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قاسمی: بیانیه پایانی ورشو ، سند شکست آن است 

ناکامی امریکا در اجالس ورشو

ارتباط عامالن جنایت 

تروریستی خاش با 

سازمان های جاسوسی 

به گزارش زمان ، حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمودند:ارتباط عامالن جنایت تروریستی سیستان و بلوچستان با سازمان های جاسوسی برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه مسّلم است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی شهادت جمعی از پاسداران انقالب اسالمی در حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان را تسلیت گفتند و خطاب به دستگاههای 
مسئول تأکید کردند با تمرکز بر این جنایت که ارتباط عامالن آن با سازمانهای جاسوسی برخی کشورها مسّلم است، موضوع را با جدیت دنبال کنند.متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح 
است: دست جنایتکار مزدوران بار دیگر به خون جوانان صالح و خدمتگزار کشور آلوده شد و جمعی از سرمایه های انسانی که خود را وقف حراست از مرزها و پاسداری از امنیت مردم کرده 
بودند، در حمله ی تروریست های سیه رو و سنگدل به شهادت رسیدند. ارتباط عامالن این جنایت با سازمانهای جاسوسی برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه مسّلم است و دستگاههای مسئول 
کشور باید بر آن تمرکز کنند و آن را با جدیت دنبال کنند.اینجانب به خانواده ها و بازماندگان این شهیدان مظلوم و به خانواده ی بزرگ سپاه پاسداران انقالب اسالمی تسلیت و تبریک میگویم و صبر 
و پاداش الهی را برای آنان و علّو درجات برای شهدای عزیز و شفای عاجل برای مجروحان از خداوند متعال مسألت میکنم. پیگیری قصور احتمالی در این حادثه نیز وظیفه ی حتمی سپاه است.

روزانهم صبح اریان

تثبیت۳۰۴هزار 
شغل باحمایت از 

۱۳۵۷بنگاه

مشکلی به نام 
کمبود دارو 

نداریم

جنگ با ایران 
خودکشی 
خواهد بود

752

حاج علی اکبری: جوانان به میدان بیایند

 »گام دوم« بیانیه افق گشا و مسئولیت
 آفرین است

خاش یستی  ور تر حادثه  شهید   ۲۷ پیکر  با  وداع 
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هدف مشترک ما مبارزه با تروریسم است
روحانی در نشست خبری اجالس سوچی:

جناب آقای سعید شفیعیان
انتصاب جنابعالی را  به عنوان سرپرست اداره کل سیاسی استانداری البرز تبریک 

عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از خداوند منان خواستاریم.
مدیر مسئول و سردبیر روزنامه پیام زمان 
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ظریف: جنگ با ایران، خودکشی خواهد بود

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در مصاحبه با 
شبکه خبری آمریکایی ان بی سی)NBC( ، به آمریکا و متحدانش 
هشدار داد که آغاز جنگ با ایران، به مثابه یک خودکشی خواهد بود.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، براساس آنچه سایت اینترنتی شبکه 
NBC از این مصاحبه که در حاشیه نشست امنیتی مونیخ انجام 
شد، منتشر کرده است، ظریف گفته است همان کسانی که در سال 
2003 جنگ عراق را راه انداختند، بدبنال راه انداختن جنگی با ایران 
هستند و این کار، خودکشی خواهد بود. » نمی گویم دولت دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، بلکه می گویم برخی افراد در دولت 
ترامپ در تالش برای آغاز چنین جنگی هستند که برای آنها همانند 

خودکشی خواهد بود.«
ظریف همچنین هرگونه احتمال تجدید مذاکره در باره برجام را رد 
کرد. براساس گزارش سایت ان بی سی ، وی در این مصاحبه درباره 
برنامه موشــکی ایران و موفقیت آمیز نبــودن دو مورد اخیر پرتاب 
ماهواره از ســوی ایران گفت که ممکن است موفقیت آمیز نبودن 
پرتــاب این ماهواره ها نتیجه خرابکاری احتمالی آمریکایی ها بوده 
باشــد اما هنوز در این باره مطمئن نیستیم.ظریف در باره نشست 
ورشــو هم گفت که این نشست یک شکست بزرگ بود و نشان داد 
که آمریکا در مواضع خود در قبال ایران، به شدت در انزوا قرار گرفته 

است.

تعیین سهمیه ویژه برای زنان
 در فهرست های انتخاباتی

سخنگوی وزارت کشور در تشریح الیحه جامع انتخابات با اشاره به 
ماده 26 این الیحه گفت: احزاب برای استفاده از امکان موضوع این 
ماده باید حداقل یک ششم از فهرست نامزدهای معرفی شده خود در 

سراسر کشور را به زنان اختصاص دهند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ســید ســلمان سامانی همچنین از 
اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی خبر داد و 
اظهارداشت: قوه قضاییه به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم 
و شکایت های انتخاباتی حسب درخواست هیات اجرایی در سطح 
کشــور با اختصاص شعبه موجود یا تشکیل شعبه ویژه به جرایم و 
شکایت انتخاباتی رســیدگی می کند.وی در ادامه افزود: همچنین 
مطابق این الیحه از زمان ثبت نام تا پایان انتخابات احضار و بازداشت 
نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسالمی در رابطه با اتهامات قبل 
از نامزدی یا تخلفات انتخاباتی ممنوع اســت مگر در مواردی که به 
نظر رئیس قوه قضائیه عدم بازداشت آنان موجب تضییع حق شود 
یا اخذ تأمین و تضمین الزم ممکن نباشد.سخنگوی وزارت کشور 
درباره ماده 26 الیحه جامع انتخابات هم گفت: طبق این ماده رأی 
دهندگان می توانند در حوزه هایی که احزاب ملی یا جبهه ها نامزد یا 
نامزدهایی را معرفی می کنند به فهرست هر یک از احزاب یا جبهه 
ها رای دهنــد و در این صورت رای مأخوذه برای تمامی نامزدهای 
آن فهرست منظور می شود.وی افزود: احزاب ملی و جبهه ها برای 
استفاده از امکان موضوع این ماده باید در زمان انتخابات دارای پروانه 
فعالیت باشند، حداقل 5 هزار نفر عضو رسمی به تایید مرجع مربوطه 
داشته باشند، حداقل یک ششم از جمع نامزدهای معرفی شده خود 
در سراســر کشور را به زنان اختصاص داده و در حوزه های انتخابیه 
دارای ســه نماینده حداقل یک نفر از زنان، در حوزه های انتخابیه 
دارای 4 و 5 نماینده حداقل دو نفر از زنان و در حوزه های انتخابیه 
6 نماینده و باالتر حداقل یک  ســوم کرسی های آن حوزه انتخابیه 
را از بین زنان معرفی کنند.قائم مقام وزیر کشــور در امور مجلس و 
هماهنگی استانها خاطرنشان کرد: احزاب ملی و جبهه ها حداکثر تا 
7 روز قبل از آغاز اخذ رأی باید فهرســت خود را به ستاد انتخابات 

کشور ارائه و تاییدیه دریافت کنند.

الزام خودروسازان برای اختصاص بخشی از 
تولیدات خود به تاکسیرانی

 مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت:در جلسات 
کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مقرر شد با مدیریت وزارت صمت، 

خودروسازان سهمیه ای برای تاکسیرانی در نظر بگیرند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مرتضی ضامنی در پاسخ به این سوال 
که آیا تغییری در روند نوسازی تاکسی های فرسوده اتفاق افتاده است، 
گفت: فرآیند نوسازی تاکسی های فرسوده همچنان ثابت و نزدیک 
توقف اســت. اما در جلسات کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا که با 
حضور وزارت صنعت برگزار شد، مقرر شد که با مدیریت وزارتخانه 
مذکور خودروسازان سهمیه ای برای تاکسیرانی در نظر بگیرند.وی 
ادامه داد: در صورت تحقق این وعده خودروسازان مکلفند در سال 
آینده بخشی از تولیدات خود را به تاکسیرانی اختصاص دهند.چندی 
پیش مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های کشور گفته بود که وزرات 
صنعت بایســتی در موضوع نوسازی تاکسی های فرسوده دخالت و 

برای حل این مشکل چاره جویی کند.
 در حقیقت بایستی بخشــی از تولیدات شرکت های خودروساز به 
حوزه تاکسیرانی اختصاص یابد.این مقام مسئول همچنین گفته بود 
که خودروساز، تاکسیرانی را مشتری با گارانتی می داند و اگر تالطمی 
در بــازار رخ دهد اولین حوزه ای که از لیســت آنان برای تخصیص 
خودرو حذف می شــود تاکسیرانی است و اگر طرح نوسازی ناوگان 
فرسوده تاکسیرانی دوباره به جریان نیفتد تا پایان سال ۱400 تقریباً 
حوزه تاکسیرانی دچار انباشت فرســودگی می شود و به نوعی 70 

درصد ناوگان فرسوده خواهند شد.

