 
بیگانه هستند. همچنین یک میلیون نفر مرد و یک 
میلیون و 600 هزار نفر زن هستند. سرپرست سازمان 
نهضت سوادآموزی با بیان اینکه نرخ رشد باسوادی 
باالی شش سال 47.5 درصد بوده که در سال 95 به 
87.6 درصد رسیده است گفت: برآورد ما این است 
که برای سال جاری به 88.8 درصد برسد.محمدزاده 
افزود: درصد باسوادی ما برای جمعیت هدف 10 تا 
49 سال تا سال 95 حدود 94.7 درصد بوده است و 
برآورد ما این است به 95.7 برسد.  همچنین بیش از 
75 درصد فعالیت های سوادآموزی به زنان اختصاص 
یافته است. قبل از انقالب اختالف باسوادی بین زنان 
و مردان 23.4 درصد بوده که به 6.4 درصد کاهش 
یافته است.محمدزاده با بیان اینکه کاهش اختالف 
از  قبل  روستایی  و  بین جمعیت شهری  باسوادی 
انقالب 35 درصد بوده که به 12.3 درصد کاهش 
یافته است گفت: 55 درصد فعالیت های نهضت به 

روستاها اختصاص یافته است.

افزایش 48درصدی جمعیت باسواد کشور

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طرح تحول 
نظام سالمت با قوت بیشتر در کشور اجرا می شود.

دکتر »سعید نمکی« در جلسه علنی مجلس به تشریح برنامه 
های پیشنهادی خود برای تصدی مسئولیت وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی پرداخت.
و  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  تبریک  با  وی 
تشکر از نمایندگان مخالفان و موافق اظهارداشت: اولین سوالی 
که در ذهن نمایندگان مطرح است این است که طرح تحول 

نظام سالمت به کجا خواهد رفت. 
سالمت  نظام  تحول  طرح  افزود:  بهداشت  پیشنهادی  وزیر 
توانست مشکالت خاصی را از دوش مردمان این سرزمین 
در  بودجه  و  برنامه  سازمان  در  که  فردی  عنوان  به  بردارد، 
کنار دکتر هاشمی و تیم او، منابع مالی این طرح را هدایت 
و حمایت می کردم و به عنوان معتقد به طرح تحول نظام 

سالمت، به یقین نقاط قوت طرح را پیش خواهم برد. 
نمکی ادامه داد: بسته های مثل حمایت از بیماران در هزینه 
های کمرشکن به خصوص هزینه های بستری، حمایت از 
نقاط  در  طبیب  ماندگاری  العالج،  و صعب  خاص  بیماران 
طرح  این  رد  که  است  دریغی  بی  های  حمایت  از  محروم 

ادامه خواهیم داد. 

طرح تحول نظام سالمت اب قوت 
بیشرت اجرا یم شود

انجام خدمات  دستمزد  بهداشت گفت:  وزارت  درمان  معاون 
شیمی درمانی و رادیوتراپی رایگان شد و بیماران به طور متوسط، 
تنها 15 تا 20 درصد هزینه داروهای شیمی درمانی را پرداخت می 
کنند. قاسم جان بابایی، اظهار  داشت: برنامه های درمان و مراقبت 
بیماران خاص و صعب العالج از جمله خدمات پر هزینه در 
نظام سالمت کشور به شمار می روند، بطوریکه سرانه درمان این 
بیماران به نسبت آحاد جامعه به چندین برابر سرانه سالمت آحاد 
مردم و گاهی بیشتر می رسد. وی افزود: از طرفی این بیماران 
به دلیل مزمن بودن بیماری و غیر قابل عالج بودن آنها همواره 
نیازمند خدمات ویژه درمانی و دارویی بوده و حتی به دلیل هزینه 
های مترتب بر درمان، در صورتی که خانواده ها متحمل این هزینه 

ها باشند، الجرم دچار هزینه های کمرشکن می گردند.
معاون درمان وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که حاکمیت 
ادامه داد: اغلب  بیماران است،  این  از  متعهد به حمایت ویژه 
خدمات مورد نیاز آنان یا به صورت کامال رایگان یا در حد 
رایگان مورد حمایت قرار می گیرد و این خدمات توسط وزارت 

بهداشت و سازمان های بیمه گر پوشش داده می شود.
وی افزود: برای رسیدن به کیفیت زندگی مطلوب، الزم است 
مراقبت های درمانی و پیشگیری از عوارض با نگاهی جامع به 

بیماری خاص انجام شود. 

دسمتزد خدمات شیمی درماین 
رايگان شد

بیان  با  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  قائم مقام 
دستاوردهای چهار دهه اخیر انقالب در حوزه سالمت گفت: 
در اوایل انقالب مرگ های زودرس زیر 50 سال رخ می داد 
که در حال حاضر 52 درصد شهروندان ایران بیش از 70 سال 

زندگی می کنند.
دکتر ایرج حریرچی در آیین تجلیل از پروفسور حسین ملک 
افضلی اردکانی با بیان اینکه در آن دوران نیمی از مردم کشور 
باالی 50 سال زندگی را تجربه نمی کردند، افزود: در دهه 60 
،ساالنه 30 هزار کودک به دلیل اسهال ساده جان خود را از دست 
می دادند.  وی اظهار داشت: در آن زمان افرادی چون دکتر ملک 
افضلی در قدم نخست محلول او. آر. اس )ORS( ترکیبی از 
آب، قند و نمک را تهیه کردند تا کودکان به دلیل کمبود آب در 

بدن فوت نکنند. 
از جمله   )Oral Rehydration Salt (محلول مایع  این 
فرآورده  های خوراکی است در بیماران برای جبران آب و نمک 

از دست رفتهٔ بدن و پیشگیری از دهیدراسیون تجویز می شود. 
او. آر. اس محتوی قند )گلوکز( و الکترولیت )کلرید سدیم و 
پتاسیم( و گاه سیترات است و با توجه به وجود گیرنده های 
خاصی در روده که سدیم و گلوکز را همراه هم به داخل سلول 

وارد می کند در دستگاه گوارش جذب می شود. 

نصف ايراين ها بيش از ٧٠ سال 
عرم یم كند

آگهی حصروراثت
آقای محمدطواف نام پدرخلیفه بشناسنامه403صادره ازبهبهان درخواستی بخواسته 
وری  خورشیدپیله  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
ورثه اش  فوت  دائمی  تاریخ1375/4/8دراقامتگاه  در  ازبهبهان  بشناسنامه628صادره 
عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات فوق2-حلیمه بشناسنامه707بهبهان3-قنبربشناسنامه 
بشناسنامه243بهبهان6- بشناسنامه729بهبهان5-حسین  ازبهبهان4-معصومه  صادره 
بشناسنامه357بهبهان8-  بی  بشناسنامه24929بهبهان7-بی  طواف  اله  فتح 
خاوربشناسنامه24930بهبهان)همگی فرزندان متوفی می باشندوشهرتشان طواف می 
باشد.(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه1تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف)16/927(
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه1

آگهی فقدان سند مالکیت 
مورخ   54835 شماره  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  بروجردی  رمضان  بدری  خانم 
1397/11/14 که به تایید دفتر 21. آمل رسیده طی درخواست شماره 40418/ مورخ 
 93 850994 ب  چاپی  بشماره  مالکیت  سند  اصل  که  داشته  اعالم   .1397/10/29
ششدانگ پالک 2745 فرعی از 41. اصلی واقع در بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان آمل 
که سند مالکیت ذیل ثبت 2767 صفحه 233 جلد 21 بنام بدری بروجردی صادر و 
تسلیم گردیده که در اثر جابجایی مفقود شده و خواهان در خواست سند مالکیت 
المثنی گردیده که مراتب در اجرای ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب 
در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به 
همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقرارت به صدور سند مالکیت 

المثنی بنام مالک خواهد نمود تاریخ انتشار 1397/11/16 
سید محمد حسن روشنایی. رییس ثبت آمل م الف 97/150/6121

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 139760318020002358 -97/8/26 هیات  اول موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای 
کریم کریمی مازوکله پشته فرزند اکرم بشماره  شناسنامه  436 صادره  از رودسر و 
کد ملی 2690348608 بصورت  ششدانگ  یک قطعه  زمین  محصور با بنای احداثی 
به مساحت 220  متر مربع  پالک 414  فرعی  از 227 اصلی  مفروز  و مجزی  شده 
از قسمتی  از 255  فرعی  از اصلی  مذکور  در قریه  رضا  محله بخش  29  گیالن  
خریداری  از مالکیت خودش محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  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 رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  
اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و 

عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
997- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/30

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 139760318020002567 -97/9/21 هیات  اول موضوع  قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای 
علی حافظ فرزند  علی اصغر بشماره  شناسنامه  4597 صادره  از تهران و کد ملی 
0046500685 بصورت  ششدانگ  اعیان یک قطعه  زمین مشتمل بر یک باب خانه به 
مساحت 856/13  متر مربع  پالک 824 فرعی از 309 اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از 
قسمتی از اعیان 1 فرعی از اصلی مذکور واقع در هلوکله بخش  29  گیالن  خریداری  
از مالک  رسمی وراث افراسیاب زاده  امیری محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  
عموم  مراتب  در دونوبت  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 رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  
رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  
قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  

اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
998- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/30

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

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

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

/دوم  اول  هیات  جلسه   1397/10/30- شماره139760331012005724  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی 
مدیر دهقان  فرزند نبی اهلل به شماره شناسنامه 3 کد ملی 4899392321 صادره از 
چهارباغ  نسبت به سه دانگ مشاعی از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 31899 
ثبتی  حوزه  تپه  اغالن  در  واقع  ازصفحه 163دفتر 577  پالک 192اصلی  مترمربع  
ساوجبالغ از سهمی نبی اهلل مدیر دهقان به عنوان صاحب نسق ذیل محرز گردیده 
است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:551   نوبت دوم :97/11/30
مهران رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

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

فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 1397603180160001242 – مورخ 1397/10/19 هیات  اول 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
مالکانه   آباد تصرفات  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم   رسمی  مستقر  در واحد  
بالمعارض متقاضی خانم طاهره  علی  خانی  فرزند  محمد حسن  به شماره  شناسنامه  
707  صادره از  رحیم آباد به شماره  ملی 6319970561 در ششدانگ  یک قطعه  
زمین  مشتمل  بر یکی باب  خانه  به مساحت  248/88  متر مربع  پالک  1411  
فرعی  از 164  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالک  - فرعی  از 164  اصلی  واقع  
در قریه  رحیک آباد خریداری ده از مورد نسق مالک  رسمی بابا گل بابایی  اشکلک 
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  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 رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک 
ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  
بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
1021- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/2 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/16

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

فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 1397603180160001117 – مورخ 1397/9/27 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
آقای سهراب  ابراهیمی دزلی  فرزند  شعبانعلی  به شماره  شناسنامه  3281  صادره  از 
رحیم  آباد  به شماره  ملی 6319365218 در ششدانگ یک قطعه  زمین  مشتمل بر  
یکباب  خانه  به مساحت  370/07  متر مربع  پالک 220  فرعی  از 174  اصلی  مفروز  
و مجزی  شده از پالک  - فرعی  از 174  اصلی  واقع در  قریه جعفرسرا خریداری  
شده  از مورد مالکیت سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور 
اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  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 رابه این  اداره  تسلیم  و 
پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود 
را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  

و عدم  وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
1019- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/2 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/16

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

سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

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

 برابر رای  شماره 139760318008003681 – مورخ 1397/9/21 هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی  آقای مهدی فرج  زاده  زراکی  فرزند  صفر علی  بشماره شناسنامه  140  
صادره از  رودسر  در ششدانگ  یکباب  خانه  و محوطه  به مساحت  254/11  متر 
مربع  به شماره  پالک  5454 فرعی  قسمتی  از قطعه  183  تفکیکی  از سنگ  84  
اصلی  واقع  در قریه  چافجیر بخش  29 گیالن  خریداری  از مالک رسمی  ) بنیاد 
مستضعفان( محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  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 رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  
نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  

طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1045- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/2 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/16

دادنامه 
 101 9609981922500426شعبه  کالسه  پرونده 
دادگاه کیفری دو شهرستان تنکابن 101 جزایی سابق 
تصمیم نهایی شماره  9709971920700389 شکایت 
آقای1-  ایرج مرادنژاد فرزند ابراهیم به نشانی استان 
ابوذر  خیابان  تنکابن  شهر  تنکابن  شهرستان  مازندران 
آقای  شخصی2-  منزل  آباد  سلیم  روستای  حاتمیان 
حیدر جور ابراهیمیان فرزند سیف اهلل به نشانی استان 
تنکابن جاده دوهزار  تنکابن شهر  مازندران شهرستان 
لتاک   نانوایی لواشی3- آقای مهدی کرکبودی فرزند 
تنکابن  شهرستان  مازندران  استان  نشانی  به  قربانعلی 
شهر تنکابن میدان امام اداره مخابرات 4-آقای محسن 
ایزک عبداللهی فرزندحسن   به نشانی استان مازندران 
آقای  آباد5-  خرم  آباد  خرم  شهر  تنکابن  شهرستان 
استان  نشانی  به  صفر  فرزند  رنجبری  ولی  منصور 
خرداد   15 نشتارود  شهر  تنکابن  شهرستان  مازندران 
6-آقای مهدی ابراهیمی ماسوله فرزند مختار7-  آقای 
محمدرضا اشکواری فرزند عزیزاهلل با وکالت آقای علی 
رحمان زاده فرزند رمضان  به نشانی استان مازندران 
دفتر  امین  امام دس  تنکاب خ  تنکابن شهر  شهرستان 
آقای  احمد 9-  فرزند  آقای سعید شقاقی  وکالت 8- 
سعید منصوری راد فرزند عباس همگی به نشانی استان 
مازندران شهرستان تنکابن شهر تنکابن میدان هفت تیر 
سلطانی  محمد  رضا  آقای   -10 گلها   گوشت  سوپر 
شهرستان  مازندران  استان  نشانی  به   حسن  فرزند 
حاتمیان  بلوار  تیر  هفت  میدان  تنکابن  شهر  تنکابن 
کوچه شعبانی منزل شخصی 11- آقای جمال نوروزی 
فرزند محمدحسین به نشانی استان مازندران شهرستان 
تنکابن شهر تنکابن فردوسی شرقی خیابان ونوس منزل 
شخصی 12-آقای حسین اشکواری فرزند کاظمعلی به 
تنکابن  شهر  تنکابن  شهرستان  مازندران  استان  نشانی 
تاالر  روبروی  حاتمیان  ابوذر  خیابان  تیر  هفت  میدان 
ایندو  باطری سازی اتحاد 13- غالمرضا شستا احمدی 
فرزند غالمحسین به نشانی استان مازندران شهرستان 
رامسر شهر رامسر جاده میرزا کوچک خان شستا منزل 
شخصی متهمین 1- آقای صاحب حاتمیان فرزند علی 
آقای مهدی شورمیج  متواری2-   فعال  نشانی  به  اکبر 
شهرستان  مازندران  استان  نشانی  به   علی  فرزند 
تنکابن شهر خرم آباد زنگشا محله قنبرآباد اتهام ها 1- 
کالهبرداری 2- جعل و استفاده از سند مجعول رای 
شماره431921702228- کیفرخواست  حسب  دادگاه 
و  عمومی  دادسرای  از  961مورخه 96/11/30 صادره 
آقایان مهدی شورمیج فرزند علی 35  تنکابن  انقالب 
ساله متاهل  باسواد شغل متصدی نمایشگاه اتومبیل فاقد 
سابقه کیفری اهل و ساکن خرم آباد تنکابن و بازداشت 
فرزند  حاتمیان  صاحب  96/8/25وب   تاریخ  از 

