
انواع  ساختن  برای  ما  گفت:  رئیس جمهور 
پدافند  های  موشک  انواع  ضدزره،  موشک های 
هوایی، موشک های زمین به دریا، دریا به دریا و 
زمین به زمین از کسی اجازه نگرفته ایم و نخواهیم 

گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم حسن 
روحانی در اجتماع راهپیمایان تهرانی در مراسم 
راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان آزادی اظهار کرد: 
خداوند را حمد و سپاس می گویم که ملت ایران را 
در ۴۰ سال پیش از استبداد، استعمار و وابستگی ها 
رهانید و این ملت توانست نظام جمهوری اسالمی 
را در این سرزمین استقالل بخشد.وی افزود: ۲۲ 
بهمن امسال ویژگی های خاص خود را دارد. از 
یک طرف همزمان است با چهلمین سالگرد انقالب 
اسالمی ایران یعنی ملت ایران امروز وارد چهل و 
یکمین سال پیروزی انقالب می شود و از طرف دیگر 
امسال ایام دهه فجر ما عطر و بوی فاطمی دارد؛ 
همان بزرگواری که در سایه تعالیم پدر، همسرش 
و فرزندانش، ملت ما توانست دربرابر همه قدرت ها 
بایستد و پیروزی را بدست آورد.روحانی تاکید کرد: 
از طرف دیگر امسال در شرایطی جشن ۲۲ بهمن را 
برگزار می کنیم که آمریکای جنایتکار، صهیونیسم 
و ارتجاع منطقه مردم ما را در فشار و منگنه تحریم 
قرار داده اند. بنابراین امروز حضور مردم در خیابان 
های سراسر ایران اسالمی و در این شهر بزرگ، 
عاصمه ایران، به این معناست که نقشه های یک 
ساله دشمن نقش برآب شده است.رئیس جمهور 
گفت: دشمن هرگز به اهداف شوم خود نخواهد 
رسید. راه ما و مسیر ما به همان صورت که چهل 
سال پیش انتخاب کرده بودیم ادامه خواهد داشت.

روحانی افزود: اوال انقالب اسالمی ما برای حراست 
و حفاظت از ایران اسالمی عزیز انجام شد. مردم ما 
به خوبی می دانند که در ۲۰۵ سال قبل بخش 

بزرگی از مناطق شمالی ایران و قفقاز در دوران 
پادشاهان خائن قاجار از ایران جدا شد و ۱۹۱ سال 
پیش بخش دیگری از شمال ایران را از این سرزمین 
جدا کردند.رئیس جمهور ادامه داد: ۱۷۲ سال قبل 
بخش بزرگی از شمال غرب ایران جدا شد. ۱۶۳ 
سال پیش نیز بخش بزرگی از شرق ایران از ما جدا 
شد و ۱۳۸ سال قبل هم بخشی از شمال شرق ایران 
از کشور جدا گردید و بعد در ۱۰۰ سال پیش بخش 
بزرگی از جنوب ایران از کشور جدا شد.وی گفت: 
۴۷ سال پیش، یعنی هفت سال قبل از پیروزی 
انقالب اسالمی و در زمان رژیم خائن پهلوی بخش 
مهمی از جنوب کشور ایران )بحرین( که همواره 
در جغرافیا آن را به عنوان استان چهاردهم ایران 
می آموختیم به دست خیانت بار پهلوی از ایران جدا 
شد.روحانی گفت: شما ببینید در عرض این چند 
دهه و در دوران شاهان سست عنصر قاجار و پهلوی، 
دو سوم ایران را جدا کردند و این بدان معناست که 
رژیم های گذشته ما عالوه بر اینکه بر دین، فرهنگ، 
رفاه و زندگی مردم خیانت کردند، بر تمامیت ارضی 
ایران نیز خیانت کردند.رئیس جمهور افزود: برخی 
از مردم یادشان هست و یا تاریخ را خوانده اند که 
در جنگ جهانی اول چگونه شمال، غرب و جنوب 
ایران توسط سه قدرت اشغال شد و در ۷۷ سال 
پیش در زمان پهلوی اول در جنگ جهانی دوم، 
علی رغم بی طرفی ایران، متفقین ایران را به شمال 
و جنوب تقسیم کرده و بر کشور ما مسلط شدند 
و به شاه دستور دادند که از ایران خارج شود؛ او 
نیز همه شرایط متفقین را پذیرفت به شرط آنکه 
پس از او، پسرش شاه ایران شود.وی تأکید کرد: این 
خیانت های آشکار پادشاهان نسبت به ملت بزرگ 
ایران بود، اما ۳۸ سال پیش زمانی که قدرت های 
جهانی تصمیم گرفتند و صدام را تحریک کردند 
که با سالح شرق و غرب و با پول ارتجاع منطقه و با 

سربازان بسیاری از کشورهای دیگر، به ایران حمله 
کنند، به صدام وعده دادند ظرف یک هفته خواهد 
توانست نظام جمهوری اسالمی را سرنگون کرده و 
۷ روز بعد در تهران مصاحبه کند.روحانی تصریح 
کرد: در این شرایط ملت ایران با فرزندان دالورش، 
از ارتش و سپاه و بسیج در برابر همه جهان ایستادند، 
۸ سال مقاومت کردند و پیروزی های عظیمی را در 
تاریخ ثبت کردند. به دستور امام)ره( حصر آبادان را 
شکستند و خرمشهر و مناطق بزرگی از ایران را در 
عملیات فتح المبین آزاد کردند و قدرت دشمن را 
در هم شکستند. رئیس جمهور گفت: ملت ایران به 
دنیا اعالم کردند که امروز ایران با زمان شاهنشاهی 
تفاوت پیدا کرده و امروز ایران اسالمی استقرار یافته 
است و جوانان طبق وظیفه دینی و ملی خود در 
برابر همه دنیا با قدرت خواهند ایستاد.وی اظهار 
داشت: مدرن ترین هواپیماها، توپخانه ها، تانک ها 
و هلی کوپترها را دنیا در اختیار صدام قرار داد اما 
در نهایت شکست نهایی نصیب دشمنان ایران شد 
و رزمندگان ما با پرچم پیروزی از جبهه به خانه 
برگشتند.روحانی گفت: امروز همه دنیا بدانند قدرت 
جمهوری اسالمی ایران به مراتب از روزهای رزم 
و جنگ بیشتر است. امروز نیروهای مسلح ما در 
تهیه انواع سالح و مهمات خودکفا هستند. امروز 
۸۵ درصد تجهیزات و مهمات و نیازمندی های ما 
به دست نیروهای داخلی ساخته می شود. ما برای 
ساختن انواع موشک های ضدزره، انواع موشک های 
پدافند هوایی، انواع موشک های زمین به دریا و دریا 
به دریا و انواع موشک های زمین به زمین از کسی 
اجازه نگرفته ایم و نخواهیم گرفت.وی تصریح کرد: 
راهمان و قدرت نظامی را ادامه می دهیم، قدرت 
نظامی ایران در طول این چهل سال  و به ویژه در 
طول پنج سال اخیر برای همه جهانیان شگفت آور 
است.                                      ادامه در صفحه۲

روحانی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن: نمی گذاریم آمریکا پیروز شود

سودبازرگانیوارداتگوشتصفرشدبرایساختموشکازکسیاجازهنمیگیریم
 معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران سود بازرگانی واردات گوشت را صفر اعالم 
کرد و گفت: ۲.۵ میلیون کیلوگرم گوشــت در حال ترخیص از ۱۰ گمرک کشــور 

است.
به گزارش زمان به نقل از گمرک ایران، مهرداد جمال ارونقی با بیان اینکه ســود 
بازرگانی واردات گوشــت به کشور صفر شد، اظهار داشــت: ۲.۵میلیون کیلوگرم 
گوشــت در حال ترخیص از ۱۰ گمرک کشــور اســت و برای تسهیل واردات اگر 
تاریخ ثبت ســفارش تمام شده باشد گمرک در سریع ترین زمان ممکن نسبت به 
ترخیص اقدام می کند.وی افزود: تشــریفات گمرکی یک میلیون و ۱۵۵ هزار کیلو 
گرم از محموله های بزرگ گوشــت های وارداتــی در گمرک بندر عباس به اتمام 
رســیده و گمرک پیگیر اظهار مابقی این محموله ها از ســوی صاحبان کاال است.

معــاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران همچنین در واکنش به نقل قولی از وزیر 
اقتصاد مبنی بر »کانتینرهای گوشت بدون صاحب در گمرک « اظهار داشت: وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در خصوص »بالصاحب« یا »قاچاق« بودن این محموله ها 
چنین اظهارنظری نکرده اســت. ضمن اینکه مطابق آمار اخذ شده از منطقه ویژه 
بندر  شــهید رجائی در خصوص موجودی کانتینرهای یخچالی ، در حال حاضر به 
تعداد ۶۱۹ کانتینر گوشــت در منطقۀ ویژه اقتصادی شهید رجائی دپو شده است. 
برابر آمار اســتخراج شده از ســوی گمرک ایران، یک میلیون و ۱۵۵ هزار و ۸۸۶ 
کیلوگرم از این محموله ها طی ۱۹ فقره اظهارنامه واردات قطعی به گمرک شهید 
رجائی اظهار شده و تشریفات این اظهارنامه ها در مسیر سبز و خارج از نوبت انجام 

و در مرحلۀ صدور پروانه الکترونیکی یا خروج شبانه روزی از گمرک هستند.
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وزرای خارجه ایران و لبنان دیدار و گفتگو کردند

وزیران امــور خارجه ایران و لبنان دیروز در بیروت دیدار و گفتگو 
کردند.

به گزارش زمــان به نقل ازمهر، محمد جــواد ظریف وزیران امور 
خارجه ایران و جبران باســیل وزیر خارجه لبنان در بیروت دیدار 
و گفتگو کردند. در این دیدار، طرفین ضمن اســتقبال از گسترش 
همکاری های دو کشــور در تمامی زمینه ها، در خصوص مسایل 
مهمترین مســائل منطقه ای بویژه ســوریه و آوارگان این کشور و 
نیز مذاکرات مربوط به حل و فصل سیاسی بحران سوریه از طریق 

گفتگو و راه حل سیاسی گفتگو و رایزنی کردند.
محمدجــواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران که 
در لبنان حضور دارد پیش از ظهر دیروز نیز با میشــل عون، رئیس 

جمهور لبنان در محل کاخ بعبدا دیدار و گفتگو کرد.

پیشنهاد بخش خصوصی به دولت
 برای فروش نفت در بورس

 چهارمیــن عرضه نفت خام در بورس کــه در ۱۵ بهمن ماه صورت 
گرفــت، باز هم ناموفق بود و نفت خام بی مشــتری ماند. اتفاقی که 
بخــش خصوصی دلیل آن را محدودیت هــای خرید نفت در بورس 
می داند و به دولت پیشنهاد می کند این محدودیت ها برداشته شود.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ششم آبان ماه امسال برای نخستین 
بار یک میلیون بشکه نفت خام سبک در بورس انرژی عرضه شد که 
درنهایت ســه خریدار، ۲۸۰ هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه ۷۴ 
دالر و ۸۵ سنت را معامله کردند. دومین عرضه نیز در بیستم آبان ماه 
صورت گرفت و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام سبک ایران، به قیمت هر 
بشکه ۶۴.۹۷ دالر به فروش رسید. اتفاقی که پای بخش خصوصی را 
بــه فروش نفت باز کرد و نفتی ها رضایت خود را از این اتفاق ابراز و 

اعالم کردند که این فرآیند ادامه دار خواهد بود. 
از ســوی دیگر بورسی ها نیز اعالم کردند این عرضه ها به طور منظم 
انجام می شــود که با این کار، بخش خصوصی بتواند وارد معامالت 
نفت خام شود.در این راستا، شرکت ملی نفت، ۲۳ دی ماه در اطالعیه 
اعالم کرد که سومین نوبت عرضه نفت خام در بورس، یکم بهمن ماه 
با تغییراتی نسبت به عرضه های قبلی صورت خواهد گرفت. قرار شد 
یک میلیون بشــکه نفت خام سبک در حجم های ۳۵ هزار بشکه ای 
با قیمت پایه ۵۲.۴۲ دالر به ازای هر بشــکه عرضه شــود و در این 
عرضه، عالوه بر امکان تسویه حســاب با ارزهای بین  المللی، امکان 
تسویه کامل با ارز ریال ایران با نرخ سنا محقق شود. هم چنین دوره 
تســویه حساب معامالت نیز از ۶۰ به ۹۰ روز افزایش یافت. سومین 
عرضه نفت خام در بورس در موعد مقرر صورت گرفت اما مشــتری 

پیدا نکرد.
پانزدهم بهمن نیز یک میلیون بشــکه نفت خام سبک شرکت ملی 
نفت ایران در بــازار فیزیکی رینگ بین الملل بورس انرژی، برای بار 
چهارم عرضه شد اما درنهایت در کفه تقاضا هیچ سفارشی ننشست 
و نفت خام ســبک ایران برای دومین بار پیاپی در رینگ بین الملل 
بورس انرژی بدون مشتری ماند.در این راستا، رضا پدیدار - تحلیل گر 
ارشــد حوزه انرژی - بر این باور اســت که دلیل فروش نرفتن نفت 
خــام در بورس برخی محدودیت هاســت. در حالی که بورس انرژی 
می تواند پتانســیلی برای استفاده از توانمندی های بخش خصوصی 
باشــد.پدیدار با بررسی ساز و کار بورس در دنیا، اظهار کرد: معموالً 
در دنیا دولتی ها وارد بورس نمی شــوند. همیشه اشخاص حقیقی و 
حقوقی بخش خصوصی وارد بورس می شوند. من فکر می کنم هنوز 
به بخش خصوصی ایران این فرصت داده نشــده اســت که بتواند از 

توانمندی های خودش استفاده کند. 
در واقع هنوز اعتمــاد بین فعاالن بخش خصوصی و اداره کنندگان 
بورس و عرضه کننده یک طرفه ایجاد نشــده و به همین دلیل این 
بخش ها نتوانســته اند از ظرفیت های یکدیگر اســتفاده کنند.وی با 
تاکید بر این که باید زیرســاخت حضــور بخش خصوصی در بورس 
فراهم شــود، توضیح داد: فراهم شدن زیرساخت به این معنی است 

که سازمان بورس کارگزاری خود را توسعه دهد. 
فعاالن اقتصادی و افرادی که از منظر کارگزاری و یا متقاضی )مصرف 
کننده نهایی( وارد بورس می شوند، باید خط اعتباری داشته باشند.

این تحلیل گر حــوزه انرژی با انتقاد از وجود محدودیت ها در بورس 
ایران، گفت: در بورس های دنیا این شــیوه رایج نیســت که خریدار 
الزام داشــته باشد به موجب دســتورالعمل وزارت نفت، نفت را به 
یک پاالیشــگاه بدهید. در حالی که در ایران خریدار باید قرارداد با 
پاالیشگاه را ارائه کند. هم چنین باید ۱۰ درصد پیش پرداخت بدهد 
که وارد بورس شود و وقتی وارد شد، باید ۲۰ درصد پیش پرداخت، 

پرداخت کند. 
در صورتی که در بورس های دنیا بورس سلف است. یعنی به صورت 
کاغذی عمل می شــود. این فرآیند در بورس ما تعریف نشده است.

پدیدار تاکید کرد: زمانی که تا این حد محدودیت وجود داشته باشد، 
بورس نمی تواند فعالیت کند. باید محدودیت ها برداشته شود. بورس 
در دنیا برای توســعه فعالیت ها برای بخش خصوصی اســت. یعنی 

بورس بخش خصوصی را قوی می کند. 
من پیشــنهاد می کنم برای قدرتمند کــردن بخش خصوصی این 
محدودیت ها برداشته شــود. بورس محل داد و ستد است اما اینجا 
داد و ســتد انجام نمی شــود. بورس در ایران پویا نیست. افرادی که 
بورس را در اختیار می گیرند باید به روز باشند و عامل های انگیزشی 
در نظر بگیرند که افراد برای مشارکت در بورس انگیزه داشته باشند. 
به نظر من یکی از زیرســاخت ها، فرهنگ ســازی است که در حوزه 

انرژی نداشته ایم.
وی با بیان این که دولت ایران برای فروش نفت تحریم شده است، نه 
بخش خصوصی، ادامه داد: دولت باید همه ابزارهای خود را در اختیار 
بخش خصوصی قرار دهد که بخش خصوصی بتواند نفت را به فروش 
برساند. اگر کســی هم خواست در بازار سلف وارد شود و نفت را به 

صورت کاغذی بخرد، این امکان را باید فراهم کنند.

رییس قوه قضاییه: ملت ایران 
تسلیم ناپذیر است

رییس قوه قضاییه گفت: مهم ترین پیام این راهپیمایی 
به دشمنان جمهوری اسالمی ایران و به ویژه آمریکا 
است؛ دشمنان بدانند که مردم تسلیم ناپذیر هستند.

بــه گزارش زمان به نقل ازایرنا، آیت اهلل صادق آملی 
الریجانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران، 
گفت: راهپیمایی شکوهمند و حضور پرشور و عظیم 
مــردم، پیام های مختلفی دارد؛ مهم ترین پیام این 
راهپیمایی به دشــمنان جمهوری اسالمی ایران و 
خصوصا آمریکا است.وی افزود: دشمنان بدانند که 
مردم تسلیم ناپذیر هستند، آنها می خواستند که با 
فشارها و تحریم های ظالمانه مردم را به عقب نشینی 
وادار کنند؛ این مردم از ارزش های انقالب و حرکت 
عظیمی که امام احل شروع کردند، عقب نشینی نمی 
کنند.رییس قوه قضاییه اظهار داشت: مردم راه انقالب 
و امام را ادامه خواهند داد؛ امروز جمهوری اسالمی هر 
روز بالنده تر، قدرتمند تر و در منطقه اثرگذارتر است؛ 
امروز قدرت برتر منطقه است؛ مقاومت در منطقه به 
ایران اتکا دارد.وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی به 
فضل الهی این مســیر را ادامه خواهد داد و قله های 
پیروزی را هــر روز طی خواهد کرد و کمال خواهد 
یافت و دشــمنان جمهوری اســالمی ذلیل و خوار 

خواهند شد.

آغاز بزرگ ترین رزمایش 
نظامی ونزوئال

رئیس جمهور ونزوئال در مراسم آغاز رزمایش بزرگ 
این کشــور: آمریکا با نام دموکراسی درصدد ربودن 

سرمایه های ونزوئالست.
بــه گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما ؛ نیکوالس 
مــادورو رئیس جمهور ونزوئال رســما، بزرگ ترین 
رزمایش نظامی این کشور را آغاز کرد. قبل از شروع 
این رزمایش مادورو با سفر به جزیره میراندا واقع در 
شمال این کشــور از ادوات نظامی که قرار است در 
این رزمایش استفاده شوند دیدن کرد. از جمله ادوات 
نظامی این رزمایش می توان به ســایت های پرتاب 
راکت ساخت روسیه که از سوی ارتش ونزوئال مورد 
استفاده قرار می گیرند اشاره کرد.مادورو می گوید : 
آمریکا با نام دموکراسی درصدد ربودن سرمایه های 
ونزوئالست. این رزمایش تا ۱۵ فوریه به طول خواهد 
انجامید و به گفته مــادورو ابعاد این مانور به لحاظ 
گستردگی در تاریخ ۲۰۰ ساله ونزوئال بی سابقه است .

ادعای پمپئو درباره حضور فرزندان 
برخی از مقامات ایران در آمریکا

 وزیر امورخارجه آمریکا با طرح ادعاهایی بی اســاس 
علیه مقامات کشورمان گفت که واشنگتن در حال 
بررسی موضوع حضورفرزندان برخی از مقامات ایرانی 

در آمریکا است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، مایک پمپئو وزیر 
امورخارجه آمریکا در یک پیام ویدئویی که در صفحه 
فارسی وزارت امورخارجه آمریکا در توئیتر منتشر شده 
است، به سواالتی که ادعا می کند از سوی کاربران ایرانی 
مطرح شده، پاسخ داد.پمپئو درباره حضور فرزندان 
برخی از مقامات ایرانی در آمریکا به طرح ادعاهایی 
نخ نما و واهی علیه مقامات کشــورمان پرداخت و 
مدعی شــد که آنها با پول مردم ایران، فرزندان خود 
را برای زندگی به خارج از کشور می فرستند.وی در 
ادامه ادعاهایش گفت: ما در حال بررسی این موضوع 
هستیم. این موضوع که آنها )مقامات ایران( اعضای 
خانواده شان را به خارج می فرستند، برای ما هم نگران 
کننده است.وزیر امورخارجه آمریکا همچنین به تکرار 
این ادعای مضحک پرداخت که کشــورش خواهان 
برخــورداری مردم ایران از یــک زندگی بهتر و رفاه 
بیشتر است.این اولین باری نیست که آمریکا با طرح 
موضوع حضور فرزندان برخی از مقامات کشورمان 
در آمریکا تالش می کنــد چهره ای مخدوش و غیر 
واقعی از مقامات ایرانی و اینکه فرزندان آنها در آمریکا 
و یا نقاط دیگر دنیا در حال ســپری کردن زندگی 
خود هســتند، ارائه دهد تا با دستاویز قرار دادن این 
ادعا نیز سیاســت های ضد ایرانی خود را پیش ببرد.

پیش از این، برایان هوک، نماینده ویژه امور ایران در 
وزارت امورخارجه آمریکا نیز درباره آنچه درخواست 
لغو ویزای آمریکا برای خانواده های مقامات جمهوری 
اسالمی خوانده شده بود، گفت که واشنگتن در حال 

کار بر روی این مسئله است.