اعطای تسهیالت ارزان با شرایط آسان در بانک آینده
»جشنواره بهارانه« بانک آینده آغاز شد

به گزارش روابط عمومی بانک آینده، هم وطنانی که از تاریخ  ۱5 
بهمن ماه سال جاری تا پایان روز ۱5 فروردین ماه سال ۱398، 
نسبت به افتتاح حســاب جدید در قالب هر یک از انواع سپرده 
های کوتاه مدت و بلند مدت در یکی از شــعب بانک آینده اقدام 
کرده و یا اقدام نمایند، می توانند؛ به پشــتوانه ســپرده خود و 
توثیق اصل سپرده، از امتیازات مختلف، من جمله، اخذ تسهیالت 
ارزان با شــرایط آسان، در قالب شرایط »جشنواره بهارانه«، بهره 
مند شوند.بر اساس امتیاز ویژه »جشنواره بهارانه«، نرخ سود علی 
الحساب برای حداکثر تسهیالت تا میزان 70 )هفتاد( درصد مبلغ 
سپرده، ۱6 )شانزده( درصد، برای حداکثر تسهیالت تا میزان50 
)پنجاه( درصد مبلغ سپرده، ۱4 )چهارده( درصد و برای حداکثر 
تســهیالت تا میزان 25 )بیســت و پنج( درصد مبلغ سپرده، 8 
)هشت( درصد، اعالم شده اســت.حداکثر تعداد اقساط ماهیانه 
تسهیالت اعطایی در »جشنواره بهارانه« ۱2 )دوازده( ماه است و 

نرخ سود سپرده مطابق با نرخ مقرر در نظام بانکی است.

وداع با پیکر ۲۷ شهید حادثه 
تروریستی خاش

خانواده های شــهدای حادثه تروریســتی جاده 
خاش - زاهدان صبح امروز با پیکر 27 شهید این 

حادثه وداع کردند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، پادگان 
لشکر ۱4 امام حسین علیه السالم میزبان خانواده 
ها و پیکر 27 شــهیدی بود کــه در راه امنیت و 
خدمت رســانی به مردم شریف مرز نشین ایران 
اســالمی جان خود را تقدیم کردند.آیین وداع با 
این شهیدان هم دیشــب با حضور مردم انقالبی 
و شــهید پرور اصفهان از نماز مغرب و عشــا در 
ســپاه ناحیه امــام صادق علیه الســالم واقع در 
خیابان کمال اسماعیل برگزارشد.مراسم تشییع 
پیکر مطهر این شــهدا امروز شنبه ساعت ۱4 از 
میدان بزرگمهر به سمت گلستان شهدا اصفهان 
برگزار خواهد شــد.در حمله تروریستی پلیدانه 
وابســتگان به رژیم صهیونیستی و آمریکا به یک 
دســتگاه اتوبوس حامل رزمندگان لشگر۱4 امام 
حســین)ع( اصفهان در جاده خاش- زاهدان 27 
مدافع مرز های میهن اسالمی شهید و ۱2 نفر از 

رزمندگان مجروح شدند.
محکومیت عملیات تروریستی 

سیستان و بلوچستان از سوی شورای امنیت
شــورای امنیت ســازمان ملل متحــد عملیات 
تروریســتی اخیر در سیســتان و بلوچستان را 
که باعث شــهادت و مجروح شــدن تعدادی از 
هموطنان مان شد را به شدت محکوم کرد.شورای 
امنیــت در بیانیه ای که عصر روز پنج شــنبه به 
وقت نیویورک صادر کرده، همدردی عمیق خود 
را با خانواده های قربانیان این عملیات تروریستی 
اعــالم و به دولت ایران تســلیت گفته اســت و 
بــرای مجروحین حادثه آرزوی بهبودی ســریع 
نموده است.بیانیه شــورای امنیت، این عملیات 
تروریســتی را موهن و بزدالنه خوانده و خواهان 
محاکمــه عاملین و حامیان آنها شــده اســت.

عملیات تروریستی مذکور شامگاه چهارشنبه در 
جاده خاش- زاهدان توســط خودروی انتحاری 
تروریســت های تکفیری صورت پذیرفت که در 
جریان آن 27 نفر شهید و ۱3 نفر مجروح شدند.

گروهک تروریستی جیش العدل ساعتی پس از 
عملیات تروریســتی مذکور، مسئولیت این اقدام 
نفــرت انگیز را برعهده گرفت.خبرهای زیادی در 
مورد ارتباط این گروهک تروریســتی با القاعده 
منتشــر شــده و تعدادی از دولت ها به صورت 
رسمی آن را گروهی تروریستی قلمداد کرده اند.

تهاتر ۵۲۲ میلیارد تومان از 
مطالبات شرکت ها با بدهی مالیاتی

بر اســاس مصوبه هیأت وزیران، 522.6 میلیارد 
تومان از مطالبات برخی شرکت ها، با بدهی آن ها 

به سازمان امور مالیاتی، تهاتر می شود.
بــه گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
قوانین و مقررات کشــور، هیات وزیران در جلسه 
مورخ ۱7 بهمن ماه 97 با تهاتر مطالبات اشخاص 
متقاضی از شــرکت های دولتــی با بدهی همان 
اشخاص به ســازمان امور مالیاتی کشور موافقت 
کرد.این مصوبه در تاریخ 23 بهمن ماه توســط 
اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به 
وزارتخانــه های امور اقتصــادی و دارایی و نیرو 
ابالغ شده است. بر اساس مصوبه مذکور، 522.6 
میلیــارد تومان از مطالبات برخی شــرکت ها از 
زیرمجموعه وزارت نیرو با بدهی آن ها به سازمان 

امور مالیاتی، تهاتر می شود.

اعتراف رژیم صهیونیستی به 
شکست برابر محور مقاومت 

ژنرال ذخیره عاموس غلعاد رئیس ســابق واحد 
امنیتی سیاسی وزارت اطالعات رژیم صهیونیستی 
به شکست راهبردی این رژیم در مقابله با محور 

مقاومت در سوریه اعتراف کرد.
به گــزارش زمان به نقــل ازایرنا، غلعــاد افزود: 
اســراییل نتوانســته علیرغم حمــالت ارتش به 
ســوریه، محور مقاومت را از ایجــاد پایگاه های 
نظامی دایمی در این کشــور منصرف کند. وی 
اظهار داشت: اسراییل از نظر تاکتیکی و عملیاتی 
حمالت شدیدی علیه مراکز محور مقاومت انجام 
داد اما از نظر راهبردی نتوانست به هیچ موفقیتی 
دست یابد.به نوشــته نشریه صهیونیستی 'تایمز 
او أیزرائیــل' غلعاد این ســخنان را در کنفرانس 
برگزار شــده در 'مرکز چند منظوره' در هرتسلیا 
در مورد به اصطالح دخالت روسیه در خاورمیانه 
ابراز داشت.این در حالی است که بنیامین نتانیاهو 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی چندی پیش از 
حمله دوشنبه شب هفته گذشته ارتش به سوریه 
خبر داد و به گفته مســئوالن بلندپایه این رژیم 
نتانیاهــو قرار اســت در ماه جــاری میالدی در 
چارچوب تالش های جاری تل اویو جهت بهبود 
روابط با روســیه جهت دیدار با والدیمیر پوتین 

رئیس جمهوری رهسپار مسکو شود. 

اخبار

خبر

علم خویش را به جهل و یقین خود را به شک 
مبدل نکنید، آنگاه که به علم رسیدید 
دست  یقین  به  که  آنگاه  و  کنید  عمل 

یافتید ، اقدام نمایید.

کالمامیر

رئیس جمهور گفت: هدف مشترک ما مبارزه قاطع 
سوریه،  به  امنیت  و  ثبات  بازگشت  تروریسم،  با 
تدوین قانون اساسی جدید و استحکام یک حکومت 

دمکراتیک در آن کشور است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم حسن 
روحانی در پایان اجالس سه جانبه ایران، روسیه 
و ترکیه به خبرنگاران گفت: جلسه امروز روسای 
جمهوری ایران ، ترکیه و روسیه جلسه ای  بسیار 
مفید و صریح بود.رئیس جمهور افزود: در این جلسه 
بر لزوم مبارزه با تروریسم در مناطق باقی مانده از 
جمله ادلب تأکید شد و کامالً مورد توافق همه بود 
که کاهش تنش و حضور نیروهای ضامن در این 
منطقه به صورت موقت است و ادلب جزیی از کشور 
سوریه است و باید پاکسازی شود و تروریست ها 
تحت هر نام و هر عنوانی هستند، باید از این کشور 
خارج شوند.وی  افزود: نگرانی های بسیار زیادی در 
خصوص آینده این تروریست ها وجود دارد چرا که 
تعدادی از اینها در سوریه زندانی هستند و  اگر به 
کشورهای خودشان برگردند بار دیگر آشوب و ترور 
را در بسیاری از مناطق می گسترانند. همچنین 
به  را  ها  داعشی  از  بخشی  آمریکایی ها  اینکه  از 
نگران هستیم  افغانستان منتقل می کنند بسیار 
چرا که چنین حرکتی می تواند برای کل منطقه 
آسیای مرکزی و سایر قسمت ها خطرناک باشد.