علی اکبر فاقد مشخصات دیگر و متواری به مشارکت 
در کالهبرداری و بردن مال از شاکیان 1- آقای مهدی 
کرکبودی به مبلغ یکصد میلیون تومان 2- محمدرضا 
اشکواری  به مبلغ 230 میلیون تومان 3- جمال نوروزی 
مبلغ 17 میلیون تومان 4-مهدی ابراهیمی به مبلغ یکصد 
و هفده میلیون تومان 5-منصور ولی رنجبر به مبلغ 237 
مبلغ  به  شقاقی  سعید  تومان6-   هزار   700 و  میلیون 
39 میلیون تومان 7- سیصد  منصوری راد به مبلغ 97 
میلیون و 500 هزار تومان 8- حیدر جور ابراهیمیان به 
مبلغ 11 میلیون و دویست هزار تومان 9- ایرج مراد  
نژاد به مبلغ 30 میلیون تومان 10-رضا محمد سلطانی 
به  مبلغ یکصد و ده میلیون تومان 11- محسن ایزک 
عبداللهی به مبلغ یکصد و هشتاد و هفت میلیون تومان 
تومان  میلیون  مبلغ 34  به  احمدی  نشتا  12-غالمرضا 
13-حسین اشکواری  به مبلغ یکصد و شش میلیون 
تومان از طریق جلب اعتماد شاکیان و خریداری خودرو 
ها از آنها در مراحل اولیه به صورت نقدی و با پاس 
در  و  حسابی  با خوش  توام  صادره  های  شدن چک 
با  با خرید خودروهای جدید ردیف اول  دفعات بعد 
ارائه چک های  نیز  متعدد بالمحل و  ارائه چک های 
تلیکانی بدون اطالع وی که در  نغمه  همسرش خانم 
اکثر موارد برگشت خورده که این اقدامات با مشارکت 
نمایشگاه  دادن  قرار  اختیار  در  رابا   دوم  ردیف  متهم 
سوی  از  صادره  های  چک  وجه  که  خود  اتومبیل 
ها تضمین می شده  امضای ظهر چک  با  دوم  ردیف 
است دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده شکایت 
شاکیان گزارش مرجع انتظامی مالحظه فتوکپی مبایعه  
پرداخت  عدم  گواهینامه  فتوکپی  تنظیمی   های  نامه 
پاسخ  علیه  محال  های  بانک  از  صادره  های  چک 
اتهام  استعالم از بانک های مربوطه و نیز عالوه بر آن 
مجعول چک  سند  از  استفاده  و  جعل  به  اول  ردیف 
 581186 شماره  و  88814مورخه96,7,29  شماره  به 
مورخه96,7,4 و شماره 88815مورخه96,6,29 هر یک 
به مبلغ 76 میلیون ریال همگی به عهده بانک سپه شعبه 
عباس آباد موضوع شکایت آقای غالمرضا نشتااحمدی 
و نیزجعل  و استفاده سند مجعول چک شماره581180 
مورخه96,6,26 به مبلغ 80 میلیون ریال عهده بانک سپه 
با  آباد موضوع شکایت آقای حسین اشکواری  عباس 
شاکیان  شکایت  پرونده  مندرجات  و  اوراق  به  توجه 
در  انتسابی  بزه های  به  اول  متهم ردیف  اقرار صریح 
دادسرا و انکار و دفاعیات بالوجه بعد ی وی در دادگاه 
با این توضیح  که با مراجعه به بانک سپه عباس اباد 
به  توجه  با  اشکواری   آقای حسین  شکایت  موضوع 
اقرار  به شکایت  شرکیان  پرونده  مندرجات  و  اوراق 
صریح متهم ردیف اول و بزه های انتسابی  در دادسرا 
و انکارو دفاعیات بالوجه بعدی وی در دادگاه با این 

آباد  عباس  سپه  بانک  به  مراجعه  با  که  توضیح 
بدون حضور و اطالع همسرش خانم نغمه تلیکانی 

اقدام به اخذ دسته چک به نام همسرش و با صدور 
چک های جعلی و به عنوان ثمن معامله ها خودروها در 
اختیارشاکیان قرار داده است ونیز با  پتوجه به متواری 
شدن متهم ردیف دوم در مراحل اولیه تحقیق و عدم 
ابالغ  به وصف  دادگاه  و جلسه  دادسرا  در    حضور 
احضاریه از طریق نشر آگهی و نیز اظهارات همسر متهم 
در  عدم حضور  و  تحقیق  توضیحات   و  اول  ردیف 
دادسرا و جلسه دادگاه وصف ابالغ احضاریه از طریق 
اول و  متهم ردیف  اظهارات همسر  نیز  و  آگهی  نشر 
توضیحات رئیس بانک سپه عباس آباد  و با التفات به 
کیفرخواست صادره و مویدا به سایر قرائن و امارات 
متهمان محرزو  از  به هر یک  انتسابی نسبت  اتهامات 
و   533 مواد  به  مستندا  دادگاه  رو  این  از  است  ثابت 
ماده  و  تعزیرات  بخش  اسالمی  مجازات  قانون   536
یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و 
کالهبرداری مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ضمن احتساب ایام بازداشتی  هر یک از متهمان 
از حیث مشارکت در کالهبرداری  اول و دوم  ردیف 
مشترکا به ردمبالغ  اعالمی و در حق هر یک از شاکیان 
و نیز معادل مبالغ مذکور به عنوان جزای نقدی در حق 
صندوق دولت و نیز به تحمل هفت سال حبس نسبت 
به ردیف اول و چهارم سال حبس نسبت به ردیف دوم 
عالوه بر آن متهم ردیف اول از این حیث بزه  جعل 
چک ها  به تحمل 5 سال حبس واز حیث  استفاده از 
چک های مجعول  به پرداخت 18 میلیون ریال جزای 
نقدی با رعایت  قاعده  اجرای مجازات اشد  در تعدد 
به شاکی ردیف 13  نماید ضمنا نسبت  جرم محکوم 
آقای حسین اشکواری با توجه به اظهارات نامبرده در 
جلسه رسیدگی دادگاه که  متهم آقای مهدی شورمیج  
بیشتر وجه تودیعی را به وی   مسترد داشته است را 
صرفا مبلغ 300 میلیون ریال مانده و لهذا هر یک از 
میلیون   30 مبلغ  پرداخت  به  مشترکا  مذکور   متهمان 
تومان در حق شاکی محکوم  می گردد و نسبت به مازاد 
اتهام  این مبلغ به شرح کیفرخواست صادره از حیث 
کالهبرداری به لحاظ فقد ادله اثباتی و عدم انتساب بزه 
دادگاه مستندا به ماده 4 از قانون آیین دادرسی کیفری 
رای  گردد  می  اعالم  و  صادر  متهمان  برائت  بر  رای 
صادره نسبت به متهم صائب  حاتمیان غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه دادگاه 
و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر 
استان مازندران می باشد و نسبت به ردیف اول رای 

حضوری تلقی و به شرح اخیر قابل تجدید نظر است
 رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 تنکابن علیرضا ابراهیمی
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 ظرفیت سددهای کشور
 به ۵۲ میلیارد مکعب رسید

وزیر نیرو گفت: از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
تاکنون، ظرفیت سدهای کشور نیز از 13 میلیارد 
متر مکعب به 52 میلیارد متر مکعب رسیده است.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »رضا اردکانیان«- 
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه یکی 
این سدها، کنترل سیالب است،  از کارکردهای 
اظهار داشت: در روزهای اخیر سدهای خوزستان 

از خسارت های جانی و مالی جلوگیری کرد. 
اردکانیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
در چهار دهه پیش سطح تحت پوشش شبکه های 
اصلی آبیاری و زهکشی 553 هزار هکتار بوده و 
امروز 2 میلیون و 350 هزار هکتار رسیده است؛ 

این مساله نقش مهمی در امنیت غذایی دارد.
وی اضافه کرد: در دولت تدبیر و امید، ظرفیت 
نیروگاه های برقابی نیز از 10 هزار و 260 مگاوات 

به بیش از 12 هزار مگاوات رسیده است.
وی با بیان اینکه بخش مهم آب، مصارف شرب 
و بهداشت است، گفت: ما به عنوان یک کشور 
مناطق  در  باشیم  قادر  خشک،  نیمه  و  خشک 
خاص سیستم دو شبکه ای داشته باشیم و آب 
شرب در بخش بهداشت مورد استفاده قرار نگیرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم اظهار داشت: یکی از 
مهمترین شاخص های ما، جمعیت تحت پوشش 
شبکه های آب در شهرهاست؛ اکنون 99,5 درصد 
جمعیت شهری تحت پوشش شبکه آب سالم و 
پایدار هستند.  اردکانیان گفت: در بخش روستایی 
اتفاق بزرگ و شگفت انگیزی رخ داده است؛ بالغ 
بر 75 درصد جمعیت روستایی از آب سالم و 
پایدار بهره مند هستند در حالی که در چهار دهه 

قبل این درصد فقط 12 درصد بوده است. 
وی اضافه کرد: در زمینه جمع آوری فاضالب، 
تصفیه  تعداد  ایم؛  داشته  آمیزی  غرور  دستاورد 
خانه شهری ما در چهار دهه پیش از چهار تصفیه 
خانه با جمعیت محدود می رسید ولی امروز 217 
تصفیه خانه فاضالب شهری در مدار بهره برداری 
است؛ تاثیر این تصفیه خانه، نه فقط در راستای 
حفظ محیط زیست، بلکه مطمن ترین منبع تامین 

آب صنایع است.
از مقطع  امید،  تدبیر و  داد: در دولت  ادامه  وی 
تاکنون 20 تصفیه خانه آب شهری و  سال 92 
49 تصفیه خانه فاضالب را به مدار موجود اضافه 
با  تعداد هشت هزار و 970 روستا  ایم و  کرده 
از آب شرب  نفر  میلیون  به 6  نزدیک  جمعیت 

پایدار بهره مند شدند.
عضو کابینه دولت دوازدهم در ارتباط با ظرفیت 
آب  بخش  تجهیز  و  تولید  در  شده  ایجاد  های 
اظهار  اخیر،  دهه  چهار  در  فاضالب  و  آب  و 
داشت: در بخش خصوصی، تعداد کارخانه های 
تولیدکننندگان تجهیزات آب و فاضالب از 200 

شرکت به یک هزار و 200 شرکت رسیده اند.
تعادل  خصوص  در  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 
بخشی منابع آب زیرزمینی، گفت: کارنامه ما در 
مقایسه با هدف ها و انتظارات این طرح، کارنامه 
موفقی نیست. اردکانیان اظهار داشت: بسیاری از 
عرصه ها از جمله منابع آب زیرزمینی، یک نسخه 
در سطح ملی ندارد؛ مساله بعدی این است که 
منابع ما کفاف فعالیت در آن مقیاس را نمی دهد؛ 
وزارت جهادکشاورزی  با  توافقی  قبل  مدتی  از 
کرده ایم که روی چند منطقه متمرکز شویم و همه 
نیازهای آن منطقه را در بخش منابع آب زیرزمینی 

مورد توجه قرار دهیم.