اخبار

خبر

كسي  خداوند  نزد  مؤمن  ترين  محبوب 
است كه مؤمن فقيري را در تنگدستي 

دنيا و گذران زندگي ياري رساند

کالمامیر

آگهیفقدان
احتراما نظر به اینکه پرونده ثبتی مساحت ده هزاروصدوپنجاه متر مربع مشاع از مساحت چهل هزارو ششصد متر مربع مشاع از مساحت شصت هزار 
نهصد متر مربع مشاع از اراضی قسمت جنوب از مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه باقیمانده شرقی به پالک 19اصلی واقع در اراضی گرمدره 
کرج جزء حوزه ثبتی فردیس که به نام رجب علی ربیعی حسین آبادی فرزند غالمرضا سند مالکیت صادرگردیده به شماره ثبت 48794صفحه  
189ودفتر 1237وبا جستجوهای به عمل آمده پیش نویس پرونده ثبتی تاکنون به دست نیامده است وطبق بررسی های به عمل آمده متخلف یا کسی 

محمد سلیمانی کفیل ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس    که موثر در فقدان پرونده ثبتی باشد مشخص نمی باشد 1278  ک 

آگهیمفقودی
برگ سبز ماشین سواری نیسان مدل 1376 به شماره شهربانی 82-341ص81 و شماره موتور 00111902 

بابلو شماره شاسی 00C12271 به نام مهدی شکری کشتلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
 المثنی سند کمپانی و برگ سبز سواری پیکان 1600 مدل 77 با شماره پالک 292م97 ایران 33 با شماره 

موتور 11127739637 و شماره شاسی 77442317 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز هاچ بک سایپا 111 مدل 96 با شماره پالک 188 م67 ایران 82 با شماره 
موتور M13/5848884با شماره شاسی NAs431100H5714297بنام پرویز لطفی گودرزی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهیمفقودی
مجوز حمل سالح شکاری تک لول ساچمه زنی ته پور کالیبر 12 مدل چخماقی ساخت آمریکا به شماره اسلحه 3200580متعلق به اینجانب محمد 

علی ابراهیمی ارمی مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
شاسی  172b0002496و  موتور  شماره  با   82 ایران   59 م   873 شهربانی  شماره   1396 مدل   206 پژو  سبز  وبرگ  کمپانی  سند  المنثی 

 بابل NAAP41FEIHJ003791  مفقود گردیدو از درجه ساقط می باشد

آگهیحصروراثت
به حکایت پروند کالسه 4/711/97 شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای فاتح 
شریفی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته شادروان مینا رستمی در 

تاریخ97/11/6 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.صدیق شریفی  زایچه:367-1363 کدملی  4959801190 پسرمتوفی
2.فاتح شریفی  زایچه: 299-1340  کدملی  4959800501 پسرمتوفی

3.فردین شریفی  زایچه: 1162-1357   کدملی  3256345891 پسرمتوفی
4.پروین شریفی  زایچه:  541-1344 کدملی  4959802960 دخترمتوفی

5.نسرین شریفی  زایچه: 37211-1353  کدملی  3250370061 دخترمتوفی
6.نشمین شریفی  زایچه:6506-1358  کدملی   4959694343 دخترمتوفی
7.پرستو شریفی  زایچه: 4005-1365  کدملی  3258446695 دخترمتوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هرکس 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 چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

ادامه از صفحه۱
روحانی گفت: ناوچه ها، نفربرها، تانک ها، سالح 
های انفرادی و هر آنچه نیروهای مسلح از سالح و 
مهمات نیاز دارند و همچنین شهامت نیروهای 
مسلح، انگیزه و تدبیر آنها شگفت آور است.وی 
ادامه دارد: وقتی ایران اراده کرد به ملت عراق و 
ملت سوریه، لبنان، فلسطین و یمن کمک کند 
پیروزی دست  به  جهانیان دیدند که دشمنان 
نیافتند و تالش دارند از منطقه خارج شوند تا ملت 
های منطقه با آزادی راه خود را ادامه دهند. اولین 
دستاورد انقالب اسالمی تمامیت ارضی، حراست 
این  خاک  از  میلیمتر  یک  که  عزیز،  ایران  از 
سرزمین به دشمن واگذار نشد، است. ملت ما در 
برابر توطئه ها پیروز شد.رئیس جمهور خاطرنشان 
نظام  تغییر  ایران  ملت  دستاورد  دومین  کرد: 
مشروعیت در این کشور بود. نظام مشروعیت در 
بود که فردی فرزند کدام  این مبنا  بر  گذشته 
طایفه است؛ این اصل بر هیچ مبنای شرعی این 
نظام منطبق نبود، اما دستاورد نظام جمهوری 
اسالمی این بود که نظام مشروعیت را بر مبنای 
اسالم و جمهوریت قرار داد. امروز تمام مسئولین 
از مقام معظم رهبری  ایران  جمهوری اسالمی 
گرفته تا رئیس جمهور و اعضای مجلس شورای 
با  و  مردم  رای  با  شوراها  و  خبرگان  اسالمی، 
صندوق آرا مسئولیت را به عهده می گیرند.رئیس 
جمهور تصریح کرد: همه ما باید دقت کنیم. اگر 
در این چهل سال در برابر همه توطئه ها پیروز 
شدیم، به خاطر اسالمیت و جمهوریت بود. ایمان 
اعتقاد مردم، فرهنگ جهاد،  مردم، شور مردم، 
شهادت و ایثار بزرگترین رهاورد انقالب و دفاع 
مقدس است.روحانی افزود: امید ما به خداست و 
اگر  و  پیروز می شویم  نبرد  می دانیم در میدان 
کشته شویم هم فاتح هستیم. این اعتقاد بود که 
هشت سال دفاع مقدس ما را نگه داشت و این 
اعتقاد است که امروز می بینید میلیون ها نفر به 
زیارت امام هشتم )ع( و میلیون ها نفر با پای پیاده 
شتابند.وی  می  )ع(  حسین  امام  زیارت  به 
اظهارداشت: سراسر روزهایی که به نام اسالم و 
ائمه اطهار است، مردم گرامی داشته و پرشورتر از 
سال های قبل حضور می یابند. اساس انقالب ما 
این بود که فضیلت جای رذیلت و اخالق جای 
ایمان  اگر  گفت:  بنشیند.رئیس جمهور  ابتذال 
و  نبود  اسالمی  انقالب  ما،  انقالب  اگر  نباشد، 
»انقالب ایرانی« بود، حتما این انقالب در برابر 
انواع توطئه ها نمی توانست مقاومت کند. اسالمیت 
انواع  برابر  را در  ما  توانسته  نظام است که  این 
آنچه  کرد:  تصریح  کند.روحانی  حفظ  خطرات 
علیرغم  ما  مردم  روز  به  روز  است  شده  باعث 
فشارهای دشمن با نشاط بیشتر، مسیر خود و 
آرمان خود را ادامه دهند، آن است که هر دو سال 
افراد  و  شتابند  می  آراء  صندوق  پای  بار  یک 
موردنظر خود را انتخاب می کنند.وی تأکید کرد: 
است.  نظام  این  حفظ  تضمین  آراء  صندوق 
هرکسی هر نوع تغییر می خواهد، پای صندوق آراء 
اعالم می کند. پای صندوق آراء است که مردم، 
نظرات و راه خود را اعالم می کنند و فرد موردنظر 
را در مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و شوراها 
برمی گزینند.رئیس جمهور گفت: صندوق رأی و 
اسالمی  انقالب  بزرگ  های  نعمت  از  انتخابات 
است. اگر این صندوق و صف های طوالنی پای 
صندوق آراء نبود، دشمن می توانست توطئه های 
مختلفی را علیه ما طراحی کند.روحانی گفت: 
امروز در جامعه ما دموکراسی به معنای واقعی 
کلمه وجود دارد. ما آن نظام و رژیمی نیستیم که 
بگوییم فقط یک حزب به نام رستاخیز وجود دارد. 
این کشور آزاد  احزاب، مجله ها و روزنامه ها در 
با  صدر  سعه  با  باید  مسئوالن  همه  و  هستند 
انتخابات برخورد کنند.رئیس جمهور افزود: هر چه 
سعه صدر ما بیشتر باشد و راه را برای حضور 
احزاب و جناح ها باز کنیم، نظام ما مستحکم تر 
خواهد بود. در الیحه جامع انتخابات که دولت 
تقدیم مجلس کرده است، به این نکات توجه شده 
است. امیدواریم با تصویب این الیحه در مجلس، 
شاهد انتخاب های پرشورتری در آینده باشیم.وی 
پیشرفت ملت در مسیرهای مختلف و شکوفایی 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفاه اجتماعی را از 

دستاوردهای مهم انقالب خواند و گفت: در آغاز 
انقالب جمعیت ما ۳۶ میلیون نفر بود و امروز ۸۲ 
میلیون نفر است که حدود دو برابر افزایش یافته 
است.روحانی گفت: اگر جمعیت ما بیش از دو 
برابر شده است، حداقل باید کار، تالش، محصول 
و پیشرفت ما هم نسبت به ۴۰ سال پیش حداقل 
دو برابر باشد، درحالی  که وقتی ما به آمار و ارقام 
نگاه می کنیم، وضع ما بهتر از آن چیزی است که 
انقالب  از  قبل  داشت:  اظهار  می کنیم.وی  فکر 
اسالمی با اینکه متخصصان آمریکایی و اسرائیلی 
کل  بودند،  آمده  ایران  به  کشاورزی  برای 
محصوالت کشاورزی ۲۶ میلیون تن بود و امروز 
محصوالت کشاورزی ما ۱۲۲ میلیون تن است؛ 

یعنی بیش از ۵ برابر تولیدات کشاورزی ما افزایش 
یافته است.رئیس جمهور گفت: برای آنکه مردم 
بدانند روند پیشرفت کشور سرعت یافته است، 
باید گفت در پنج سال اخیر محصوالت کشاورزی 
ما از محصوالت رژیم گذشته بیشتر است و ۲۵ 
میلیون تن بر محصوالت کشاورزی افزوده شده 
کشاورزان،  بنابراین  کرد:  تصریح  است.روحانی 
مهندسین و فعاالن بخش کشاورزی، کار بسیار 
بزرگی را در این ۴۰ سال انجام دادند. محصول 
انقالب حداکثر چهار  پیروزی  ما در روز  گندم 
میلیون تن بود. امروز بیش از ۱۳ میلیون و ۰.۶ تن 
است. به عبارت دیگر، بیش از سه برابر محصول 
نان و گندم ما افزایش یافته است.وی بیان کرد: 
صادرات محصوالت کشاورزی ما نسبت به قبل از 
انقالب به ۲۰ برابر افزایش یافته است. صادرات 
 ۲۸۵ انقالب  از  قبل  ما  کشاورزی  محصوالت 
میلیون دالر بوده است اما امروز ۵ میلیارد و ۷۷ 
بنابراین  افزود:  است.رئیس جمهور  میلیون دالر 
مسیر ما، مسیر درستی است. سامانه های نوین 
آبیاری در رژیم گذشته مجموعاً ۳۸ هکتار بوده 
است اما امروز دو میلیون و ۵۰ هزار هکتار زیر 
پوشش آبیاری های نوین قرار دارد.روحانی گفت: 
در طول این چهل سال ملت بزرگ ما پیشرفت 
های بزرگی را در زمینه کشاورزی به دست آورده 
گذشته  با  را  امروز  صنعتی  عملکرد  اگر  است. 
مقایسه کنیم به این نتیجه می رسیم ۸۵ هزار 
بنگاه صنعتی در طول ۴۰ سال گذشته ایجاد شده 
است. پیش از انقالب کمتر از ۴۰۰ هزار تن فوالد 
داشتیم و امسال بیش از ۲۰ میلیون تن فوالد 
تولید می کنیم. این به معنای حرکت ملت ایران 
در مسیر جهاد و سازندگی و پیشرفت است.وی 
ادامه داد: در زمان رژیم گذشته کل گازی که در 
اختیار مردم می توانست قرار گیرد روزانه حدود 
۱۱۰ میلیون تن بوده است و امروز به هزار میلیون 
دهد  می  نشان  این  است.  یافته  افزایش  تن 
چه  نفت  بخش  در  ما  مهندسین  و  کارگران 
زحماتی را متحمل شده اند. کل ذخایر نفت ما ۸۸ 
میلیون تن و امروز ۱۲۰ میلیارد تن است. این 
بدان معناست با رفتن آمریکایی ها و انگلیسی ها 

از صنعت نفت توانسته ایم روی پای خود بایستیم.
برای  پوشش  تحت  داشت:جمعیت  اظهار  وی 
استفاده از گاز قبل از انقالب ۵۱ هزار خانوار بود و 
امروز حدود ۲۱.۸ میلیون خانوار از گاز استفاده 
می کنند. در رژیم گذشته ۶ مجتمع پتروشیمی 
و امروز ۵۲ پتروشیمی تاسیس شده است. در 
گذشته محصوالت پتروشیمی ۱.۲ و امروز ۳۰.۷ 
میلیون تن است. امروز شاهد پیشرفت کشور در 
زمینه های مختلف راه آهن، بنادر و انتقال آب 
از  پیش  سد   ۱۹ کرد:  تاکید  هستیم.روحانی 
انقالب وجود داشت و امروز ۱۷۲ سد داریم که 
نشان می دهد تعداد سدها نسبت به گذشته چند 
برابر شده است. امروز ۸۰ هزار مگاوات برق تولید 

می شود. ظرفیت بنادر ما قبل از انقالب ۱۹ تن و 
امروز ۲۳۴ میلیون تن است. قدرت مسافربری ما 
با ریل ۵ میلیون نفر و امروز ۲۵ میلیون نفر است.

وی تاکید کرد: در سه مساله پیشرفت ما جای 
تردید ندارد. جمهوری اسالمی در علم و دانش، 
عدالت  و  اجتماعی  رفاه  درمان،  و  بهداشت 
بلندی دارد. اجتماعی بی تردید جایگاه بسیار 

روحانی گفت: نرخ بیسوادی قبل و بعد از انقالب، 
مقایسه  قابل  انقالب  از  بعد  و  قبل  دانشجویان 
نیست. کل دانشجویان در رژیم گذشته ۱۷۵ هزار 
نفر بوده و امروز بیش از ۵ میلیون نفر است.وی 
تصریح کرد: همه دنیا اعتراف دارند که ایران در 
زمینه تربیت نیروی متخصص پیشرفت سریعی 
داشته است. در زمینه سالمت و بهداشت و درمان 
نیز پیشرفت مهمی داشته ایم. پیش از انقالب ۱۴ 
هزار و ۷۰۰ پزشک در ایران فعالیت می کردند که 
۶ هزار پزشک خارجی بودند. امروز ۱۴۰ هزار 
پزشک در کشور خدمت می کنند.رئیس جمهور 
در  متخصصان  و  پزشکان  امروز  اظهارداشت: 
سراسر کشور و حتی مناطق محروم حضور دارند. 
شرایط امروز ما از لحاظ پزشکی نسبت به قبل 
پیشرفت سریعی داشته که مورد اعتراف همه 
در  زندگی  به  امید  گفت:  دنیاست.روحانی 
کشورهای دنیا در چهل سال گذشته ۱۰ سال 
اضافه شده اما در ایران ۲۰ سال اضافه شده است. 
این امر نشان دهنده حرکت سریع ملت ایران به 
سمت توسعه است.وی، کمک به اقشار مستضعف، 
عدالت و رفاه اجتماعی را از دستاوردهای انقالب 
سال ۱۰  چند  این  در  گفت:  و  خواند  اسالمی 
میلیون نفر زیر پوشش درمانی قرار گرفتند. تمام 
افراد و قشر مستضعف از دولت مستمری دریافت 
می کنند و این مستمری در طول چهل سال به 
۴ برابر افزایش یافته است.رئیس جمهور گفت: 
بین دهک باالی جامعه و دهک پایین جامعه در 
زمان رژیم گذشته اختالف ۳۵ برابر بوده است، 
امروز این اختالف ۱۵ برابر است؛ این به معنای 
حرکتی به سمت عدالت است.روحانی تأکید کرد: 
ما در این انقالب و نظام در تولید گندم، در طی ۴ 
سال گذشته به خودکفایی دست یافته ایم. در 

زمینه تولید بنزین و گازوئیل نیز طی چند سال 
ایم.وی  یافته  دست  خودکفایی  به  اخیر 
اظهارداشت: امروز ۹۵ درصد دارو در داخل کشور 
تولید می شود، انواع درمان ها در داخل کشور 
انجام می شود، قدرت دفاعی ما داخلی است، در 
فناوری های نوین، سلول های بنیادین، نانو رتبه 
ما  گفت:  جمهور  است.رئیس  رقمی  تک  ما 
کشوری هستیم که در علوم و پیشرفت ها در 
هایتک و فناوری ها، در رده باالی رشد در سطح 
جهان هستیم.وی تصریح کرد: ما تنها کشوری 
هستیم که بدون اینکه در برابر دشمنان سرفرود 
آوریم، از فصل هفت سازمان ملل متحد خارج 
شدیم. این قدرت ملت ایران و قدرت دیپلماسی 
ماست. ما تنها کشوری هستیم که حق هسته ای 
ما در سازمان ملل و شورای امنیت تثبیت شده 
است.روحانی گفت: ما در زمینه محیط زیست 
قدم هایی را برداشتیم که اگر انجام نمی شد، با 
مصیبت های بزرگی مواجه بودیم. اگر دریاچه 
ارومیه احیا نمی شد، ۱۴ میلیون نفر در غرب 
کشور آواره بودند.وی گفت: می خواهیم صادرات 
نفت را از بندر جاسک انجام دهیم که پروژه ای 
مهم و استراتژیک است که تا پایان این دولت 
انجام خواهد شد.روحانی با اشاره به نقش مهم 
ایران در منطقه گفت: ایران تنها کشوری است که 
می تواند به کمک ملت های منطقه بشتابد. بدون 
ایران هیچگونه طرحی در این منطقه قابل اجرا 
نخواهد بود. این موضوع را استکبار جهانی، آمریکا 
و صهیونیست ها بدانند که این پیروزی از آن ملت 
ایران خواهد بود.رئیس جمهور تصریح کرد: ما راه 
خود را در بخش حقوق زنان، جوانان، اقلیت ها و 
اهل سنت ادامه می دهیم. در این دولت یکی از 
شعارهای ما حقوق شهروندی بوده است. امروز 
۱۸۲۵ نفر از اهل سنت در سمت های مختلف 
مشغول به کار هستند و دو سفیر ما در خارج از 
کشور از اهل سنت هستند که نشان می دهد روز 
به روز وحدت و یکپارچگی ما بیشتر می شود.

روحانی گفت: این انقالب به جوانان و زنان ما 
شخصیت داد. ما به شفافیت ادامه می دهیم تا با 
فساد مبارزه کنیم. ما از اقشار مستضعف حمایت 
می کنیم و تعامل سازنده با جهان را ادامه خواهیم 
داد تا جایگاه ایران مرتفع تر شود. فضای کسب و 
کار و خصوصی سازی را بهبود خواهیم بخشید.

انقالب  اول  اگر در سال های  ادامه داد:  روحانی 
توانستیم ترور و شورش را مهار کنیم به دلیل این 
قرار  )ره(  امام  دولت پشت سر  و  ملت  که  بود 
داشتند. در تحریم ها نیز با ایستادگی، همکاری، 
همراهی و تعاون در برابر آمریکا پیروز خواهیم 
شد. ما نمی گذاریم آمریکا پیروز شود.وی گفت: 
گذشته،  سال  ماه  دی  بود  کرده  اعالم  آمریکا 
ایام  و  آبان   ۱۳ امسال،  مرداد  و  اردیبهشت 
کریسمس، ایران را زمین می زنیم که نتوانست. 
قول داده بودند که ۲۲ بهمن همه سران رژیم 
فاسد آمریکا در ایران باشند که نشد و نخواهد شد، 
به این دلیل که ملت ما به خداوند و ائمه و رهبر 
شجاعشان ایمان دارند و پشت سر رهبری حرکت 
می کنند. ما بی تردید در این مبارزه موفق خواهیم 
بود.رئیس جمهور اظهار داشت: مردم ما مشکالتی 
دارند اما با کمک هم این مشکالت را پشت سر 
خواهیم گذاشت. وضع آمریکا به مراتب بدتر از آن 
است که خودشان فکر می کردند. جایگاه ایران در 
از  باالتر است و ما  منطقه و جهان روز به روز 
مشکالت عبور خواهیم کرد.رئیس جمهور گفت: 
آرمان ما امروز همان آرمان چهل سال پیش است. 
اگر در چهل سال پیش آرمان ما این بود که در 
برابر استبداد، آزادی را جایگزین کنیم و در برابر 
استعمار، حاکمیت ملی را جایگزین کنیم و در 
برابر ابتذال، فضیلت را جایگزین کنیم و در برابر 
برابر غرب گرایی و شرق  تبعیض عدالت و در 
گرایی، هویت اسالمی و ایرانی را جایگزین کنیم، 
امروز هم همان راه و آرمان، مسیر ماست و بی 
تردید ما در این راه موفق و پیروز خواهیم بود.

روحانی تصریح کرد: از ملت بزرگ ایران تشکر می 
کنم که امروز در هوای سرد و برفی و بارانی به 
خیابان ها آمدند و توانستند به دنیا نشان دهند که 
پیوند ملت ما با انقالب، امام)ره( و رهبری شان 

همواره مستحکم است.

روحانی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن: نمی گذاریم آمریکا پیروز شود

برایساختموشکازکسیاجازهنمیگیریم

چهل سالگی انقالب؛
جهان مبهوت وحدت و حضور ایرانیان

راهپیمایی غرورآفرین و حماسه ساز 22 بهمن و آیین جشن پیروزی انقالب اسالمی 
دیروز همزمان در بیش از هزار شهر و ده هزار روستا سراسر کشور در حالی با حضور 
اقشار مختلف مردم برگزار شد که وحدت، همبستگی و انسجام ملی بار دیگر جهان 

را مبهوت ایران کرد. 
ملت ایران با اقتدار و عظمت 40 سالگی انقالب را جشن گرفتند و بار دیگر وحدت و 
والیتمداری خود را به نمایش گذاشتند. در این راهپیمایی مقامات کشوری ، لشگری 
با سر  و مردم شهرهای مختلف  دارند  به طور گسترده همراه مردم حضور  استانی  و 
دادن شعار و جمالت مکتوب »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند« و»ما ایستاده ایم« 
به تهدیدهای ضد ملت ایران رئیس جمهوری آمریکا پاسخ  می دهند. ملت ایران در 
این راهپیمایی با وحدت و همدلی نشان داد که بعد از چهار دهه ایستادگی در برابر 
همه فراز و نشیب های دشمنان داخلی و خارجی ، پاسدار انقالبی است که ثمره خون 
شهیدان است. ملت غیور ایران این بار راسخ تر از قبل برای بازآفرینی ارزش هایی که 
دوام استقالل مملکت را تضمین می نمایند و برای نشان دادن اتحاد خود به استکبار 
جهانی به میدان آمدند تا بار دیگر حماسه ای دیگر خلق کنند. 22بهمن امسال با توجه 
به اعمال تحریم های ظالمانه توسط آمریکا علیه ایران متفاوت تر از گذشته برگزار شد 
و نشان می دهد سیاست های ضداستکباری انقالب و نظام برای شیطان بزرگ تا چه 
حد اهمیت داشته و دولت مستکبر ایاالت متحده و هیات حاکمه بر آن از همه توان 

خود برای ضربه زدن به میهن اسالمی در حال استفاده است. 