روحانی تصریح کرد: ما نباید به ظاهر ادعا کنیم که 
با تروریسم مبارزه می کنیم و در باطن به آنها کمک 
کنیم. نگرانی دوم ما از آمریکا این است که اگر هم 
به ظاهر نیروهایش را از سوریه خارج کند، اطالعات 
ما می گوید آمریکایی ها همچنان به روند مداخله در 
سوریه ادامه می دهند.رئیس جمهور با بیان اینکه 
مهم این نیست چند آمریکایی در خاک سوریه 
حضور دارند بلکه مهم این است که بگذاریم مردم 
سوریه برای آینده کشور خودشان تصمیم بگیرند، 
افزود: آمریکایی ها باید باور کنند که کردها جزئی 
از سوریه هستند و سوریه دارای یک ملت و نه 
دو ملت است و تمامیت ارضی سوریه مورد احترام 
همگی ما است و در اجالس امروز بر تمامیت ارضی 
تأکید کردیم.روحانی با تاکید براینکه البته همه ما 
معتقدیم امنیت کشورهای همسایه سوریه از جمله 

امنیت ترکیه باید حفظ شود، گفت: ترکیه باید از 
سوریه احساس امنیت کند و ما خواستار یک روابط 
برادرانه و دوستانه بین همه همسایگان سوریه با 
کشور سوریه هستیم و این می تواند امنیت بلند 
مدت را برای سوریه بسازد. رئیس جمهور با تاکید 
براینکه باید بر تمامیت ارضی سوریه، به حقوق 
کردهای سوریه، نابودی تروریسم و امنیت ترکیه 
توجه کنیم، تصریح کرد: دخالت های غیرقانونی از 
طرف رژیم صهیونیستی در سوریه مایه نگرانی ملت 
این کشور و سایر ملت های منطقه است.روحانی 
می  که  موقع  هر  اسرائیلی ها  کرد:  خاطرنشان 
خواهند در منطقه، خاک لبنان و سوریه پرواز  و هر 
نقطه ای را بمباران می کنند و متأسفانه سازمان ملل 
و مقامات مسئول در جهان نسبت به این تجاوزات 
مکرر در سوریه ساکت هستند و این سکوت به 
آن معنا است که طالب امنیت کامل در منطقه و 
در سوریه نیستند.رئیس جمهور ادامه داد: بسیار 
خوشحالیم سه کشور ضامن، همه تالش خودشان 
را برای کاهش تنش و آینده با ثبات سوریه ادامه 
خواهند داد و همانطور که از ابتدا معتقد بودیم، 
راه حل سوریه در نهایت یک راه حل سیاسی است 
اظهار  داشت.روحانی  نخواهد  نظامی  راه حل  و 
امیدواری کرد: مردم سوریه بعد از تحمل سال ها 
رنج و مشقت، آینده ای در صلح و آرامش داشته 
باشند و به همین دلیل جامعه بین المللی باید برای 
بازگشت سریع آوارگان و همچنین بازسازی سوریه 
تالش کند.رئیس جمهور با بیان اینکه همکاری سه 
کشور مهم در این منطقه برای بازگشت ثبات به 
سوریه فوق العاده اهمیت دارد، افزود: شاید چند سال 
پیش کسی فکر نمی کرد امنیت به سوریه برگردد 
و دمشق بتواند بر حاکمیت خودش ادامه دهد و 
همه روزنه های امید به روی مردم سوریه گشوده 
شود.روحانی خاطر نشان کرد: همکاری سه کشور 
برای امنیت منطقه و جهان بسیار ارزشمند است؛ 
البته نیازمند کمک همه کشورها و سازمان ملل 
برای رسیدن به گام نهایی در سوریه هستیم و این 
مدل می تواند مدل بسیار خوبی برای رفع مشکالت 
منطقه باشد.رئیس جمهور تصریح کرد: عالقمند 
هستیم سه کشور راجع به امنیت کل منطقه نیز با 

هم تالش کنند و بتوانیم همکاری های سه کشور 
را غیر از سوریه در سایر مسایل مورد عالقه مان 
گسترش دهیم.روحانی در پاسخ به پرسشی درباره 
آینده ادلب بویژه شرق فرات در سوریه با توجه به 
مباحث مطرح شده در اجالس سوچی، گفت: آنچه 
نظر سه کشور و به نظر من ، نظر جامعه جهانی 
است،  باید کل سرزمین سوریه چه بخش ادلب و 
چه بخش شرق فرات، تحت حاکمیت دولت قانونی 
سوریه قرار بگیرد. بنابراین کل سوریه تعلق به ملت 
سوریه دارد  و تمامیت ارضی، حاکمیت ملی سوریه 
مورد تأکید همه ما است و هم در این اجالس و هم 
در اجالس های گذشته بر این مسأله تأکید کرده 
ایم.رئیس جمهور افزود: در اجالس قبلی بحث بر 
سر این بود که چگونه ادلب پاکسازی شود که مردم 
عادی دچار صدمه نشوند و چگونه تروریست ها را 
از مردم جدا کنیم و سازو کاری پیش بینی شد که 
این ساز و کار تاکنون تأثیر چندانی نداشته  است 
و در این جلسه مجدداً بحث کردیم که آنچه به 
معنی آتش بس و کاهش تنش در ادلب وجود دارد 
، موقت است و ادلب حتماً باید  از تروریست ها 
به دامن حاکمیت ملی سوریه  پاکسازی شده و 
فرات  شرق  در  اینکه  بیان  با  بازگردد.روحانی 
مداخالت آمریکا تا کنون نگران کننده بوده، گفت: 
هنوز گروهی از تروریست ها در این منطقه فعالیت 
می کنند و ما نگران آن هستیم که َآمریکایی ها به 
فکر یک توطئه بلند مدت برای سوریه باشند. این 
نگرانی ما همچنان وجود دارد حتی اگر آمریکا از 
خاک سوریه هم خارج شود می تواند به تجاوزهای 

هوایی خود ادامه دهد.
رئیس جمهور اظهار داشت: بنابراین نظر ما این 
است که باید شرق فرات و ادلب پاکسازی و به 
دولت سوریه برگردانده شود و مردم کرد در سوریه 
حقوق  از  باید  سوریه  ملت  از  بخشی  عنوان  به 
و  برخوردار  سوریه  آینده  در  خودشان  عادالنه 
نقش خودشان را در حاکمیت آینده سوریه داشته 
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  جمهور  باشند.رئیس 
اعالم خروج آمریکا از سوریه، اظهار داشت: اصاًل 
به حرف های آمریکایی ها خوش بین نیستیم؛ گر 
چه چنانچه آمریکا از سوریه به طور کامل خارج 

شود، حتماً یک خبر خوشحال کننده ای برای مردم 
سوریه خواهد بود، کما اینکه یک روزی اگر آمریکا 
از عراق، افغانستان و سایر کشورهای منطقه هم 
تصمیم بگیرد و خارج شود، حتماً برای ملت های 
خوشحال کننده ای  بسیار  خبرهای  کشورها  این 
است.روحانی خاطرنشان کرد: مهم این است که 
آمریکا در طول 20 سال گذشته در منطقه چه 
در افغانستان چه در عراق، سوریه  و چه امروز در 
یمن همیشه نقش مخرب داشته و همواره نقش 
آمریکا نقش مثبت نبوده است.رئیس جمهور ادامه 
تغییر  را  نظر خودش  باید  آمریکا  معتقدیم  داد: 
دهد و بفهمد راه نفوذ در منطقه، مسیری نیست 
که تاکنون انتخاب کرده و این راه نادرست است 
و همواره می بینیم که اقدامات آمریکایی ها نه به 
نفع ملت آمریکا و نه به نفع مردم منطقه است.

روحانی با اشاره به اینکه نتیجه نشست ورشو هیچ 
و پوچ است، تصریح کرد: آمریکا به دنبال سرگردانی 
است و نمی داند باید چه بکند و آنچه انجام می دهد 
چه در این دولت و چه در دولت های قبلی تاکنون 
منافع منطقه و ملت های منطقه را تضمین نکرده 
آمریکا در سیاست های خودش  امیدواریم  است؛ 
نسبت به منطقه تجدید نظر کند.رئیس جمهور 
در  ترکیه  های  تنش  درباره  سوالی  به  پاسخ  در 
مناطق مرزی با سوریه، گفت: ترکیه نگرانی  دارد 
که به حق است.روحانی ادامه داد: ملت ایران، ملت 
قربانی تروریسم بوده و در طول 40 سال گذشته 
از  بسیاری  که  بودیم  شاهد  را  فراوانی  ترورهای 
این تروریست ها توسط خارجی ها و بویژه توسط 
از  صهیونیست ها و آمریکایی ها حمایت شدند و 
جمله آن ترور و اقدام انتحاری بود که علیه مرزبانان 
و پاسداران مرزی ایران انجام شد.رئیس جمهور با 
بیان اینکه تروریسم یک خطر برای منطقه است 
و باید به تروریست ها پاسخ دهیم، اظهار داشت: 
و  سوریه  آینده  و  دولت  از  ترکیه  نمی کنم  فکر 
یا از کردها نگرانی داشته باشد؛ نگرانی ترکیه از 
گروه های  با  باید  و  است  تروریستی  گروه های 
تروریستی تحت هر نامی که هستند مبارزه شود؛ 
در عین حال تمامیت ارضی سوریه هم باید مورد 

توجه قرار بگیرد.