خبر

مقاومت در مقابل زیاده خواهی ها 
* اکبر نعمت الهی
مدیرطرح موزه های صنعت نفت

در قدیم، برخی سریال های تاریخی تلویزیون را که 
می ساختند، تعبیرشان از جاسوسی به نفع بیگانگان 
این بود که نمایندگان دور یک میز می نشینند و هر 

یک به نفع قرارداد با یک کشور سخن می گویند. یکی دنبال منافع روس 
بود و دیگری دنبال پروس و آن دیگری منافع انگلستان را می پایید. غافل 
از اینکه جاسوسی فرم دیگری یافته که این بچه بازی ها در محتوای آن 

جایی ندارد.
می گویند در میان سیاستمداران، تعبیری وجود دارد: دولتی که زنگنه دارد 
کم نمی آورد. در این سال ها در گذر ایام و روزها که شتابان می گذرند 
و سبب شده است نسل انقالب به نسل های دوم و سوم برسند، در هر 
حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام هایی صورت گرفته است که 
گام های ملت را به توسعه نزدیک کند.  خواه ناخواه در عرصه اقتصاد 
این اقدام ها بارزتر بوده است. از جمله در عرصه سوخت رسانی به مردم. 
با شناسایی اهمیت گاز طبیعی به عنوان سوختی مطمئن، دولت با کشف 
میدان گازی پارس جنوبی کوشید وابستگی مردم را به نفت و منابع دیگر 
سوخت به حداقل برساند و منبع عظیم پارس جنوبی را در خدمت توسعه 
قرار دهد. در این راستا در مدتی کوتاه 46 شهر و یک هزار و 737 روستا 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند که به معنای ایجاد 9 میلیون و 600 
هزار انشعاب و پذیرش 18 میلیون مشترک بود. دولت اعتقاد داشت که 
با توسعه شبکه گازرسانی می توان نیاز به دیگر سوخت های فسیلی را کم 
کرد و آن را به مصرف صادرات رساند. با همین نگاه شبکه گاز توسعه 
یافت و هم اکنون گاز به سوخت مصرفی شماره یک مردم بدل شده است. 
در این زمینه جالب است که دولتمردان با رقم بی سابقه مصرف 540 
میلیون مترمکعب گاز در یک روز روبه رو شدند که رکوردی شگفت انگیز 
بود و با این وصف به دلیل پیش بینی ها اختاللی در مصرف پدید نیامد که 
جای شگفتی است.  از سال ها پیش وزارت نفت به عنوان نقطه کانونی و 
قوت دولت تدبیر و امید مورد تهاجم بسیاری قرار گرفت. دوستان ب. ز. 
)بابک زنجانی( وزارت ب.ز. )بیژن زنگنه( را خوش نمی دانستند. زیرا در 
ترکیب دولت وزارت زنگنه باالترین نقطه اعتماد ملی را برای دولت ایجاد 
می کرد. مردی که توانسته است در کیفیت خدمات رکوردی ناشکستنی 
تعریف کند. اینکه مصارف حرارتی انرژی در ایران با اتکا به شبکه مطمئن 
گاز خانگی انجام شود، از نقاطی است که اعتماد عمومی را به دولت باال 
می برد، زیرا گاز اکنون مانند آب لوله کشی در زندگی مردم به صورت یک 
حقیقت کتمان ناپذیر درآمده است. در مورد بنزین هم چنین شد. زنگنه 
با تاکید بر تولید حداکثری بنزین در داخل کشور، واردات بنزین را در 
ضرب االجل کوتاهی متوقف کرد و به این ترتیب واردکننده عمده بنزین به 
صادرکننده آن بدل شد. از سوی دیگر وزارت نفت راه استخدام های رانتی 
و بهره برداری های خاص از وزارت نفت را به سرعت سد کرد و درست 
که برخی را به شبکه مخالفان خود اضافه کرد، اما در یک نگاه منطقی موفق 
شد جلو کاروان فله ای استخدام خویشاوندان را در وزارت نفت بگیرد. 
حاال به طور طبیعی هجوم ها به او شروع شده است، زنگنه خود هم انتظار 
چنین رویکردی را داشت، زیرا می دانست که این چارچوب که برای 
فعالیت هایش برگزیده است آنهایی را که در سودهای بابک زنجانی شریک 
بودند و امثال آنهایی را که می خواستند راه بابک زنجانی همچنان باز بماند 
نسبت به وزارت نفت کینه ورز می کند وگرنه کیست که نداند شرکت نفت 
چین، آزادگان را در گرو تحریم های آمریکا نگه داشت و پیگیری های 

وزارت نفت هم به نتیجه ای نرسید تا اینکه ناچار شد لغو قرارداد کند.
nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

تاکید  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
گفت:  برون سپاری،  قوانین  ارتقای  لزوم  بر 
بخش  به  باید  کشور  گاز  شبکه  مدیریت 

خصوصی واگذار شود.
پاالیش  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تربتی  منتظر  حسن  هاشمی نژاد،  شهید  گاز 
پاالیشگاه  عملیاتی  واحدهای  از  بازدید  در 
ما  نگاه  اینکه  بیان  با  هاشمی نژاد  شهید  گاز 
کشور  گاز  تامین  مدیریت  بحث  آینده  در 
است، از واگذاری مدیریت شبکه گاز کشور 

ما در  افزود:  داد و  به بخش خصوصی خبر 
چارچوب مدیریت تامین انرژی پاک و مطمئن 
برای مردم، باید روابط و قوانین برون سپاری 
را ارتقا دهیم تا در آینده نزدیک، بهره برداری 
و  لوله  خطوط  بهره برداری  پاالیشگاه ها،  از 
خصوصی  بخش  به  شهرها  در  گاز  توزیع 
گاز،  اینکه صنعت  بیان  با  وی  شود.  واگذار 
 40 در  خدمت رسان  صنعت  انقالبی ترین 
است،  هموطنان  به  اسالمی  انقالب  سالگی 
گفت: تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی تنها 

یک روستا به شبکه گاز متصل بود اما امروز 
27 هزار روستا از نعمت گاز برخوردار شده 
است و اکنون مطابق برنامه ریزی شرکت ملی 
ایران در هر روز 10 روستا را به شبکه  گاز 
گاز متصل می کنیم. معاون وزیر نفت در امور 
ایران  اینکه شرکت ملی گاز  بر  تاکید  با  گاز 
درصدد است هر سال حدود 3 هزار روستا را 
از نعمت گاز طبیعی برخوردار کند، اظهار کرد: 
روستاهایی که قابلیت گاز رسانی دارند تا سه 
سال آینده به شبکه گاز کشور متصل می شوند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مجموع گاز 
شیرین تولیدی پاالیشگاه های گازی کشور را 
حدود 800 میلیون متر مکعب در روز اعالم 
کرد که به لحاظ ارزش حرارتی معادل 5 میلیون 
بشکه نفت خام است و ادامه داد: اکنون حدود 
37 هزار کیلومتر خطوط لوله فشار قوی در 
سطح کشور داریم که از مجموع پاالیشگاه های 
به  را  طبیعی  گاز  پاک  انرژی  کشور،  گازی 
ورودی شهرها منتقل می کنند، همچنین حدود 
350 هزار کیلومتر خطوط لوله در شبکه های 
شهری و روستایی، گاز را به مبادی منازل برای 

تامین گاز هموطنان می رسانند.
پاالیشگاه خانگیران اهمیت ویژه ای در تامین 

گاز شمال شرق کشور دارد
پاالیشگاه گاز شهید  به نقش  اشاره  با  تربتی 
هاشمی نژاد در حوزه تامین انرژی، اظهار کرد: 
هر چند شبکه خطوط لوله به گونه ای طراحی 
وصل  هم  به  خطوط  همه  که  شده  اجرا  و 
هستند، اما پاالیشگاه گاز هاشمی نژاد به لحاظ 
اینکه تنها تامین کننده انرژی در منطقه شمال 
استان های  گاز  و  است  کشور  شمال شرق  و 
ازسوی  شمالی  و  جنوبی  رضوی،  خراسان 
این مجتمع تامین می شود از اهمیت ویژه ای 
به  ویژه در فصل زمستان و زمان اوج مصرف 
برخوردار است. وی تصریح کرد: در آغاز این 
هفته، 113 روستا در استان خراسان رضوی به 
شبکه گاز کشور متصل شد و عملیات اجرایی 
گازرسانی به 90 روستا با اعتباری بیش از 500 

میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران درباره افتتاح 
گفت:  فجر  دهه  در  گاز  صنعت  پروژه های 
همزمان با دهه مبارک فجر، حدود 2 هزار و 
350 پروژه با اعتباری بیش از  3 هزار و 500 

میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

معاون وزیر نفت در امور گاز:

مدیریت شبکه 
گاز کشور به 
بخش خصوصی 
واگذار می شود

هیوندای اویل بنک ۲ میلیون بشکه میعانات 

گازی از ایران وارد می کند

یک منبع آگاه خبر داد که شرکت هیوندای 
پاالیشگاه های  بزرگترین  از  یکی  ایول بنک، 
کره جنوبی، این ماه 2 میلیون بشکه میعانات 

گازی از ایران وارد می کند.
آگاه خبر  منبع  گزارش، یک  این  اساس  بر 
از  یکی  ایول بنک،  هیوندای  که شرکت  داد 
بزرگترین پاالیشگاه های کره جنوبی، این ماه 
2 میلیون بشکه میعانات گازی از ایران وارد 

می کند.
)نوعی  گازی  میعانات  واردات  اولین  این 
نفت خام فوق سبک( هیوندای اویل بنک از 
ماه دسامبر )2 ماه قبل از تحریم های آمریکا 

ایران(، تا کنون است.  بر ضد صنعت نفت 
توافق هسته ای 2015  از  ماه می  در  ترامپ 

ایران، خارج شد.
با این همه آمریکا به کره جنوبی و 7 کشور 
دیگر اجازه داده است تا در 6 ماه آینده به 

خرید نفت از ایران ادامه دهند.
یکی از مقامات شرکت پتروشیمی هانوها-
شرکت  بین  مشترک  شرکت  )یک  توتال 
پتروشیمی هانوها جنرال کره و غول انرژی 
فرانسه، توتال( هم خبر داد که این شرکت در 
ماه فوریه از ایران میعانات گازی وارد خواهد 

کرد.

قدردانی نمایندگان مجلس از اقدام های 

وزارت نفت برای تولید سوخت باکیفیت 

جمعی از نمایندگان مجلس در نامه ای به وزیر 
نفت از اقدام های این وزارتخانه برای تولید 
بنزین و  گازوئیل با استانداردهای روزآمد دنیا 
برای عمل به تعهدهای استانداردهای زیست 
محیطی قدردانی کردند. به گزارش زمان به 
نقل از وزرات نفت، در متن نامه نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی خطاب به بیژن زنگنه 

آمده است:
»تالش جهادگونه و همه جانبه حضرتعالی، 
در  نفت  کارکنان شریف صنعت  و  مدیران 
به سرانجام رساندن طرح های افزایش کمی 
و کیفی تولید فرآورده های نفتی با استاندارد 

که  شرایطی  در  کشور  در   5 و   4 یورو 
حلقه های تحریم هر روز سخت تر می شود، 
نور امید و نشاط را در میان مردم و مسئوالن 
قوت بخشیده که این موضوع قابل قدردانی 
شورای  مجلس  نمایندگان  نامه  در  است.« 
غرب  شمال  بهره مندی  جهت  به  اسالمی 
استاندارد  و  باکیفیت  گاز  و  نفت  از  کشور 
یورو 4 و 5 تولیدی پاالیشگاه تبریز از وزیر 

نفت قدردانی و تشکر کردند.
استان های  نمایندگان  امضای  به  نامه  این 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و 

کردستان رسیده است.

پروژه  عملیات  پایان  از  ایران  حفاری  ملی  شرکت 
حفاری هفت حلقه چاه در میدان نفتی آذر در استان 

ایالم خبر داد.
حسین  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رحیمی، مدیر پروژه حفاری هفت حلقه چاه میدان 
باره  این  ایران در  نفتی آذر در شرکت ملی حفاری 
گفت: بر اساس اطالعات موجود، در جهان سه میدان 
نفتی با ویژگی های منحصربه فرد از نظر تنوع سازندها، 
کشف و شناسایی شده که یکی از آنها میدان آذر در 
افزود: پروژه حفاری  ایران است. وی  جنوب غرب 
هفت حلقه چاه در این موقعیت در سال 90 از سوی 

میدان  توسعه  طرح  مجری  عنوان  به  ایرانی  شرکتی 
به شرکت ملی حفاری ایران واگذار شد و عملیات 
حفاری نخستین حلقه چاه در سال 91 کلید خورد. 
با توجه به نبود اطالعات جامع از مخزن، متنوع بودن 
سازندها و متغیر بودن دما و فشار  در واقع نخستین 
 627 مدت  در  توسعه ای  و  توصیفی  قالب  در  چاه 
روز حفر شد. رحیمی ادامه داد: با کسب اطالعات 
زمین شناسایی و شناخت بیشتر از رفتار مخزن، مدت 
حفاری چاه های دیگر کاهش و میانگین مدت زمان 
حفاری هفت حلقه چاه 470 روز رقم خورد که با 
توجه به شرایط و محدودیت ها قابل قبول است. مدیر 

پروژه حفاری هفت حلقه چاه  میدان نفتی آذر در 
شرکت ملی حفاری ایران اظهار کرد: هم اکنون  هفتمین 
و آخرین حلقه چاه این پروژه در مراحل تکمیل نهایی 
 6 که  است  حالی  در  این  و  دارد  قرار  کار  پایان  و 
حلقه چاه پس از پایان حفاری و تولیدی شدن برای 
بهره برداری در اختیار کارفرما گذاشته شده بود. وی 
با اشاره به اینکه این پروژه به صورت کلید در دست  
تا 100 اجرای آن  از صفر  انجام شد و   )EPDS(
از سوی شرکت ملی حفاری بود، افزود: در اجرای 
این پروژه دو دستگاه حفاری سنگین 35 و 37 فتح 
و دستگاه حفاری فوق سنگین 60 فتح به کار گرفته 

شد و هم اکنون تنها دستگاه 35 فتح در منطقه استقرار 
دارد. حفاری 16 حلقه چاه در این میدان در دهه 80 
در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. مدیر پروژه 
حفاری هفت حلقه چاه میدان نفتی آذر در شرکت ملی 
حفاری ایران اظهار کرد: حفاری این چاه ها نخست به 
شرکت نروژی نورسک هیدرو واگذار شده بود که این 
شرکت دو حلقه چاه حفاری کرد و حفاری یک حلقه 
اکتشافی حفر  ناتمام متوقف و چاه دوم به صورت 
شد. وی افزود: با توقف کار از سوی شرکت هیدرو، 
حفاری هشت حلقه چاه به شرکتی ایرانی  و هفت 

حلقه به شرکت ملی حفاری ایران واگذار شد.