در روزهای آینده منتشر خواهد شد؛
بیانیه تفصیلی رهبر معظم انقالب در تبیین »گام دوم« انقالب

پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل خامنه ای اعالم کرد که به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی، بیانیه تفصیلی رهبر انقالب در تبیین 
»گام دوم« انقالب اسالمی در روز های آینده منتشر خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای؛ ملت سرافراز ایران اسالمی با هدایت الهی و به 
اتکاء اندیشه ی دوران ساز حضرت امام خمینی رحمه اهلل و راهبری های جانشین صالحش، می رود تا با شرکت در جشن چهل سالگی انقالب 
پرشکوهش، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کند و وارد فرآیند بزرگ و جهانی چهل سال دوم شود.به همین مناسبت و در ارزیابی 
سرگذشت راه طی شده و مسیری که پیش روی ملت بزرگ ایران است، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی بیانیه ای تفصیلی 
را در تبیین »گام دوم« برای پیشبرد انقالب اسالمی به نگارش درآورده اند.متن بیانیه  تفصیلی رهبر انقالب اسالمی در روزهای آینده منتشر 
 )KHAMENEI.IR( خواهد شد.اخبار و اطالعات تکمیلی به زودی در پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
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پرداخت حقوق کارکنان تا ۲۰ اسفند 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: حقوق 
کارکنان تا 20 اسفند پرداخت می شود تا در پایان سال مشکلی از این بابت 

نداشته باشیم.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت اظهار کرد: با وزیر امور اقتصادی و دارایی 
و خزانه داری هماهنگی های الزم انجام شده تا عیدی کارکنان طی روزهای 
اخیر پرداخت شود که بخشی از این مبالغ پرداخت شد و با درخواست وزرا 
و درخواست وجه از خزانه طی چند روز اینده این پرداختی ها ادامه خواهد 
داشت.وی درباره پرداخت یارانه طی دو ماه پایانی سال خاطرنشان کرد: تالش 
می کنیم 26 بهمن و در همین بازه زمانی در اسفندماه نیز یارانه ها را پرداخت کنیم 
تا یک انسجام کاملی به پرداختی های پایان سال داده باشیم.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه به راهپیمایی 22 بهمن و حضور گسترده آحاد مردم در این حرکت 
خروشان اشاره کرد و گفت: ملت ایران در 22 بهمن به پاس مجاهدت های انجام 
شده بار دیگر در صحنه تجدید بیعت با نظام، انقالب، امام و شهدا حاضر شده و 
از کیان این نظام و کشور صیانت می کنند.نوبخت به خلق حماسه ایرانیان در 22 
بهمن اشاره کرد و افزود: چشمان ناپاکی امروز نظاره گر ما هستند تا کوچک ترین 
خطا و لغزشی را به ثبت برسانند که شایسته است با حرکت توفنده خود در این 
راهپیمائی باشکوه دشمن را ناامید کرده و متحد و منسجم در این حضور باشکوه 
حماسه ای دیگر بیافرینیم.وی در ادامه با بیان این که نسبت به سال های گذشته ما 
در کشور پیشرفت های محیرالعقولی را شاهد هستیم، تصریح کرد: در این 40 
سال هیچ روزی نبوده که ملت ایران با سختی ها و مشکالتی نظیر جنگ، ترور 
و تحریم های ظالمانه دشمنان مواجه نشود اما آنچه که برای این ملت و انقالب 
باعظمت است، رسیدن به شاخص های اقتصادی در عرصه جهانی و بین المللی 
است؛ به طوری که به اذعان صندوق بین المللی پول به رغم همه مشکالت 
جمهوری اسالمی ایران امروز هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان است.معاون رئیس 
جمهور اضافه کرد: ما در تحوالت اقتصادی و توسعه در این عرصه، حتی 
کشورهایی نظیر استرالیا، کانادا و عربستان را پشت سر گذاشتیم و با وجود همه 
مشکالت سعی کردیم تا راه توسعه و ترقی را با شتاب بیش تر ادامه دهیم ولی 
همچنان راضی به این شرایط نیستیم و باید بیش تر از این تالش کنیم.نوبخت 
گفت: در همه شاخص های توسعه یافتگی در این 40 سال، کارهای بزرگ و گاه 
بهت آوری انجام شده ولی گاهی احساس ما به رخدادها متفاوت تر از واقعیت 
است که البته دشمنان ما نیز بیکار ننشستند و با برجسته کردن کاستی ها سعی 
دارند ریشه امید و اعتماد را بخشکانند.وی خاطرنشان کرد: آنچه که امروز در 
بحث اعتراض، اعتصاب و نارضایتی مشاهده می شود، نه تنها فقر و تبعیض و 
ناعدالتی نیست بلکه احساس این فقر و تبعیض و ناعدالتی است که عده ای نیز 
سعی می کنند، بر شعله این آتش بدمند و با بزرگنمایی در کاستی ها و حقیر نشان 
دادن پیشرفت ها مردم را نسبت به آینده ناامید کنند.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با اشاره به کاستی ها در جنگ اقتصادی و اظهار شرمندگی از مردم در بروز برخی 
کاستی ها و مشکالت اقتصادی اظهار کرد: ما امروز با حجم عظیمی از طرح ها و 
پروژه های زیربنایی نظیر راه آهن اردبیل – میانه که یکی از دشوارترین پروژه های 
ریلی است، روبرو هستیم که اجرای آن ها بخش عظیمی از منابع کشور را درگیر 
خود کرده و نباید برخی نارسایی های کوچک در توزیع اقالم ضروری مردم، 
حالوت و شیرینی کارهای بزرگ و طرح های عظیم را به نوعی زیر سوال ببرد.
نوبخت گفت: در این 40 سال شاخص هایی که از طریق مجامع جهانی به ویژه 
صندوق بین المللی پول منتشر شده نشان می دهد که کشور ما در مسیر توسعه 
یافتگی قرار گرفته، هرچند که ما در رسیدن به وضعیت مطلوب با چالش ها و 
کاستی هایی روبرو هستیم ولی در مجموع ارتقای آموزش، رشد بهداشتی و 
جهش اقتصادی در سال های اخیر سبب شده تا ایران در ردیف کشورهای 

توسعه یافته در منطقه قرار گیرد.

 کمیته دستمزد ۹۸ چهارشنبه 
تشکیل می شود

رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور 
کار  عالی  شورای  دستمزد98  کارگروه  نشست  گفت: 
به منظور تعیین حداقل هزینه معیشت ماهیانه کارگران 

چهارشنبه تشکیل می شود.
به گزارش زمان به نقل از مهر، فرامرز توفیقی با تشریح 
آخرین وضعیت برگزاری جلسات دستمزد 98 کارگران 
اظهار داشت: روز چهارشنبه 24 بهمن دومین نشست 
کارگروه دستمزد98 شورای عالی کار با حضور اعضاء 
برگزار می شود.وی افزود: سناریوهای مربوط به تعیین 
هزینه معیشت خانوار استخراج شده است و  در نشست 
روز چهارشنبه با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
مورد بررسی قرار می گیرد.رئیس کمیته مزد کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار کشور ادامه داد: در این نشست با 
استناد به اطالعات مراجع رسمی آماری، پیشنهادات مربوط 
به هزینه معیشت ارائه و در نهایت حداقل هزینه معیشت 
یک ماه نهایی می شود.این فعال کارگری گفت: در سال 
گذشته حداقل هزینه میعشت خانوار برای یکماه 2 میلیون و 
700 هزار تومان تعیین شده بود.هزینه سبد معیشت خانوار 
به عنوان یکی از معیارهای تعیین دستمزد کارگران و سنجش 
فاصله حقوق و دستمزد فعلی تا معیشت برای نخستین بار 
در مذاکرات دستمزد سال 96 در دستور کار قرار گرفت تا 
مبنایی برای تعیین وضعیت معیشت خانوارهای کارگری 
باشد. بر این اساس این  رقم برای یکماه خانوار با تعداد 3.2 
نفر معادل 2 میلیون و 489 هزارتومان تعیین شد.بر اساس 
این گزارش، دستمزد کارگران و مشموالن قانون کار هر 
ساله در ماه های پایانی، در جلسات شورای عالی کار مورد 
بررسی قرار می گیرد و در روزهای پایانی اسفند حداقل 
دستمزد سال آینده نهایی می شود.طبق ماده41 قانون کار، 
حداقل مزد کارگران باید با در نظر گرفتن »درصد تورم 

اعالمی« و »تامین زندگی یک خانواده« تعیین شود.

نیاز کشور به 1/5 میلیون واحد 
مسکونی در سال

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: 
ساالنه به حدود یک میلیون تا یک میلیون و 500 هزار واحد 

مسکونی در کشور نیاز داریم.
به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی، مهرداد 
بائوج الهوتی با بیان اینکه ساالنه به حدود یک میلیون تا 
یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم، 
اظهار داشت: در حال حاضر توازنی میان تولید و تقاضا 
برای مسکن وجود ندارد که این خود بر تورم قیمتی دامن 

زده است.
وی با تاکید بر اینکه برای پاسخ به نیاز مسکن زوج های 
جوان ساالنه به 800 هزار واحد مسکونی نیاز داریم، افزود: 
عدم تامین این میزان واحد مسکونی در سال های اخیر 

منجر به انباشت تقاضا شده است.

خبرخبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دولت مدافع 
منافع عمومی جامعه است، گفت: به طور قطع کسانی که از 
شرایط موجود سوء استفاده می کنند و کاالهایی را احتکار 
می کنند، به دیگران ضرر وارد می آورند و دولت با آنها 

مقابله خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فرهاد دژپسند در نشست 
با اساتید و نخبگان دانشگاهی استان گلستان اظهار کرد: 
شرایط تحریمی کشور را قبول داریم و همه باید با درک 
شرایط جدید اقدامات الزم را صورت دهیم.وی افزود: با 
تشکیل هسته های اندیشه ورزی در سطح وزارت خانه که 
البته آن را به سطح استان ها نیز گسترش خواهیم داد، تالش 
داریم از ظرفیت نخبگان و اساتید علم اقتصاد و راهبردها و 
راهکارهای آنها استفاده کنیم.دژپسند یادآور شد: ملت ایران 
طی 40 سال گذشته با سخت ترین شرایط و بحران های 

جهانی، منطقه ای و ملی مبارزه کرده و هرگز تسلیم دشمنان 
نخواهد شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: 
دولت برای 25 قلم کاالی اساسی 14 میلیارد دالر ارز تعیین 
کرده تا از مشکالت مردم بکاهد. باید به اصالح الگوی 
مصرف توجه جدی داشته باشیم و در این مسیر دولت 
تدبیر و امید صرفه جویی را از خود آغاز کرده است.وی 
خاطر نشان کرد: برنامه ریزی الزم صورت گرفته تا الیحه 
معافیت های مالیاتی در اردیبهشت سال آینده مصوب شود و 
در عین حال برنامه پنجره واحد سرمایه گذاری الکترونیکی 
نیز طراحی شده تا بتوان با هماهنگی و همگام با سراسر 
کشور اجرایی شود.دژپسند ادامه داد: باید همانطور که در 
دفاع مقدس با استفاده از توان مردمی و تالش مسئولین 
بر دشمن پیروز شدیم، امروز نیز با مقاومت و همراهی 

همگانی بر مشکالت اقتصادی فائق آییم.

آگهيمزایدهوفراخوانعمومي
 

  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 ویك قطعه زمین با 

کاربری کارگاهي واقع درزارچ به صورت اجاره 3 ساله ؛ یك قطعه زمین با کاربری گردشگري واقع درشهرستان تفت وفق 
ماده 22 الحاق موادي به قانون تنظیم بخشي ازمقررات مالي دولت و یك قطعه باکاربري درماني  واقع درمهریز مزویرآباد و یك 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 
ادارهارتباطاتواطالعرسانيادارهکلراهوشهرسازيیزد

شرکتتعاونیمهندسانساختماناستانالبرز نوبت دوم
تاریخ انتشار 1397/11/23
به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند. مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول( این شرکت تعاونی راس ساعت 10 صبح روز  شنبه 
مورخ 97/12/4 در محل شرکت تعاونی واقع در کرج، بلوار جمهوری شمالی نبش کوچه میثم پالك 9 ساختمان کانون مهندسان کرج تشکیل می گردد. 

از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
یادآوری می شود:  در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود 
واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد. و هر شخص غیر عضو تنها یك رای خواهد داشت. اضافه می شود 
برگه های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 
مدت 7 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارك موید عضویت در تعاونی و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر 
تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تائید و برگه ورود به مجمع 
عمومی برای نماینده صادر گردد.  2- این مجمع با نصف بعالوه یك رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء 

اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه :  1- گزارش هیات مدیره در خصوص تقسیم سود مربوط به تقویم اموال و تقسیم سود انباشته ادواری. 

2- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه توزیع مطالبات کانون مهندسان کرج فی ما بین سهامداران و اصالح سهام سال 1398
3- استماع گزارش حسابرسی شش ماهه منتهی به تاریخ 1397/6/31

4- استماع گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی دارائی های تعاونی و تعیین میزان ارزش افزوده هر سهم 
رئیسهیاتمدیره

اطـالعـیه
دارد  درنظر  کشاورزی  ومهندسی  فنی  تحقیقات  موسسه  رساند  می  اطالع  به 
یك نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 100 کیلو وات بصورت مشارکت احداث نماید.
به   97/12/8 تاریخ  تا  حداکثر  مزایده  اسناد  تحویل  برای  توانند  می  متقاضیان 
دبیرخانه موسسه به آدرس : کرج – بلوار شهید فهمیده ،موسسه تحقیقات فنی 

ومهندسی کشاورزی مراجعه فرمایند.
)شماره تلفن تماس 32705320-026 داخلی 117 و داخلی 164(

شناسه آگهی : 376424
موسسهتحقیقاتفنیومهندسیکشاورزی

 وزارت جهادکشاورزی
سازمان تحقیقات ،آموزش 

وترویج کشاورزی

 نوبت اول

آگهیابالغ
االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  –آئین   18 ماده  طبق  کارشناسی  نظریه 

مصوب تیرماه 1355 )اصالحی 87/6/11(
بدینوسیله به آقای حیدر نقی لو  بنشانی :خوی –روستای نوایی  ابالغ میشود که:  
پست بانک شهرستان خوی  برای وصول مبلغ 434/618/702 ریال  بموجب مستند 
پرونده اجرایی9400247 که از طریق اجرای ثبت خوی اجرائیه  صادر نموده  است 
و بلحاظ خوددرای شما از پرداخت بدهی خود بستانکار پرونده  در خواست  فروش 
ملکی  اصلی بخش 5 خوی  ثبتی 40/244  رانموده و پالک  مزایده  از طریق  ملک 
بعداز  است  الزم  است   گردیده  ارزیابی  ریال    700/000/000/- مبلغ  به  شما  از 
رویت این اخطاریه نسبت به پرداخت بدهی خود  اقدام نمایید  بدیهی است در 
از طریق  مبلغ مذکور  به  صورت عدم پرداخت بدهی و حقوق دولتی ملکی شما 
مزایده  بفروش خواهد رسید. چون طبق گزارش مامور ابالغ اداره ادرس شما  بشرح 
فوق و بستانکارهم نتوانسته  شمارا برای ابالغ نظریه کارشناسی معرفی نماید  لذا 
طبق درخواست  بستانکار باستناد ماده 18 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 
االجرا مصوب تیرماه 1355 )اصالحی87/6/11(  مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید 
کثیراالنتشار اگهی میشود و 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان 
خواهد یافت وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
عملیات اجرایی پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

زئیس اداره ثبت اسناد وامالک –پرویز سلیمان پور 

مفقودی
 TU5اینجانب قربان یوسف زاده مالک خودرو پارس  Fk829899 به شماره شاسی  و به 
شماره متور 13950082056 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای  رونوشت المثنی اسناد مذکور 
رانموده است .لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.

خویبذیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد/

رونوشتآگهیحصروراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   197 شماره  شناسنامه  دارای  حمیدی  سلمان  آقای 
972153    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان  داداش حمیدی بشناسنامه  201 در تاریخ 67/4/18 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   قلی حمیدی فرزند  جلیل –ش 
ش  2801849529   خوی –پدر متوفی/2-  نرگز آزادی فرزند اله ویردی -ش  ش     
2802148291    خوی-مادر 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

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای  دولت حمیدی دارای شناسنامه شماره   234   بشرح دادخواست به کالسه  
972130/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  علی پیری بشناسنامه  472 در تاریخ 97/3/12 اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- هادی پیری–ش ش 2790765855 
خوی –پسر متوفی/2- شبنم پیری -ش  ش  2791007293 خوی-دختر متوفی/3-   
دولت حمیدی -ش  ش  234    –خوی-زوجه  متوفی/4-   نوبار آزادی - ش ش  
223    -خوی-مادر 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

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای   ماهی رضا پور دارای شناسنامه شماره  1338 بشرح دادخواست به کالسه 
972272/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان بهمن اکبری  بشناسنامه 49 در تاریخ 1392/3/28 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   ماهی رضا پور فرزند   
محمد رضا  –ش ش   1338 خوی –مادر 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

رونوشتآگهیحصروراثت
بشرح     2801426792 شماره    شناسنامه  دارای  لو  صالح  اصغر  علی  آقای  
دادخواست به کالسه   972279/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنین توضیح داده که شادروان  لولفر باقرلو بشناسنامه  2801426271 در 
تاریخ  97/10/16  اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به/1-  علی اصغر صالح لو فرزند  یعقوب –ش ش  2801426792   خوی –پسر 
متوفی/2-   عبدالرحمن صالح لو فرزند    یعقوب  -ش  ش    2803226911 
خوی-پسر متوفی/3-  یاسمن صالح لو فرزند   یعقوب -ش  ش  2801428035 –
خوی-دختر متوفی/4- محبوبه  صالح لو فرزند   یعقوب   - ش ش  2801428027 
-خوی-دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

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

 همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند اظهار 
وزن  به  گوشتی  محموله  رجایی  شهید  ویژه  منطقه  در  کرد: 
کانتینر   ۶۱۹ شامل  که  شده  شناسایی  کیلوگرم  میلیون   ۱۶
است.وی افزود: محموله ای دیگر به وزن ۲.۵ میلیون کیلوگرم 
داد:  ادامه  دارایی  و  اقتصاد  امور  است.وزیر  نیز شناسایی شده 
کیلوگرم  میلیون   ۲.۵ کشور  دیگر  گمرکات  در  همچنین 
گوشت قرمز شناسایی شده است.دژپسند با اشاره به شناسایی 
مجموعاً ۲۱ میلیون کیلوگرم گوشت در گمرکات کشور، گفت: 
گوشت های شناسایی شده تا یک هفته و ۱۰ روز آینده به بازار 

مصرف عرضه می شود که موجب شکستن قیمت خواهد شد.
ارز ۴۲۰۰  با  اقتصادی که  انتظار داریم فعاالن  بیان کرد:  وی 
تومانی مبادرت به واردات گوشت می کنند، با اقدامی منصفانه 
با  کنند.  عرضه  بازار  به  مردم  استفاده  جهت  را  گوشت  این 

کسانی که از این اقدام تخطی کنند، برخورد می کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در طول 
سال های گذشته صنعت خودروسازی پس رفت کرده است، 
گفت:متاسفانه خودروسازی محدود به عده خاصی شده که 

وابسته به دولت هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید ناصر موسوی الرگانی در 
گفتگویی با بیان اینکه ریشه آشفتگی بازار خودرو ساختاری 
است، اظهار داشت: مدیریت دولتی، عدم خصوصی سازی 
ایجاد  خودروسازان،  عملکرد  بر  کافی  نظارت  عدم  واقعی، 
ناظر  های  دستگاه  و  خودروسازان  بین  مشترک  منافع 
بازار  کنونی  وضعیت  که  است  ساختاری  مسائل  جمله  از 
خودرو را شکل داده است.وی افزود: اگر تنها ۱۰ درصد از 
تسهیالت و کمکهایی را که در طول ۴۰ سال اخیر به دو 
خودروساز بزرگ کشور کرده ایم، به یک بخش خصوصی 

اعطا می کردیم تا با مهندسی معکوس خودروهای وارداتی 
اقدام به تولید خودرو کند، صنعت خودرو کشور به مراتب 
پیشرفته تر از وضعیت کنونی بود.موسوی الرگانی، با انتقاد 
از حاکمیت مدیریت دولتی بر دو خودروساز ایران خودرو 
و سایپا گفت: متاسفانه به خاطر همین عارضه ساختاری، 
درهای خودروسازی به روی جوانان مبتکر و خالق کشور 
بسته است و مانع از حضور این جوانان در صنعت خودرو 
می شوند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه 
به  در طول سال های گذشته صنعت خودروسازی کشور 
جای پیشرفت پس رفت کرده است، خاطر نشان کرد: به 
طور مثال برخی از امکانات خودرو که تا چند سال پیش 
جزء امکانات اصلی بوده ولی در حال حاضر بابت آن پول 
اضافی از مشتری دریافت می شود.وی ادامه داد: یعنی به 

جای طراحی و تولید امکانات جدید و مدرن، بابت امکانات 
قبلی پول پول مازاد دریافت می شود؛ متاسفانه خودروسازی 
محدود به عده خاصی شده است که وابسته به دولت هستند 
دهند.الرگانی  نمی  را  عرصه  این  به  دیگران  ورود  اجازه  و 
نظارت ضعیف وزارت صنعت و سازمان استاندارد را یکی از 
دالیل عقب افتادگی صنعت خودرو برشمرد و گفت: بعضا 
مسئولیت  خودروسازی  های  شرکت  در  ناظرین  از  برخی 
دارند و حقوق بگیر هستند.موسوی الرگانی با تاکید بر اینکه 
خودروسازی کشور در دست مافیا مدیریت می شود، گفت: 
اند که تغییرات در بدنه خودروسازی  باعث شده  این عده 
تغییر  به  اشاره  با  بگیرد.وی  خود  به  سیاسی  بوی  و  رنگ 
مدیرعامل سایپا گفت: در صنعت خودرو هم تغییرات و هم 

ابقای مدیران، غالبا سیاسی است.

مشکالتساختاری؛ریشهآشفتگیبازارخودرو
خودروسازی محدود به عده خاص شده است؛

یع توز
 ۲۱ میلیون 

کیلو 
گوشت 

ظرف 
یک هفته 
آینده در 

کشور
ttt

وزیر اقتصاد: مدافع منافع عمومی جامعه هستیم

توزیع2۱میلیونکیلوگوشتظرف
یکهفتهآیندهدرکشور
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 بهره برداری از ۹1  پروژه 
توزیع برق در خوزستان

سالگرد  چهلمین  مناسبت  به  فر-اهواز:  وحیدی 
پیروزی انقالب اسالمی و در ایام ا... دهه مبارک فجر، 
91 پروژه توزیع برق با سرمایه گذاری 484 میلیارد 
ریالی در استان خوزستان به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
خوزستان، رضا غضنفری، مدیرعامل این شرکت با 
اعالم خبر فوق گفت؛ این پروژه ها در بخش های 
احداث، توسعه و ساماندهی شبکه های توزیع برق 
بهینه  و  تلفات، اصالح  شهری و روستایی، کاهش 
سازی روشنایی، تامین برق مسکن مهر و  نیرو رسانی  

به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود این پروژه ها در شهرهای آبادان، اروندکنار، 
امیدیه و جایزان، اندیمشک، اندیکا، ایذه، باغملک، 
بندر امام، بهبهان، خرمشهر، دزفول، رامشیر، رامهرمز، 
شادگان، شوش و الوان، شوشتر، گتوند، اللی، هفتکل 
و هندیجان انجام شده و با بهره برداری از آن ها شاهد 
تغییرات محسوس و ارتقاء ضریب پایداری شبکه و 

ساماندهی شبکه های برق خواهیم بود.
غضنفری با اشاره به اینکه در زمان اجرای این پروژه 
ها، 968 نفر اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صورت 
گرفته است سرمایه گذاری انجام شده را 484 میلیارد 

و 213 میلیون ریال اعالم نمود.
عملیات  فجر  مبارک  دهه  ا...  ایام  در  است  گفتنی 

اجرایی 14 پروژه جدید نیز آغاز خواهد شد.

افتتاح پروژهای مخابراتی داالهو 
در دهه فجر 

و  میلیارد  دو  بر  بالغ  اعتباری  با  داالهو  شهرستان 
چهارصد میلیون ریال در چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی آغاز گردید.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه 
کرمانشاه این پروژه ها شامل نصب سکتور سایت های 
امیر کرندغرب،  پارک  تلفن همراه تختگاه،شاالن و 
ارتقاء اینترنت سایت های خسروآباد و شیره چقاه به 
4G 3 و بهینه سازی سایت گهواره و نیز ارتقاءG
سایت شهرک والیت کرند به باند2600  می باشد. 
گفتنی است این طرح ها با حضور فرماندار؛بخشدار 
مرکزی؛رییس شورای شهر و فرماندهان ناجا و سپاه 
شهرستان داالهو و جمعی از روسای ادارات محلی و 

اهالی شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

خبر

افزایش 1۲۰ برابری طول شبکه آبفای روستایی 
استان مرکزی

داودی- اراک: مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان مرکزی 
گفت: طول خطوط انتقال و شبکه توزیع آب در روستاها بعد از انقالب به 
شش هزار و 842 کیلومتر رسیده است، در حالی که این میزان در دوران قبل 

از انقالب تنها 57 کیلومتر بوده است.
یوسف عرفانی نسب بیان کرد: از مجموع یک هزار و 112 روستای استان، 
834 روستا را تحت پوشش داریم .    عرفانی نسب افزود: در حال حاضر 
در 11 روستا مشکل آب داریم که هشت روستا دارای آبرسانی سیار و سه 
روستا جیره بندی هستند. تعداد این روستاها از 160 روستا به 11 روستا کاهش 

یافته است . 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان با اشاره به چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی، گفت: در دهه فجر 30 پروژه آبرسانی با اعتباری بالغ 
بر هشت میلیارد تومان به بهره برداری می رسد. این پروژه ها در 9 شهرستان 
اجرا شده و 33 روستا با جمعیتی بالغ بر 12 هزار و 804 نفر از مزایای آن 
بهره مند می شوند .  وی همچنین گفت: این پروژه ها شامل اصالح و بازسازی 
شبکه های داخلی، اصالح انشعابات، ساخت مخزن و نیز یک باب تصفیه خانه 
در روستای دودهک از پروژه های مهم ما با توان 10 لیتر بر ثانیه است که 

می توان از آن برای تأمین آب روستاهای دلیجان استفاده کرد . 
عرفانی نسب با اشاره به وضعیت آبرسانی به روستاها در دوران قبل از انقالب 
اسالمی و اینکه شبکه گذاری آن دوران قابل مقایسه با حال  حاضر نیست، 
افزود: استان مرکزی قبل از انقالب دارای 50 روستای بهره مند از آب شرب 
با جمعیتی بالغ بر 29 هزار نفر بود که این رقم در حال حاضر 834 روستا 
با جمعیتی حدود 292 هزار نفر است. همچنین سایر روستاهایی که تحت 
پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی نیستند دارای شبکه های داخلی 
هستند که توسط شوراها و دهیاری ها اداره می شوند. باالی هزار روستا دارای 

شبکه لوله کشی هستند. 
وی همچنین اظهار کرد: مجموع یک هزار و 604 روستای دارای سکنه در 
دوران قبل از انقالب به استناد مرکز آمار ایران، در دوران بعد از انقالب به یک 
هزار و 112 روستا رسیده است. جمعیت روستاهای استان مرکزی در دوران 
قبل از انقالب 50 درصد کل جمعیت استان بوده که در حال حاضر به 23 
درصد رسیده است به این دلیل که زیرساخت ها در روستاها تکمیل نبوده و نیز 

به دلیل خشکسالی ها روستاهای استان به مرور خالی از سکنه شدند . 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان ادامه داد: تعداد مخازن 
ذخیره آب در روستاها در دوران قبل از انقالب 45 مخزن با ظرفیت دو هزار 
متر مکعب بوده که این رقم در بعد از انقالب به 714 مخزن با ظرفیت 95 هزار 
و 355 مترمکعب رسیده است. همچنین تعداد چاه های تأمین آب شرب در 
روستا در دوران قبل از انقالب 27 حلقه چاه بوده که در دوران بعد از انقالب 

این رقم به 527 حلقه افزایش یافته است . 