روحانی در نشست خبری اجالس سوچی:

هدف مشترک ما مبارزه
 با تروریسم است

خطیب نماز جمعه تهران، بیانیه گام دوم انقالب که اخیراًٌ از سوی 
رهبر انقالب صادر شده است را تبیین کرد.

ازتسنیم، حجت االسالم محمدجواد  نقل  به  زمان  به گزارش 
حاج علی اکبری خطیب موقت نمازجمعه این هفته تهران با بیان 
اینکه ملت ایران در هفته گذشته، یکی از زیباترین جلوه های 
تقوای جمعی را به نمایش گذاشت، گفت: از ملتی که از چنگال 
فرعونیان نجات یافته و طعم آزادی و استقالل را می چشد و در 
پرتو استقرار والیت الهی به بسیاری از آرزوهای خود می رسد 
و در مسیر فتح قله های بزرگ قرار می گیرد به مناسبت تقوای 
جمعی، انتظار یک شکر بزرگ جمعی می رود.وی  به بیانیه 
راهبردی رهبر معّظم انقالب اشاره کرد و گفت: در آستانه چلّه 

دوم انقالب اسالمی، خداوند هدیه ای بسیار بزرگ و 
دوست داشتنی به ما داد که امیدوارم خداوند متعال 
توفیق قدرشناسی از آن را به ما عنایت بفرماید. رهبر 
حکیم و عالیقدر در پاسخ به این سؤال که در ادامه 
راه چگونه می توانیم شکرگزار انقالب کبیر اسالمی 
باشیم، در قالب یک بیانیه به عنوان گام دوم انقالب 
اسالمی به ملّت شریف و عزیز و باوفای ما هدیه دادند. 
وی ادامه داد: صادرکننده این بیانیه یک رهبر الهی، 
نورانی، عارف، باصفا، شجاع، ولی فقیه زمان، دارای 
تجربه عالی مدیریت والیی، حکیم، ژرف نگر، مصلح، 
یک مجاهد کارکشته پیر، با بیش از 55 سال سابقه 
مجاهدت؛ در اوج فرزانگی و فرهیختگی با اشراف 
تاریخی، با شناخت از جهان معاصر و تاریخ ملّت ها، 
سرشار از مهربانی و احساس پدری و بهره مند از 
قلم استوار است.امام جمعه موّقت تهران ادامه داد: 
آرزوهای بزرگ ملت عزیز ایران و آرمان ها؛ همچنین 
مسیر طی شده و شرایط کنونی و مسیر پیش رو را 
رهبر انقالب در نقشه راهی روشن، خالصه  کرده اند و 
در اختیار ملت عزیز و عالیقدر ایران قرار داده اند. در 
شرایطی که بحمدهلل ملّت ما از دستاوردهای عظیم 
انقالب و به تعبیر زیبای ایشان، از خون آوردها بهره ای 
وافر دارد؛ چالش ها، بحران ها و آسیب ها و غفلت هایی 
را پشت سر گذاشته؛ پیروزی ها و فتوحات فراوانی 

را هم  به دست آورده، آماده انتقال میراث عظیم انقالب اسالمی 
در نقطه آغاز شکوفایی و درخشش خود در چهل سال اول به 
نسل جوان جدید با طراوت و از راه رسیده است؛ در آستانه قرن 
پانزدهم که به اذن اهلل و به لطف پروردگار متعال، قرن طلوع و 
استقرار تمدن نوین اسالمی به دست باکفایت ملّت عزیز و شریف 
ملّت ایران خواهد بود.حاج علی اکبری با بیان اینکه در این بیانیه 
رهبر عزیزمان، امید واقع بینانه و خوش بینی مؤمنانه را به عنوان 
رکن و روح اصلی که برخاسته از خودآگاهی، خودباوری و ایمان 
به خدای متعال و شناخت سنت های الهی و تجربه شگرف انقالب 
اسالمی است مدنظر قرار داده اند، تصریح کرد: شرایطی درست در 
نقطه مقابل تحقیر تاریخی و ملّی که ملت ایران بر اثر حاکمیت 
مستکبران و دستگاه ستم شاهی به آن مبتال شده بود و سالها 
به او تحمیل کرده بودند مبنی بر اینکه نمی شود و نمی توانید، 
این روح خودباوری به ملّت ما برگشت و خالصه شد در این 

پیام و بیانیه نورانی که توانستیم و می شود و خواهیم توانست.وی 
اظهار داشت: این پیام نورانی، ویژگی ها و ابعاد بسیار جالب و قابل 
توجهی دارد؛ از یک سو، عقالنیت و حکمت و ژرف نگری بر این 
بیانیه حاکم است؛ بسیار پخته، نغز، مستدل، منطقی و مستند؛ 
هم مستند به سنت های الهی و هم مستند به تجربه های روشن 
تاریخ مبارک انقالب اسالمی است و از طرف دیگر، شما با یک 
بیانیه و منشور جامع روبه رو هستید. یک جامعیت کم نظیر؛ هم 
بُعد فقاهتی و الهی دارد، هم بُعد تمّدنی و تاریخی دارد؛ هم بُعد 
جامعه شناختی دارد و هم دارای بُعد تربیتی و هم دارای بُعد 
آسیب شناسانه و هم دارای ویژگی  جهادی و حماسی است. وی 
با بیان اینکه زیبایی و رَوایی پیام رهبر انقالب فوق العاده است، 

تصریح کرد: بدون تکلف این بیانیه مملو از آرایه های هنری 
است؛ زیباترین واژه ها؛ واژه های خوش ساخت، ترکیت های بدیع، 
استعاره های استادانه، متنی عمیق، آرام، روان و دلنشین و البته 
فشرده و خالصه را به عنوان نقشه راه ملّت ایران در دسترس من 
و شما و جامعه جوان عزیزمان قرار دادند.حاج علی اکبری گفت: 
ویژگی بعدی این بیانیه نورانی این است که یک روایت متفاوت، 
خالقانه، نوآورانه و هنرمندانه و بدیع از انقالب کبیر اسالمی است. 
تبیین فوق العاده، دلبرانه و افتخارآمیز و در عین حال عمیقی 
که در این بیانیه نسبت به انقالب انجام شده، یک روایت به روز 
و پیش برنده؛ فّعال و مستند و باورپذیر و واقع بینانه و منصفانه 
در اختیار ملّت عزیز ماست.وی با بیان اینکه در عین حال این 
بیانیه آرمان گرا، افق گشا و مسئولیت آفرین است، تصریح کرد: 
این پیام، سرشار از آرمانخواهی و سرشار از امید و طراوت است. 
تکلیف را روشن می کند.حاج علی اکبری خاطرنشان کرد: نکته 

بسیار بدیع و زیبایی که در این بیانیه نهفته است مسئله انتقال 
هوشمندانه میراث عظیم انقالب به نسلی است که دارد از راه 
می رسد؛ این آن نقطه چالشی همه انقالب هاست که اگر ملّتی 
بتواند میراث خودش را از نسل انقالب کننده و موسس به نسل 
ادامه دهنده، به شایستگی بسپرد به نتایج عالی دست پیدا کرده و 
این از ویژگی های این بیانیه نورانی است.وی صداقت و صراحت 
انقالبی بیانیه رهبر انقالب را مورد اشاره قرار داد و گفت: این بیانیه 
متواضعانه و صادقانه، کاستی ها و نقص ها را می پذیرد و انعطاف 
انقالبی را به عنوان یک روش نقد و بررسی دشواری ها و آسیب ها 
پیش رو قرار می دهد و فاصله گرفتن از روح و حقیقت انقالب 
و عمل انقالبی و مدیریت انقالبی را علّت چالش ها و غفلت های 