 هفت حلقه چاه
 با تکیه بر توان 
داخلی به میدان آذر 
اضافه می شود

آگهی تغییرات شرکت
 انجمن مالکان مجتمع مسکونی خانه کرج موسسه غیر تجاری به شماره 
مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 1۰1۰۰۰۹18۵۹  و شناسه  ثبت ۷۰۷ 
 - : اتخاذ شد  عمومی عادی سالیانه مورخ 13۹۷/۰۴/1۵ تصمیمات ذیل 
آقایان : علی بهرفر به شماره ملی ۰۰3661۰۷۴۷ و شهناز شادپور به شماره 
به شماره ملی 128۴۵3۴۹۹۵  پور  ایران  ملی 1۹۵۰3612۴1 و همایون 
و آقای محمدزنجانی به شماره ملی۰۰۴1۵63311 و پرویز طهماسبی به 
شماره ملی 31۴۹6۴۹۹1۹ ، بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره وهمچنین 
آقای احمد نیشابوری نژاد به شماره ملی 2۰۰۰۵۵8۵۰1 و آقای محمدعلی 
اسبقی پورنمین به شماره ملی 1۴6۴۹6۴122به عنوان اعضاء علی البدل 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - خانم مریم شهیره فرخنده فیض خواه 
به شماره ملی 2۵۹۴۰۹۴۴63 و آقای حسن اکبر نیای طهرانی به شماره 
آقاعلی  محمدجواد  وآقای  اصلی  بازرس  عنوان  وبه   ۰۰۴31۰۷826 ملی 
مسگر به شماره ملی ۰۴۵۰۹1۴8۹۵ عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال انتخاب گردیدند - انتخاب روزنامه پیام زمان جهت درج آگهی های 

انجمن تعیین و معرفی گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

کرج )371188(

آگهی تغییرات شرکت
به  تجاری  غیر  موسسه  کرج  خانه  مسکونی  مجتمع  مالکان  انجمن   
شماره ثبت ۷۰۷ و شناسه ملی 1۰1۰۰۰۹18۵۹ به استناد صورتجلسه 
: - آقای  اتخاذ شد  هیئت مدیره مورخ 13۹۷/۰۴/2۰ تصمیمات ذیل 
عامل  مدیر  عنوان  به   ۰31۴۹6۴۹۹1۹ ملی  کد  با  طهماسبی  پرویز 
با کد ملی ۰۰3661۰۷۴۷  بهرفر  آقای علی  انجمن منصوب گردید - 
کد  با  شادپور  شهناز  سرکارخانم  و  مدیره  هیئت  رئیس  عنوان  به 
ملی  کد  با  پور  ایران  همایون  آقای  و  دار  خزانه  ملی 1۹۵۰3612۴1 
محمد  آقای  و  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  عنوان  به   128۴۵3۴۹۹۵
گردیدند  ابقاء  مدیره  هیئت  عضو   ۰۰۴1۵63312 ملی  کد  با  زنجانی 
 ، ، سفته  قبیل چک  از  انجمن  آور  تعهد  و  بهادار  اوراق  اسناد  کلیه   -
بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای ثابت مدیر عامل وخزانه دار 
و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نائب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر انجمن و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و مهر انجمن معتبر 

میباشد . 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کرج )371202(

آگهی تغییرات شرکت
تجاری  غیر  موسسه  کرج  خانه  مسکونی  مجتمع  مالکان  انجمن   
استناد  به   1۰1۰۰۰۹18۵۹ ملی  شناسه  و   ۷۰۷ ثبت  شماره  به 
 13۹۷/۰۴/۰1 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -- صورتهای مالی منتهی به ۹6/12/2۹ 

به تصویب رسید.
  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )371186(

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 76با شماره پالک 819 ص32ایران 82 شماره موتور 000470cو شماره شاسی 

 بابل s1412276537694بنام آزاده سنایی فر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 1397603180160001246 و 1397603180160001248– مورخ 
و  اراضی  ثبتی  تکلیف  وضعیت   تعیین   قانون   اول موضوع   1397/10/5 هیات  
ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد 
تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقایان خسرو  عبدالهی بلکوتی  و علی  آقاجان  زاده  
فرزندان  عبدالرحیم  و محمد به شماره  شناسنامه 116 و 1185 صادره از رحیم آباد به 
شماره ملی 6319489871- 6319975342 در ششدانگ  یک باب  ساختمان  دو  طبقه  
به  مساحت 256/65  متر مربع ) مشاعابالسویه ( پالک 223  فرعی  174  اصلی مفروز  و 
مجزی شده  از پالک  - فرعی از 174 اصلی واقع  در قریه جعفر سرا  خریداری شده  از 
مورد نسق  مالک رسمی  آقای  علی  رنجبر  اشکلک محرز گردیده  است . لذا  به منظور 
اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  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 رابه این  اداره  تسلیم  و پس 
از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  

وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
1067- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/30 

آگهی ابالغ و احضار 
جناب آقای محمد بهداد فرزند شیخ مراد مجهول المکان همسر شما برابر دادنامه 
خانواده  دادگاه  اول  شعبه   1397/10/17 مورخه   9709976610301853 شماره 
نموده است  ثبت طالق  تقاضای  مهریه خود  از  بعضی  بذل  با  آباد  شهرستان خرم 
لذا الزم است ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی در دفتر خانه حاضر در 
غیر اینصورت طبق مقررات اقدام و ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی شما مسموع 

نخواهد شد .
آدرس : خرم آباد –پایین تراز میدان شقایق به طرف گلدشت جنب پلیس +10 و 

بانک قوامین 
سردفتر 6 طالق خرم آباد – محمد ربیعی 

دادنامه
شماره دادنامه 1166 - تاریخ صدور 97/10/22 شماره پرونده:97-859-6ش 

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

خواهان: بانک  بانک تجارت با وکالت آقای  جعفرصادق دادگر محل اقامت : خوی خ 
امام -= ک نواله خان – مجتمع نواله خان  ط 4 واحد11 / خوانده: 1-  هادی  باقرزاده 

2- مرتضی باقرزاده ادرس: هردو  مجهول المکان/موضوع: مطالبه 
قاضی شورا با استعانت از درگاه خداوند  متعال پس از مشاوره با اعضای  محترم  
شورا و با بررسی جامع اوراق پرونده ختم دادرسی  را اعالم و  بشرح ذیل مباردت 

به صدور رای مینماید:
آقای   وکالت  با  تجارت  بانک  بانک   تقدیمی  دادخواست  شورا:در خصوص  رای 
بخواسته  باقرزاده  مرتضی   -2 باقرزاده  هادی     -1 بطرفیت    دادگر  جعفرصادق 
مطالبه وجه به مبلغ   85/000/000 ریال بابت بدهی به استناد قرارداد  بانکی  بشماره 
951300101  با عنایت به محتویات  پرونده و جمیع اوراق  خواسته خواهان را 
محمول بر صحت تشخیص داده  و به استناد ماده 198-519و522 قانون ایین دادرسی  
مدنی خواند گان را متضامنا  را به پرداخت مبلغ 85/000/000 ریال بابت اصل و 
مبلغ2/200/000  ریال بابت پول تمبر  و حق  الوکاله وکیل  و خسارات تاخیرتادیه 
از تاریخ طبق قرارداد بانکی در حق خواهان محکوم می نماید :رای صادره غیابی بوده 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این  شعبه  میباشد پس از انقضای 
آن ظرف بیست روز قابل اتجدید نظر خواهی  در محاکم  محترم عمومی حقوقی 

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

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

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

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

برابر رای  شماره 139760318008003794 – مورخ 1397/9/28 هیات  اول/   
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد   دوم موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  
بالمعارض متقاضی  آقای ضیاء  عاشوریان  فرزند  احمد  بشماره  شناسنامه  3036 
صادره  از رودسر  در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  بنای  احداثی  به 
مساحت  168/37  متر  مربع  به شماره  پالک  987  فرعی  قسمتی  از قطعه  30  
تفکیکی  از 70  اصلی  واقع  در دریا  وارسر  بخش  29 گیالن  خریداری  از 
مالک رسمی  ) بنیاد مستضعفان( محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  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 رابه این  اداره  تسلیم  و 
پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  
مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1027- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/2 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/16

برگ اجرائیه 
 محکوم له بانک ملت به وکالت اقای جعفرصادق دادگر  به نشانی خوی –خوی خ 
امام کوچه نواله خان .مجتمع نواله خان  طبقه  4 واحد 11  محکوم علیها نام:  1-سجاد 
اسمعیلی  و2-  خیراله اسمعیلی  فرزند : قاسم - رضا  ادرس:  مجهول المکان  بموجب 
دادنامه شماره 2718/96  مورخه 96/12/20  شورا ی حل اختالف  شعبه 4  که وفق دادنامه 
شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  حکم بر 
محومیت خواندگان به پرداخت مبلغ200/000/000  ریال بابت اصل و مبلغ 3/370/000 
ریال از بابت هزینه ابطال تمبر و احتساب تاخیر تادیه  از تاریخ تقدین دادخوست و سر 
رسید چک تا یوم الوصول و حق الوکاله وکیل در حق خواهان و ضمنا پرداخت نیم عشر 

دولتی به عهده  محکوم علیه  می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید 
.لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی 
خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی 
مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 

10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه چهارم  شورای حل اختالف شهرستان خوی  - شرفخانی

دادنامه
شماره دادنامه 1167 - تاریخ صدور 97/10/22 شماره پرونده:97-961 -6ش 

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

خواهان: بانک  بانک ملت با وکالت آقای  جعفرصادق دادگر محل اقامت : خوی خ 
امام -= ک نواله خان – مجتمع نواله خان  ط 4 واحد11 / خوانده: عباس پورعنقا  

ادرس:  مجهول المکان/ موضوع: مطالبه 
قاضی شورا با استعانت از درگاه خداوند  متعال پس از مشاوره با اعضای محترم  
شورا و با بررسی جامع اوراق پرونده ختم دادرسی  را اعالم و  بشرح ذیل مباردت 

به صدور رای مینماید:
وکالت  با  ملت  بانک  بانک   تقدیمی  دادخواست  خصوص  شورا:در  رای 
مبلغ  به  مطالبه وجه  بخواسته  پورعنقا   عباس  بطرفیت   دادگر  آقای  جعفرصادق 
200/000/000 ریال بابت بدهی به استناد قرارداد  بانکی  بشماره   951745612/79با 
عنایت به محتویات  پرونده و جمیع اوراق  خواسته خواهان را محمول بر صحت 
تشخیص داده  و به استناد ماده 198-519و522 قانون ایین دادرسی  مدنی خواند گان 
را متضامنا  را به پرداخت مبلغ 200/000/000  ریال بابت اصل و مبلغ3/600/000 
ریال بابت پول تمبر  و حق  الوکاله وکیل  و خسارات تاخیرتادیه از تاریخ طبق قرارداد 
بانکی در حق خواهان محکوم می نماید :رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این  شعبه  میباشد پس از انقضای آن ظرف بیست روز 
قابل اتجدید نظر خواهی  در محاکم  محترم عمومی حقوقی شهرستان  خوی میباشد

ابراهیمی - قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف خوی
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INSTEX چه اندازه راهگشای تحریم ها خواهد بود؟

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کانال مالی اروپا نمی تواند پلی برای عبور 
از تحریم های امریکا باشد، گفت : ارتباطی که اتحادیه اروپا بین FATF و 

ساختار INSTEX برقرار کرده، ارتباط فنی نیست.
مجید شاکری در خصوص کم و کیف کانال مالی اروپا، اظهار داشت: با 
توجه به دالیل بنیادی و البته تصریحی که در بیانیه اتحادیه اروپا وجود دارد، 
این کانال برای غذا و دارو و اقدامات بشردوستانه کاربرد دارد.این تحلیل گر 
اقتصادی افزود: از سویی دیگر نگاهی به محتوای تجارت بین ایران و اتحادیه 
اروپا نشان می دهد که واردات از اروپا بیشتر بر غذا و دارو متمرکز خواهد 
بود؛ زیرا برای کاالهایی که فناوری باال دارند عموماً مشکالت تحریمی جدی 
پیش می آید.وی ادامه داد: همچنین به تصریح از مصاحبه های مقامات اروپایی 
مشخص است که این کانال، یک کانالی که بتواند از روی تحریم های امریکا 
پل بزند، نیست بلکه در چارچوب تحریم های امریکا یک راه حل متعارفی 
پیدا خواهد کرد؛ بنابراین عماًل کانال هایی که INSTEX می تواند باز کند 
با کانال هایی که در خالل تحریم های امریکا باز شده هم پوشانی نسبی دارد 
که آن هم غذا، دارو و کمک های بشردوستانه است.شاکری به ابهام در منابع 
ورودی به INSTEX اشاره کرد و گفت: اگر در کانال نکته ای در رابطه با 
قرارداد خرید نفت وجود داشت، این منبع از ورودی نفت صادراتی ایران تامین 
می شد اما در حال حاضر اروپایی ها از معافیت های امریکایی در فروش نفت 
ایران تخطی نکرده و حتی برخی کشورهایی که معافیت داشتند از این معافیت 
استفاده نکردند.وی اظهار داشت: پاسخی که آقای عراقچی به این ابهام داد 
این بود که صادرات نفتی ایران به هند و چین به INSTEXمنتقل شود. اما 
باید سوال شود چینی ها و هندی ها چه انگیزه ای در وضعیت تحریمی فعلی 
خواهند داشت که از ما نفت بخرند و ما در مقابل، خرید را از داخل خاک اروپا 
انجام دهیم؟ طبیعتاً نه نفع چین و هند ، و نه نفع ما نیست که این پول نفت را 

به کانال اروپا منتقل کنیم.

کاهش ۲۰ درصدی تولید گوشت قرمز در کشور 

مرکز آمار ایران با مقایسه عملکرد کشتارگاه های کشور در پاییز سال 1397 
با عملکرد فصل مشابه سال 1396 اعالم کرد که تولید گوشت قرمز در 

کشتارگاه های رسمی کشور 20 درصد کاهش یافته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، گزیده نتایج فصل پاییز آمارگیری کشتار دام 
کشتارگاه های کشور از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.بر اساس نتایج این 
طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های 
کشور در فصل پاییز 1397 جمعاً 84.2 هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت 
گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.بر اساس نتایج این آمارگیری، 
گوشت گاو و گوساله با 46.6 هزار تن، 55.3 درصد از کل وزن گوشت قرمز 
تولید شده را به خود اختصاص داده است.گوسفند و بره با 28.2 هزار تن، 
بز و بزغاله با 7.6 هزار تن و سایر انواع دام ها با 2 هزار تن، به ترتیب 33.5 
درصد، 9 درصد و 2.2 درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود 
اختصاص داده اند.مقایسه عملکرد کشتارگاه های کشور در پاییز سال 1397 با 
عملکرد فصل مشابه سال 1396 نشان دهنده کاهش 20 درصدی مقدار تولید 
گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور است.کاهش مقدار تولید گوشت 
نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بره 22 درصد، برای بز و بزغاله 
14 درصد، برای گاو و گوساله 18 درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش 23 

درصد و برای شتر و بچه شتر 44 درصد بوده است.