خبر

بابل - خبرنگار پیام زمان:  این روستاها شامل 
زربوت،  اسبو،  کربن،  کیس،  درازکش،   ، بتلیم 
فیروزجاه ، شمون، زوارک و وتیله در باالدست 

بخش بندپی شرقی بابل می باشند.
آئین روشن کردن مشعل گاز این روستاها به طور 

نمادین در روستای درازکش برگزار شد.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران اعتبار گازرسانی 

به این روستاها را 52 میلیارد ریال اعالم کرد.
جعفر احمدپور  گفت : با افتتاح این طرح ها 412 
خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
شدند. وی با اشاره به اینکه برای گازرسانی به 
این روستاها 70 کیلومتر شبکه گذاری انجام شده 
است ، افزود : گاز یک نعمت طبیعی سالم است 
که شهروندان باید در استفاده از آن کمال دقت را 

داشته باشند .
به حساسیت  توجه  با  داشت:  اظهار  احمدپور 
های زیست محیطی که دولت و مردم دنبال می 
کنند، گازرسانی می تواند در حفظ محیط زیست 
بسیار موثر باشد و در مناطق جنگلی از تخریب 
جنگل ها جلوگیری می شود.مدیرعامل شرکت 
گاز مازندران از مشترکین خواست تا به خاطر 
صرفه جویی در هزینه از وسایل گازسوز فرسوده 
استفاده نکنند و نکات ایمنی را به دقت رعایت 

کنند.
فرماندارویژه شهرستان  بابل نیز در آیین افتتاح   
پروژه گاز رسانی   بیان کرد: برای گازرسانی به 

این روستاها 70 کیلومتر با اعتبار 52 میلیارد ریال 
لوله گذاری صورت گرفته است و 412 خانوار 
از نعمت گاز برخوردار شدند.قربانعلی ولیزاده 

اظهارداشت: خوشبختانه دولت تدبیر و امید نگاه 
ویژه ای به مناطق روستایی دارد و در این دولت 
به 187 روستا در شهرستان بابل گازرسانی شده 

های  سیاست  راستای  در  داد:  ادامه  است.وی 
دولت و نظام رفع محرومیت در روستاها نیز از 
جمله اولویت ها محسوب می شود و در حال 
حاضر 100 درصد جمعیت شهری و 98 درصد 
جمعیت روستایی با 193 هزار مشترک در بابل از 

نعمت گاز برخوردارند
قابل ذکر است احمدپور در پایان سخنانش متذکر 
شد : سامانه 194 شرکت گاز مازندران در تمامی 
ساعات شبانه روز آمادگی ارائه خدمات ایمنی به 
شهروندان را دارد و آنان می توانند در روز های 
تعطیل و غیر آن از خدمات این سامانه بهره مند 
شوند. مدیرعامل شرکت گاز مازندران همچنین 
عنوان کرد: این شرکت در راستای کاهش میزان 
هزینه  و  زمان  در  جویی  صرفه  و  مراجعات 
مشترکین خود با بررسی درخواست های متداول 
مردم و در راستای افزایش رضایتمندی مراجعین 
و اخذ خدمت در کمترین زمان ممکن اقدام به راه 

اندازی سیستم پیامکی نموده است.
قبوض  پرداخت  و  دریافت  راه اندازی  به  وی 
کرد:  اعالم  و  اشاره  مشترکین  برای  آنالین 
مشترکین ما می توانند با ارسال  کد اشتراک* 5 * 
شماره کنتور به شماره 200020194 نهایتا ظرف 
مدت 24 ساعت قبض جدید خود را دریافت و 

نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.
یادآور می شود شرکت گاز مازندران یک میلیون 

و 360 هزار مشترک دارد

همزمان با چهلمین سال پیروزی انقالب؛

مشعلگاز۱0روستایبخشبندپیشرقیبابلباحضورمسئولینروشنشد

تجدیدآگهیمزایده

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

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

نمایند.
پایان تحویل مدارك :1397/12/2

محمدعلیکریمی-شهردارصفادشت

 نوبت دوم

تجدیدآگهیمزایده

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

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

نمایند.
پایان تحویل مدارك :1397/12/2

محمدعلیکریمی-شهردارصفادشت

 نوبت دوم

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان گلستان:

تبیینتوطئههایدشمنانازوظایفماست

تبلیغات  کل  مدیر  گلستان:  سلیمانی- 
االسالم  حجت  گلستان  استان  اسالمی 
با  خبری  نشست  طی  نژاد  ولی  نوراهلل 
نقش  اینکه  بیان  ضمن  رسانه  اصحاب 
روحانیت در انقالب اسالمی نقش فعالی 
کرد: جامعه روحانیت چهل  عنوان  است 

سال از انقالب اسالمی دفاع کرده است.
در  باید  ما  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
جهت تزریق شادی به جامعه تمام تالش 
خود را بکار گیریم و با ناامیدی که دشمن 

به مردم ما تزریق می کند مقابله کنیم.
تبیین   : داشت  اذعان  همچنین  نژاد  ولی 
گذشته  سال  چهل  در  دشمن  توطئه های 
سالها  این  طی  که  سختی  های  گردنه  و 
کاری  اند  گذاشته  سر  پشت  ایران  ملت 
بسیار دشوار است و ما بایستی برای تبیین 
دستاورد های انقالب تمام تالش خود را 

بکار گیریم.

استان گلستان  اسالمی  تبلیغات  مدیر کل 
گفت : ازآنجایی که دشمنان قسم خورده 
انقالب بیان کرده اند که ملت ایران چهل 
,همین  دید  نخواهند  را  انقالب  سالگی 
گسترده  حضور  برای  ای  ادله  موضوع 
ترمردم ی در راهپیمایی 22 بهمن خواهد 
بود.  وی افزود: متاسفانه با توجه به اینکه 
کشور ما در حال حاضر دچار مشکالت 
معیشتی بوده و شاید جامعه براثر ناآگاهی 
نداند چه کسی مقصر این وضعیت است 
دیده  کمتر  مسیر  این  در  دشمن  نقش  و 
شود، پس وظیفه ماست که شرایط موجود 
را برای جامعه تبیین کنیم که نظام کوتاهی 

نکرده و دشمن شرارت داشته است.
حجت االسالم ولی نژاد گفت: 22 بهمن 
گذشته  سنوات  به  نسبت  جاری  سال 
تفاوت بسیاری دارد و حضورپرشور مردم 

در این انتخابات  با اهمیت است.

بهبودخدماتسالمتآستارا،ازاولویتهای
دانشگاهعلومپزشکیگیالن

نورصالحی- اسماعیل  دکتر  رشت:  منکویی- 
با  گیالن   پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
اشاره به این که بیمارستان شهیدبهشتی آستارا از 
بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن است، اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن 
در شهرستان مرزی آستارا و گردشگر پذیر بودن، 
شهرستان دارای اهمیت ویژه ای در حوزه سالمت 
گیالن است. وی افزود: در این زمینه ارتقای زیر 
ساخت های درمانی و بهبود خدمات سالمت آن 
شهرستان، به ویژه تجهیز بیمارستان شهید بهشتی 
گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  های  اولویت  از 
می باشد. در این خصوص جلسات متعددی با 

مسووالن شهرستان برگزار شده است.
معاون درمان دانشگاه، با بیان این که بیمارستان 
فعال  تخت   114 دارای  آستارا،  بهشتی  شهید 
است، خاطرنشان کرد: ضریب اشغال تخت در 
دارای بخش  بیمارستان 67 درصد است و  این 
عمومی،  جراحی  اطفال،  زایمان،  و  زنان  های: 

بخش  دیالیز،   ،ICU، CCU عمل،  های  اتاق 
اورژانس، درمانگاه های تخصصی می باشد. در 
های  رشته  در  متخصص  مرکز، 18پزشک  این 
جراحی عمومی، قلب و عروق، داخلی، اطفال، 
بیهوشی، گوش و حلق و بینی، رادیولوژی، عفونی 
و اعصاب و روان فعال هستند. وی تصریح کرد: 
در حال حاضر عالوه بر بخش های تخصصی 
تخصصی  درمانگاه  و  ارتوپدی  بخش  فوق، 
ارتوپدی آن بیمارستان هم فعال می باشد. حضور 
اکثر رشته های تخصصی در بیمارستان آستارا، در 
مقایسه با سایر شهرستان ها، نشانگر توجه ویژه 
مسووالن دانشگاه به ارتقای سالمت مردم شریف 
آن شهرستان است. دکتر نورصالحی افزود: آماده 
سازی فضای فیزیکی جهت نصب دستگاه سی 
تی اسکن با هماهنگی گروه فنی دانشگاه و شرکت 
این  و  بوده  اقدام  کننده دستگاه، در دست  وارد 
جهت  بهداشت  وزارت  اولویت  در  بیمارستان 

تجهیز به دستگاه سی تی اسکن قرار دارد.

آگهیموضوعماده3قانون
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
اول  هیات   مورخ 1397/10/5   – رای  شماره 1397603180160001145  برابر   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  
مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض 
به شماره شناسنامه 2680115406  قربانعلی  فرزند  پور  نقی  آقای  سجاد  متقاضی 
صادره  از رامسر  به شماره ملی 2680115406 در ششدانگ یک قطعه زمین  مشتمل  
بر بنای  احداثی ) ساختمان( به مساحت  132/74 متر مربع  پالک  854 فرعی از 165 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک – فرعی از 165  اصلی  واقع  در قریه  بالنگاه 
خریداری  شده  از مورد نسق مالک  رسمی آقای  سید محسن  سادات بندین 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.
1084- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/23 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/7

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

فاقد سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

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

 برابر رای  شماره 139760318008003805 – مورخ 1397/9/28 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 سمانه اکبر 
دوست فرزند احمد بشماره شناسنامه 2680058666 صادره از رودسر در سه دانگ  مشاع از 
ششدانگ عرصه  یک قطعه  زمین مشتمل بر بنای احداثی  به مساحت 163/03  متر مربع  به 
شماره  پالک 8093  فرعی قسمتی  از قطعه  66  تفکیکی  از 55 فرعی  از 72  اصلی  واقع  
در صیدر محله بخش 29 گیالن خریداری  از مالک  رسمی) بنیاد مستضعفان( محرز گردیده  
است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  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.
1043- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/23

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولنوبتاول
شماره  نیابت   حسب   و   970355 اجرایی  کالسه  پرونده   موجب  به 
1397047000472906 واصله از شعبه  اجرای  احکام مدنی  دادگستری  شهرستان  
چالوس  محکوم  علیهم آقایان احمد – محمود – مصطفی  - ابوالقاسم و محسن  
جملگی دادمنش  و تادیه  مبلغ 70860000 ریال هزینه  تمبر و تادیه مبلغ کارشناسی  
و هزینه  روزنامه له  خانم  صغری  فقیه  عبدالهی  و پرداخت  مبلغ 11810000 ریال  
نیم عشر  در حق  دولت  محکوم  گردیده  اند.  محکوم لها  در راستای  وصول  
محکوم به  یک قطعه  زمین  شالیزاری  به آدرس  سیگارود  چهار راه  بقعه  اول  
کوچه  شهید  وفاتی  از ماترک  متوفی  محمد  دادمنش  را به  این اجرا  معرفی  
نموده  است.  که ملک  تعرفه شده  توقیف  و مشخصات  آن به شرح  ذیل  می باشد.
ملک  تعرفه  شده  یک قطعه زمین  شالیزاری  متعلق  به  مرحوم  محمد  دادمنش  
میباشد  که از شمال  به مزرعه  آقای  علی اکبر  بابائی  از جنوب  به مزرعه  آقای 
ابراهیم  پورهاشمی  از شرق به مزرعه  آقای  اسماعیل  ابوالحسنی  و از غرب  به 

مزرعه  آقای  اسماعیل  نیک منش  محدود و متصل  می باشد.
  ارزش  ملک  حسب  نظر  کارشناس  منتخب  دادگستری  هشتصد  و بیست  و 
هفت  میلیون  و پانصد  و پنج  هزار ریال معادل  هشتاد و دو میلیون  و هفتصد  و 

پنجاه  هزار و پانصد  تومان  بر آورد  شده است.
 ملک  مذکور  از طریق  مزایده  در روز  چهار شنبه  مورخ  1397/12/15  از ساعت 
11 الی  12  صبح  در محل  شعبه  اول  اجرای  احکام مدنی  دادگستری  لنگرود  به 
فروش  می رسد  مزایده  از قیمت  کارشناسی  شروع  و ملک  متعلق  به شخصی  
است  که  بیشترین  قیمت  را پیشنهاد  نماید.ده درصد  قیمت  مزایده  فی المجلس 
از برنده  اخذ  و نامبرده  مکلف  است  ظرف  مدت  یک ماه  نسبت به پرداخت  
باقیمانده  وجه  اقدام  نماید  در غیر اینصورت  در موعد  مقرر  فوق  سپرده  واریزی  
پس از  کسر  هزینه  های اجرایی  به نفع  دولت  ضبط  و مزایده  تجدید خواهد 
شد. متقاضیان  شرکت  در مزایده  ظرف  5  روز  قبل از برگزاری  مزایده می توانند  
باهماهنگی  اجرای  احکام مدنی  از محل  ملک بازدید  به عمل  آورند این آگهی  
برای  یک نوبت  در یکی  از روزنامه  های  کثیراالنتشار  محلی  جهت  اطالع  عموم  

درج  می گردد.
6154- دادورز شعبه  اول اجرای  احکام  مدنی دادگستری شهرستان  لنگرود-  قاسمی

آگهیموضوعماده3قانون
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 139760318016000920 و 139760318016000921– مورخ 
1397/8/28 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 آقایان حمید محمد بیکی  و سبحان محمدنیا  
سی سرا  فرزندان  محمد و بزرگ به شماره شناسنامه  18980 و 2646 صادره از 
رودسر به شماره  ملی  0081141661- 6319357827 در ششدانگ  یک  واحد  
آپارتمان  به  مساحت  233/662 متر مربع ) مشاعابالسویه ( پالک 68  فرعی  از 178 
اصلی مفروز و مجزی  شده از پالک – فرعی از 1178  اصلی  واقع در قریه کوشکوه 
خریداری شده  از مورد نسق  مالک  رسمی  کاظم سی سرا 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.
1057- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/23

آگهیموضوعماده3قانون
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و 

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 1397603180160001119 – مورخ 1397/9/28 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 
مراد آقایی فرزند ابوالقاسم به شماره  شناسنامه 3294 صادره از رحیم  آباد به شماره ملی  
6319365341 در ششدانگ یک قطعه زمین  مشتمل بر بنای  احداثی ) ساختمان(  به 
مساحت  243/07 متر مربع  پالک 222 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.
1051- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/23

آگهیمفقودی
مجوزحمل اسلحه تک لول ساچمه زنی مدل کوسه به شماره سریال 1063144شماره 
سالح 793076ساخت ایران به نام علی کرم عبدالهی فرزند نادربشناسنامه 2398صادره 

باغملکازباغملک مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهیمفقودی
مجوزحمل سالح ساچمه زنی تک لول ته پرچخماقی کالیبر12ساخت ترکیه به شماره 
توکل  مجوز0250083705203بنام  بدنه8883220 وشماره سریال1885295وشماره 

حسنی مفقودگردیده وفاقد اعتبارمی باشد.
شهرستان دزفول

آگهیحصروراثت
آقای لطیف بداوی نام پدرعبدالرضابشناسنامه753صادره ازاهوازدرخواستی بخواسته 
سیدمگدم  مرحوم  شادروان  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
ورثه  خودفوت  دائمی  1370دراهوازاقامتگاه  اهوازدرتاریخ  بشناسنامه260صادره 
ازاهواز)برادرمتوفی(والغیر. بشماره شناسنامه11صادره  عبارتنداز1-عویدبداوی  اش 
به شرح دادخواست تقدیمی کالسه970519/10/97حقوقی می باشد. اینک باانجام 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم 
داردواالگواهی صادر وهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره2اهواز

آگهیحصروراثت
ازاهوازدرخواستی  بشناسنامه2623صادره  پدرمحسن  نام  دزفولی  بشیری  بانوراضیه 
مرحوم  شادروان  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
اهوازدرتاریخ97/10/2دراهوازاقامتگ بشناسنامه701 صادره  دزفولی  بشیری  محسن 
الذکر)زوجه  فوق  با مشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  دائمی خودفوت  اه 
اهواز3-مریم  از  بشناسنامه1754430694صادره  دزفولی  بشیری  متوفی(2-راضیه 
بشناسنامه  دزفولی  بشیری  ازاهواز4-مرضیه  بشناسنامه2719صادره  دزفولی  بشیری 
اهواز)فرزندان  بشناسنامه3584صادره  دزفولی  ازاهواز5-سارابشیری  2624صادره 
اناث متوفی(وال غیر.دادخواست حقوقی بشرح کالسه11/97-970805می باشد.اینک 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

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

آگهیمفقودی
سند کمپانی وانت مزدا بی 2000 آی مدل 1389 به شماره پالک ایران72-364ق42 و 
شماره موتور FE128551 و شماره شاسی NAGCPX2PC18D25329مربوط 
به اینجانب مهدی نصیری فرزند لطف اله مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.
بهشهر

مفقودی
 سندکمپانی  موتور سیکلت راین 125 مدل 90 با شماره پالک 19926-587با شماره 
موتور N3F20110415 و شماره تنه 125A9000269***N3Fمفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل
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تولید٧5۰۰قلم دارو در کشور

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه قبل از انقالب تنها 550 
قلم دارو در داخل کشور تولید می شد، گفت: امروز 7500 قلم دارو 
بازار دارویی کشور  نیاز  از  تنها 3 درصد  تولید می شود و  در کشور 

وارداتی است.
دکتر مهدی پیرصالحی در مراسم افتتاح سایت کارخانه رفسنجان دارو 
گفت: کشور و ملت ایران پس از انقالب همواره شرایط سختی را تجربه 
کرده اند که یکی از آنها در سال های دفاع مقدس بود، اما داروسازان و 
پزشکان نشان دادند که می توانند مسائل مربوط به سالمت کشور را 

اداره کنند.
وی افزود: در ابتدای انقالب 2100 قلم دارو در کشور وجود داشت 
که 1300 قلم آن وارداتی، 300 تا 400 قلم دارو تحت لیسانس و 550 
قلم دارو توسط شرکت های داروسازی داخل تولید می شد، اما علی رغم 
تحریم هایی که در دوران متعدد وجود داشت، اکنون 10 هزار قلم دارو 

در بازار دارویی کشور وجود دارد.
دارویی  بازار  از  قلم  و 500  هزار   7 بهداشت،  وزیر  معاون  گفته  به 
کشور، تولید داخل و 2500 قلم دارو خارجی است که تنها 3 درصد 
از بازار کشور را تشکیل می دهد و عمده نیاز بازار توسط کارخانه های 

داروسازی داخلی تأمین می شود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 110 کارخانه داروسازی در کشور 
نیز به صورت قراردادی  فعال است و حدود 30 شرکت داروسازی 

داروی خود را در این کارخانه ها تولید می کنند.
پیرصالحی تصریح کرد: فعالیت این تعداد کارخانه داروسازی این نوید 
را می دهد که ما می توانیم در شرایط سخت از تأمین داروهای اساسی 
اطمینان داشته باشیم، اگرچه تحریم ها باعث ایجاد کمبودهایی می شود، 
اما دشمن نمی تواند دست ما را ببندد؛ چراکه اساسی ترین داروها به 

کمک دلسوزان این عرصه، حتی در سخت ترین شرایط تولید می شود.
رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: امروز شاهد افتتاح کارخانه های 
متعدد هستیم که نشان می دهد تحریم ها نمی تواند مانع از پیشرفت ما 
علی رغم  داروسازی  کارخانه های  افتتاح  شود.  داروسازی  عرصه  در 
خودکفایی باعث ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان تحصیل کرده 

می شود.
تولید  در حوزه  برتر  از کشورهای  یکی  ایران  اینکه  به  اشاره  با  وی 
شرکت های  خوشبختانه  کرد:  عنوان  است،  بایوتکنولوژی  داروهای 
داروهای های تک  تولید  در  راه اندازی شده اند عمدتاً  که  دانش بنیانی 
فعالیت دارند، باید تالش کنیم به سمت تقویت این شرکت های دانش 

بنیان حرکت کنیم.
بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، پیرصالحی گفت: همزمان 
با دهه مبارک فجر کارخانه های داروسازی در مشهد و همدان افتتاح شد 
و امروز نیز شاهد افتتاح کارخانه داروسازی دیگری در کرمان هستیم. 
سازمان غذا و دارو حتماً کمک خواهد کرد تا پروانه های مورد نیاز این 
کارخانه ها با سرعت بیشتر و خارج از نوبت بررسی شود. امیدواریم این 
کارخانه ها نیز برای آینده تولید داروهای های تک را در نظر داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه عمده تمرکز کارخانه های داروسازی در تهران و 
شهرهای بزرگ است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با افتتاح این کارخانه 
در کرمان با توجه به زیرساخت های مناسب این استان شاهد تبدیل آن 

به عنوان یکی از قطب های داروسازی کشور باشیم.

خبر

افزایش چشمگیر پوشش 
تحصیلی دختران مقطع ابتدایی 

بعد از انقالب

مشــاور امور زنان وزیر آموزش و پرورش از افزایش 
پوشش تحصیلی دختران قبل از انقالب از ۴۲ درصد 

به ۹۸ درصد در مقطع ابتدایی خبر داد.
فرحناز مینایی پور ، در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن 
با بیان اینکه بیشترین دستاوردهای انقالب در حوزه 
زنان بوده است؛به ایسنا گفت: مقایسه آمارها قبل 
از انقــالب و پس از انقالب دســتاوردهای خوبی را 
در حوزه زنان نشان می دهد، به طوری که پوشش 
تحصیلی دختران در مقطع ابتدایی قبل از انقالب تا 
۴۲ درصــد بود که در حال حاضر حدود ۹۸ درصد 
رسیده است.وی با بیان اینکه حضور زنان در حوزه 
تصمیم گیری و تصمیم سازی نیز افزایش یافته است 
افزود: در حوزه اقتصادی نیز حضور زنان افزایش یافته 

و شاهد حضور تعداد زیادی از زنان تاجر هستیم.
مینایــی پور بــا بیان اینکــه یکــی از بزرگترین 
دســتاوردهای انقالب در حوزه آموزش و پرورش و 
بهداشــت در حوزه زنان رخ داده است اظهار کرد: 
میزان مرگ و میر زنان پس از انقالب تا حد زیادی 
کاهش یافته است و شاهد دستاوردهای خوبی در 
این حوزه بوده ایم که باید قدردان تمام افرادی باشیم 
که از ابتدای انقالب تاکنــون در این زمینه تالش 

کردند.