پشت سر گذاشته شده می بیند.
امام جمعه موقت تهران با تأکید بر اینکه پیام 
روشن این بیانیه آن است که برای پیشرفت 
بیشتر، باید انقالبی تر بمانیم، افزود: مقام معظم 
رهبری در چند توصیه، رسالت امت را ترسیم 
کردند که اعم از توجه به علم و پژوهش، اقتصاد 
مبارزه  عدالت،  آزادی،  استقالل،  مقاومتی، 
با فساد و سبک زندگی است.وی با اشاره به 
اینکه این بیانیه با یک پرداخت فوق العاده در 
6۱00 واژه نوشته شده است، گفت: در تمام 
این بیانیه، عواطف سرشار رهبر معظم انقالب 
نسبت به امت و به ویژه جوانان دیده می شود 
و دشمنان به کوری چشمشان ببینند زمانی 
اسالمی  جمهوری  نظام  فروپاشی  درباره  که 
صحبت می کنند، رهبر معظم انقالب نقشه 
اسالمی  ملت  برای  را  آینده  سال   40 راه 
ترسیم کردند و پیام روشنی برای دشمنانی 
دارد که در سیرک مسخره ورشو نشستند، 
گفتند و شنیدند.علی اکبری با تأکید بر اینکه 
این بیانیه برای مسئوالن و مدیران هم پیام 
زیادی دارد، اظهار داشت: باید مدیران شرایط 
فراهم  انقالبی  و  جوان  نسل  حضور  برای  را 
کنند و باید خود را به نصاب یک مدیر جهادی، 
ساده زیست، فسادستیز و عدالتخواه برسانند.مقامات و مسئوالن 
باید خطوط اصلی این نقشه پرافتخار را در سیاستگذاری ها و 
قانونگذاری های خود مورد توجه قرار دهند.وی بیان کرد: مقام 
معظم رهبری شدیداً به جوانان دلبسته هستند و بسیار خوب، 
آنان را می شناسند و بهتر از هر کسی از رویش های عظیم انقالب 
در تربیت یک نسل جوان متفاوت باخبر هستند.وی گفت: ما 
حدود 36 میلیون جمعیت در آستانه 40سالگی داریم و این آمار 
به کوری چشم دشمنانی است که اغلب گرفتار پیری جمعیت 
هستند و امیدواریم جوانان ما به میدان آیند و نگذارند این بیانیه 
بایکوت شود و روی زمین بماند و باید با تکیه با تجارب نسل 
گذشته، وارد میدان شوند.امام جمعه موقت تهران در پایان ضمن 
تشکر از همه کسانی که در اقصی نقاط دنیا جشن 40 سالگی 
انقالب را برگزار کردند، خاطرنشان کرد: به طور ویژه از سید 

مقاومت که به شایستگی به میدان آمد، تشکر می کنم.

مقام معظم رهبری در بیانیه »گام دوم انقالب«
 رهبر انقالب فرمودند:اینکه کسی گمان کند که »مشکالت اقتصادی صرفاً ناشی 
از تحریم است و راه حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه ی گرگ 

است« خطایی نابخشودنی است.
انقالب کبیر اسالمی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر 
گذاشت و قدم به دهه ی پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش 
گمان های باطلی در سر داشتند اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را 
در گذر از چالش ها و به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده، همواره سربلند 
دیده اند.در چنین نقطه ی عطفی، رهبر حکیم انقالب اسالمی با صدور »بیانیه ی 
ادامه ی این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف  انقالب« و برای  گام دوم 
چهار دهه ی گذشته پرداخته و توصیه هایی اساسی به منظور »جهاد بزرگ برای 
ساختن ایران اسالمی بزرگ« ارائه فرموده اند.بیانیه ی »گام دوم انقالب« تجدید 
برای  منشوری  به مثابه  که  جوانان  به ویژه  و  ایران  ملت  به  است خطاب  مطلعی 
»دومین مرحله ی خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی« خواهد بود و »فصل 
را »به  انقالب  را رقم خواهد زد.این گام دوم،  جدید زندگی جمهوری اسالمی« 
آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید والیت 

عظمٰی  )ارواحنافداه( هست« نزدیک خواهد کرد.

حاج علی اکبری: جوانان به میدان بیایند

 »گام دوم« بیانیه افق گشا و مسئولیت آفرین است
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»نا امنی« هدیه بن سلمان به منطقه در آستانه 
سفر به پاکستان

*حسام کیان مقدم
نکته جالب در آستانه سفر ولیعهد سعودی به پاکستان، گسترش فعالیت های 
گروهک های تروریستی و افراط گرایی است که مدتی در الک خود فرو رفته 
بودند.بسیاری از گروهک های تروریستی و افراط گرا که با انجام عملیات های 
تروریستی جان مسلمانان مظلوم منطقه را به خطر می اندازند اینک و در آستانه 
سفر بن سلمان به پاکستان در حال تالش برای قدرتمند جلوه دادن خود هستند.
تحلیل این اتفاقات چندان کار دشواری نیست و نیازی به مدارک پیچیده و حدس 
و گمان ندارد، گاو شیردهی که ترامپ دوشیدن از آن را به خوبی آموخته و 
به دیگر کشورهای جهان نیز آموزش داد اینک با ساز و دهل روانه پاکستان 
می شود تا دولت این کشور را نیز میهمان سفره دالرهای خود کند.شکی نیست 
که دالرهای سعودی و امید عمران خان برای حل مشکالت اقتصادی موجود 
کشور باعث شده تا رهبر حزب تحریک انصاف از تمام ظرفیت سیاسی و امنیتی 
خود استفاده کند تا استقبال از بن سلمان به بهترین شکل ممکن انجام شود.اگر 
استقبالی شایسته از بن سلمان صورت بگیرد نتیجه این خواهد شد که بن سلمان 
دالرهای بیشتری را از خود در پاکستان به جا می گذارد و بخش قابل توجهی از 
دغدغه های مالی حزب حاکم را نیز حل می کند ولی این تمام ماجرا نیست، هر 
بار سفر یکی از مسئولین ارشد دولت سعودی از نایب امام جماعت کعبه گرفته تا 
وزرای این کشور باعث شده تا مدت ها مردم پاکستان درگیر مسائل و مشکالت 
تروریستی و افراط گرایی شوند.این را خود سیاستمداران پاکستانی می دانند و به 
آن نیز اعتراف کرده اند که همراهی با آل سعود جز نا امنی حاصلی برای پاکستان 
نداشته و نخواهد داشت ولی هر بار با رنگ و آبرنگی تالش کرده اند تا پنجه 
خون آلود سران سعودی را مخفی نگهدارند.سفر بن سلمان در حالی انجام می 
شود که او به کشتار مردم یمن و قتل جمال خاشقجی متهم است به عبارت دیگر 
عربستان بدترین شرایط ممکن را می گذارند و برای رها شدن از این مخمصه و 
فشارهای فراوان بین المللی آل سعود چاره ای به جز صرف هزینه های گزاف 
و سنگین ندارند . سهم دولت پاکستان که پیش از سفر مشخص شده و بانک 
مرکزی پاکستان باید آماده ذخیره کردن 20 میلیارد دالر پول بادآورده باشد ولی 
این تمام ماجرا نیست.گروهک های تروریستی افراط گرا نیز سهمی در سفر بن 
سلمان خواهند داشت، از این رو در آستانه سفر وی با به راه انداختن جوی خون 
در کشورهای منطقه از جمله میهن عزیز اسالمیمان در تالش هستند تا خودی 
نشان داده و به آل سعود اثبات کنند که هزینه های آنان در محل درستی صرف 
خواهد شد!این ساده ترین تحلیل از نا امنی های اخیر در منطقه و به خصوص 
حادثه دلخراش تروریستی استان سیستان و بلوچستان است که منجر به شهادت 
ده ها نفر از حافظان امنیت و آرامش مرزهای جمهوری اسالمی ایران شد.مسئولین 
سعودی می آیند تا با تزریق پول این گروهک های تروریستی را فعال نگهدارند و 
از آنان برای ایجاد تنش در منطقه سوء استفاده کنند، مطلبی که اعترافات سرکرده 
این گروهک ها از جمله شخص »عبدالمالک ریگی « موید آن است، ریگی گفته 
بود: گروهک هایی که بتوانند خود را قدرتمند نشان داده و دست به عملیات های 
بزرگ بزنند از پول های بادآورده بهره مند می شوند.توقع از دولت پاکستان نیز این 
است که امنیت و ثبات در منطقه را با مشتی دالر و ریال سعودی معاوضه نکند کار 
اشتباهی که سیاستمداران گذشته پاکستان انجام دادند و در کمتر از 20 سال هشتاد 
هزار نفر از مردم پاکستان با خونشان تاوان آن را دادند.شکی نیست که مشکالت 
اقتصادی کنونی پاکستان نیز ناشی از خسارت 100 میلیارد دالری همان سال های 
سیاهی است که مردم و ملت پاکستان چوب اشتباه سیاستمدارانشان در همراهی 
با آمریکا و آل سعود را خوردند.افتادن در چاله ای که سال ها تاوان آن داده شده 
و تجربه تلخ آن هنوز هم در گوشه و کنار پاکستان دیده می شود اشتباهی است 

که نسل های آتی پاکستان هرگز آن را نخواهند بخشید.