خبر

آغاز پرداخت وام 4 هزار میلیارد 
تومانی به خودروسازان

با اعالم دولت مبنی بر اختصاص 4 هزار میلیارد تومان 
به دو خودروساز بزرگ کشور، فرآیند معرفی قطعه 

سازان به نظام بانکی جهت دریافت وام آغاز شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، یک مقام مسئول در 
اعطای  آغاز  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
4 هزار میلیارد تومان وام از سوی نظام بانکی به دو 
خودروساز بزرگ کشور ، ایران خودرو و سایپا خبر 
داد و گفت: این رقم جهت پرداخت مطالباتی که قطعه 
سازان از خودروسازان دارند، پرداخت می شود. وی 
افزود: بر این اساس، هر یک از خودروسازان 2 هزار 
میلیارد تومان از نظام بانکی وام دریافت می کنند که 
مطابق با اعالم مدیران شرکت های خودروساز، بالغ 
بر 80 درصد این رقم بابت مطالبات قطعه سازان از 
خودروسازان اختصاص خواهد یافت. وی تصریح 
کرد: قطعه سازان مدارک مثبته خود را به خودروساز 
ارائه خواهند کرد و بر اساس آن، معرفی نامه ای از 
خودروساز دریافت کرده و به بانک مراجعه می کنند.

 برگزاری همایش شعب ارزی
 بانک ملی

نشست هم اندیشی و هم افزایی شعب ارزی بانک 
ملی ایران با حضور معاون امور ارزی و بین الملل 

بانک برگزار شد.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، در این نشست که با حضور مدیر امور شعب 
و  روسا  تهران،  شعب  امور  ادارات  روسای  تهران، 
ارزی شعب  دوایر  روسای  و  ارزی  معاونان شعب 
بانک ملی ایران و مسئوالن صرافی ملی برگزار شد، 
امین زارع معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی 
ایران ضمن تاکید بر اهمیت بخش بین الملل اظهار 
از برجام  قبل  داشت: عدم وجود روابط کارگزاری 
تالش مضاعفی را می طلبید که با استفاده از برند بانک 
ملی ایران توانستیم روابط بین الملل را گسترش دهیم 
به طوری که حجم کار در سال 96 جهش بزرگی 
داشته و این امر تنها با پشتیبانی هیات مدیره ، زحمات 

همکاران شعب و ستاد امکان پذیر شد.
امین زارع متمرکز کردن نیروی انسانی متخصص در 
بخش بین الملل را از عوامل مهم رسیدن به اهداف 
عنوان کرد و بر توجه جدی به ایفای تعهدات ارزی 
توسط مشتریان تاکید کرد. وی در ادامه خاطر نشان 
ساخت: برای همه مشکالت راه حل داریم و فقط باید 
صبور باشیم و بدون شعار زدگی با هر شرایطی و با 

صرف زمان تمامی موارد را حل کنیم.

خبر

رئیس سازمان برنامه و بودجه از واریز عیدی کارکنان دولت با 
حقوق بهمن خبر داد و گفت: به طور کلی 5هزار میلیارد تومان 

برای عیدی کارکنان اعتبار پیش بینی شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر نوبخت - رئیس سازمان 
برنامه و بودجه درباره تغییر مبلغ عیدی کارکنان و اعتبار الزم برای 
آن اعالم کرد که »رقم عیدی کارکنان با استفاده از ظرفیت قانونی 

به یک میلیون تومان رسیده است«. وی توضیح داد که »اعتبار الزم 
برای پرداخت عیدی یک میلیونی حداقل 5,000 میلیارد تومان 
بوده که برای کارکنان دولت است و در مورد کارگران از بخش 
دیگری پرداخت خواهد شد. البته کارگران بخش دولتی را دولت 
پرداخت خواهد کرد و سایر کارگران را بخش های مربوطه تأمین 
می کنند«. رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد که »عیدی 

کارکنان با حقوق بهمن ماه به حساب آنها واریز می شود«.
ساخت یک هزار واحد مسکونی برای ایتام کلید خورد

همچنین محمدباقر نوبخت در مراسم امضای تفاهمنامه احداث 
یک هزار واحد مسکونی برای خانواده های ایتام، اظهار داشت: 
برای احداث یک هزار واحد مسکونی برای ایتام ظرف حداکثر 

یک سال آینده برنامه ریزی کرده ایم.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: امام )ره( در بین ما 
نیست اما رهنمودهای ایشان هنوز در گوش ما است. امام راحل 
بسیار ما را توصیه و موظف به رسیدگی به زاغه نشینان می کردند.

وی ادامه داد: دو روش برای این کار وجود دارد یکی اینکه 
کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم تا از این طریق وضعیت 
معیشت همه افراد بهبود یابد؛ راه دیگر این است که در راستای 
تحقق عدالت نیز اقدامات تکمیلی داشته باشیم.نوبخت گفت: 
باید برنامه ویژه ای برای کسانی که از مسیر توسعه عقب مانده 
اند، داشته باشیم.معاون رییس جمهور با بیان اینکه در کشورهای 
مترقی نیز افراد نیازمند وجود دارند، افزود: نظام به صورت یک 
مجموعه بزرگ تقسیم کار کرده و سازمان هایی همچون کمیته 
امداد هستند که وظیفه رسیدگی به این امور را برعهده دارند.

نوبخت تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه اعتقاد دارد توسعه 
و سازندگی کشور الزم است اما اینکه فکر کنیم باید در البه الی 
این چرخ دنده پیشرفت و توسعه عده ای قربانی و له شوند، 
به هیچ وجه درست نیست.وی افزود: معتقدیم در کنار توسعه 
اند  افرادی که سهم کمتری برده  به  باید  اقتصادی  عمرانی و 
رسیدگی کنیم.نوبخت تصریح کرد: تفاهم نامه امروز حلقه ای 

در زنجیره رسیدگی به اقشار نیازمند است.

آگهی فقدان سندمالکیت
آقایان صالح –فالح-عبدالسالم-مهدی و خانم مریم شهرت همگی قیم به موجب 2برگ 
استشهاد محلی گواهی شده دردفتراسنادرسمی شماره128خرمشهرمدعی هستند که 
اسناد مالکیت به شماره های مسلسل 911774/الف/97الی911778الف/97مربوط به 
9سهم مشاع ازمقسم 36سهم ششدانگ که آقایان هرکدام 2سهم و خانم مریم قیم 1سهم 
مشاع از36سهم ششدانگ پالک2/267واقع درقریه دربندشرقی بخش4خرمشهرمورد 
ثبت شماره های الکترونیکی1397020317004004399الی13970203170040044
03که به علت سهل انگاری مفقود شده ودرخواست صدوراسناد مالکیت نموده اند 
لذا دراجرای تبصره1اصالحی ماده120آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم تاهرکس 
که مدعی انجام معامله ویا وجود سند مالکیت مذکوردرنزدخود می باشد ازتاریخ 
انتشارآگهی ظرف مدت 10روزاعتراض خودرا کتباوضمن ارائه اصل اسناد مالکیت 
ویاسند خریداری به این اداره اعالم نمایندودرغیر این صورت اسنادمالکیت المثنی 
خواهد  اعتبارساقط  وازدرجه  است  مفقودشده  مالکیت  صادرواسناد  مالک  نام  به 

شد.شماره م الف:9/1197
احسان احمدی زاده-مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهر-ازطرف رضا قادری

  آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم  مریم غفاری طالقانی فرزند کرمعلی درخواستی که به شماره 754/97/ش  
5حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان  مصطفی کشاورزنیا فرزند رجبعلی  بشماره شناسنامه  
4  صادره  از   شهر ری  درتاریخ2/ 97/11  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   

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

مریم کشاورز فرزند متوفی
سمیه کشاورز فرزند متوفی
الهام کشاورز فرزند متوفی

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

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای محمد رضا شکرالهی فرزند محرمعلی        درخواستی که به شماره 797/97/ش  
4 ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان زر بانو لزر اشکوری فرزند عزیز بشماره شناسنامه  19صادره  
از تنکابن   درتاریخ7/ 11/ 97 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان     رامسر  بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
محمد رضا شکرالهی فرزند متوفی

علیرضا شکرالهی فرزند متوفی
حمید شکرالهی فرزند متوفی
فرشته شکرالهی فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه     چهارم   شورای حل اختالف تنکابن

رای شورا
 شماره  دادنامه :696مورخ 97/11/18
شماره کالسه  پرونده : 561/97/ش 6

در خصوص  دادخواست آقای  ابراهیم یزدانی         بطرفیت    علی کاظمی پاچکیاده 
)مجهول المکان (، بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 12/000/000 ریال ، شورا  با توجه 
به مستندات  و دالیل  منضم دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خوانده 
پرونده   دلیلی بر رد خواسته خواهان  اقامه ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون 
به صحت تشخیص   و مستندا  به مواد522و519 و ماده 198 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به پرداخت مبلغ 12/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/220/000 
ریال  هزینه دادرسی    و خسارت تأخیر  و تأدیه از تاریخ    مورخه 97/8/19     در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی  و قابل واخواهی در همین شور 

ا  و سپس20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری  تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه   ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به   : شهال بزرگمهر حاللوند به آدرس :  مجهول المکان   ابالغ  میگردد. 
بموجب  رای شماره 139 مورخ  97/2/29 از شعبه  دوم      شورای حل اختالف مجتمع 
شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ     200/000/000 
ریال   بابت اصل خواسته  ومبلغ  دو میلیون و  2/630/000 ریال بابت     هزینه دادرسی  
و حق الوکاله وکیل  و خسارت تاخیر و تادیه از  زمان سر رسید مورخه 93/4/15 تا 
زمان پرداخت در حق خواهان  منصور بالسی با وکالت جواد منصورکیایی  به نشانی 
: تنکابن - -سه راه خرم آباد  - روبروی مخابرات  ، صادر و اعالم میگردد. به استناد 
ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی 
محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به 
اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.

مدیر  شعبه    دو م  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     : معصومه حسنی    ساکن ... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود .   که         
دادخواستی بخواسته        مطالبه وجه فیش واریزی    باستناد    کپی فیش واریزی    
به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه 764/97 شعبه   پنجم حکمی   ثبت 
و وقت دادرسی بروز سه شنبه   مورخ  97/12/21ساعت  9/30صبح تعیین گردید. 
اینک بدرخواست    خواهان و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر 
االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. 
چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن 

ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه   پنجم حکمی  شورای حل اختالف تنکابن  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم غزاله محمد علیان فرزند خدا یار         درخواستی که به شماره 923/97/ش  
2 ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان خدا یار محمد علیان فرزند قاسم  بشماره شناسنامه  238  
صادره  از تنکابن   درتاریخ3/ 10/ 97 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان     تنکابن   

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
غزاله محمد علیان فرزند متوفی

محمد رضا محمد علیان فرزند متوفی
مریم بانو محمد علیان همسر  متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه     چهارم   شورای حل اختالف تنکابن

آگهی مفقودی)نوبت اول(
فرزندعلی  افسانه  مصطفی  بشماره1252349بنام  تحصیالت  پایان  موقت  گواهینامه 
صادره  ناپیوسته  کارشناسی  مقطع  حسابداری  رشته  ازایذه  صادره  بشناسنامه6377 

ازدانشگاه آزاداسالمی واحدباغملک مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز وانت پیکان 1600iبا شماره پالک 829ق17ایران 82با شماره 
موتور 11285023225و شماره شاسی 12188516بنام رحمان سلحشور مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی)نوبت دوم(
گواهینامه موقت پایان تحصیالت بشماره2725519بنام عزیزاهلل آروافرزندحبیب اهلل 
پیوسته  کارشناسی  مقطع  حقوق  ازرامهرمزرشته  1911860445صادره  ملی  بشماره 
اعتبارساقط می  آزاد اسالمی واحدرامهرمزمفقودگردیده وازدرجه  ازدانشگاه  صادره 

باشد.
شهرستان باغملک

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید هاچ بک مدل 95 با شماره پالک 181م35ایران 82 با شماره 
موتور m135753151و شماره شاسی  NAs431100G5894657بنام مجید آقاجان 

نژاد معلم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی حصروراثت
آقای ابراهیم حسین نژادنام پدرکوهی بشناسنامه22980صادره ازمسجدسلیمان درخواستی 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که همسرم مرحوم زرافشان 
درتاریخ97/9/12دراهوازاقامتگاه  کوهرنگ  363صادره  بشناسنامه  گل  دشت  شینی 
دائمی خویش فوت ورثه اش عبارتنداز1- متقاضی ابراهیم حسین نژادفرزندکوهی 
بشناسنامه22980صادره ازمسجدسلیمان)همسرمتوفی(2-الهام حسین نژادفرزندابراهیم 
نژادفرزندابراهیم  حسین  ازاهواز3-شقایق  بشناسنامه1742674356صادره 
فرزندغافل  موالئی  متوفی(4-بگم  ازاهواز)دختران  بشناسنامه1743261284صادره 
باانجام  ندارد.اینک  دیگری  ازاندیکا)مادرمتوفی(والغیرورثه  صادره  بشناسنامه214 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  دریک  مزبوررا  مراتب  قانونی  تشریفات 
دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره سه اهواز-حمید رضا محمودی

آگهی
احترامادرخصوص مطالبه نفقه خانم عصمت حبیب الهی به طرفیت همسرش آقای سیامک 
بارخدا ضمن مطالعه اوراق ومحتویات پرونده وصورتجلسه مورخ97/10/29واظهارات 
خواهان مبنی بر اینکه زوجین درتاریخ65/10/16ازدواج کرده ودارای3فرزندمشترک می 
باشد.خواهان خانه دارو خوانده مجهول المکان اعالم شده است.زوجه تقاضای نفقه 
از94/9/1نموده که به شرح ذیل اظهار نظرمی نماید:1-نفقه از94/9/1لغایت95/12/29ماهانه 
مبلغ3/000/000ریال جمعامبلغ 480/000/000ریال2-نفقه از96/1/1لغایت96/12/29ماهانه 
مبلغ3/400/000ریال جمعامبلغ 40/800/000ریال3-نفقه از97/1/1لغایت97/11/30ماهانه 
زوجه  معوقه  نفقات  40/700/000ریال.مجموع  جمعامبلغ  مبلغ3/700/000ریال 
مبلغ129/500/000ریال)یکصدوبیست ونه میلیون وپانصدهزارریال(.نفقه جاریه زوجه 
ازابتدای اسفند97به طورمستمرماهانه مبلغ3/700/000ریال)سه میلیون وهفتصدهزارریال(.