طرح جامع کاهش آسیب های 
اجتماعی تدوین می شود

رئیس شورای اجتماعی کشور گفت: از ۲ سال پیش 
تیم های تحقیقاتی و کارشناسی برای تدوین »طرح 
جامع کاهش آسیب های اجتماعی« مشغول به کار 
هستند و تا پایان امسال این طرح تدوین خواهد شد.

»تقی رستم وندی«  اظهار داشت: در جلسات شورای 
اجتماعی تالش می شــود که این طرح به مسائل 
حقوقی و قانونی تبدیل شــود؛ از این رو، با کمک 
حقوقدانان و نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش های 
مجلس تالش خواهیم کرد این طرح جامع را تبدیل 
به الیحه قانونی کرده و در اختیار مجلس قرار دهیم.

وی اظهار داشت: زمان بندی تبدیل شدن طرح به 
قانون به بررسی های کارشناسی بستگی دارد، وزیر 
کشور هم تاکید خاصی بر زمان نداشتند و گفتند 
حتی اگر یک سال هم طول بکشد، به دلیل اهمیت 
و نقشی که این قانون می تواند داشته باشد، مساله 
ای نیست؛ بنابراین تعجیل نداریم و بیشتر بر عمق 

کارشناسی و اثربخشی قانون تاکید خواهیم کرد.

خبر

با تاکید بر این که خدمت به  وزیر بهداشت 
مردم نباید فدای سیاست زدگی شود، گفت: 
من وزیر همه اقوام ایرانی و حتی زندانیان در 
بند هستم و برای سالمت همه مردم سوگند 
به  خورده ام، هرگز واگن وزارت بهداشت را 
قطار سیاست زدگی نخواهم بست.دکتر سعید 
نمکی در مراسم افتتاحیه بیمارستان فرهیختگان 
دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به اینکه در کاهش 
شاخص های مهم مرگ و میر در میان 23 کشور 
از  گفت:  داریم،  را  اول  رتبه  مدیترانه،  شرق 
لحاظ زیرساخت های بهداشتی درمانی حداقل 
از جهت  و  کرده ایم  رشد  سال 57  برابر   10
می توان  پذیر  آسیب  گروه های  به  رسیدگی 
گفت میزان مرگ و میر به یک دهم آن زمان 
رسیده است که البته در آن زمان علت مرگ و 

میرها بیشتر بیماری های عفونی بود.
جامعه  سالمت  عواملی  امروز  داد:  ادامه  وی 
بهداشت  وزارت  تهدید می کنند که مطلقاً  را 
نمی تواند به عنوان تنها نهاد مؤثرد ر این راه 
گام بردارد؛ بلکه می تواند نقش خود را به عنوان 
بهداشت  کند.وزیر  ایفا  نظام  اعضای  از  یکی 

برخی عوامل تهدید کننده برای سالمت جامعه 
روان  جاده ای،  تصادفات  را  حاضر  حال  در 
پریشان، دیابت، سرطان، چاقی و غیره نام برد و 
افزود: وضعیت حاشیه نشینی و مسائل مربوط 
به آن بر سالمت شهری تأثیر می گذارد و این 

مباحث نیازمند مدیریت بین بخشی است.
بدون  بتوانیم  ندارد  امکان  کرد:  تاکید  نمکی 
بخش های  تمامی  و  مردم  همه  مشارکت 

حاکمیت گام برداریم. 

من نیز به عنوان وزیر تقاضا دارم استانداردهای 
مشترک تعریف کنیم و گفتمان مشترک داشته 
باشیم. باید بر مبنای استانداردها در حمایت از 
مردم قدم برداریم و حتی اگر هنوز چارچوبی 
وجود ندارد، بر اصول خود مقید باشیم.نمکی 
با تاکید بر اینکه خدمت به مردم نباید فدای 
سیاست زدگی شود، گفت: من وزیر بهداشت 
برای  و  هستیم  زندانیان  حتی  و  اقوام  همه 
سالمت مردم سوگند خورده ام، بنابراین هرگز 

سیاست  قطار  به  را  بهداشت  وزارت  واگن 
زدگی نخواهم بست.وی با اشاره به اینکه در 
آموزش عالی کشور سیاست زدگی داریم و این 
موضوع فقط محدود به دانشگاه آزاد نیست، 
یادآور شد: قبل از انقالب برای درمان بیماری ها 
به خارج از کشور رجوع می کردیم. امروز در 
عرصه پژوهش دستاوردهای بزرگی داریم، اما 
هنوز خیلی از راه ها را باید برویم.وی افزود: 
مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سالمت از سایر 

عوامل قوی تر هستند. 
که تک  است  این  ما  عالی  آموزش  گرفتاری 
بعدی است و به جای تقویت زیستن بر تقویت 
حافظه تاکید داریم. باید دیوارهای دانشگاه را 
برداریم و تعیین کنیم که افراد با چه سطحی از 
معلومات برای کدام قسمت نظام و با چه قیمتی 
تربیت شوند؛ در حالی که نیروهایمان را در حال 

حاضر طوالنی و گران تربیت می کنیم.
وی با بیان اینکه دیواری بین دانشگاه آزاد و 
بخش دولتی نداریم، خاطر نشان کرد: نباید نگاه 
این باشد که بخش دولتی به بخش خصوصی 

تبدیل شده و دغدغه فرودستان وجود ندارد. 

وزیر بهداشت:

وزارتبهداشترابهقطارسیاستزدگینخواهمبست

 سرهنگ حسین رمضانی گفت: بسیاری از هموطنان گرامی در 
روز های گذشته پیامکی از شماره +9830004747976029 
دریافت کرده اند مبنی بر اینکه برای جلوگیری از قطع یارانه 
www. دریافتی باید اطالعات خود را در سایتی به آدرس

yaranehe.comاصالح کنند.
افزود:  سایبری،  مجرمان  این  عملکرد  نحوه  درباره  وی 
نداشته  یارانه  هدفمندی  سازمان  با  ارتباطی  گونه  هیچ  آنها 
شماره  دوم،  رمز  مانند  افراد  بانکی  و  اطالعات شخصی  و 
حساب، cvv2 و...، را به سرقت می برند تا بتوانند به اهداف 

شوم خود که همانا سرقت است، دست پیدا کنند.

پلیس فتا: فريب پيامك هاي 
ايرانه اي را نخوريد 

ماموریت  اینکه  بیان  با  سوادآموزی  نهضت  سازمان  سرپرست 
نهضت سوادآموزی پوشش افراد 10 تا 49 سال است، ولی ما 
در دوره ماموریتی جدید باالی 49 ساله ها را فراموش نمی کنیم، 
گفت: در حال حاضر از مجموع افراد تحت پوشش، 60 درصد 
مشغول تحصیل در دوره انتقال و تحکیم و مابقی در دوره ابتدایی 

آموزش سواد هستند.
همه  در  انقالب  دستاوردهای  اینکه  بیان  با  محمدزاده   شاپور 
به  توجه  با  نیز  سوادآموزی  نهضت  در  و  بوده  خوب  زمینه ها 
آمار و ارقام، خوب کار شده است، به ایسنا گفت: ممکن است 
برخی سوال کنند که چرا پس از گذشت 40 سال هنوز بی سواد 
داریم؟ باید توجه کرد که باسوادی مطلق در اغلب نقاط جهان 
نداریم و مأموریت نهضت سوادآموزی نیز پوشش افراد 10 تا 49 
سال است. البته ما در دوره مأموریتی جدید باالی 49 ساله ها را 

فراموش نمی کنیم.
وی افزود: عالوه بر این اکنون صرف آموزش خواندن و نوشتن 
و سوادآموزی مطرح نیست و سوادآموزان دوره انتقال و تحکیم 
را می گذرانند. از مجموع افراد تحت پوشش، 60 درصد مشغول 
تحصیل در دوره انتقال و تحکیم و مابقی در دوره ابتدایی آموزش 
سواد هستند. دوره تحکیم و تثبیت برای جلوگیری از بازگشت به 

بی سوادی اجرا می شود.

سوادآموزی ابالی ۴۹ ساله ها 
تحت پوشش قرار یم گیرد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از بازگشت نخبگان ایرانی 
از 100 دانشگاه برتر جهان به کشور خبر داد.

سورنا ستاری )معاون علمی و فناوری رئیس جمهور( در پاسخ 
به سوالی درباره آمار نخبگان بازگشتی به کشور گفت: تاکنون از 
100 دانشگاه برتر دنیا حدود 1200 نفر نخبه از سیستم ما برای 
بازگشت به کشور استفاده کرده اند؛ این تازه ترین آمار است، زیرا 

هر ماه تعدادی به این آمار اضافه می شود.
وی ادامه داد: تقریبا سه سال است که برنامه بازگشت نخبگان به 
کشور را راه اندازی کرده ایم و آخرین آمارمان هم بازگشت 1200 
نفر از میان 100 دانشگاه عالی رتبه دنیا است.ستاری در پاسخ به 
سوال دیگری مبنی بر اینکه راه حل های موفق در این زمینه دقیقا 
چه مواردی هستند؟ گفت: برای این که این افراد به کشور باز 
گردانیم، به یک اکوسیستم و زیست بوم نیاز است. ضمن اینکه 
بیشترین آمار بازگشت نخبگان به کشور در حوزه استارت آپ ها 
بوده که همین االن هم در حال اتفاق افتادن است. پس از استارت 
آپ ها، دانشگاه ها محل بعدی حضور و فعالیت نخبگان هستند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پایان با اشاره به حضور 
نخبگان در دانشگاه ها و استارت آپ ها توضیح داد: حدود 400 
نفر از نخبگان در دانشگاه ها فعالیت دارند و مابقی آنها در استارت 

آپ ها و شرکت های دانش بنیان هستند. 

ابزگشت نخبگان ايراين از 
100دانشگاه جهان

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

فاقد سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

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

 برابر رای  شماره 139760318008003795 – مورخ 1397/9/28 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 احمد اکبر دوست فرزندبرارجان بشماره شناسنامه 374 صادره از رودسر در 
سه دانگ  مشاع از ششدانگ عرصه  یک باب خانه  و محوطه به مساحت 120/15  
متر مربع  به شماره پالک 8094  فرعی قسمتی  از قطعه  66  تفکیکی  از 55 فرعی  
از 72  اصلی  واقع  در صیدر محله بخش 29 گیالن خریداری  از مالک  رسمی) بنیاد 
مستضعفان( محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  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.
1041- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/9  تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/23

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

فاقد سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

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

اول/  برابر رای  شماره 139760318008004225 - مورخ 1397/11/01 هیات    
دوم موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
صادره   2680092619 شناسنامه  بشماره  فرزندرضا  نژاد  موسی  مصطفی  متقاضی 
ازحوزه رودسر در ششدانگ  یک قطعه  زمین مشتمل بر بنای احداثی  به مساحت 
از پالک  790فرعی   257/13  متر مربع  به شماره  پالک 5479  فرعی قسمتی  
ازسنگ 84 اصلی واقع در قریه چافجیر بخش 29 گیالن خریداری  از مالک  رسمی 
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
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.
1090- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/23 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/05

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

فاقد سند رسمی
آگهیموضوعماده3قانون

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

 برابر رای  شماره 139760318008003802 – مورخ 1397/9/28 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 کمیل اکبر دوست فرزند احمد بشماره شناسنامه 220 صادره از املش  در سه 
دانگ  مشاع از ششدانگ عرصه  یک قطعه  زمین مشتمل بر بنای احداثی  به مساحت 
163/03  متر مربع  به شماره  پالک 8093  فرعی قسمتی  از قطعه  66  تفکیکی  از 
55 فرعی  از 72  اصلی  واقع  در صیدر محله بخش 29 گیالن خریداری  از مالک  
رسمی) بنیاد مستضعفان( محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  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.
1042- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/23

آگهیحصروراثت
آقای علی هاتف شیخ احمد دارای شناسنامه بشماره 1918 به شرح پرونده کالسه 
1902-97 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا هاتف شیخ احمد به شماره شناسنامه 514 در تاریخ 1384/2/20 در 

اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
1-سلیم هاتف شیخ احمد به ش ش 1031 پسر متوفی.

2-سواد هاتف شیخ احمد به ش ش 16 پسر متوفی.
3-هوشنگ هاتف شیخ احمد به ش ش 1616 پسر متوفی.

4-علی هاتف شیخ احمد به ش ش 1918 پسر متوفی.
5-گل ننه هاتف شیخ احمد به ش ش 1614 دختر متوفی.
6-سیمزار هاتف شیخ احمد به ش ش 1615 دختر متوفی

7-خدیجه هاتف شیخ احمد به ش ش 1618 دختر متوفی.
8-خوش روز هاتف شیخ احمد به ش ش 1617 دختر متوفی.

9-رباب هاتف شیخ احمد به ش ش 1919 دختر متوفی.
10-نرگس هاتف شیخ احمد به ش ش 2628 دختر متوفی.

11-زینب خانم نیکان شیخ احمد به ش ش679 همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای    محرم جعفرنوه سی     دارای شناسنامه شماره  1539 بشرح دادخواست به 
کالسه  972222/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان  ربابه  حاجی محمدی بشناسنامه  872 در تاریخ 97/5/11 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-    حسین 
جعفرنوه سی     فرزند  یداله    –ش ش  1340 خوی –پسر متوفی/2-  محرم  
جعفرنوه سی     فرزند    یداله      -ش  ش     1539 خوی-پسر متوفی/3-  محمد 
جعفر جعفرنوه سی     فرزند   یداله     -ش  ش 1655 –خوی-پسر متوفی/4-    
علی جعفرنوه سی     فرزند   یداله      - ش ش  1656    -خوی-پسر متوفی/5-   
مهدی جعفرنوه سی     فرزند  یداله    -  ش ش    1800 خوی- پسر 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

آگهیفقدانسندمالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره 37/27/353 اصلی بخش 5 خوی در دفتر امالک جلد 57 
صفحه 360 ذیل ثبت 6681 بنام اقای اسالم برازش ثبت و یک جلد سند مالکیت آن 
صادر و تسلیم گردیده است بعدا »برابر سند قطعی شماره 14413 مورخه 93/11/11 
دفتر 11 خوی در حق گل نبات برازش انتقال یافته است  سپس نامبرده »با ارائه برگ 
استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  صادره بعلت اسباب کشی  مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده 120- اصالحی 
قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر 
گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی 
وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار 

میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

آگهی
آقای حمزه صالحی مهر فرزند رجب به شماره شناسنامه 26 ساکن نظرآباد بدهکار 
پرونده کالسه 9700151 که برابر گزارش 97/11/15مامور پست شناخته نگردیده اید 
ابالغ میگرددکه برابر سند نکاحیه 23259بین شما و خانم حلیمه مالئی سریش تعداد 80 
سکه کامل بهار آزادی بدهکار می باشید که برابر درخواست بستانکارپس از تشریفات 
قاونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین 
نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گرددظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بئون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی نظرآباد- منصور هدایت کار

آگهیفقدانسندمالکیت
 شش دانگ پالک ثبتی بشماره 39/236/1099 اصلی بخش چهار خوی بنام اقای 
حسین اسماعیل لو در جلد 73 صفحه 386 ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم 
گردیده سپس نامبرده »با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  صادره به 
علت نامعلومی  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا 
مراتب  به استناد ماده 120- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : 
هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است 
که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  
ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن 

این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک  خوی-سلیمانپور 

رونوشتآگهیحصروراثت
کالسه    به  دادخواست  بشرح  شماره  258    شناسنامه  دارای  پیری  آقای  حسین 
972156 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان  نوبار آزادی بشناسنامه  223 در تاریخ 92/6/22 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-     حسین پیری فرزند  حسن  –ش 
ش  258   خوی –پسر متوفی/2-   نصرت پیری فرزند  حسن -ش  ش    124 
خوی-دختر متوفی/3-   بغداد ببری فرزند حسن  -ش  ش 344    –خوی-دختر 
ببری فرزند حسن - ش ش   387 -خوی-دختر متوفی/5-    اقدس  متوفی/4-   
عصمت ببری فرزند حسن -  ش ش   307 خوی- دختر متوفی/6-   نساء ببری 
فرزند حسن -ش ش یک خوی –دخترمتوفی/7-  مخمر ببری فرزند حسن  -ش 
ش  260 خوی -دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

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

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای   مولود مهدی پور     دارای شناسنامه شماره   2802964704 بشرح دادخواست 
به کالسه  972295/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و 
چنین توضیح داده که شادروان  عباس مهدی پور بشناسنامه  81 در تاریخ  96/10/16  
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  محمد 
مهدی پور     فرزند  عباس   –ش ش  531  خوی –پسر متوفی/2-  مولود  مهدی 
ابراهیم مهدی پور      پور     فرزند عباس -ش  ش   2 -خوی-پسر متوفی/3-   
فرزند عباس -ش  ش  23 –خوی پسر متوفی/4-    ایوب مهدی پور     فرزند 
عباس   - ش ش   6 -خوی- پسر متوفی/5-  حیدر  مهدی پور     فرزند عباس 
-  ش ش   2802981943 خوی- پسر متوفی/6-  قاسم  مهدی پور     فرزند عباس  
-ش ش   2800624264  خوی –پسرمتوفی/7-   لطیفه مهدی پور     فرزند عباس   
-ش ش  702    خوی -دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

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

آگهیمفقودی
برگ سبز ماشین سواری چری CVT-ARR1Z05مدل 1396 به شماره شهربانی 
شاسی  شماره   MVME4G15BABH008901 موتور شماره  و  82-877ص17 
NATFCANANH0H1009266 به نام محمد جواد رضا زاده مفقود و از درجه 

بابل اعتبار ساقط است.

برگاجرائیه9/5۱۱/97
مشخصات محکوم له احمدرضا مختارزاده سنگرودی به نشانی بابل بندپی غربی روستای 
پاریکال مشخصات محکوم علیه عباس بخشی به نشانی مجهول المکان  به موجب رای 
شماره 824 تاریخ97/9/28 شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه 
محکوم است پرداخت مبلغ صد میلیون ریال بابت اصل خواسته بابت دو فقره سفته به 
شماره 858788و 195485و مبلغ1/960/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی بابت 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست97/6/24 لغایت اجرای حکم
 شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

رایشورا
 شماره  دادنامه : 780 مورخ 97/10/18

شماره کالسه  پرونده : 717/96/ش2
بطرفیت     ثانی      اکبری  لیال  وکالت  به  سینا  بانک  دادخواست  خصوص   در 
خواندگان:ایمان فقیه نیا و علیرضا مرادی و حسن الهویی نظری و امید فقیه نیا و 
آزاده فقیه نیا    ، بخواسته مطالبه وجه ، شورا  با توجه به مستندات  و دالیل  منضم 
دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خواند گان  پرونده علی رغم ابالغ 
حضور پیدا ننموده اند  و الیحه ای نیز ارسال نکردند  و   دلیلی بر رد خواسته خواهان  
اقامه ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص   و مستندا  به ماده 
198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت  تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 128/320/018ریال بابت اصل خواسته و 2/930/000 ریال  هزینه دادرسی    و 
ازای  به  مورخه 96/10/21  دادخواست  تقدیم  تاریخ   از  تأدیه  و  تأخیر   خسارت 
هر سال 33٪  درصد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای حضوری  

وظرف20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری  تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه  دوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهیابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  کرامت فتاحی     ساکن.... که فعال مجهول المکان میباشد  اخطار  میشود.  
وقت رسیدگی دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه           به استناد دادخواست 
ثبت  و  تنکابن  بکالسه 545/96 شعبه چهارم  اختالف  به شورای حل  وضمائم 
وقت دادرسی  به روز 98/2/17 ساعت 11 صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست   
آیین  قانون   73 ماده  باستناد  و  دادگاه)شورا(  دستور  و  مقدم  نژاد  فرهاد  خواهان 
دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید 
کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر 
جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگی خواهد 
روزنامه،  در  نوبت  فقط یک  باشد  آگهی الزم  بوسیله  منبعدابالغی  چنانچه  نمود. 

مدت آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه  چهارم شورای حل اختالف تنکابن

موضوعابالغ
 وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای طاهره مرامی  فرزند فرخ دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت میثم یگانه فرزند در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات 
وقت  تعیین  صبح   10 97/12/18ساعت  مورخه  برای  و  2/1158/97ثبت  کالسه  به  قانونی 
گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به 
خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه دوم حاضر و قبل  از آن جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دوم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهیاحضارمتهم
ابالغ وقت دادرسی به متهم امید درامات فرزند محمود اتهام خیانت در امانت که فعال 
مجهول المکان و متواری می باشد ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر این 
آگهی جهت رسیدگی در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد. 
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – نوشین حاجیوند . 
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بهره برداری از طرح های 
پاالیشگاهی پارس جنوبی

 در اسفندماه

طرحهای  دو  رسمی  برداری  بهره  از  نفت  وزیر 
سال  ماه  اسفند  در  جنوبی  پارس  پاالیشگاهی 
جاری خبر داد و گفت: ایران با افزایش 110 میلیون 
مترمکعبی برداشت گاز از این میدان مشترک از قطر 

پیشی گرفت.
به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، 
بیژن نامدار زنگنه- وزیر نفت از بهره برداری رسمی 
پاالیشگاه های فاز 13، 22، 23 و 24 پارس جنوبی 
در اسفندماه سال جاری خبر داد و گفت: برداشت 
روزانه گاز از میدان مشترک پارس جنوبی از طرف 
قطری پیشی گرفته و به 610 میلیون مترمکعب در 
روز رسیده است.وزیر نفت ارزش سرمایه گذاری در 
این طرح ها را بیش از 10 میلیارد دالر عنوان کرد و 
گفت: در سال 92 برداشت گاز از میدان مشترک 
پارس جنوبی 280 میلیون مترمکعب در روز بود 
که این رقم هم اکنون به 610 میلیون مترمکعب 
در روز افزایش یافته است. وی با یادآوری کشف 
این میدان در سال 67 گفت: اولین مذاکرات توسعه 
پارس جنوبی در سال 75 آغاز شد و در دولت اول 
به  میدان  این  قراردادهای توسعه  اولین  اصالحت 

امضاء رسید.
زنگنه با بیان اینکه هم اکنون 21 فاز پارس جنوبی 
در مدار بهره برداری قرار دارد، خاطرنشان کرد: در 
اسفندماه سال جاری بخش پاالیشگاهی فازهای 13، 
22، 23 و 24 طرح های پارس جنوبی با برداشت 2 
میلیارد فوت مکعب گاز ترش به بهره برداری خواهد 
رسید، در فاز 14 نیز در حال حاضر روزانه 1 میلیارد 
فوت مکعب گاز ترش برداشت می شود و مجموع 
تولید گاز از این سه طرح، به 3 میلیارد فوت مکعب 
در روز می رسد. به گفته وزیر نفت، بخش دریایی 
فازهای 13،14، 22، 23 و 24 و بخش پاالیشگاهی 
طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی تا پایان سال 98 

تکمیل می شود.
به توسعه  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
ظرفیت های ساخت داخلی تجهیزات و تأسیسات 
صنعت نفت نیز اشاره کرد و گفت: ظرفیت بسیار 
مناسبی در توسعه بخش های دریایی توسط مهندسان 
و پیمانکاران ایرانی ایجاد شده است و تقریبا همه 
ظرفیت های طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری 
انجام  ایرانی  پیمانکاران  توسط  تأسیسات  این  از 
می شود، همچنین دانش ساخت بخش عظیمی از 
تجهیزات صنعت نفت به جز تجهیزات دوار در 
اختیار داخلی ها قرار دارد.وزیر نفت درباره آخرین 
وضعیت توسعه فاز 11 پارس جنوبی گفت: پس 
از خروج توتال از این طرح، با چینی ها برای توسعه 
بخش دریایی فاز 11 پارس جنوبی مکاتبه کرده ایم، 

اما هنوز جوابی نگرفته ایم.