 پرداخت سود ۱۷۵ هزار تومانی 
سهام عدالت تا پایان سال

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با بیان این که تالش 
می کنیم تا پایان سال سود سهام عدالت سال مالی ۹۶ 
شرکتهای سرمایه پذیر را به حساب سایر مشموالن واریز 
کنیم گفت: برای یک میلیون تومان سهام عدالت 1۷۵ هزار 

تومان سود پرداخت می شود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، پوری حسینی در گفتگو 
با رادیو گفت: 4۹ میلیون و 22۶ هزار و 1۹3 نفر افرادی 
می باشند که ثبت نام شده قطعی سهام عدالت هستند که 
البته از این تعداد، باالی 2 میلیون نفر پس از قطعیت ثبت 
نام سهام عدالت فوت کرده اند و در حال حاضر حدود 
4۷ میلیون نفر از جمعیت کشور دارای سهام عدالت 
هستند.رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: به دلیل 
این که کسانی که فوت کرده اند کماکان سهامدار سهام 
عدالت هستند و ورثه آنها نیز حق دارند از سهام عدالت 
آنها استفاده کنند، بنابراین از نظر ما کماکان 4۹ میلیون و 
22۶ هزار و 1۹3 نفر در کشور مشمول سهام عدالت 
هستند.وی اضافه کرد: در حال حاضر مشموالن سهام 
عدالت نمی توانند سهام خود را خرید و فروش کنند و تا 
به امروز نیز این امکان فراهم نشده و هنوز ورقه سهام یا 
واحدهای صندوقهای قابل معامله به مشموالن داده نشده 
است و مردم فقط ثبت نام شده سهام عدالت هستند.پوری 
حسینی ادامه داد: با این وجود ما به صورت مجازی از 
طرف مشموالن، سهام عدالت را مراقبت می کنیم. بر این 
اساس سود این مشموالن را از شرکتهای سرمایه پذیر 
دریافت کرده و به آنها تقدیم می کنیم.وی با اشاره به این 
که فعال فقط سود سهام عدالت به مشموالن پرداخت می 
شود و عین ورقه سهم در اختیار مردم نیست و این سهام 
قابلیت خرید و فروش ندارد، افزود: اقداماتی پس از پایان 
10 سال مهلت قانونی، برای آزادسازی سهام عدالت انجام 
شده، اما مصوبه نهایی برای آزادسازی سهام عدالت هنوز 
صادر نشده و هنوز مشخص نیست چگونه قرار است 
سهام 4۹ شرکت سرمایه پذیر را به 4۹ میلیون نفر مشمول 
داد؟رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص 
دالیل تاخیر در آزادسازی سهام عدالت گفت: در تصمیم 
گیری در این زمینه تردید و اختالف نظر وجود دارد که 
این موضوع موجب تاخیر  3 ساله در آزادسازی سهام 
عدالت شده و ما نیز از این موضوع ناراحت هستیم.وی 
افزود: از ارائه الیحه ساماندهی سهام عدالت توسط دولت 
به مجلس حدود 13 ماه می گذرد و این مدت زمان کافی 
برای بررسی این الیحه و نحوه آزادسازی سهام عدالت 
است، البته زحمتهای زیادی در زمینه بررسی الیحه در 
مجلس کشیده شده است.پوری حسینی اذعان داشت: 
با توجه به این که در حال حاضر نمایندگان مجلس در 
حال تصویب بودجه سال آینده هستند، بعید بنظر میرسد 
الیحه ساماندهی سهام عدالت تا پایان امسال در مجلس 
به تصویب برسد. با این حال امیدواریم در اولین فرصت 

این اتفاق بیفتد.

یاد د اشتخبر

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: رفتار عصبی و 
متشنج وزیر خارجه و معاون رئیس جمهور آمریکا در 
سخنرانی ها و مصاحبه ها بهترین نشانه ناکامی و ناتوانی 
آنان در تحقق اهداف مورد نظرشان از اجالس ورشو 

است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاسمی سخنگوی 
وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه پایانی کنفرانس 
ورشو گفت: به رغم تالش های گسترده واشنگتن 
برای برگزاری یک نشست فراگیر و ایجاد یک ائتالف 
جدید علیه جمهوری اسالمی ایران، تعداد و سطح 
پایین شرکت کنندگان که آنان نیز از همراهی با هر 
گونه تصمیم ضد ایرانی امتناع کردند، در فرجام این 

نشست از پیش شکست خورده، بیانیه پایانی آن را به 
سندی بی خاصیت تبدیل کرد؛ متن و نوشته ای که تنها 
از سوی دو کشور برگزارکننده صادر شد و فاقد هر 
گونه اعتبار و تصمیم بود. وی در ادامه تأکید کرد: برای 
همه دوراندیشان و تحلیل گران و سیاستمداران برجسته 
و فهیم جهان این شکست کامالً از قبل و از همان آغاز 
طرح اولیه آن قابل تصور و پیش بینی بود. کنفرانسی 
در خاورمیانه چگونه  امنیت  و  عنوان صلح  تحت 
می تواند موفق باشد؛ در حالی که بازیگران اصلی منطقه 
همچون ایران، ترکیه، لبنان، سوریه، عراق و فلسطین 
در آن حضور ندارند و کشورهای مهمی چون چین 
اروپایی و  مهم  از کشورهای  بسیاری  و  و روسیه، 

غیراروپایی در آن حضور نداشته و یا صرفاً در سطح 
بسیار پایین و کمرنگی در آن شرکت کردند؟

سخنگوی وزارت خارجه همچنین اظهار کرد: رفتار 
و کردار عصبی و متشنج وزیر خارجه و معاون رئیس 
جمهوری آمریکا در سخنرانی ها و مصاحبه ها که علنًا 
از اروپا گله و شکایت کرده و از سر ضعف اصرار 
به خروج آنها از برجام کردند، بهترین گواه و نشانه 
ناکامی و ناتوانی آنان در تحقق اهداف مورد نظرشان از 

اجالس ورشو است.
قاسمی خاطرنشان کرد: ایاالت متحده آمریکا از یک 
سو بانی کنفرانس صلح و امنیت در خاورمیانه می شود 
اما از سوی دیگر با خروج یک جانبه و خالف تمام 

موازین بین المللی از برجام، و با سیاست های ریاکارانه 
خود تنش و درگیری و حمایت از تروریسم و نزاع و 
خصومت در میان ملت های منطقه را افزایش داده و 
ناامنی، بی ثباتی، فقر، جنگ و افراط گرایی را گسترش 

می دهد.
وی در پایان تصریح کرد: به رغم تمامی سیاست های 
خصمانه و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس 
مبارزه و مقاومت برای برقراری منطقه ای امن، با ثبات 
و عاری از حضور قدرت های بیگانه و متجاوز ادامه 
خواهد یافت و آمریکا باید هر چه سریع تر با درک 
واقعیات این منطقه حساس از جهان از ادامه این گونه 

کینه توزی های بی حاصل دست بردارد.

آگهی مزایده 
شهرداری صفادشت درنظر 
دارد به استناد بند 8نشست 
شهر  اسالمی  محترم  شورای   40 شماره 
اقدام  زمین  فروش  به  نسبت  صفادشت 

نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت 
به  بیشتر  اطالعات  برگه شرایط وکسب 

امور قراردادها مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارک  :  97/12/15

محمدعلی کریمی - شهردارصفادشت

آگهی مناقصه 
                          

دارد  درنظر  صفادشت  شهرداری 
شماره  نشست   7 بند  استناد  به 
به  نسبت  شهرصفادشت  اسالمی  محترم  شورای   39
خریدوپخش آسفالت و قیر جهت تعریض آسفالت محور 
اصلی روستای امیرآباد از طریق مناقصه اقدام نماید .لذا 
متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت برگه شرایط وکسب 

اطالعات بیشتربه امور قراردادها مراجعه نمایند.
1- مبلغ اعتبار محور روستای امیرآباد : 24/000/000/000 
ریال می باشد. 2- مبلغ اعتبارمحور روستای شریف آباد: 

4/500/000/000 ریال می باشد.
پایان تحویل مدارک : 97/12/15 

محمدعلی کریمی - شهردارصفادشت

آگهی مزایده کتبی
 اجاره مکان ساخت شهربازی و پارک آبی 

شهرداری نوشهر در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی نسبت به احداث و ساخت شهربازی و پارک آبی 
شهرداری نوشهر در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی نسبت به احداث و ساخت شهربازی و پارک 
آبی در منطقه گردشگری سیترا اقدام نماید لذا از داوطلبین محترم دعوت به عمل می آید  جهت اخذ اسناد مزایده به امور 

قراردادها و پیمان شهرداری مراجعه نمایند

مفقودی 
موتور  شماره  با   82 818ص۶۷ایران  پالک  شماره  با   8۵ مدل  پراید  سبز  برگ 
1۷44۷۶۹و شماره شاسی S141228۵۹۶8۷1۷بنام حسن لکایی اندی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
بدینوسیله به اطالع می رساند که فرم بهره برداری بهینه از آبهای سطحی استخرهای 
ذخیره حقابه بران عرفی به شماره 28۵۶۶/100/300 تاریخ ۹۶/۶/14 به نام آقای نادر 

کرمانشاهرستمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
برگ سبز )شناسنامه مالکیت برگ کمپانی )سند کمپانی(خودرو پژوسواری 20۶مدل 
موتور  شماره  ایران14-۵3۶د32به  پالک  شماره  به  متالیک  ای  نقره  رنگ  138۶به 
واز  گردیده  مفقود  رحمانی  رعنا  نام  شاسی108843۶8به  1308۶00۵۶1۹وشماره 

شهرستان دزفولدرجه اعتبارساقط است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا  /  خانم    رسول جنگی دارای شناسنامه شماره  438۹۷ بشرح دادخواست به کالسه  
۹۷2234/ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان مدینه ابدالی  بشناسنامه---در تاریخ------ اقامتگاه دائمی خود را به درود 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  مهدی جنگی–ش ش  2۷۹024۶۵۹۵  خوی 
–پسر متوفی/2-   رسول جنگی -ش  ش    280142۷434 خوی-پسر متوفی/3-  سکینه 
جنگی -ش  ش   2802۶4۶0۶0    –خوی-دختر متوفی/4-  نسرین  جنگی - ش ش  
2802818۶۵1 -خوی-دختر متوفی/۵-  معصومه  جنگی -  ش ش   2802۶8۷۵4۹ 
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

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم      ملیحه درگاهی     دارای شناسنامه شماره    1۵۷04۵00۹۹بشرح دادخواست به کالسه  
3/۹۷1۶2۹ش   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
شهربانو سهرابی بشناسنامه  483 در تاریخ 1381/02/0۶ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه 
آن مرحوم منحصر است به/1-   عباس درگاهی فرزند علی النقی    –ش ش   1۵82880۵81    
مرند  –پسر متوفی/2-  محمد درگاهی فرزند علی النقی    -ش  ش      1۵8148۷۵2۵  مرند -پسر 
متوفی/3-  جعفرصادق درگاهی فرزند علی النقی    -ش  ش  1۵83442۵۶0  مرند -پسر متوفی/4-    
میترا درگاهی فرزند علی النقی      - ش ش   1۵۷0۹1۶۵3۵   مرند -دختر متوفی/۵-   فرحناز 
درگاهی فرزند علی النقی    -  ش ش    1۵80۹14۹00۹۷ - دختر متوفی/۶-   ملیحه درگاهی فرزند 
علی النقی      -ش ش 1۵۷04۵00۹۹    خوی –دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای  هوشنگ نیازی فرزند محمود   بشرح درخواستی که به شماره ۹23/۹۷/ش1 
و چنین  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  ،این شورا 
توضیح داده که شادروان   کوکب خانم نیازی فرزند میرزا محمود   به شماره شناسنامه  
دائمی خود شهرستان     تاریخ۹/12/ ۷۶دراقامتگاه  تنکابن    در   از     ۵0۵ صادره 
تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 

1-  هوشنگ نیازی برادر متوفی
2- عنایت اله نیازی برادر متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای  داریوش قورچی بیگی فرزند صدراله    بشرح درخواستی که به شماره ۹1۷/۹۷/
ش1 ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان   صدراله قورچی بیگی فرزند حجت اله به شماره شناسنامه  
تاریخ۹/2۶/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود  الموت شرقی    در   بار  از   رود  ۹صادره 
مرحوم   آن   الفوت  وورثه/وراث حین  گفته  زندگی  بدرود  تنکابن    شهرستان    

منحصر است به: 
1-  حسین بیگی نیا فرزند متوفی

2-داریوش قورچی بیگی فرزند متوفی
3- فاطمه قورچی بیگی فرزند متوفی
4-راضیه قورچی بیگی فرزند متوفی
۵-رقیه قورچی بیگی همسر متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

دادنامه 
صادرات  بانک  خواهان  دادنامه12۹۹_۹۷.10.1۶  شماره  پرونده8.11۵0.۹۷  کالسه 
مازندران با مدیریت آقای سید علی حسینی با وکالت حوا کبود تبار فرزند اسحاق آدرس 
بابل سرداران ۹ شورای حل اختالف پوشه  24۶ خواندگان سید مریم میرزاده علمداری 
فرزند سید رزاق  داوود امین زاده فرزند یحیی رمضانعلی امین زاده فرزند یحیی همگی 
به آدرس فعال مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا در خصوص 
دعوی بانک صادرات با مدیر عاملی سید علی حسینی با وکالت حوا کبودتبار به طرفیت 
خواندگان سید مریم علمداری فرزند سید رزاق  داوود امین زاده فرزند یحیی رمضانعلی 
امین زاده فرزند یحیی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۵۶/۵۷۶/000ریال به انضمام کلیه 
خسارات قانونی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با توجه به اینکه مستند دعوی 
خواهان عبارت است از مصداق تصویر دو برگ قراردادنامه مورخه ب8۶/۹/12بوده و 
خواندگان با وصف ابالغ قانونی و انتظار کافی از هرگونه تعرض و تکذیب  واقع شده 
است و دلیلی در باب ابراء یا اسقاط یا ادای دین ارائه نشده است فلذا دعوا محمول 
آیین دادرسی در  قانون  به مواد 1۹8 و ۵1۹ و ۵22  بر صحت تشخیص و مستنداً 
امور مدنی مصوب 13۷۹ حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت مبلغ 
۵۶/۵۷۶/000ریال اصل خواسته و1/۵3۷/200 ریال هزینه دادرسی و احتساب خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۷/8/28لغایت یوم الوصول که بر اساس نرخ 
شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی نزد این مرجع و پس از آن ظرف همان مدت قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم حقوقی شهرستان بابل است 
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف بابل مصطفی ابرازه

 نوبت اول

 سایر جزئیات در آگهی مزایده درج گردیده است
علی امانی شهردار نوشهر زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهادی راس  ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/12/18

ردیف 

1

عنوان مزایده 

آگهی احداث 1- شهربازی 
2- پارک آبی در سیترا 

مبلغ سپرده به ریال 

100/000/000
60/000/000

مهلت فروش 

97/11/27الی 
97/12/14

زمان تحویل 

97/12/15

شماره  حساب سپرده 

3100002116008

 نوبت اول
 نوبت اول

مفقودی
شاسی   شماره   ، شیری  سفید  رنگ  به   1383 مدل  پراید  خودرو  سبز   برگ 
S14122833430۵۶  شماره موتور 00۹۶1110 ،شماره پالک ۶1۵م8۷ ایران 38 
به نام آقای محمد علیزاده علی خلج دارای کدملی 1۷100۷8۷82 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

         تجدید مناقصه عمومی
لکه گیری آسفالت و زیرسازی

دهیاری فشند درنظر داردمناقصه عمومی خدمات به شماره 200975021800004 لکه گیری ،آسفالت و زیرسازی را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا 
ارائه پیشنهادمناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (به آدرس
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام 

در سایت مذکورو دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.    
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/11/27 می باشد.

 زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 8 روز شنبه تاریخ 97/11/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت14/30 تاریخ 97/12/16

زمان  بازگشایی پاکت ها ساعت10 صبح روزچهارشنبه 15 /97/12 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتردر خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 الف : آدرس البرز شهرستان ساوجبالغ دهیاری روستای فشند وتلفن : 44663450
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
نوبت اول : 97/11/27 نوبت دوم : 97/12/4

 نوبت اول

دهیاری فشند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در واردات کاالهای 
اساسی با استفاده از ارز نیمایی بیش از 50 هزار میلیارد تومان 
رانت وجود دارد که مشخص نیست در جیب چه کسی می رود.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، علی اکبر کریمی در 
گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه نظام توزیع 
کشور دچار اختالالتی است که بخشی از آن ساختاری و بخشی 
ارز 4200  که  در حالی  داشت:  اظهار  است،  مدیریتی  دیگر 
تومانی برای واردات 25 قلم گروه کاالی اساسی اختصاص می 
یابد، ساز و کارهایی که بتواند کاالهای وارد شده را با قیمت 
مناسب به جامعه هدف برساند دچار اختالل است.وی گفت: 
امسال ۱4 میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی به کشور 
اختصاص یافت و در بودجه سال آینده هم همین مقدار در نظر 
گرفته شده است.کریمی با اشاره به اختالف ارز نیمایی و ارز 
آزاد، افزود: در واردات کاالهای اساسی با استفاده از ارز نیمایی 
بیش از 50 هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد که مشخص 

نیست در جیب چه کسی می رود.وی گفت: ساز و کار خرید 
تضمینی گوشت قرمز می تواند در افزایش تولید آن مؤثر باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با وجود هشدارها برای 
جلوگیری از قاچاق دام زنده در چند ماه اخیر متأسفانه اقدام 
جدی برای جلوگیری از این پدیده نشده است.کریمی با اشاره به 
ظرفیت باالی مرغداری های کشور برای تولید مرغ، گفت: انبوه 
مرغداری ها به علت مشکالت مختلف در کشور تعطیل هستند؛ 
اگر این واحدهای تولیدی مورد حمایت قرار گیرند می توان به 