شعبه27شورای حل اختالف اهواز

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

فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 1397603180160001114 – مورخ 1397/9/27 هیات  اول موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  
آقای اسمعیل  پدواز فرزند ابراهیم  به شماره  شناسنامه  4  صادره  از رحیم  آباد  به 
شماره  ملی  6319841680 در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل  بر بنای  احداثی  ) 
ساختمان(  به مساحت 280/48  متر مربع   پالک 512  فرعی  از  175  اصلی  مفروز  و 
مجزی  شده از پالک  - فرعی  از 175  اصلی  واقع در  قریه  گلدشت  خریداری  شده  
از مورد نسق  مالک  رسمی  آقای  ابراهیم پدواز محرز گردیده  است . لذا  به منظور 
اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  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 رابه این  اداره  تسلیم  و 
پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود 
را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  

و عدم  وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
1031- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/2 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/16

دادنامه
شماره پرونده:07-923-6ش 

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

خواهان:  بانک تجارت خوی  با وکالت آقای  جعفرصادق دادگر محل اقامت : خوی 
خ امام -= ک نواله خان – مجتمع نواله خان  ط 4 واحد11 / خوانده: 1- محمد 
پناهدوست -  2- حسن رنجبر حقیقی ادرس: هردو  مجهول المکان/ موضوع: مطالبه
قاضی شورا با استعانت از درگاه خداوند  متعال پس از مشاوره با اعضای محترم  
شورا و با بررسی جامع اوراق پرونده ختم دادرسی  را اعالم و  بشرح ذیل مباردت 

به صدور رای مینماید:
آقای   وکالت  با  تجارت  بانک  بانک   تقدیمی  دادخواست  شورا:در خصوص  رای 
جعفرصادق دادگر بطرفیت    1- محمد پناهدوست -  2- حسن رنجبر حقیقی 
قرارداد   استناد  به  بدهی  بابت  ریال  مبلغ  200/000/000   به  مطالبه وجه  خواسته 
بانکی  بشماره 951300519  با عنایت به محتویات  پرونده و جمیع اوراق  خواسته 
خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده  و به استناد ماده 198-519و522 قانون 
ایین دادرسی  مدنی خواند گان راتضامنی   را به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال 
بابت اصل و مبلغ3/360/000 ریال بابت پول تمبر  و حق  الوکاله وکیل  و خسارات 
تاخیرتادیه از تاریخ طبق قرارداد بانکی در حق خواهان محکوم می نماید :رای صادره 
غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این  شعبه  میباشد پس 
از انقضای آن ظرف بیست روز قابل اتجدید نظر خواهی  در محاکم  محترم عمومی 

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

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده: 733/97

شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان :مسلم عباسی  فرزند: عرفان  خوانده :علیرضا مهری زاده

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه 9/400/000 تومان بطرفیت خوانده تقدیم 
که به این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ21 / 12 / 1397  ساعت 9 وقت 
رسیدگی تعیین شده است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی 
بوی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده میتواندتا روز 

جلسه به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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

خانم خاصیه حسینی فرزند سیدمحمد درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک  فرعی ازیک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به قلعه جوانرود که 
از وراث مصطفی علیزاده خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه 
96-79 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر 
رأی  شماره 139760316007000905  مورخ  26/ 9 / 97 حکم به صدور سند مالکیت 
یک باب خانه به مساحت 53/ 172 متر مربع به نام خانم خاصیه حسینی صادر نموده 
است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان رستم وکیلی و علی رستمی و غیره می باشد 
لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام خانم خاصیه حسینی صادر خواهد نمود. 

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

تاریخ انتشار اول  16/  11 /  1397  تاریخ انتشار دوم  1 /  12 /  1397 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 1/695/97شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای فرج محمودی نیادرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
داشته شادروان براخاص محمودیدر تاریخ 57/9/6در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
1.فرج محمودی نیازایچه:189-36/12/5 کدملی: 5959583240

2.احمدمحمودیزایچه:134-49/7/1 کدملی: 5959582694
3.عینا محمودی  زایچه:310-45/7/2 کدملی: 5959755106

تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد:

 پرداخت ۵هزار میلیارد تومان عیدی 
به کارکنان دولت با حقوق بهمن

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از ذخیره بیش از 25 هزارتن گوشت قرمز 
به عنوان ذخیره احتیاطی شب عید خبر داد که به 
گفته او، این حجم حدود 10 هزارتن بیشتر از ذخیره 

سالهای گذشته است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، عباس قبادی با 
اشاره به برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار با ریاست 
تجارت گفت: در جلسه  معدن و  وزیر صنعت، 
روز )سه شنبه 9 بهمن ماه(، بازار مواد پروتئینی از 
سوی اعضاء بررسی شد و در نهایت مصوب شد 
برای کنترل بازار، صادرات مرغ تا پایان ماه مبارک 
رمضان ممنوع شود.او افزود: در بخشی از جلسه، 
درباره تولید و واردات گوشت مرغ بحث شد که 
واحدهای مرغداری، جوجه ریزی را از 90 میلیون 
به 125 میلیون قطعه افزایش دهند و همچنین با 
تولیدکنندگان مرغ  از سوی  مباحثی که  به  توجه 
درباره افزایش هزینه های تولید مطرح شده است، 
در قیمت گذاری این محصول بازنگری شود.معاون 
بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه به وزارت جهاد کشاورزی برای واردات 
جوجه یکروزه تا 10 میلیون قطعه مجوز داده شد. 
گفت: با این اقدام، تولید مرغ افزایش می یابد که 
البته این را هم در نظر گرفتیم اگر تولید پیش بینی 
شده محقق شود، شرکت پشتیبانی امور دام مرغ 

مازاد را برای تنظیم بازار جمع آوری کند.او همچنین 
درباره تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ستاد تنظیم 
بازار درباره گوشت قرمز، اظهار کرد، جلوگیری از 
قاچاق دام و ترمیم تولید داخل از طریق واردات 
با  که  بود  اعضا  تأکید  مورد  وکشتاری  مولد  دام 
انتظامی  نیروی  اقدامات وزارت کشور،  به  توجه 
و وزارت جهاد کشاورزی امیدواریم شرایط بهتر 
از گذشته شود.قبادی با اشاره به تصمیم اعضاء بر 
تسهیل واردات گوشت گرم و منجمد، گفت: اعضا 
تأکید کردند که وزارت جهاد کشاورزی واردات دام 
زنده به عنوان برنامه کوتاه مدت و دام مولد برای 
بلند مدت را در دستور کار قرار بدهد.او از ذخیره 
بیش از 25 هزارتن گوشت گاوی منجمد به عنوان 
ذخیره احتیاطی شب عید خبر داد که به گفته او، این 
حجم حدود 10 هزارتن بیشتر از ذخیره سالهای 
گذشته و عالوه  بر 100 تنی است که روزانه در 
تهران و شهرهای اطراف توزیع می شود، می باشد.به 
گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن 
وتجارت، گسترش چتر نظارت بر فروشگاه های 
عرضه کننده، تصویب نظارت بر عرضه گوشت 

قرمز از سوی دستگاه های نظارتی و تحویل این 
محصول به کارکنان دولت و تعاونی های مصرف، 
از دیگر تأکیدات جلسه ستاد تنظیم بازار بود.قبادی 
از تصمیم ستاد تنظیم بازار برای واردات یک تا 
دو میلیون دام زنده خبر داد و گفت: با توجه به 
شرایطی مانند تأمین ارز، حمل و نقل و ضوابطی 
همچون قرنطینه و شرایط بهداشتی، نیاز به گوشت 
از کشورهای همسایه از طریق ریلی یا کامیونهای 
سنگین و یا از طریق هواپیما می بایست تأمین شود.
او تأکید کرد: با تالشهای وزارت جهاد کشاورزی 
افزایش واردات دام کشور، می بایست گوشت  و 
مورد نیاز بازار برای دو مقطع پرمصرف، ایام پایانی 
سال و ماه مبارک رمضان بطور کامل تأمین شود 
و این کار نیازمند اقدام جهادی دستگاه های متولی 
مانند سازمان دامپزشکی، شرکت پشتیبانی امور دام و 

بخش خصوصی می باشد.
گسترش نظارت برای برخورد با سودجویان

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت درباره برخورد با سودجویی ها در عرضه 
گوشت قرمز گفت: این مشکل به دلیل اختالف 

قیمت است، هر چند براساس گزارش هایی که از 
سوی جهاد کشاورزی ارائه شده، بیش از 85 درصد 
گوشت های توزیعی به مصرف کننده واقعی رسیده 
است، اما طبیعتاً برخی افراد از این اختالف قیمت 
سوء استفاده می کنند که این موضوع نظارت بیشتر 
را می طلبد و ما نیز از اصناف و سازمان حمایت 
درخواست  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
کردیم که نظارت را گسترش دهند.قبادی افزود: 
همچنین تالش کردیم توزیع را به مراکزی همچون 
تره بار  و  میوه  میادین  یا  زنجیره ای  فروشگاه های 
چرایی  درباره  دارند.او  نظارتی  عوامل  که  بدهیم 
مشکل در تأمین گوشت قرمز در ماه های گذشته 
تولید  کاهش  و  زنده  دام  قاچاق  دلیل  به  گفت: 
کشتارگاه ها، مشکالتی در تأمین گوشت قرمز پیش 
آمد که با اقدامات دولت نیاز کشور تأمین می شود 
و مردم اطمینان داشته باشند که شرایط بهتر خواهد 
شد.وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره خرید و 
دپوی پرتقال از سوی دولت اعالم کرد: به دلیل سال 
آور بودن و حجم باالی تولید با ذخیره سازی پرتقال 
از محل داخل ضمن حمایت از تولید داخل میوه 
شب عید نیز مدیریت خواهد شد، هر چند 30 هزار 
تن در بازار یک میلیون تنی مرکبات عددی قابل 
توجهی نیست و موجب افزایش قیمت در فصل 

خرید نمی شود که حتی این اتفاق نیز رخ دهد 

گسترش نظارت برای برخورد با سودجویان درعرضه گوشت؛

ذخیره 2۵ هزارتن گوشت برای شب عید 



بگذار آب ها ساکن شوند تا عکس ماه و 
ستاره ها را در وجود خود ببینی.

موالنا

سخن حکیمانه

خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد
که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز

فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی
بخواه جام و گالبی به خاک آدم ریز

امروز با حافظ

انتشار »راِض بابا« با موضوع 
زندگی شهیده راضیه کشاورز

شامل  بابا«  »راض  کتاب 
روایت زندگی شهیده راضیه 
در  که  دختری  کشاورز 
شهادت  به  سالگی  سن 16 
رسید توسط انتشارات شهید 

کاظمی منتشر شد.
بابا«  ،»راِض  مهر  به گزارش 
روایت شخصیت دختری نوجوان است. دختری 
که تمام تالشش را به کار می بندد تا در زندگی 
اول باشد. در شانزدهمین بهار عمرش حادثهای 
رخ میدهد و او را در رسیدن به خواستهاش کمک 
انفجاری که در سال 1387 در حسینیه  میکند؛  
سیدالشهدای شیراز رخ داده و نقطه اوج زندگی 

او را رقم می زند.
ناشر این اثر در معرفی این شهد و کتاب عنوان 
شهریور   11 کشاورز  راضیه  شهید  است:  داشته 
1371 در ظهر گرم تابستانی هم زمان با نوای اذان 
ظهر در مرودشت شیراز به دنیا آمد. والدینش به 
خاطر ارادتی که به خانم فاطمه زهرا )سالم اهلل 
علیها( داشتند نام راضیه را برایش برگزیدند. روزها 
یکی پس از دیگری سپری می شدند. راضیه بزرگتر 
می شد و با وجودش شور و نشاط مضاعفی به خانه 
از همان کودکی روحیه ای شاداب و  می بخشید. 
پرشور و نشاط داشت و لطافت و مهربانی اش به 
وضوح در  برخورد با اطرافیان آشکار بود. راضیه تا 
قبل از بهار 16 سالگیش موقعیت های چشمگیری 
را در زمینه ورزش کاراته، مسابقات قرآن و درس و 

تحصیل کسب کرد.
کتاب  راض بابا در قطع رقعی در120 صفحه به قلم 
طاهره کوه کن و به همت انتشارات شهید کاظمی 

منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

طرح مشترک »سرباز فرهنگ« رونمایی شد

با حضور  فرهنگ«  »سرباز  مشترک  طرح 
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی؛ رونمایی شد.
به گزارش پیام زمان  از مرکز روابط عمومی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  رسانی  اطالع  و 
اسالمی، طرح »سرباز فرهنگ« با مشارکت 
مرکز  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

نخبگان نیروهای مسلح اجرایی می شود.
هدف از اجرای این طرح به کارگیری نخبگان دانشگاهی رشته های علوم انسانی و 
مرتبط در پروژه های برجسته ادبی - فرهنگی در قالب »خدمت مقدس سربازی« 
است، به همین منظور این اتفاق یک گام بزرگ در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 

اسالمی به شمار می آید.
با اجرای طرح سرباز فرهنگی؛ جوانان نخبه فرهنگی خدمت سربازی خود را در 

سازمان ها و نهادهای فرهنگی سپری می کنند.
به گزارش ایرنا ، حدود 10 سال است که نخبگان در رشته های مختلف می توانستند 
با خدمت و پژوهش در رشته ای که در آن تحصیل می کنند به جای خدمت سربازی 
در قالب سر و کار داشتن با تفنگ، به فعالیت علمی در رشته خودشان مشغول 
شوند، اما فعالیت فرهنگی جایش در این عرصه خالی بود و نخبگان فرهنگی چنین 

امکانی را نداشتند.
طرح »سرباز فرهنگ« با هدف خدمت به فرهنگ به جای حضور در پادگان پس از 

تدوین شیوه نامه اجرایی می شود.