خبر

دغدغه اندازه گیری دقیق فرآورده در جایگاه های 
سوخت برطرف می شود 

مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های سوخت کشور 
با تاکید بر اینکه ارتباط صنعت و دانشگاه باعث شده به دنبال استفاده 
حداکثری از شرکت های دانش بنیان برای افزایش خدمات در جایگاه ها 

باشیم وعده رونمایی از آنها در نمایشگاه اسفند ماه تهران داد.
به گزارش زمان به نقل از فارس، علی منشی مدیرعامل مرکز مطالعات 
و برنامه ریزی جایگاه های سوخت کشور گفت: برای دومین سال پیاپی 
است که نمایشگاه جایگاه های سوخت و صنایع وابسته را در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران آن هم در دوم تا پنجم اسفند ماه برگزار 
می شود. وی با بیان اینکه صنف جایگاه داری سوخت در کشور بسیار 
باالیی  استراتژیک و  اهمیت فوق  از  بنزین هم  بوده و  اساسی  مهم و 
محسوب می شود افزود: نزدیک به 60 شغل و صنف با حوزه جایگاه 
داری کشور مرتبط است. مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه 
های سوخت کشور تصریح کرد: دوربین مداربسته، سیستم های اطفاء 
حریق، کف، کامپوزیت، شیلنگ، پمپ و نازل تنها بخشی از صنایع وابسته 
به جایگاه های سوخت است. وی با تاکید بر اینکه صنایع وابسته به 
جایگاه های  سوخت از بدو تأسیس حامی تولید داخل و خود اتکایی در 
استفاده از قطعات ملی بوده اند اظهار داشت: پیگیری این امر بر اساس 
اقتصاد  اجرای  در  ایشان  هایی  دغدغه  و  رهبری  معظم  مقام  منویات 
مقاومتی بوده است و بر همین اساس تالش کردیم تا از پتانسیل های 
داخلی نهایت بهره برداری را داشته باشیم. منشی با بیان اینکه هم اکنون 
پیوند صحیح و مدونی بین دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان علمی کشور 
با موضوع جایگاه های سوخت و صنایع وابسته ایجاد شده خاطرنشان 
کرد: با ده ها انجمن وابسته به حوزه جایگاه داری که با دفتر مطالعات 
و برنامه ریزی جایگاه های سوخت کشور مرتبط هستند از طریق تفاهم 
نامه هایی که با دانشگاه های مختلف کشور از قبیل دانشگاه صنعتی 
شریف، جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده 
فنی دانشگاه تهران و بسیاری از سازمان های علمی و مطالعاتی کشورمان 
منعقد کرده ایم، همکاری های خوبی داریم که الحمدهلل خروجی بسیار 
خوبی در این صنعت داشته است. مدیرعامل دفتر مطالعات و برنامه ریزی 
جایگاه های سوخت کشور با اشاره به توانمندی مجموعه های دانش بنیان 
کشور و ظرفیت هایی که در حوزه جایگاه های سوخت کشور وجود دارد 
گفت: می کوشیم با استفاده از پتانسیل های آنان و بدون اتکا به منابع دولتی 
و ظرفیت هزاران شاغل در جایگاه های سوخت، از اتکا صرف درآمدی 
به پول بنزین خارج شده و درآمد جایگاه  داران را افزایش دهیم. ضمن 
اینکه بنا داریم در دومین نمایشگاه جایگاه های سوخت و صنایع وابسته 
تهران از چندین طرح در این خصوص رونمایی کنیم. وی افزود: بخشی 
از دغدغه هایی که حاکمیت برای ارائه خدمت به مردم نظیر اندازه گیری 
دقیق فرآورده در جایگاه های سوخت دارد، ما را بر آن داشت تا حداکثر 
استفاده از موضوعات علمی و فناوری را داشته باشیم که در همین راستا 
در نمایشگاه اسفند ماه در تهران از آنها رونمایی خواهیم کرد. ضمن اینکه 
چند محصول جدید را که با استفاده از همکاری صنعت با دانشگاه به 
دست آمده رونمایی خواهد شد لذا تالش می کنیم دغدغه های حوزه 
های مختلف این خصوص را برطرف کنیم. مدیرعامل دفتر مطالعات 
و برنامه ریزی جایگاه های سوخت کشور گفت: بنا داریم تا کارآفرینی 
مناسبی در این صنعت داشته و سطح کیفی خدمات جایگاه های سوخت 
را باالتر برده و نحوه برخورد با مشتری، مواجه با بحران ها و مدیریت 

آنها، مسائل امنیتی و رعایت موضوعات پدافند غیرعامل را ارتقا دهیم.

کوتاه از انرژی

مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش با اشاره به 
میزان تولید و مصرف فرآورده های نفتی در سال 
جاری گفت: با راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس، ذخیره سازی بنزین در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال حدود 400 میلیون لیتر افزایش یافت.
از وزرات نفت، مجتبی  به نقل  به گزارش زمان 
دلبری- مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران گفت: با افزایش ظرفیت 
تولید بنزین و گازوئیل در پاالیشگاه های کشور در 
سال 97، ظرفیت مناسبی برای ذخیره سازی فرآورده 

در کشور ایجاد شد.
محل  از  بنزین  تولید  افزایش  با  افزود:  دلبری 
راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فارس، خوشبختانه در سال 97 ذخیره سازی 
بسیار مناسبی در بخش بنزین انجام شد که این 
رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 400 
میلیون لیتر افزایش نشان می دهد.وی با اشاره به 
اینکه در بخش نفت گاز نیز تولید پاالیشگاهی بیشتر 
از مقدار مصرف داخلی بوده و بخشی از آن در 

صادرات به کار گرفته می شود، گفت: در بخش نفت 
کوره نیز روزانه 55 میلیون لیتر فرآورده مازاد تولید 

می شود که از این ظرفیت برای صادرات استفاده 
می شود.مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه بخش عمده ای 
از نیروگاه  های پرمصرف که در زمان بحران دچار 
قطعی گاز می شوند، به شبکه خطوط لوله انتقال 

فرآورده های نفتی متصل هستند که به طور مستقیم 
سوخت مایع موردنیاز خود را با خط لوله تامین 

می کنند، گفت: همچنین ذخیره سازی مناسبی در 
بخش نفت کوره انجام شد و ظرفیت ذخیره سازی 
نفت گاز در بخش نیروگاهی در سال 97 نیز یک 
میلیارد لیتر بیشتر از پارسال )96( بوده است.دلبری 
تاکید کرد: از ابتدای سال 97 به طور میانگین روزانه 

98 میلیون و 200 هزار لیتر نفت گاز در کشور تولید 
شده که با توجه به مصرف روزانه 81 میلیون و 800 
هزار لیتری نفت گاز در سال 97، حدود 16 میلیون 
لیتر فرآورده مازاد داشتیم که بخشی در نیروگاه ها 
ذخیره سازی و بخشی هم در انبار مخازن راهبردی 

ذخیره سازی شده است.
وی همچنین درباره مقدار تولید نفت کوره کشور 
در سال 97 گفت: از ابتدای سال 97 به طور میانگین 
روزانه 60 میلیون لیتر نفت کوره در کشور تولید 
شده که با توجه به مصرف روزانه 10 میلیون لیتری، 
ظرفیت مازاد 50 میلیون لیتری برای این فرآورده 
در سال 97 وجود داشته است.مدیر تامین و توزیع 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، مقدار تولید 
نفت سفید کشور در سال 97 را به طور میانگین 
به طور  افزود:  و  کرد  اعالم  لیتر  میلیون  روزانه 7 
میانگین روزانه 4 میلیون لیتر نفت سفید در کشور 
مناسبی  این رقم ظرفیت  که  مصرف شده است 
برای ذخیره سازی به ویژه در فصول سرد سال ایجاد 

کرده است.

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 85 با شماره موتور 1646858و 
شماره شاسی S1412285955251با شماره پالک 368ج79ایران 82بنام علی نصراله 

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

آگهیمفقودی
برگ سبز ماشین سواری پراید مدل 1384 به شماره شهربانی 72-732ج19 و شماره 
نام سید جواد مقیمی  به   S1412283412383 موتور 01036716 و شماره شاسی

درزی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
 المثنی برگ سبز سواری هاچ بک پراید مدل 89 با شماره پالک 198 د68 ایران 66 
با شماره موتور 3487684 و شماره شاسی S5430089011847 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 سندکمپانی سواری سمند ال ایکس مدل 89 با شماره پالک 996 م73 ایران 63 با 
شماره موتور 12488328433 و شماره شاسی NAAc91ccAAF779365 مفقود 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
مفقودی

سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 206 مدل 88 با شماره پالک 922 م26 ایران 82 
با شماره موتور 13388018598 و شماره شاسی NAAp41FD0AJ276638 بنام 

مصطفی نصیری جلودار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی تاکسی پیکان 1600 مدل 82 با شماره پالک 132 ت15 ایران 62 با 
ابوحسینی  ابراهیم  بنام  شماره موتور 11158209798 و شماره شاسی 82405643 

مفقودی بابل درزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 سند کمپانی و برگ سبز کامیون ون نیسان مدل 81 با شماره پالک 539 ب77 با 
شماره موتور 00186130 و شماره شاسی c86278 00بنام عیسی مظلومی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 کارت ناوگان سواری کرایه بین شهری مدل 1395به شماره انتظامی737ع59ایران 

51به شماره کارت3051443 مفقود گردیدو از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

دادنامه
 کالسه پرونده 12/1097/97شماره دادنامه 1409-97/10/30خواهان حسین احمدپور 
به آدرس بابل جاده قدیم آمل بابل روستای ترک محله منزل شخصی خوانده 1- ملک 
رمضانپور 2- عادل یدالهی هر دو به آرس مجهول المکان خواسته تنظیم سند رسمی
 رای قاضی شورا در خصوص دادخواست تقدیمی حسین احمدپور به طرفیت 1- ملک 
رمضان پور2- عادل یدالهی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل 
پراید به شماره 92-412ج18خواهان بیان داشته که خوانده ردیف اول اتومبیل فوق را 
به اینجانب فروخته و سند مالکیت خودرو بر اساس استعالم راهور و مستندات  موجود 
به نام خوانده ردیف دوم می باشد پس از ایشان توسط خواندگان دیگر تا قبل از بنده 
خرید و فروش گردیده است ولی از پرداخت هزینه های قانونی ثبت و انتقال آن و نیز 
از حضور در دفترخانه اسناد رسمی به منظور ثبت انتقال رسمی خودرو خودداری کرده 
اند عالوه بر ابالغ مراتب به خواندگان در جلسات  شورا حاضر نشده و نیز الیحه ایی  
ارسال نکرده است و دفاع موثری  بعمل نیاورده اند با این وضعیت با عنایت به اسناد و 
مدارک خواهان و عدم حضور خواندگان برای دفاع از خود و اصل صحت عقد بیع  و 
نیز قاعده حقوقی اوفوابالعقود  و نیز استناد مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی و ماده 
198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم 
به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی بابل و تنظیم 
امضاء سند رسمی و خوانده ردیف اول را به پرداخت هزینه دادرسی و هزینه محضر در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد رأی صادره غیابی است ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف 20 روز پس از انقضا مهلت واخواهی 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان بابل می باشند 
قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف بابل محمد رضا قربانی 

اگهیدرخواستگواهیحصروراثت
به شماره  که  درخواستی  به شرح  علی  معصوم  فرزند  پور  عباسعلی جانعلی  اقای 
1511425197 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصاروراثت نموده 
اعالم داشته که معصوم علی جانعلی پور ملکشاه فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 
2003صادره از بندپی غربی درتاریخ 97/10/12 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل 
فوت نموده و رثه حین الفوت آن عبارتنداز  1- عباسعلی جانعلی پور ملکشاه فرزند 

معصوم علی به شماره شناسنامه 51 فرزند متوفی 
2- رمضانعلی جانعلی پور ملکشاه فرزند معصوم علی به شماره شناسنامه 69 فرزند 

متوفی 
 4064 شناسنامه  شماره  به  علی  معصوم  فرزند  ملکشاه  پور  جانعلی  البنین  ام   -3

فرزندمتوفی 
4- ام کلثوم جانعلی پور ملکشاه فرزند معصوم علی به شماره شناسنامه 475 فرزند 

متوفی 
5- سکینه جانعلی پور ملکشاه فرزند معصوم علی به شماره شناسنامه 81 فرزند متوفی 
6-معصومه جانعلی پور ملکشاه فرزند معصوم علی به شماره شناسنامه 1484 فرزند 

متوفی 
7- قندی  محمد علی پور ملکشاه فرزند جانعلی به شماره شناسنامه 26 همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه
کالسه پرونده 15/1102/97شماره دادنامه 1294-97/10/23خواهان بانک مهر اقتصاد 
با وکالت مهدی پهلوان نژاد بابل خیابان طالقانی پاساژ قلی تبار طبقه دوم خوانده 
1-  زهرا کریمی 2-  فاطمه زهرا رمضان تبار1-  ساری بلوار خزر دانشگاه کشاورزی 
2- مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا در خصوص دادخواست 
بانک مهر اقتصاد با وکالت مهدی پهلوان نژاد به طرفیت زهرا کریمی فاطمه زهرا 
رمضانتبار  به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 190 میلیون ریال اصل خواسته به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه حق الوکاله وکیل به شماره چک 628683مورخ 
97/5/15بانک مهر اقتصاد با عنایت به محتویات پرونده منجمله کپی چک و گواهی 
عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه نظر به اینکه اصل چک مورد ادعا در دست 
خواهان است و این امر به معنای طلب کار بودن خواهان و اشتغال ذمه خوانده می 
باشد و اشتغال یقینی نیاز به برائت یقینی دارد و خوانده با وصف ابالغ اخطاریه در 
جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده است و لذا با 
توجه به مراتب فوق دادگاه خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته مستند به مواد 198 
و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 190 
میلیون ریال یکصد و نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/455/000ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر از زمان 
سررسید چک تا زمان اجرا که توسط دایره اجرا محاسبه می گردد و در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی می باشد و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه می باشد و پس از انقضاء تاریخ اعالم شده ظرف 20 روز 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی شهرستان بابل می باشد
 قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهياخطاراجرائیه
 بدینوسیله به    حسن هاشمی   به آدرس :  مجهول المکان   ابالغ  میگردد. بموجب  
رای شماره 350  مورخ  97/5/6 از شعبه 5 حکمی     شورای حل اختالف مجتمع شهید 
بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ     سیزده میلیون ریال   
بابت اصل خواسته  ومبلغ  دو میلیون و  1/365/000 ریال بابت     هزینه دادرسی  و 
خسارت تاخیر و تادیه از مورخه 96/2/20 لغایت   اجرای کامل حکم    در حق خواهان 
محرمعلی )مهرداد( رضا دوست  فرزند رضا به نشانی : تنکابن - سلیمان آباد - کوچه 
شهید ابراهیم ناظریان -منزل شخصی ، 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   پنجم حکمی شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهیفقدان
 مدرک تحصیلی نوبت دوم 

شماره  به  مرتضی  فرزند  عالیزمینی  آقاجانی  مهدیه  اینجانب  التحصیلی  فرغ  مدرک 
شناسنامه 380 صادره از بابل در مقطع کارشناسی رشته ادبیات فارسی صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد اسالمی بابل با شماره 890421126مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل به نشانی 

 بابل  جاده قائمشهر گرجی آباد دانشگاه آزاد اسالمی بابل ارسال نماید

آگهیفقدان
 مدرک تحصیلی نوبت دوم

مدرک گوهینامه موقت پایان تحصیالت  اینجانب احمد اصغری  فرزند شعبان  به شماره ملی  
6250002189صادره از چمستان  در مقطع کارشناسی  ارشد ناپیوسته رشته مدیریت بازرگانی – 
بازاریابی  صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی بابل با شماره 1027مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل به نشانی 

بابل جاده قائمشهر گرجی آباد دانشگاه آزاد اسالمی بابل ارسال نماید

متنآگهی
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در قرارداد سند رهنی رسمی شماره 23984 
و  آباد  خرم  شهرستان   39 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  تنظیمی   1397/2/6 مورخه 
به  بازگیر  اله  خلیل  آقای  مرتهن  توسط  داوری  رای  صدور  درخواست  حسب 
شماره ملی 4072322474 علیه راهن خانم پریناز وجدانی ساتلمیش به شماره ملی 
2972304470 و ضامن آقای : حجت خدنگان به شماره ملی 2971851370 مبنی 
بر صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 1/026/000/000 
پرداخت سایر خسارات  قرارداد و  مفاد  با  تعهد مطابق  انجام  ریال خسارت عدم 
قانونی اعم از حق الوکاله وکیل و حق الزحمه داوری و هزینه اجرای رای تا اجرای 
وجدانی  پریناز  خانم  و  بازگیر  اله  خلیل  آقایان  به  وسیله  بدین  و.....  رای  قطعی 
راس   1397/12/9 تاریخ  در  گردد  می  ابالغ  خدنگان  حجت  آقای  و  ساتلمیش 
آباد جاده کمربندی جنب شهرک صنعتی شماره  ساعت 10 صبح در محل خرم 
1 دفتر مجتمع خدمات رفاهی بهاروند تلفن : 09161619703 جهت رسیدگی به 
خواسته خواهان حضور یابند عدم حضور مانع از صدور رای نبوده و رای داور با 

توجه به تراضی در مفاد قراردادقطعی و الزم االجرا است . 
داور قرارداد ناصر مرادی . 

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

آگهیموضوعماده3قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760316011000030 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
تعاونی کارگاهای مزاحم  مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت  ملک کرند تصرفات 
شهری کرند غرب بشناسنامه ملی 10660002141 در یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 31422،11 متر مربع واقع در پالک یک اصلی کرند بخش پنچ کرمانشاه 
به آدرس کرند شهرک مشاغل خریداری از شهرداری کرند غرب)برابر سند انتقال 
قطعی شماره 15981 تنظیمی دفتر خانه شماره 42 کرند وپیرو موافقت نامه شهرداری 
به شماره 6،652 مورخ 94،2،5 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97،11،7 تاریخ انتشار نوبت دوم:97،11،23 

خلیل بساطی رئیس ثبت اسناد وامالک 

آگهیابالغ
 مفاد رأی صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/09/20
برابر رأی شماره 139760301057003178 مورخ 1397/05/22 و رأي اصالحی شماره 
تعیین  قانون  از هیأت موضوع  139760301057006482 مورخ 1397/09/11 صادره 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، امالک و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تصرفات آقای کیان عباسی فرزند صد یار به 
صورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 147 مترمربع قسمتی 
از پالک 974 فرعی از 12 اصلی واقع در شهریار محرز گردیده و برابر محتویات پرونده 
ثبتی و دفترامالک مربوطه سند مالکیت ششدانگ پالک مذکور به مساحت 6531 مترمربع 
ذیل ثبت صفحات 166 و 47 دفتر امالک جلد 1740 و 2241 به نام علی پرند کام و نور 
پاشا قالچیان مقدم )بالسویه( ثبت، صادر و تسلیم شده سپس وراث علی پرند کام سهم 
االرث خود را برابر سند شماره 72062 مورخ 1363/05/14  دفترخانه 5 کرج به نور پاشا 
قالچیان مقدم انتقال گردیده سپس برابر سند شماره 29163 مورخ 1385/12/28 دفترخانه 
324 تهران به حجت اله احمدی و جواد امرالهی بیوکی )بالسویه( انتقال گردیده و مقادیری 
از آن در اجرای ماده 147 اصالحی قانون ثبت به غیر واگذار شده است ؛ مورد تقاضا از 
مالکیت آقایان حجت اله احمدی و جواد امراللهی بیوکی می باشد که نامبردگان در هیأت 
حضور نیافته و هیأت مقرر نموده با اعمال ماده 3 قانون مذکور و ماده 13 آئین نامه اجرائی 
آن مصوب 1391/04/25 نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام 
شود لذا بدینوسیله مفاد رأی صادره به نامبرده و به اشخاص ذینفع جهت اطالع در دو نوبت 
با فاصله پانزده روز آگهی می گردد که چنانچه به مفاد رأی صادره اعتراض دارند اعتراض 
خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهریار 
تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت 
به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا صدور سند مالکیت مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.م.الف:4433
سید مرتضی موسوی، رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار

تاریخ چاپ نوبت اول: 1397/11/08 تاریخ چاپ نوبت دوم:1397/11/23

آگهیفقدانسندمالکیت
 138/2/49 اصلی 

آقای رامین پیرحیاتی طی درخواست وارده شماره 28412 مورخ 1397/11/17 منضم به 
دو برگ استشهاد محلی که به تایید دفترخانه شماره 47 ایالم رسیده مدعی هست سند 
مالکیت ششدانگ یک باب مغازه تجاری پالک 138/2/49 اصلی واقع در ایالم بعلت 
نقل و مکان مفقود شده است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ یک باب مغازه 
تجاری پالک 138/2/49 اصلی ذیل ثبت 73666و73007 صفحه 361 جلد 451 و 446 
بنام آقای علی و علی اکبر پیرحیاتی هر کدام نسبت به سه دانگ صادر و تسلیم گردیده 
سپس برابر گواهی حصر وراثت شماره 9441 مورخ 95/11/16 وراث مرحوم علی 
پیرحیاتی درخواست صدور سند نمودند و برای آقای رامین پیرحیاتی به عنوان احدی از 
وراث سند مالکیت مقدار ده سهم مشاع از صد و ده سهم عرصه و اعیان صادر و تسلیم 
گردیده. لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 120 آئیین نامه قانون ثبت اعالم تا هرکس 
که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهیحصروراثت
به حکایت پروند کالسه 710/97شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای فاتح شریفیدرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان حبیب شریفی در تاریخ96/12/20 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و 

ورثه اش عبارتند از:
1.صدیق شریفی  زایچه:367-1363 کدملی  4959801190 پسرمتوفی
2.فاتح شریفی  زایچه: 299-1340  کدملی  4959800501 پسرمتوفی

3.فردین شریفی  زایچه:1162-1357   کدملی  3256345891 پسرمتوفی
4.پروین شریفی  زایچه:  541-1344 کدملی  4959802960 دخترمتوفی

5.نسرین شریفی  زایچه: 37211-1353  کدملی  3250370061 دخترمتوفی
6.نشمین شریفی  زایچه:6506-1358  کدملی   4959694343 دخترمتوفی
7.پرستو شریفی  زایچه: 4005-1365  کدملی  3258446695 دخترمتوفی

هرکس  تا  می گردد  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  اینک 
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 چهارمشورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

وزیر نیرو اعالم کرد: با رشد یازده برابری ظرفیت تولید برق 
نیروگاه های کشور پس از پیروزی انقالب اسالمی، نیروگاه 
های نصب شده با ظرفیت حدود هفت هزار مگاوات تولید 
برق در سال ۱۳۵۷ به ۸۰ هزار مگاوات در زمان حاضر رسیده 

و ۹۹.۵درصد جمعیت کشور به شبکه برق دسترسی دارند.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »رضا اردکانیان« که یکشنبه 
شب در سیما سخن می گفت، تصریح کرد: که تعداد قابل 
توجهی از روستاها پس از انقالب به شبکه برق دسترسی پیدا 
باالی  تمام روستاهای  زمان حاضر  به طوری که در  کردند 

۱۰خانوار از این نعمت برخوردار هستند.
وی افزود: در زمان پیروزی انقالب اسالمی ۴هزارو ۳۶۷روستا 
دارای برق بودند و در سال جاری این رقم به بیش از ۵۷هزار 
روستا رسیده است.وزیر نیرو گفت، که پس از انقالب نیروگاه 
هایی با فناوری جدید انرژی پاک وارد عرصه تولید شده که از 

جمله آن می توان به نیروگاه اتمی بوشهر با یک هزارمگاوات 
انرژی، نیروگاه های تجدید پذیر خورشیدی و بادی با بیش 
از ۷۰۰مگاوات ظرفیت اشاره کرد.اردکانیان اظهار کرد: قرار 
است در پایان این دولت حدود چهار هزار مگاوات خورشیدی 
و بادی تولید شود که این رقم در پایان برنامه ششم به ۵هزار 
مگاوات خواهد رسید.وی با بیان اینکه توانمندی و تجهیزات 
فراهم شده در بخش انرژی ما را قادر می سازد که نه تنها به 
کشورهای هسایه برق صادر کنیم بلکه در توسعه آنها در این 
زمینه مشارکت کنیم، گفت، که در دوره دولت تدبیر و امید 
بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان در صنعت برق کشور سرمایه 
گذاری شده است.وزیر نیرو با اشاره به اینکه تعداد شرکت 
های مهدسین مشاور و پیمانکا در صنعت برق بالغ بر سه 
هزارو ۴۵۰ شرکت است ،گفت: این تعداد در ۴۰سال پیش 

۲۵ شرکت بود.