تولید ادبی در طول این 4۰ سال بیش از 4۰۰ سال 
گذشته است

یک نویسنده و پژوهشگر در برنامه »فصل رویش« که با تجلیل از چهار چهره  حوزه 
ادبیات و شعر انقالب؛ احمد بابایی، میالد عرفان پور، حمید حسام و قاسم صرافان 
در فرهنگ سرای اندیشه برگزار شد گفت: در طول این 40 سال بیش از 400 سال 
گذشته ایران تولید ادبی داشته ایم و ادبیات امروز قابل قیاس با ادبیات سال های پیش 

از انقالب نیست.
از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران،  پیام زمان  به گزارش 
ویژه برنامه »فصل رویش« با حضور سعید اوحدی رییس و سید علیرضا فاطمیان پور 
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محمدرضا سنگری نویسنده 
و پژوهشگر، محمدمیثم میثمی مدیر فرهنگی هنری منطقه 7، سعید صدراییان مدیر 
فرهنگی هنری منطقه 2 و دبیر ویژه برنامه »فصل رویش« و جمعی از شخصیت های 
فرهنگی هنری با تجلیل از چهار چهره  سرشناس حوزه ادبیات و شعر انقالب، 

یکشنبه 14 بهمن در فرهنگ سرای اندیشه برگزار شد.
 در ابتدای مراسم محمدرضا سنگری با گرامی داشت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی گفت: شهید مرتضی مطهری چند ویژگی امام خمینی)ره( را عامل 
پیروزی نهضت ایشان می دانست؛ ایمان راسخ به خدا، ایمان به سخن، ایمان به هدف 
و ایمان به مسیر. و من ویژگی دیگری را هم اضافه می کنم که آن ایمان به مردم و 

جامعه بود، امام راحل مردم را باور داشت و با آنها زندگی می کرد.
 وی افزود: در پژوهشی که در حوزه منشورات در چهل سال انقالب داشتم و با 
توجه به آمار سال 97، تاکنون 31 میلیارد و 63 میلیون مجموع شمارگان کتاب و 
بیش از سه میلیون و 650 هزار جلد کتاب منتشر شده است. از این تعداد، بیش 
از 25 هزار جلد کتاب در حوزه ادبیات منتشر شده که این آمار با 410 سال تاریخ 
ادبی ایران معادل است و به این معناست که در طول این 40 سال بیش از 400 
سال گذشته ایران تولید ادبی داشته ایم و ادبیات امروز قابل قیاس با ادبیات سال های 
پیش از انقالب نیست.این نویسنده در ادامه بیان کرد: در هیچ مقطع تاریخی این 
قدر بانوان در تولید ادبی فعال نبوده اند. بانوان از آقایان پیشی گرفته اند و شاهد 
چهره های شاخصی در حوزه خاطره نگاری و زندگینامه نویسی هستیم. در عرصه 
شعر، 400 مجموعه شعر متعلق به بانوان است و اینها محصول و دستاورد انقالب 

اسالمی است.
ادامه سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت:   در 
به برکت خون شهدا امروز به قله چهلمین سالگرد پیروزی انقالب رسیدیم. به 
مناسبت چهل سالگی انقالب اسالمی تالش کردیم در طراحی برنامه های فرهنگی 
و هنری تفاوت هایی با دیگر سال ها ایجاد کنیم. ویژه برنامه »فصل رویش« یکی از 
این ویژه برنامه هاست که طی آن قرار است از 40 چهره شاخص در 10 رشته ادبیات 
و شعر، هنرهای تجسمی، سرود و موسیقی، نمایش و تئاتر، فیلم، سریال، انیمیشن، 
رسانه، قرآن و معارف اسالمی، ایثار و شهادت، علم و فناوری، جوانان، اقتصاد و 
تولید ملی و بانوان تقدیر کنیم. این برنامه ها شامل 10 برنامه است که در هر برنامه از 

چهار عزیز تجلیل می شود.
 وی با اشاره به دستاوردهای حوزه شعر و ادبیات در چهل سال انقالب افزود: 
زیباترین و خالص ترین نوع هنر، ادبیات و شعر است، زیرا بدون هیچ واسطه ای بیان 

می شود و شعری که در مقام حکمت باشد را باید ارج نهیم.
 اوحدی با بیان اینکه ایثار و جانفشانی جوانان باعث اعتالی نام جمهوری اسالمی 
ایران شده است، گفت: این سرمایه ها باعث استواری انقالب است، انقالبی که در آن 

مردم تصمیم گرفتند خودشان برای مملکت و آینده فرزندان خود، تصمیم بگیرند.
 وی با اشاره به دیدار هفت سال گذشته اردوغان رییس جمهور ترکیه با رهبر انقالب 
و سخنانش با جهانگیری منبی بر ساقط شدن حکومت بشار اسد بیان کرد: هفت 
سال قبل که موضوع داعش را بر مسلمانان تحمیل کردند و سران داعش که اسیر 
دست جوانان ما بودند، می گفتند هدف ما ریشه کن کردن انقالب ایران و نفوذ به 

ایران است، سوریه هدف اصلی ما نبوده است.
 اوحدی افزود: در این دهه کشور ما در زمینه های مختلفی پیشرفت داشته است. 
در علم پزشکی، تولید دارو، انرژی هسته ای، هوا فضا و... از نگاه من بزرگترین 
دستاورد این انقالب، پیروزی عظیمی است که کشورهای محور مقاومت این روزها 
به دست می آورند. مهم ترین دستاورد انقالب ما می تواند سرنگونی کامل داعش و 
عقب نشینی مفتضحانه آمریکا از سوریه باشد. مهم ترین دستاورد انقالب اسالمی 
این است که خون جوانان شما و همه جان فشانی ها و ایثارگری های شما بی جواب 
نمانده است. رییس سازمان فرهنگی هنری در پایان بیان کرد: این عزت و عظمت 
به برکت وجود امام راحل و رهبر انقالب و جانفشانی و ایثار و از خودگذشتگی 

جوانان ماست. 

خبر

فیلم های هفتمین روز از سی وهفتمین 
بر  تمرکز  با  فجر  فیلم  جشنواره 
دعواهای  و  سیاست  مقدس،  دفاع 

اجتماعی به نمایش درمی آیند.
جشنواره  روز  هفتمین  برنامه های 
 13 ساعت  از  هفتم،  و  سی 
امروزسه شنبه 16 بهمن ماه با نمایش 
مستند »نت های مسی یک رویا« به 
کارگردانی رضا فرهمند در پردیس 

سینمایی ملت آغاز می شود.
شده  پیش بینی  زمانی  برنامه  طبق 
برای هفتمین روز جشنواره، ساعت 
15:30 »دیدن این فیلم جرم است« 
به کارگردانی رضا زهتابچیان، ساعت 
18:30 فیلم سینمایی »بیست و سه 
نفر« به کارگردانی مهدی جعفری و 
»پالتو  فیلم سینمایی  ساعت 21:30 
علی  مهدی  کارگردانی  به  شتری« 

میرزایی اکران می شوند.
سازنده  عوامل  با  خبری  نشست 
اکران  از  پس  سینمایی  فیلم های 
برگزار می شود که منصور ضابطیان 
این  برای  امروز  مجری  عنوان  به 

نشست ها تعیین شده است.
مستند »نت های مسی یک رویا« به 
موضوع کودکان فلسطینی می پردازد 
که در پی جنگ سوریه خانه هایشان 
را از دست داده اند و در میان آوارگی 
و آن همه ویرانی به دنبال بازگشت 

حیات به زندگی  هستند.
مستند »نت های مسی یک رویا« که 
پیش از این با نام »به رنگ واقعیت« 
به  بود،  کرده  پر  را  جشنواره  فرم 

سوریه  یرموک  در  ماه  دو  مدت 
تصویربرداری شده است.

»زنانی با گوشواره های باروتی« دیگر 
ساخته فرهمند نیز سال گذشته در 
حضور  فجر  سی وششم  جشنواره 
چون  جشنواره هایی  در  و  داشت 
یافته و  لوکارنو و الیپزیگ حضور 
موفق به کسب جایزه اصلی جشنواره 
پاریس   »signs du Night«
شده است.فیلم سینمایی »دیدن این 
سیاسی  ژانر  در  است«  جرم  فیلم 
رضا  نویسندگی  و  کارگردانی  به 
زهتابچیان و تهیه کنندگی محمدرضا 
شفاه تولید جدید سازمان سینمایی 
برای  که  است  هنری  حوزه  سوره 
موضوع  با  ساخت  پروانه  دریافت 
بسیاری  موانع  با  امنیتی  و  حساس 
دلیل،  همین  به  و  شد  رو  روبه 
خبری  سکوت  در  آن  فیلم برداری 

انجام شد.
در خالصه داستان »دیدن این فیلم 
یک  ماجرای  به  که  است«  جرم 
آمده است  گروگان گیری می پردازد 
دقیقه ای  پنج  فیلم  یک  »فقط  که 
و  زنم  از  بتونم  بعدا  تا  می خواستم 
دخترم دفاع کنم، ولی امونم ندادند... 
نزدیک تر  داره  آژیراشون  صدای 
می شه... االن مثل مور و ملخ می ریزن 
اینجا«مهدی زمین پرداز، امیر آقایی، 
لیندا کیانی، حسین پاکدل، حمیدرضا 
پگاه، محمود پاک نیت و احسان امانی 
بازیگران این فیلم هستند که نامش در 
بخش نگاه نو سی وهفتمین جشنواره 

فیلم فجر به چشم می خورد. 
فیلم سینمایی »23 نفر« به کارگردانی 
دوران  از  قصه ای  جعفری  مهدی 
جنگ را روایت می کند که بازیگران 
اصلی آن رضا نوری، مجید پتکی و 

عبدالحلیم تقبلی هستند.
نفر«،   23« داستان  براساس خالصه 
این فیلم روایت گروهی از رزمندگان 
در جریان  که  است  ایرانی  نوجوان 
جنگ ایران و عراق در سال 1361 

به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.
بخش  در  که  نفر«  سه  و  »بیست 
سودای سیمرغ حضور دارد و سردار 
نیروی  فرمانده  سلیمانی«  »قاسم 
اول  روز  در  پاسداران  سپاه  قدس 
دیدن  پروژه  این  از  تصویربرداری 
از  »پالتو شتری«  کرد.فیلم سینمایی 
نگاه نو جشنواره  آثار بخش  جمله 
شانس  که  است  امسال  فجر  فیلم 
رقابت در بخش سودای سیمرغ را 

هم به دست آورده است.
این فیلم به کارگردانی مهدی علی 
میرزایی و تهیه کنندگی مجید شیخ 
آثار  نمایندگان  از  یکی  انصاری 

از جشنواره  این دوره  در  اجتماعی 
است.

افشار،  کیان  بهاره  درخشانی،  سام 
لیندا کیانی، بانیپال شومون، شاهرخ 
فروتنیان، افسانه چهره آزاد، پریوش 
طوفان  مهران،  علیرضا  نظریه، 
مهردادیان و رضا شیخ انصاری تیم 
بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.
در خالصه داستان فیلم سینمایی »پالتو 
شتری« آمده است که اگه دشمنید چرا 
اگه دوستید  با هم می پرید؟  اینقدر 
چرا اینقدر به هم می پرید؟ به گزارش 
جشنواره  دوره  سی وهفتمین  ایرنا، 
فرهنگ  وزیر  حضور  با  فجر  فیلم 
و ارشاد اسالمی شامگاه سه شنبه 9 
بهمن در پردیس تئاتر تهران آغاز به 

کار کرد.
به دبیری  از جشنواره  این دوره  در 
در  فیلم   22 داروغه زاده ،  ابراهیم 
بخش مسابقه سینمای ایران )سودای 
سیمرغ(، 3 اثر در بخش پویانمایی، 
10 فیلم در بخش نگاه نو، 7 فیلم 

کوتاه و 5 مستند رقابت می کنند.
پردیس  در  فیلم ها  عمومی  نمایش 
سالن   56 و  تهران  ملت  سینمایی 
سینما در مراکز استان ها تا 22 بهمن 
 20 و   19 روزهای  استثنای  به  ماه 
شهادت  ایام  با  وهم زمان  بهمن ماه 
ادامه  )س(  زهرا  فاطمه  حضرت 
دوره  سی وهفتمین  داشت.  خواهد 
جشنواره فیلم فجر، 22 بهمن ماه در 
آیینی در برج میالد تهران به کار خود 

پایان خواهد داد.

کاریکاتور

هدف اصلی نشست ورشو ضربه زدن به صلح و ثبات خاورمیانه!