وی افزود، که تعداد شرکت های سازنده تجهیزات برقی از 
۶۵شرکت در پیش از انقالب به ۸۷۵ شرکت در زمان حاضر 
صادرات  تبادل  امکان  امروزه  گفت:  است.اردکانی  رسیده 
و واردات انرژی با کشورهای همسایه وجود دارد و بیش از 
توسط بخش خصوصی  نیروگاهی کشور  ۶۵درصد ظرفیت 
احداث و بهرداری می شود.وی در ادامه به احتمال کمبود 
پیش  برا ساس  افزود،  و  کرد  اشاره  آینده  تابستان  در  برق 
بینی صورت گرفته حدود ۸هزار مگاوات برق در تابستان ۹۸ 
کمبود خواهیم داشت که سعی شده با برنامه ریزی این کمبود 

برطرف شود.
ساخت  در دست  کرد، ۲۷نیروگاه جدید  تصریح  نیرو  وزیر 
است که حدود ۵ هزار مگاوات برق از این طریق تامین می 
شود. برای جبران ۳هزار مگاوات نیز ۱۱برنامه مدیریت مصرف 

طراحی و به هیات دولت ارائه شده است.

ظرفیِت 11برابرِی تولید برق نیروگاه ها پس از انقالب

از واردات فرآورده بی نیاز هستیم
مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه خوشبختانه 
هم اکنون ما بی نیاز از واردات فرآورده هستیم، گفت: این در حالی است که تا چند سال 
گذشته ما برای تامین مصرف داخلی نیاز به واردات بنزین داشتیم، اما از مهرماه سال 
97 واردات بنزین به صفر رسید و در بخش نفت گاز، نفت کوره و فرآورده های ویژه در 

هفت ماه امسال صادرات نیز داشته ایم.
دلبری درباره وضع تولید گاز مایع در کشور گفت: به طور میانگین روزانه حدود 6 هزار 
و 500 تن گاز مایع در کشور تولید می شود که با احتساب مصرف هزار تا یك هزار و 200 
تن کمتر از این مقدار، خوشبختانه موازنه تولید و مصرف در این بخش نیز مثبت است.

مدیر تأمین و توزیع شرکت ملی پخش خبر داد:

افزایش400میلیونلیتری
ذخایربنزیننسبتبهپارسال



فروش اموال مازاد بانکها با ارزهای دیجیتال

 یک مقام مسئول در نظام بانکی از آغاز فروش اموال مازاد بانکها در زنجیره 
بالکچین و با توکن های دارای پشتوانه طال خبر داد و گفت: مردم می توانند 

برای حفظ دارایی خود، اموال مازاد بانکی را بخرند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، کوروش پرویزیان در خصوص فروش اموال 
مازاد بانکها با توکن های با پشتوانه طال گفت: فروش اموال مازاد بانکها 
کامال  تکنولوژیکی  لحاظ  به  زنجیره بالک چین،  در  توکن هایی  از طریق 
امکان پذیر شده است.رئیس کانون بانکهای خصوصی افزود: مشتریان اموال 
مازاد بانکها که از طریق توکن با پشتوانه طال به فروش خواهد رسید، عموم 
مردم خواهند بود و می توانند برای ضمن حفظ دارایی خود، سرمایه شان را 
با استفاده از این ابزار در جای مطمئنی سرمایه گذاری کنند. وی تصریح کرد: 
در ماههای اخیر، فروش اموال مازاد بانکها رونق گرفته و البته فروش این 
اموال در قالب بالکچین نیز به تازگی شروع شده است. بانکها تمام تالش 
خود را به کار بسته اند که اموال مازاد که ارزش افزوده ایجاد نمی کند را 
تبدیل به دارایی نقدی کنند.پرویزیان در پاسخ به این سوال که آیا فروش 
اموال مازاد بانکها با توجه به افزایش قیمت مسکن، با استقبال مواجه شده 
است، گفت: البته شرایط بازار متفاوت است و قیمتها تغییر داشته است، ولی 
شرایط خرید و فروش سخت تر شده است. به هر حال بازار ملک و امالک، 
سختی های خود را دارد؛ ولی استفاده از ابزارهایی مثل بالکچین می تواند به 
بانکها کمک کند که هم دارایی ها را در قالب ارزش افزوده به مردم بفروشند 
و هم اینکه مردم بتوانند ارزش اموالی که دارند را، در مقابل تورم حفظ کنند.

به گفته وی، بانکها تمایلی برای خرید اموال جدید ندارند؛ اما به هر حال 
چارچوب کار آنها، در حوزه ایجاد ارزش و خدمت به مردم است و این 
حوزه را باید پایه کار خود قرار دهند. در عین حال، در آینده غیر از این نیز، 

راه دیگری وجود ندارد.

کشف 6/3هزارمیلیاردتومان کاالی قاچاق

 بر اساس آمار اولیه، طی 9 ماه سال جاری 63 هزار میلیارد ریال کاالی 
مظنون به قاچاق کشف شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

رشد 89 درصدی داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بر اساس بررسی های مقدماتی انجام شده، 
مقدار کشفیات مظنون به قاچاق در 9 ماه اول سال جاری )از ابتدای فروردین 
تا پایان آذرماه( حدود 63 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 89 درصد افزایش داشته است.سه قلم عمده کشفیات قاچاق در 9 
ماه سال جاری، عبارتند از خودرو با 3 هزار و 722 دستگاه، لوازم خانگی با 
15 میلیون و 559 هزار و 319 دستگاه و لوازم آرایشی و بهداشتی 28 میلیون 
و 768 هزار و 796 عدد؛ این اقالم حدود 36 درصد از کل کشفیات قاچاق 
در کشور را به خود اختصاص داده اند.در این مدت نسبت به 9 ماه سال 
گذشته، کشفیات خودرو 661 درصد و لوازم  خانگی 85.2 درصد افزایش 
داشته و اگرچه میزان کشف لوازم آرایشی و بهداشتی 27.9 درصد با کاهش 
مواجه شده اما با توجه به حجم کشف شده در رتبه سوم اقالم مظنون به 
قاچاق قرار دارد.همچنین در رده های بعدی، بیشترین اقالم کشف شده 
شامل لوازم یدکی )خودرویی(، پارچه، مواد خوراکی، فرآورده های نفتی، 
دام و احشام، مسکرات، گوشی تلفن همراه، برنج، البسه و سیگار می شود.بر 
این اساس؛ دام و احشام و فرآورده های نفتی جز کاالهای قاچاق خروجی 
و مابقی کاالها جز قاچاق ورودی هستند که باید اشاره کرد که در این مدت 
64 میلیون و 417 هزارو 165 لیتر فرآورده نفتی قاچاق و 223 هزار و 911 

راس یا قطعه دام و احشام قاچاق کشف شده است.

خبر

توزیع سیب و پرتقال با کیفیت 
شب عید در کشور  

ایران، از   مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی 
تدارک برای توزیع مناسب و باکیفیت میوه شب عید 

مورد نیاز استان های سراسر کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از سازمان تعاون روستایی، حسین 
شیرزاد گفت: تاکنون کار حمل تمامی سیب مورد نیاز 
استان های سراسر کشور به میزان 23 هزار و 760 تن 
پایان یافته و حدود 6 هزار تن ذخیره احتیاطی سیب 
درختی نیز توسط اتحادیه مرکزی تعاون روستایی ایران 
تأمین شده است.وی افزود: از مجموع 28 هزار و 550 
تن پرتقال تامسون مورد درخواست کمیته های راهبردی 
استانی تاکنون مقدار 14 هزار و 300 تن از مبدأ استان 
مازندران به مراکز ذخیره سازی استان ها حمل و الباقی 
طبق برنامه تنظیمی هم اکنون در شرف انجام است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، از خریداری 
و تحت کلید بودن مقدار 6 هزار تن پرتقال والنسیای 
جنوب در استان های فارس )3 هزار تن(، کرمان )1200 
تن(، هرمزگان )500 تن(، جیرفت )250 تن(، خراسان 
رضوی )150 تن( و دیگر مناطق تأمین پرتقال جنوب، 
توسط شبکه و مدیریت های تعاون روستایی خبر داد که 
در حال حاضر کار حمل آنها به استان های مختلف کشور 
آغاز شده است.وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبات 
کمیته راهبردی کشوری مقرر است مقدار 10 هزار تن 
پرتقال جنوب برای ارسال به مناطق مختلف خریداری 
گردد که تأمین مابقی آن هم اینک در دست اقدام است.

بانوی مشهدی برنده جایزه 
میلیاردی بانک پارسیان

آیین تقدیر و اهدای جایزه برنده خوش شانس 3 میلیاردی 
بانک پارسیان برگزار شد. 

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، 
با حضور وحیدنیا مدیر روابط عمومی بانک پارسیان، 
عابدینی رییس حوزه مشهد، دهقان  نماینده شرکت 
تجارت الکترونیک ، رضوی، مسوول شعبه جانباز مشهد 
بانک پارسیان،  آیین اهدای جایزه 3 میلیارد ریالی )طرح 
کیان پارسیان( کمک هزینه خرید واحد مسکونی ویژه 
دارندگان دستگاه های کارتخوان  متصل به حساب بانک 
پارسیان برگزار و این جایزه چهارشنبه 18 بهمن ماه  به 
محبوبه نخ فروش اهدا شد. محبوبه نخ فروش بنیانگذار و 
مدیر موسسه آموزگاه آشپزی دیانت در همین رابطه گفت: 
مایه خوشحالی و مسرت  است که به این بانک اعتماد 
کردم و اکنون یکی از برندگان خوش شانس بانک پارسیان 
هستم.  پیشنهاد می کنم سایر مردم نیز با سپرده گذاری در 
بانک پارسیان از  خدمات و جوایز ارزنده این بانک بهره 
مند شوند.وی افزود : حدود 16 سال است در  بانک 
پارسیان حساب دارم و با این بانک کار می کنم و از این 

که توانسته ام به عنوان برنده خوش شانس معرفی شوم 

خبر

برنامه ریزی جامع  گفت:  و شهرسازی  راه  وزیر 
برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت 
مناطق آسیب پذیر از سیاست های این وزارتخانه 

است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، 
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در تشریح 
سیاست های کلی مسکن در این وزارتخانه بیان 
کرد: مدیریت زمین برای تأمین مسکن، توسعه شهر 
و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست ها 
و ضوابط شهرسازی و طرح های توسعه و عمران 
کشور و همچنین ایجاد و توسعه شهرهای جدید 
یکی از مهمترین سیاست های ما در این حوزه 
به شمار می رود که هم اکنون نیز در بخش های 
مختلف وزارتخانه در حال مطالعه و پیگیری است.
وی احیای بافت های فرسوده شهری و روستایی 
از  دیگر  یکی  را  کارآمد  روش های  طریق  از 
سیاست های وزارتخانه در بخش مسکن اعالم کرد 
و افزود: برنامه ریزی دولت در جهت تأمین مسکن 
گروه های کم در آمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و 
تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای 
تأمین مسکن اقشار محروم نیز در این حوزه مدنظر 
ما قرار دارد.وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان 
خود برنامه ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن 
روستایی با اولویت مناطق آسیب پذیر از سوانح 
طبیعی و متناسب با ویژگی های بومی، ایجاد و 
بانک اطالعاتی  ایجاد  مالیات ها و  نظام  اصالح 
زمین و مسکن، حمایت از تولید حرفه ای، انبوه 

استانداردهای  کردن  اجباری  مسکن،  صنعتی  و 
ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح های 
صرفه جویی انرژی، رعایت ارزش های فرهنگی و 
حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن، 
تقویت پژوهش و ارتقای سطح دانش علمی در 
حوزه مسکن را از دیگر سیاست های اصلی وزارت 
راه و شهرسازی در بخش مسکن عنوان کرد.وی 
گفت: قطعا در این حوزه مکان یابی توسعه شهرها 
براساس  سرزمینی،  آمایش  طرح  چارچوب  در 
استعدادهای اقتصادی و رعایت معیارهای زیست 
محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی 
و همچنین ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان 
استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و از سویی 
دیگر تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی 
و عمودی با تأکید بر هویت ایرانی – اسالمی با 

رعایت مالحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 
امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و 
الزامات زیست محیطی و اقلیمی از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار بوده و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: هماهنگ سازی مقررات و ایجاد 
هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای 
طرح های توسعه و عمران شهری و روستایی نیز 
در این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
حال  در  های  طرح  و  ها  برنامه  درباره  اسالمی 
پیگیری افزود: تأمین منابع پایدار برای توسعه و 
عمران و مدیریت شهری و روستایی با تأکید بر 
نظام درآمد – هزینه ای و در چارچوب طرح های 
مصوب، حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون 
و  تاریخی  بافت های  احیای  با  روستا  و  شهر 
قدیمی،  بافت های  دیگر  نوسازی  یا  بهسازی 

جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی در شهرها و 
ساماندهی بافت های حاشیه ای و نامناسب موجود، 
تقویت نظام مهندسی، ایمن سازی و مقاوم سازی 
محیط شهری و روستایی، رعایت هویت تاریخی 
محیط  بهسازی  و  توسعه  در  شهرها  معنوی  و 
شهری به ویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد، سطح 
بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و 
گسترش بی رویه کالنشهرها و همچنین رعایت نیاز 
و آسایش جانبازان و معلوالن در طراحی فضای 
شهری و اماکن عمومی نیز باید در این حوزه مورد 

توجه و پیگیری جدی قرار گیرد.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود با اشاره به 
عملکرد 40 ساله وزارت راه و شهرسازی در حوزه 
مسکن و ساختمان بیان کرد: با توجه به آمار موجود 
تعداد واحدهای مسکونی در مقایسه با سرشماری 
رشد،  درصد  سال 57، 330  به  نسبت  سال 95 
تراکم خانوار در واحد مسکونی منفی 16 درصد و 
سهم مسکن با دوام حدود 246 درصد رشد داشته 
است.به گفته وزیر راه و شهرسازی میزان تراکم 
خانوار در واحد مسکونی در سال 97 برابر 1.059 
گزارش شده که این شاخص در ابتدای پیروزی 
انقالب اسالمی 1.27 اعالم شده است، امری که 
کشور  در  سکونت  وضعیت  بهود  دهنده  نشان 
داشته و ثابت می کند که در ابتدای انقالب به ازای 
هر 127 خانوار 100 واحد مسکونی وجود داشته 
در حالی که امروز به ازای حدودا هر 106 خانوار 

100 واحد مسکونی موجود است.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

برنامهریزیبرایتامینمسکنگروههایکمدرآمد

اگهیمفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو 405 مدل 1389 به شماره شهربانی 72-881م55 و 
شماره موتور 12488291773 و شماره شاسی NAAM11CA1AK987981 به نام 

محمد طاهر غالمی بهمنیری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهیمفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو 206 مدل 1392 به شماره شهربانی 44-583ی25 و 
شماره موتور 160B0023749 و شماره شاسی NAAP13FE4DJ453742 به نام 

حسین یوسفی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
بدینوسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز( خودروسواری سیستم:پژو 
موتور 12482005958  شماره  به   مدل 1382  آی  ایکس 1800  ال  تیپ:405جی 
مفقودگردیدهوازدرجه  کالره  داوودی  فرشاد  بهنام   82039169 شاسی  شماره  و 

اعتبارساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهیمفقودی
برگ سبز ماشین سواری رنو مدل 1393 به شماره شهربانی 82-578ص61 و شماره 
مجید  نام  به   NAPLSRALDE1225488 شاسی  شماره  و   D287910 موتور 

دیانت راد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهیمفقودی
شاسی  شماره  و   4923583 موتور  شماره  به   131LE سایپا  سوار  خودرو  سبز  برگ 
NAS411100D1247723 و شماره پالک ایران 72-918ق69 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

بهشهر

آگهیمفقودی
 164B0182742 405 به شماره موتورSLX-TU5 برگ سبز خودرو سواری پژو
و شماره شاسی NAAM31FE8JK109581 و شماره پالک ایران 82-191ه13 

بهشهرمفقود و فاقد اعتبار است.

آگهیمفقودی
برگ سبز ماشین سواری کیا اسپورتیج SL مدل 2014 به شماره شهربانی 82-896م98 
 KNATC812DE7549967 و شماره شاسی G4KEDH435720 و شماره موتور

به نام فاطمه معصومی کریمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
المثنی برگ سبز سواری هاچ بک سایپا 111 مدل 95 با شماره پالک 274ن18 ایران 82 
با شماره موتور m13 / 5593857 و شماره شاسی NAs431100G5863338مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
المثنی مفقودی برگ سبز وانت پیکان مدل 93 با شماره پالک 167 ص95 ایران 82 با 
شماره موتور 11Ap0105312 و شماره شاسی NAAA36AA9EG696490مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز و کارت ماشین اوپل وکترا به رنگ دودی روغنی مدل 1995 با شماره 
پالک 663ج12ایران 82باشماره موتور31165050و  شماره شاسی5118661 به نام 

علی جمالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
اینجانب فرشاد داوودی کالره مالک خودرو سواری پژو 405جی ال ایکس 1800 
آی به شماره شهربانی 19ط573 ایران 19 و شماره بدنه 82039169و شماره موتور 
12482005958 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی 
خودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

متنآگهی
با توجه به اینکه آقای میالد حیدری به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت 
آقای روح اله ده یوسفیان فرزند علی پناه از سوی شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان خرم آباد تحت تعقیب کیفری می باشد و به علت معلوم نبودن محل 
اقامت ابالغ اوراق احضاریه به وی ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 
قانون آیین دادرسی کیفری به متهم نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از 
انتشار آگهی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 

انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی معمول می گردد.
 دادیار شعبه دوازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – الهام فتحی زاده . 

آگهیابالغ
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به : مهناز مومنی 
    ساکن  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود. فرخنده ابراهیمی  دادخواستی  
بخواسته  مطالبه اجور معوقه به استناد  کپی اجاره نامه و پرونده کالسه 97/363/ش8 
به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 92/752/شعبه دوم ثبت  و وقت دادرسی  به 
روز  سه شنبه 21/12/97ساعت 30/8صبح 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 دوم شورای حل اختالف تنکابن

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای قدوس زندی به شماره شناسنامه 1486 وشماره ملی 3732177106 به شرح 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   971380/8 کالسه  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان کژال منصوری به شناسنامه 5 و شماره ملی 
3732847039 در تاریخ 27/9/1397 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: 1. عطیه منصوری ش ش 

2952 ت ت 7/9/1338 و شماره ملی 3731643502 مادر متوفی
ملی 3732177106  و شماره  زندی ش ش 1486 ت ت 31/6/1362  قدوس   .2

شوهر متوفی
3. اهورا زندی ش ش - ت ت 18/6/1387 و شماره ملی 3721401344 پسر متوفی

4. آراد زندی ش ش - ت ت  و شماره ملی 3721497554 پسر متوفی
5. آیدا زندی ش ش - ت ت 16/6/1381 و شماره ملی 3721005783 دختر متوفی

به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 8863 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهیاحضارمتهم
در پرونده کالسه 123/د97/1 آقای محمد اکرمی شیخ آباد به اتهام )توهین از طریق 
ارسال پیامک ( موضوع شکایت روح اله فریار تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
1392 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد .

آگهیدرخواستگواهیحصروراثت
 خانم زهرا آجیلی فرزند ابوالقاسم به شرح درخواستی که به شماره 1/758/97این 
شورا ثبت گردیده  و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و و اعالم داشته 
که شادروان تال نه عباسی دون فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 623 صادره از 
بابل در تاریخ97/11/8 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده و ورثه حین 

الفوت وی عبارتند از
1- ز هرا آجیلی به شماره ملی2060295920 دختر متوفی 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف گتاب

آمادگی قطعه سازان برای حداکثر داخلی سازی قطعات خودرو
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور 
گفت: قطعه سازان آمادگی دارند در صورت فراهم شدن شرایط 
قطعات  سازی  داخلی  حداکثر  به  نسبت  دولت،  همکاری  و 

خودرویی اقدام کنند.
به  ازایرنا،»محمدرضا نجفی منش«  نقل  به  به گزارش زمان 
دشواری تامین قطعات بویژه با توجه به شرایط تحریم ها و 
مشکل تبادل مالی با خارج اشاره کرد و افزود: باید بتوان توان 
بالقوه قطعه سازان را در شرایط حساس کنونی، به فعل تبدیل 
کرد.به گفته این مقام صنفی، شرکت طراحی مهندسی و تامین 
قطعات ایران خودرو )ساپکو( دانشگاه ها، شرکت های دانش 
بنیان و قطعه سازان داخلی را برای داخلی سازی قطعات مورد 
نظر خود به یاری طلبیده است.چندی پیش معاون طراحی، 
مهندسی و ساخت شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات 
ایران خودرو )ساپکو( اعالم کرد: در تولید بیش از پنج هزار قطعه 
برای پنج گروه خودرویی پژو۴۰۵، دنا و دنا پالس، پژو۲۰۶ و 
پژو۲۰۷، سمند و رانا به خودکفایی رسیده ایم اما باید در ساخت 

یک هزار و ۱۰۰ قطعه اصلی از دیگران کمک بگیریم.همان 
زمان سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
به ایرنا گفت: صرفنظر از اقتصادی بودن یا نبودن، داخلی سازی 
قطعات حساس خودرویی مانند یی.سی.یو )کامپیوتر خودرو( 
در شرایط کنونی الزم است.»فرهاد به نیا« افزود: این مهم با 
استفاده از تجارب مراکز دانش بنیان با تخصص باال که حتی 

توان صادرات فناوری دارند امکانپذیر است.
به گفته این مقام صنفی، در این زمینه می توان از تجهیزات کم 
مصرف و قابل استفاده نیروهای مسلح که در نوع خود پیشرفته 
است، استفاده کرد که ضلع سوم این مثلث، بکارگیری تجارب 
خوب قطعه سازان و خودروسازان کشور است.وی اضافه کرد: 
باید این سه عامل را بخوبی با یکدیگر ترکیب و از توان و تخصص 
آنها با ملزومات یاد شده استفاده کنیم؛ در این زمینه دفتر معاون 
اول رییس جمهوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

خواهان تحقق موضوع هستند.
به نیا اعالم کرد: تولید خودرو پژو ۳۰۱ که تا پایان سال آینده 

به تولید انبوه می رسد، با همین محور در دستور کار است.این 
مقام صنفی سازوکاری را که در روزهای اخیر برای پرداخت 
بخشی از مطالبات قطعه سازان پیش بینی شده است، سخت 
و دشوار توصیف کرد.به گفته وی، مطابق این سازوکار بانک ها، 
خودروسازان و قطعه سازان کنار یکدیگر قرار گرفته اند و اگر 
قطعه سازان چک برگشتی یا سایر مشکالت بانکی داشته باشند، 
در دریافت مطالباتشان به مشکل برمی خورند.وی خواستار آن 
شد که خودروسازان پول ها را به طور مستقیم به بانک ها 
بدهند تا در اختیار قطعه سازان قرار گیرد و ضمانت های الزم را 

خودروسازان تامین کنند.
»در غیر این صورت فرآیند کار زمانبر می شود و قطعه سازان 
انجمن  دبیر  پیوند،  همین  بینند.«در  می  جدی  خسارت 
سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو پانزدهم بهمن ماه 
اعالم کرد: در شرکت های خودروساز عملیات اجرایی پرداخت 
چهار هزار میلیارد تومانی که قرار بود در اختیار قطعه سازان قرار 

بگیرد، آغاز شده است.