همراه با جشنواره فجر سی وهفتم؛ روز هفتم :

جدال جنگ و سیاست در روزهای پایانی جشنواره فیلم فجر

کارگاه طراحی پوستر با موضوع تأمین 
اجتماعی برگزار می شود

با  اجتماعی  تامین  اداره کل روابط  عمومی سازمان 
همکاری شرکت فرهنگ فیلم تهران، کارگاه طراحی 

پوستر با موضوع »تامین اجتماعی« را برگزار می  کند.
به گزارش پیام زمان از سازمان تامین اجتماعی، این 
کارگاه آموزشی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی از یکم تا سوم اسفند ماه سال جاری 

برگزار خواهد شد.
کارگاه طراحی پوستر با موضوع »تامین اجتماعی« و 
به منظور بهره مندی از ایده های خالقانه و نوآورانه 
فرهنگ   زمینه  در  گرافیک  عرصه  فعال  هنرمندان 
سازی و معرفی خدمات سازمان تامین اجتماعی به 
بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان با همکاری 
شرکت فرهنگ فیلم تهران )وابسته به انتشارات علمی 
و فرهنگی متعلق به سازمان تامین اجتماعی( برگزار 
می شود.  عالقمندان برای حضور در این کارگاه باید 
حداکثر پنج نمونه از پوسترهای خود در قطع 500 در 
700 پیکسل با فرمت JPEG را تا تاریخ 26 بهمن 
ماه سال 1397 همراه با بیوگرافی، نشانی و تلفن تماس 
Poster@ به آدرس پست الکترونیکی به نشانی
tamin.ir ارسال کنند. پس از ارزیابی آثار ارسالی، 30 
نفر از هنرمندان واجد شرایط برای حضور در کارگاهی 
سه روزه  که در تهران برگزار می شود، دعوت خواهند 
شد. در این کارگاه، هنرمندان به طراحی پوسترهای 
موردنظر با موضوع »تامین اجتماعی« پرداخته و پس 
از آن، پوسترهای برتر انتخاب و آثار خلق شده در 

نمایشگاه گروهی به نمایش درخواهد آمد.
نیازهای  به  پاسخ  برای  کارگاه  این  در  منتخب  آثار 
بیلبورد،  قالب  در  اجتماعی  تامین  سازمان  بصری 
قرار  استفاده  بروشور و کتاب مورد  پوستر، کارت، 
خواهند گرفت. به نفرات اول تا سوم جوایز نقدی به 
همراه لوح تقدیر و به سایر شرکت کنندگان جوایزی به 
همراه گواهی حضور در کارگاه اهدا می شود. همراه 
داشتن لپ تاپ در طول برگزاری کارگاه برای هر نفر 

الزامی است.
عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با 

شماره تلفن 88665529 تماس بگیرند.
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رسول صدرعاملی، کارگردان سینما از تفاوت فیلمسازی خود 
و پسرش گفت و تاکید کرد در نهایت این مردم هستند که نظر 

قطعی را درباره فیلم می دهند.
حضور  خصوص  در  سینما،  کارگردان  صدرعاملی،  رسول 
پسرش در عرصه کارگردانی، به شوخی گفت: »خوشحالم که 
پسرم در جشنواره فیلم فجر حضور دارد؛ ولی فکر نمی کنم بهتر 

از من فیلم بسازد.«
او ادامه داد: »اینکه من کارگردان هستم، دلیلی بر این نیست که 
پسرم اثر درخشانی را ساخته است؛ چون این مردم هستند که 
در نهایت نظر می دهند. با هیچ بخشنامه ای و صرف اینکه فردی 
پسر فالنی است کسی نه شاعر، نه نویسنده و نه حتی فیلمساز 
خوبی می شود، بلکه باید بلد باشد تا بتواند خود را ثابت کند و 

نگاه مخاطبان را به خود جلب کند.«
این کارگردان در خصوص دغدغه اش نسبت به نسل جوان 
خاطرنشان کرد: »دغدغه نسل جوان همیشه با من است و 
معتقدم همیشه باید به این نسل توجه کرد و در مورد آن ها فیلم 

ساخت؛ این پرداختن ها برای من لذت بخش است.«

صدر عاميل: فكر منيكمن پرسم هبرت 
از من فيلم بسازد

ساخته  توفیق  میزان  بر  مروری 
خارج  در  ایرانی  سینماگران  های 
جشنواره  و  جوایز  در  کشور  از 
های جهانی معتبر نشان از نوعی 
بی مهری نسبت به این آثار دارد. 
»همه  فیلم  فیلم  بانی  گزارش  به 
می دانند« ساخته اصغرفرهادی در 

جوایز گویا که معادل اسکار اسپانیایی است، موفق به کسب 
هیچ جایزه ای نشد. در واقع باید گفت این فیلم اسپانیایی با 
وجود ارزشهای هنری و سینمایی اش توسط کارشناسان و 
حرفه ای های سینمای این کشور که از اعضا رای دهندگان 
هستند، با بی مهری مواجه شد. این در حالی است که فرهادی 
دو اسکار مهم در کارنامه اش دارد که نمی توان آن را نادیده 
گرفت. این در حالی است که فیلم »مرز« ساخته علی عباسی 
در سوئد در مراسم اسکار این کشور 6 جایزه از جمله جایزه 
بهترین فیلم سال سوئد را تصاحب کرد. این مورد قابل مطالعه 
است؛ همچنان که سالها پیش سهراب شهید ثالث با فیلمهای 
آلمانی خود بارها جوایزی از سینمای آلمان دریافت کرده بود. 
از سویی امیرنادری فیلمساز دیگر ایرانی که سالهاست در آمریکا 
فیلم می سازد، متاسفانه هرگز در جوایز و فستیوالهای این کشور 
جایزه ای مهم به دست نیاورده است. فیلم فرانسوی »فروشنده« 
ساخته دیگر فرهادی، نیز از سوی حرفه ای های سینمای فرانسه 
تحویل گرفته نشد و حتی برای مراسم سزار -اسکار فرانسه- 

متاسفانه در هیچ رشته ای کاندیدا هم نشد.

ساخته های سیمناگران ایران در 
خارج از کشور چقدر موفق بوده اند؟!

نگارش فصل دوم مجموعه »بانوی 
عمارت« با استقبال مخاطبان از این 
مجموعه و درخواست مدیران سیما 

به سرعت پیش می رود.
موالیی  مجید  رسیده،  گزارش  به 
تهیه کننده مجموعه »بانوی عمارت« 
که به تازگی پخش آن از شبکه سه 
سیما به پایان رسیده، ضمن خبر شروع نگارش فصل دوم این 
مجموعه گفت: احسان جوانمرد نویسنده فصل یک »بانوی 
عمارت« مشغول نگارش فصل دوم این مجموعه است اما به 
دلیل سرعت در کار نگارش شاید الزم باشد تا تعدادی نویسنده 
دیگر نیز درزمینه نگارش این فصل به ایشان کمک کنند تا متن 

زودتر آماده شود.
وی تاکید کرد : نگارش فصل اول این مجموعه یک سال و نیم 
طول کشید و اکنون با استقبال مخاطبان از پخش فصل اول این 
سریال و خواست مدیران سیما جهت زودتر ساخته شدن فصل 
دوم این مجموعه، باید بخش دوم را با سرعتی بیشتر آماده کنیم 

و ممکن است ناگزیر باشیم از یک تیم نویسنده استفاده کنیم.
این تهیه کننده داستان فصل دوم »بانوی عمارت« را در ادامه قصه 
فصل اول دانست و افزود: از ابتدا قرار بود این مجموعه در دو 
فصل ساخته شود، اما ساخت فصل دوم را موکول به پخش 
فصل نخست کردیم. تاکنون یک قسمت از فیلم نامه فصل دوم 
»بانوی عمارت« نگارش شده و به محض اینکه خط کلی داستان 

مشخص شود، تصویربرداری کار را شروع می کنیم.

نگارش فصل دوم »ابنوی 
عمارت« رشوع شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: با گسترش نمایش فیلم 
های  استان  در  فجر  فیلم  هفتمین جشنواره  و  های سی 
مختلف و افزایش فیلم ها و سالن های سینما نسبت به دوره 

قبل، شور و نشاط بسیار در کشور ایجاد شده است.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، سید عباس صالحی دیروز 
در حاشیه بازدید از سینما هویزه و مرکز نمایش فیلم های 
شانزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد در جمع خبرنگاران 
امسال  جشنواره  در  شده  ارائه  های  فیلم  مجموعه  افزود: 
و  بهترین  نوعی  به  و  سینمایی  اتفاق  مهمترین  عنوان  به 
بزرگترین اتفاق فرهنگی کشور، اهمیت بسیار دارد.وی اظهار 
داشت: امسال برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مقارن شده و 
اهمیت آن نسبت به سالهای گذشته دوچندان گشته است.

وی گفت: در دوره های قبلی جشنواره فیلم فجر تالش شد 
فیلم های جشنواره در کل کشور به نمایش درآید لذا هم 
در  فجر  فیلم  هفتمین جشنواره  و  های سی  فیلم  اکنون 
تهران در  با  استانها و برخی شهرستان ها همزمان  مراکز 
حال نمایش است.صالحی افزود: امسال در سی و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر شاهد رویش نسل جوان بعد از انقالب در 
سینما هستیم و این مهم از رویش ها و فرآورده های حرکت 
انقالب اسالمی است.وی اظهار داشت: ایران در عرصه سینما 
تجربه طوالنی ندارد اما با رخداد انقالب اسالمی، تحوالتی 
در حوزه های مختلف رخ داد که سینما یکی از این حوزه 
هاست.وی گفت: در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر اغلب 

سینماگرانی هستند که مربوط به نسل انقالب می باشند و 
این امر باعث بروز خالقیت ها در فیلم سازی شده و سینمای 
ایران را به یکی از افتخارات هویتی و اجتماعی کشور تبدیل 
در  امروز  افزود:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  است.وزیر  کرده 
بسیاری از نقاط دنیا، ایران را با سینمایش می شناسند و 
نسلی که در شرایط کنونی فیلم می سازد برآمده و فرآورده 
جمهوری اسالمی است.وی اظهار داشت: من فیلم های سی 
و هفتمین جشنواره فیلم فجر را ندیدم تا نظر شخصی من 
در انتخاب هیات داوران تاثیر بگذارد و هیات داوران بهترین 
ها را از بین فیلم های این جشنواره انتخاب خواهند کرد.وی 
گفت: به نظر می رسد سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر از 
فیلم هایی از سبک ها و ژانرهای مختلف برخوردار است و 
اگر بخواهیم سینمایی رو به پیشرفت داشته باشیم باید فیلم 
های متنوع با سبک و ژانرهای مختلف در جشنواره هایی 
مانند جشنواره فیلم فجر ارائه دهیم.صالحی افزود: امسال 
فیلم هایی در موضوعات مرتبط با مسائل سیاسی، اجتماعی 
و انقالبی در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده که نشان 
از تنوع این فیلمها دارد.وی اظهار داشت: با این حال هنوز با 
قله های پیشرفت در سینما از نظر مفهومی و فرم ساخت، 
فاصله داریم اما در طول ۴۰ سال گذشته پیشرفت خوبی 
در سینما داشتیم که امید است نقایص در این عرصه کمتر 
توزیعی در  ایجاد عدالت  بیشتر شود.وی  آن  نقاط قوت  و 
سینما را مستلزم تامین زیرساخت های الزم دانست و گفت: 
این عدالت از دو منظر مصرف فرهنگی و فضای برگزاری 

رویدادها قابل توجه است به همین منظور امسال نمایش 
فیلم های جشنواره فجر در کل استانها بیشتر شده است.

صالحی افزود: در بخش فضای سینمایی نیز برخی استانها در 
این زمینه پیشرفت های بسیار داشتند لذا طبیعی است در 
صورتی که زیرساخت های الزم در بخش سینما فراهم شود، 
مشتاقان این هنر در کشور بیشتر خواهند شد.شانزدهمین 
جشنواره فیلم فجر مشهد از 12 بهمن ماه با اکران 3۴ فیلم 
منتخب از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در 6 سینمای 
این شهر آغاز شده است. سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
نیز از 1۰ تا 22 بهمن ماه همزمان با چهل سالگی انقالب 
اسالمی در تهران آغاز شده که در این دوره از جشنواره در 
بخش ›سودای سیمرغ‹ آثاری همچون فیلمهای آشفتگی، 
تیغ و  پالتو شتری،  نفر،  آفریقایی، 23  بنفشه  اصلی،  ایده 
ترمه، جمشیدیه، خون خدا، درخونگاه، سال دوم دانشکده 
نهم، شبی که ماه کامل شد،  من، سرخ پوست، سمفونی 
طال، تختی، قسم، قصر شیرین، ماجرای نیمروز 2، رد خون، 
متری شش و نیم، مردی بدون سایه، مسخره باز و ناگهان 
درخت به نمایش درمی آید.آثار بخش ›نگاه نو‹ جشنواره نیز 
فیلم های پالتو شتری، جاندار، حمال طال، دیدن این فیلم 
جرم است، روزهای نارنجی، زهر مار، سونامی، مسخره باز، 
معکوس و یلدا می باشد.همچنین مستندهای این دوره از 
جشنواره نیز فیلم های بهارستان خانه ملت، تمام چیزهایی 
که جایشان خالی است، خانه ای برای تو، دلبند و نتهای 

مسی یک رویا است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

جشنواره فیلم فجر شور و نشاط به کشور بخشید

مدیر بخش چهل سالگی انقالِب از جزئیات برنامه ی کامل این 
بخش  در سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر گفت.  به 
گزارش روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر 
فجر، رضا صمدپور، مدیر بخش چهل سالگی انقالب جشنواره 
عناوین  با  بخش  این  زیرمجموعه  سه  جزئیات  هفتم  و  سی 
»نمایشگاه اسناد«، »تاریخ تئاتر شفاهی« و »نمایش های رادیویی« 

را تشریح کرد. 
صمدپور در خصوص نمایشگاه اسناد توضیح داد: این نمایشگاه 
از 25 بهمن در فرهنگستان هنر و موزه فلسطین افتتاح می شود و 
روز سوم اسفند به پایان می رسد و شامل اسنادی چون پوستر، 
عکس، دست نوشته ، نسخ دست نویس و دیگر اقالم اسناد تئاتر 
انقالب اسالمی از هنرمندان و وقایع پس از انقالب است که در 

مرحله تدوین و آماده سازی به سر می برد و ان شااهلل در دل سی و 
هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر به نمایش درخواهد آمد. 
انقالب سی و هفتمین جشنواره ی  مدیر بخش چهل سالگی 
تنها  اسناد  نمایشگاه  که  این  به  اشاره  با  فجر  تئاتر  بین المللی 
دست چینی از وقایِع رخ داده در حوزه ی تئاترِ پس از انقالب 
اسالمی است، تصریح کرد: با توجه به حجم گسترده ی وقایع پس 
از انقالب اسالمی در زمینه تئاتر، این نمایشگاه تنها گزیده ای از 
آثار است. در حالی که اگر بخواهیم تمام این وقایع را به تصویر 
بکشیم نیازمند موزه ای بسیار بزرگ هستیم. در نتیجه این نمایشگاه 
امسال با توجه به نگاه نادر برهانی مرند، دبیر جشنواره سی و هفتم 
افتتاح می شود. ما ادعایی در مورد جامع بودن آن نداریم و تنها 
سعی کردیم گزینش ها و نسخه های خوبی را از چهار دهه ی پس 

از انقالب و هر رویداد نمایشی رخ داده در دل آن، پیدا کنیم و به 
نمایش درآوریم.  او افزود: مدیریت این نمایشگاه بر عهده ابراهیم 
حسینی است که در حال حاضر مشغول رایزنی با گروهی خبره 
و توانا است تا اسناد مورد نظر در زمان مقرر جمع آوری و برای 

نمایش آماده شود.  

»نمایشگاه اسناد«، »تاریخ تئاتر شفاهی« و »نمایش های رادیویی« برگزار می شود 