از  سعادت دیگران ، بخشی مهم 
ماست. خوشبختی 

 رنان

سخن حکیمانه

پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد
وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد

 از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر
ای دیده نگه کن که به دام که درافتاد

امروز با حافظ

انتشارهشتاد و یکمین فصلنامه 
فارابی با عنوان »سینما و انقالب« 

شماره  یکمین  و  هشتاد 
با  فارابی  سینمایی  فصلنامه 
در  انقالب«  و  »سینما  عنوان 

328 صفحه منتشر شد.
به گزارش پیام زمان از روابط 
عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
به  که  فصلنامه  شماره  این 
سالگرد  چهلمین  مناسبت 
پیروزی انقالب اسالمی منتشر شده، شامل چندین 
فصل و ده ها مقاله است. در این فصلنامه، برای اولین 
بار فیلمشناخت سینمای انقالب گردآوری و در اختیار 
پژوهش گران سینمای ایران قرار گرفته است. بررسی 
فیلم های مرتبط با انقالب در اولین دهه انقالب و 
همچنین کلیت سینمای انقالب در سه دهه بعد، از 
دیگر فصل های این مجموعه است. عالوه بر این، 
میزگرد مفصل »بر هم کنش انقالب اسالمی و سینمای 
فرهنگی  کارشناسان  و  فیلمسازان  با حضور  ایران« 
برگزار شده که طی آن به ابعاد مختلف و تاثیرات 
متقابل سینما و انقالب و بررسی تاریخچه و چگونگی 
ورود مضامین انقالبی به سینمای ایران پرداخته شده 
است.از دیگر مباحثی که در این فصلنامه می خوانید، 
بررسی آثار سینمایی انقالب های سایر کشورهای 
جهان پرداخته شده است.همچنین فیلمنامه کامل فیلم 
»نبرد الجزیره« یکی از فیلم های شناخته شده سینمای 
انقالبی جهان، در این شماره از فصلنامه فارابی در 
اختیار مخاطبان قرار گرفته است.فصلنامه سینمایی 
فارابی، به مدیرمسئولی علیرضا تابش و سردبیری دکتر 

مسعود نقاش زاده منتشر شده است.
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اوقات شرعی

برپایی نمایشگاه استانی کتاب در اسالمشهر 

لیال نوری- خبرنگار زمان: همزمان با ایام اهلل دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی  نمایشگاه کتاب استانی به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و با همکاری 
معاونت فرهنگی اداره کل و دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار می شود . وحید مهدی پور 
رئیس اداره با بیان مطلب فوق افزود : در این نمایشگاه که با حضور ناشران کشوری برگزار می 
شود عناوین متنوعی با موضوعات مختلف از جمله دینی ، مذهبی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کودک 
و نوجوان ، روانشناسی و ... با تخفیف 40 الی 50 درصدی در معرض دید عالقمندان و کتاب 
دوستان شهرستان قرار خواهد گرفت . نشست های کتابخوان ، نقد و بررسی کتاب و طرح » 

یک لقمه کتاب « از دیگر برنامه های این رویداد فرهنگی می باشد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود : این نمایشگاه از 16 بهمن افتتاح و تا 21 بهمن هر 
روز از ساعت 9 صبح لغایت 19 به نشانی : اسالمشهر، خیابان امام محمد باقر)ع(، مجموعه 
ورزشی سپاه ناحیه مقاومت بسیج سیدالشهداء پذیرای عموم عالقمندان می باشد . گفتنی است 
: همزمان با این رویداد فرهنگی ، غرفه های دستاوردهای ادارات اجرایی شهرستان نیز به عنوان 
بخش جنبی نمایشگاه دایر و آماده ارائه خدمات و گزارش چهل ساله نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران به مردم می باشد . 

تبلیغات محیطی در ایستگاه ها و واگن های مترو و 
اتوبوس های شهری آغاز شد

به گفته ی دبیرخانه ی سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر ایستگاه ها و واگن 
های متروی تهران میزبان تبلیغات محیطی این جشنواره شده اند.

به گزارش پیام زمان ازروابط عمومی این جشنواره، طبق تفاهم نامه ی انجام پذیرفته با 
شرکت بهره برداری قطارهای شهری متروی تهران  تبلیغات محیطی در ایستگاه های 
منتخب و واگن های مترو آغاز شد.وحید لک مدیر تبلیغات و تشریفات سی هفتمین 
جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر گفت: مرحله ی دوم تبلیغات محیطی همزمان با پس 
از پایان ایام سوگواری آغاز خواهد شد و طبیعتا عالقمندان تئاتر با تبلیغات گسترده تری 
مواجه خواهند شد.وی ادامه داد: در ادامه ی تبلیغات محیطی و منطقه ای سی و هفتمین 
جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر، تبلیغات این دوره از جشنواره در ایستگاه های مختلف 
مترو و در تصمیمات شهری از چند روز پیش آغاز شد. او همچنین افزود: طبق برنامه 
ریزی های صورت گرفته و توافقات به عمل آمده با شرکت بهره برداری قطارهای شهر 
تهران )مترو( برای آگاهی و اطالع رسانی بهتر و بیشتر و با توجه به ترددهای بی شمار 
مردم در طول روز از خطوط مترو، این برنامه ریزی از هفته ی گذشته عملیاتی شده است.

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
تصور دشمنان ایران اسالمی این بود 
که بعد از 40 سال می توانند روی 
وارد  ایران  مردم  به  که  فشارهایی 
کرده اند، حساب کنند اما جامعه ایران 

را به خوبی نشناختند.
راهپیمایی  در  صالحی  سیدعباس 
انقالب درباره  جشن چهل سالگی 

فشارهای دشمن بر مردم ایران گفت: 
در 40 سال انقالب اسالمی شرایط 
ایران  دشمنان  که  داشتیم  مختلفی 
و اسالم را به چنین توهمی رساند. 
داشتیم  را  دفاع مقدس  مقاطعی  در 
درهمین شهر تهران و شهرهای دیگر 
در شرایط بمباران و هجوم مستقیم 
دشمن بودیم. اما این راهپیمایی های 

داد:  ادامه  داشت.وی  ادامه  باشکوه 
در شرایط حساس دیگر هم تصور 
دشمنان ایران اسالمی این بود که بعد 
از 40 سال می توانند روی خستگی 
وارد  که  فشارهایی  و  ایران  مردم 
کرده اند حساب کنند. اما جامعه ایران 
را به خوبی نشناختند. جامعه ایران 
جامعه ای است که باوجود مشکالت 

در درون شرایط سخت اقتصادی که 
پای  که  آنجایی  است،  رویت  قابل 
در  نظام  و  اسالم  استقالل،عزت، 
میان باشد، منسجم و متحد در مقابل 
دشمنان ایران و اسالم خواهد ایستاد 
که امروز هم به خوبی آن را مشاهده 
می کنیم.«صالحی ادامه داد: پیام این 
حضور برای مسئوالن این است که 

مردم ما در شرایط ویژه پشت نظام و 
کشور هستند. این حضور چند ساله و 
پیوسته به مسئوالن مختلف در دولت 
های مختلف این پیام را داشت که 
می توانند بر حمایت مردم در مسائل 
مختلف ملی حساب کنند. مسووالن 
این حمایت را جدی بگیرند توکلشان 

به خدا و اعتمادشان مردم باشد. 

کاریکاتور

علی بحرینی)ترانه سرا( درباره علت بازتاب نداشتن حضور 
لیال حاتمی در نشست های خبری جشنواره فجر اظهار نظر 

کرد.
به جلسات رسانه  لیال حاتمی  آمدن  باره نوشت:  این  او در 
ای جشنواره سی و هفتم فیلم فجر تا امروز بازتاب خبری و 

تصویری خاصی نداشته و سر و صدا نکرده است!
علت روشن است: او نه آرایش عجیبی داشت، نه تیپ خفنی 
گفته  میان  در  نه  و  داد  انجام  ای  ویژه  حرکت  نه  بود،  زده 

هایش به نکته نامربوط و حاشیه داری اشاره کرد! 
خب روشن است در جامعه زرد ما آمدن و نیامدن بازیگرانی 
نخواهد  فرقی  تقریبا  ای  به جلسات رسانه  لیال حاتمی  مثل 

داشت.

»ليال حامتي«

 در يك جامعه زرد

تیغسانسوربرجنایت»داعشگونه«درمدینهمنوره

خود  نقش  ایفای  درباره  اصلی«  »ایده  سینمایی  بازیگر  فیلم 
در این اثر و ارتباط موضوع آن با جامعه امروز توضیح داد.

مریال زارعی بازیگر »ایده اصلی« به کارگردانی آزیتا موگویی 
که در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور دارددر 
گفتگو با  صبا توضیح داد: پویایی بازیگر زمانی است که برای 
انتخاب نقش ریسک کند و خطر را بپذیرد و البته امکان دارد 

درنهایت بازتاب خوب یا بدی داشته باشد.
وی افزود: قصه فیلم سینمایی »ایده اصلی« جذاب و نگاهش 

به مخاطب عام بود و به همین دلیل برایم جالب بود.
زارعی با اشاره به ارتباط فیلم »ایده اصلی« با موضوعات روز 
جامعه امروز گفت: این فیلم برخالف ظاهر شیک اش، الیه ای 

از فقر در جامعه را روایت می کند که واقعیت دارد.
بازیگر فیلم »شیار 143« با اشاره به فقر موضوعات در سینما 
بیان کرد: باید درباره موضوعاتی چون امنیت در کشور فیلم 
ساخته شود که در فیلم »ایده اصلی« این جسارت وجود دارد.
زارعی با بیان اینکه نقش هایش او را به زنان جامعه  نزدیک 
و جان  در روح  نقش هایم  از  بعضی  می کند، گفت: ساحت 
مخاطب قرار می گیرد مثل نقش الفت در فیلم »شیار 143« که 

باعث ارتباط بیشتر با زنان جامعه ام شد.

مريال زارعي:نقهشاي مرا 
به زانن نزديك مي كند

فیلم سینمایی »فرزند صبح« به کارگردانی بهروز افخمی که 
قرار بود در جشنواره ملی فیلم فجر 37 به نمایش درآید اجازه 

نمایش نیافت.
در حالی که از قبل از شروع سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم 
فجر شنیده می شد که فیلم سینمایی »فرزند صبح« به کارگردانی 
بهروز افخمی با تدوین جدید در این رویداد به نمایش درمی 
آید ولی دقایقی قبل خبر رسید که این فیلم از سوی موسسه 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی اجازه نمایش نیافته است.این در 
حالی است که نسخه ای که مورد تایید افخمی نبود هشت 
سال قبل در شرایطی که او در کانادا مشغول به فیلمسازی بود 
به جشنواره فجر ارائه و با وجود اعتراض و مخالفت های این 
کارگردان در جشنواره سال 89 نمایش داده شد و نقدهای 
زیادی گرفت.نسخه جدید که تدوین آن 10 سال قبل توسط 
زنده یاد سیف اهلل داد انجام شده بود با بازیافت نگاتیوهای 
اصلی و دیجیتال سازی و صداگذاری مجدد آماده نمایش شد 
و 2 روز قبل در چند نمایش خصوصی در سازمان اوج و حوزه 
هنری به نمایش در آمد که گفته می شود مورد پسند حاضران 
هم بوده است.فیلم »فرزند صبح«  هم در دفتر جشنواره توسط 
مسئوالن وزارت ارشاد دیده شد و گفته می شود آنها آمادگی 
خود را برای نمایش فیلم اعالم کرده بودند که خبر رسید این 
فیلم توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( اجازه 

نمایش نیافته است.

»فرزند صبح« افخمي 

به جشنواره نرسيد

خبرنگار پیام زمان -  مهدی بادیکناری : دومین تور رسانه اي  شهرداری 
بر  مروری  هدف  با  و   فجر   مبارک  دهه  گرامیداشت  مناسبت   به  بابل 
اقدام  در دست  های  پروژه  اجرایی  روند  از  اطالع  و  عملکرد شهرداري 
شهرداری و پرسش و پاسخ در این زمینه  با حضور  مهندس کبود شهردار، 

معاونین و مدیران و اصحاب رسانه و عکاسان برگزار گردید.
امام  بلوار  اتمام  از  رسانه   اصحاب  میان   در  بابل  کبود شهردار  مهندس 
ایجاد  با  ترافیکی  شبکه  اصالح   : وگفت  خبرداد  عید  در شب  )ع(  رضا 
انتقال  شبکه  جابجایی  رفیوژ،  سبز  فضای  بهسازی  کندرو،  و  تندرو  باند 
برق، پیاده رو سازی، روکش آسفالت، ساماندهی آب های سطحی با ایجاد 
اگوی شهری از جمله اقدامات انجام شده در ورودی شرقی بابل بلوار امام 

رضا)ع( است .
وي همچنین در بازدید از پروژه اتصال جاده ساحلی به بلوار ابوالحسنی 
)کشاورز( یا همان کمانگرکال گفت: طول این پروژه 200 متر و به عرض 
35 متر با اعتبار بالغ بر 1.2 میلیارد تومان تا پایان بهمن ماه آماده بهره برداری 

خواهد بود.
شهردار بابل تصریح کرد: در اجرای پروژه 35 متری امیرکبیر، 15 میلیارد 
تومان برای آزادسازی و تملک زمین هزینه شده است. از 6 ماه دوم سال 

96 تا 6 ماه 97  بیست وشش  هزار متر مربع تملک صورت گرفت
تملک صورت  و  تعریض  مربع  متر  در سال 95 حدود 231  افزود:  وی 

گرفت. در شش ماه اول سال 96،  2 هزار و 101 متر مربع تملک گردید 
اما از شش ماه دوم 96 تا شش ماه 97 حدود 26 هزار متر مربع تملک و 
تعریض داشتیم که در یک مقایسه می توانیم متوجه تفاوت زیاد و رو به 

رشد در این خصوص باشیم.
شهردار بابل تصریح کرد :در این بلوار، کانال 1400 را به طول 271 متر در 
دست اجرا داریم  که با انتخاب پیمانکار ظرف دو هفته دیگر خروجی آن 
به بابلرود به اتمام می رسد و با اجرای این طرح، آب های سطحی مناطق 
امیرکبیر شرقی و غربی، مهدی آباد، اوشیب و مرزون آباد به سمت بابلرود 

هدایت می شود
طرح  که  مطلب  این  بیان  زباله ضمن  از سکوي  بازدید  در  بابل  شهردار 

تصفیه شیرابه سکوي زباله 3 ماه دیگر  به بهره برداري خواهد رسید گفت: 
کاهش  درصد   2 حدود  زباله،  تفکیک  طرح  از  پس  بابل  در  زباله  تولید 

یافت .
ایشان بیان داشت: اینجانب سکوی زباله را به لحاظ تالش پاکبانان برای 

پاکسازی شهر بابل، پاک و منزه می دانم.
شهردار با ادامه این مطلب که روزانه 200 تن زباله در بابل تولید می شود 
و  است  شهر  پاکبانان  شبانه روزی  تالش  محصول  شهر،  بهداشت  گفت: 
شهرداري با 64 دستگاه ماشین آالت و تجهیزات در 4 ناحیه شهر بابل در 

حال پاکسازی فضای شهری بابل مي باشد.
وي گفت: طرح تصفیه شیرآبه سکوی تخلیه زباله قرار است طی سه ماهه 
اجرای  برای  میلیونی   700 برآورد  شهرداري  و  شود  بهره برداری  آینده 

تصفیه خانه سکو دارد.
 4 تا  شب   8 از  خدماتی  نیروی   135 تالش   از  همچنین  کبود  مهندس 
صبح خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر ده ایستگاه تفکیک زباله در 
بیان  با  بابل  بابل فعال هستند. مهندس کبود فیروزجایی شهردار  محالت 
اینکه در بلوار آیت اهلل خامنه ای کار بسیار بزرگی انجام شد ویک نقص 
کوچک نمی تواند اصل کار را زیر سوال ببرد افزود:ورودی غربی جزو  
اولویت های ما در این منطقه بود ضمن اینکه زیباسازی منطقه نیز مد نظر 
ما قرار داشت. وی بیان داشت: در حالی که برآورد هزینه آن را  16 میلیارد 
پیش بینی کرده بودند، با مدیریت و برنامه ریزی این میزان را به 9 میلیارد 
تومان کاهش دادیم این پروژه اگر امسال آغاز می کردیم، باید  سه برابر 

هزینه انجام شده  ، هزینه می کردیم
مهندس کبود  با بیان اینکه پروژه  ورودی غربی در سه آیتم عمرانی، فضای 

سبز و روشنایی و اصالح شبکه برق اجرایی شد.
افزود: با تجربه ای که از پروژه ورودی غربی به دست آوردیم، محصول 

ورودی شرقی بهتر و منسجم تر انجام شد.
در پروژه غربی مورد سرزنش قرار گرفتیم که طرح موثری نبود . ولی اکنون 
نتیجه غیر از آنچه برخی تصور می کردند، بوده است ونابسامانی های این 
منطقه، امروز به یک کاربری دیگری تغییر یافت و چهره منطقه را زیباتر 
نمود. در واقع  اجرای طرح ما سبب شد تا شهروندان خود در زیباسازی 

چهره منطقه  فرهنگ سازی نمایند.
در این برنامه از پروژه هاي  از قبیل بلوار آیت اله حائري، پروژه کاسپین، 
شهردار،  و  آمد  بعمل  بازدید   ... و  خان   محمدحسن  وپل  مددي  میدان 
معاونین و مدیران توضیحاتي درخصوص میزان اعتبار، مدت زمان و هدف 

از اجراي هر کدام از پروژه بیان نمودند.

 خبرنگار بابل فاطمه حسن زاده: در پنجمین روز از دهه مبارک  فجر، باحضور فرماندار ویژه 
شهرستان بابل ،  مهندس  سماکوش معاونت مدیریت  برنامه ریزی ؛ مهندس یکتامدیریت 
منطقه بابل و  مهندس علیرضا فتاحی رییس توزیع برق منطقه امیر کال  جمعی از مسئولین 
استانی و شهرستان بابل طرح های رفع ضعف برق، اصالح و بهینه سازی و کاهش تلفات در 

روستاهای تحت پوشش شبکه برق امیرکال به بهره برداری رسید.
این پروژه ها در قالب توسعه و احداث ،اصالح و بهینه سازی ،رفع ضعف ولتاژ مشترکین 
در  روستاهای عزیزک، آغوزبن،بیشه سر و مقری کال ، طرح اصالح و بهینه سازی شبکه برق 
روستاهای بیشه سر، کبوتردان، مقری کال،  بوله کال و عزیزک و همچنین پروژه های کاهش تلفات 

در عزیزک، درزی کالشیخ، خیابان ابن سینا و خیابان امام بود.
 رئیس اداره توزیع برق امیرکال  گفت:خداوند را شاکرم که در نظامی در حال خدمت و کار 

هستم که  خدمت به مردم را عبادت و افتخار می داند 
علی رضا فتاحی اظهار داشت:گسترش خدمات این نظام فراگیر ترین خدماتی است که تا کنون 
به مردم ارائه شده و خدمات مستمر تالشگران صنعت برق جهت پیشرفت  وترقی برای کشور 

و آسایش و رفاه مردم بوده است
وی افزود :خدمت به مردم بابل جهاد در راه خدا محسوب میشود و این روحیه جهادی در میان 
پرسنل و خدمتگذاران  توزیع برق  نیز  به چشم میخورد.فتاحی عنوان کرد: اداره توزیع برق 
امیرکال ی بابل با داشتن حدود 38 هزار و صد  مشترک و شاخص برخورداری از برق در شهر 

و روستا، می طلبد که تالش بیشتری جهت خدمات رسانی انجام داده و با تکیه بر تولید ملی و 
کار و سرمایه ایرانی مشکالت را هم پشت سر بگذاریم از همکاران نیز انتظار دارم همت خود 

را مضاعف نموده و درصد خدمات رسانی به مردم شهرستان را ارتقاء دهند.
رئیس اداره برق امیرکال در پایان متذکر شد :این طرح ها با هزینه ای بالغ بر 6میلیارد ریال به 

بهره برداری رسید.

در آیینی به مناسبت دهه فرخنده فجر انقالب اسالمی: 

 پروژه های اصالح شبکه برق امیرکال بهره برداری شد

برگزاری  تور  رسانه ای شهرداری بابل  به مناسبت  دهه   فجر 

وزیرفرهنگ:دشمن،جامعهایرانرابهخوبینشناختهاست

فریدون جیراني: »آشفته گی«  یک ریسک بود
فریدون جیرانی با بیان اینکه قصد بازسازی فیلم »دلهره« ساموئل خاچیکیان را 
دارد، گفت: ساخت »آشفته گی« در کارنامه کاری ام یک ریسک بوده که باز هم 

دوست دارم چنین ریسکی را در فیلمسازی ام داشته باشم.
اولین نشست آخرین روز سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در پردیس »ملت« به 
فیلم »آشفته گی« فریدون جیرانی اختصاص داشت که جیرانی در این فیلم باز هم 

داستان دیگری را با روایتی از شخصیت مشرقی به تصویر کشیده است.
در این فیلم، مهناز افشار کاراکتر مشرقی را ایفا کرده و این سومین تجربه همکاری 

او با جیرانی بوده است.
دیگر بازیگر این فیلم بهرام رادان است که در دو نقش بازی کرده و مهران احمدی 
هم کاراکتری را بازی کرده که به گفته جیرانی شبیه عادل شرقی در »ساالد فصل« 
این فیلمساز است و او چون عشق مریض عادل مشرقی را دوست داشت آن را 
در این فیلم حفظ کرده است.فریدون جیرانی که به گفته خودش این فیلم را در 
ادامه »خفه گی « ساخته است، سعی کرده اثر جدیدش جان دارتر از قبلی ها باشد.او 
همچنین بیان کرد: این جنس فیلم ها ساختش در ایران بسیار سخت و پر ریسک 
است و برای تماشاگر بیگانه است و کارکردن در این ژانر نیازمند تالش بسیاری 
است؛ مخصوصاً در شرایط کنونی که موضوعات سیاسی و اجتماعی فضای سینما 
را در برگرفته است.او در پاسخ به سوالی درباره پیش بینی اش از واکنش مسعود 

فراستی به فیلم »آشفته گی« خاطره ای از زمان اجرای برنامه »هفت« که همزمان 
با اکران فیلم »قصه پریا« بود، مطرح کرد و گفت: آن زمانی که من »هفت« را اجرا 
می کردم »قصه پریا« روی پرده رفت و فراستی در همان سالن و در زمان اکران 
فیلم، با من تماس گرفت و گفت که فیلمت اصالً خوب نبود و در برنامه هم مثل 
دیگر فیلم ها به صورت جدی روبروی هم نشستیم و آن را نقد کردیم.جیرانی اضافه 
کرد: فراستی سر فیلم »من مادر هستم« و ماجراهایی که هنگام اکرانش پیش آمد 
به دادگاه آمد و در سفارت آمریکا هم حاضر شد و از فیلم دفاع کرد، آنهم در زمانی 
که دادستانی وارد ماجرا شده بود و من هیچ گاه این کار او را فراموش نمی کنم. 
چون به من کمک کرد و هرچه فراستی امشب بگویند، قبول می کنم.او در پاسخ 
به سوال ایسنا که این نوع ماجراجویی ها و ریسک را در فیلم های بعدی اش ادامه 
خواهد داد، بیان کرد: من باز هم این ریسک را انجام می دهم اما این امکان با کمک 
نسل جوانی که با من کار می کنند، ایجاد شده است و فکر می کنم این اثر، مخاطب 

خوبی را به خود جذب کند.
جیرانی در پاسخ به دیگر سوال ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به سابقه برنامه 
سازی اش در تلویزیون چه نظری درباره برنامه های سینمایی تلویزیون که به ویژه 
در ایام جشنواره پخش شده اند، دارد؟ گفت: این سوال خطرناکی است و به آن 

جواب نمی دهم چون ممکن است به زودی خودم برنامه ای داشته باشم.