افزایش تولید مرغ در کشور امیدوار بود.
افزایش واردات نهاده های دامی

حمید ورناصری هم در این برنامه اظهار داشت: برای تأمین 
نهاده های دامی مورد نیاز امسال هفت و نیم میلیون تن ذرت 
به کشور وارد شده است که این میزان سال گذشته 6 میلیون 
و ۱00 هزار تن بود.مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، 
گفت: آمار تولید جوجه یک روزه در دی ماه امسال ۱2۱ میلیون 

قطعه است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱7 میلیون 
قطعه افزایش یافته است.وی افزود: واردات دام زنده بر قیمت 

گوشت قرمز تأثیر خواهد داشت.
در ادامه محمدرضا کالمی، مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، گفت: برنج وارداتی، روغن نباتی و تخم مرغ به 
وفور با قیمت مصوب در کشور در حال توزیع است.وی افزود: 
واردات دام مولد و کشتاری برای افزایش تولید و تنظیم بازار 
گوشت قرمز صورت گرفته است.مدیرکل تنظیم بازار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، مصرف ساالنه گوشت قرمز در کشور 
را 960 هزار تن اعالم کرد و گفت: این در حالی است که تولید 
ساالنه کشور 470 هزار تن بوده است که امسال به 300 هزار 
تن کاهش یافته است.کالمی افزود: اختیار برگزاری نمایشگاه 
های بهاره به استانداری های سراسر کشور واگذار شده است. در 
ادامه سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی 
کشور نیز اظهار داشت: گشت های این سازمان برای نظارت بر 
توزیع گوشت و مرغ در تهران ۱0 برابر شده است. وی افزود: 
شاهد افزایش 63 درصدی گشت های مشترک در روزهای 
تعطیل هستیم. رایگانی گفت: 22 هزار و 534 گشت نظارتی در 

حوزه پیشگیری از وقوع تخلف صورت گرفته است.

قاسمی: بیانیه پایانی ورشو، سند شکست آن است 

ناکامی امریکا 
در اجالس ورشو 

رانت ۵۰هزار میلیاردی ارز دولتی
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مفقودی 
برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 8۶ با شماره پالک 233ج13ایران 
۹2با شماره موتور204۵۹2۹ شماره شاسیS141228۶3۵۶۹۵4 به نام بی بی خاتون 

بابل فیروزجاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
سبز( مالکیت)برگ  شناسنامه  می رساندکه  اطالع  به  وسیله  بدین 
خودروسواریسیستم:دناتیپ:MT-DENA+EF۷مدل:13۹۷بهشمارهموتور: 
شاهپور  نام  به   NAAW21HU1JE08۷2۶2 شاسی  14۷H0402838شماره 

محمدیمفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
موسسه  یکباب  احداث  کشاورزی)محل  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  اینکه  نظربه 
مرغداری گوشتی(تحت پالک48/1۷3اصلی واقع دربخش۵گتوندکه دراجرای قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقدسندرسمی منجربه تشکیل 
13۹۷۶031۷10000034مورخ1۹/ بشماره  کالسه۹۷0000004وصدوررای  پرونده 
آقای غالمرضاامیری  درخواست  لذابنابه  تحدیدحدودنگردیده  وتاکنون  ۹۷/8گردیده 
مورخ۹۷/12/18  الذکردرروزشنبه  فوق  پالک  ازششدانگ  تحدیدحدودقسمتی 
ساعت8:30صبح توسط نماینده ونقشه برداراین اداره درمحل وقوع ملک انجام می 
گرددلذابه مجاورین وصاحبان امالک فوق ابالغ می گرددکه درروزمقرردرمحل وقوع ملک 
حضوربهم رسانند ودرصورت عدم حضورمالک درمحل تحدیدحدودبرابرماده1۵قانون 
به  نسبت  که  خواهدآمدمجاورینی  بعمل  مجاورین  ازطرف  باحدوداظهارشده  ثبت 
حدودیاحقوق ارتفاقی پالک فوق الذکراعتراض داشته باشندبرابرماده20قانون ثبت می 
توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت30روزاعتراض خودرابه این اداره 
تحویل نمایندوبه مراجع قضائی مراجعه نموده دادخواست تنظیم نمایندویک نسخه 
اسنادوامالک  ثبت  اداره  به  درپرونده  ضبط  راجهت  تنظیمی  ازدادخواست  یاگواهی 
گتوندتسلیم نماینددر غیراینصورت پس ازسپری شدن مدت اعتراض سندبرابرمقررات 
بنام متقاضی صادرخواهدشد. صدورسندمالکیت جدیدمانع ازمراجعه معترضین به دادگاه 

نخواهدشد.شماره م.الف)1۶/1۹8( تاریخ انتشار:۹۷/11/2۷
امیرمسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

آگهی موضوع ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی 

وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  که  این  نظربه 
شماره3۷۷4-13۹۷مورخ۹۷/10/24تصرفات  رای  برابر  فاقدسندرسمی  های 
دارای  اهوازفرزندعبدالحسین  از  شناسنامه۵۵3صادره  داودخزاعی  خانم/آقای 
به مساحت 1۷8/۵مترمربع  یکباب ساختمان  به  کدملی1۷۵2810082شماره نسبت 
دفتر۵۹  بنام  پالک2۶۹0/210دربخش2اهوازاخبارخروجی  ازششدانگ  درقسمتی 
صفحات40و422وذیل ثبت های۹8۵8تا۹8۶4فاضل خزامی ومنصورخزامی منجربه 
صدوررای گردیده برابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزجهت 
ایشان  ومالکیت  مفروزه  تصرفات  به  نسبت  گرددتاهرکس  می  آگهی  عموم  اطالع 
اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  این  اول  انتشارنوبت  باشدازتاریخ  داشته  اعتراض 
خودرامستقیمابه اداره ثبت اسنادوامالک اهوازتسلیم ورسیددریافت نمایندومعترض 
مقامات  به  دادخواست  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  است ظرف مدت یک  مکلف 
نمایند. تحویل  ثبت محل  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  تقدیم وگواهی  قضایی 
بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت برابرمقررات اقدام 

به صدورسندمالکیت خواهدنمود. شماره م.الف)۵/3000( 
تاریخ انتشارنوبت اول:13۹۷/11/2۷-تاریخ انتشارنوبت دوم:13۹۷/12/13

نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  آقا  محمد رضا حکیمی فرد دارای شناسنامه شماره  11۹  بشرح دادخواست 
کالسه  ۹۷2221/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان  حبیبه دودکانلوی میالن بشناسنامه  8۹ در تاریخ ۹۶/10/2۵ 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   محمد رضا  
حکیمی فرد فرزند  ابراهیم  –ش ش  1۹۹   خوی –پسر متوفی/2-  امیر  حکیمی 
فرد فرزند ابراهیم -ش  ش     1    خوی-پسر متوفی/3-  مصطفی حکیمی فرد 
فرزند ابراهیم  -ش  ش 1۷2 –خوی-پسر متوفی/4-  سلیمان  حکیمی فرد فرزند 
ابراهیم - ش ش  4۹802    -خوی-پسر متوفی/۵-   حسن حکیمی فرد فرزند 
ابراهیم -  ش ش   13۹ خوی- پسر متوفی/۶-  شجاع کچالنلو فرزند ابراهیم -ش 
ش ۵1۶0     خوی –پسرمتوفی/۷-  علیرضا حکیمی فرد فرزند ابراهیم -ش ش  
2۷۹00۶04۷۹ خوی پسر متوفی/8-  غزال  کچالنلو فرزند ابراهیم  -ش ش 1۵8 
خوی-دختر متوفی/۹-  فاطمه کچالنلو فرزند ابراهیم  -ش ش 1 خوی – دختر 
متوفی/10- ژوزان کچالنلو فرند ابراهیم  ش ش 1۷۷ – 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

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

مصوب تیرماه 13۵۵ )اصالحی 8۷/۶/11(
بدینوسیله به آقای حیدر نقی لو  بنشانی :خوی –روستای نوایی  ابالغ میشود که:  
پست بانک شهرستان خوی  برای وصول مبلغ 434/۶18/۷02 ریال  بموجب مستند 
پرونده اجرایی۹40024۷ 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 ۵ خوی  ثبتی 40/244  رانموده و پالک  مزایده  از طریق  ملک 
بعداز  است  الزم  است   گردیده  ارزیابی  ریال    ۷00/000/000/- 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 13۵۵ )اصالحی8۷/۶/11(  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 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا  /  سعید زینال زاده دارای شناسنامه شماره 2۷۹00۷۹048 بشرح دادخواست به کالسه  
۹۷224۵ /ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان  آلهویردی زینال زاده بشناسنامه   ۵02۵ در تاریخ ۹۷/11/2  اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- سعید زینال زاده فرزند آلهویردی 
–ش ش 2۷۹00۷۹048   خوی –پسر متوفی/2-  میالد  زینال زاده فرزند آلهویردی -ش  
ش     2۷۹034۶42۹   خوی-پسر متوفی/3-  مهسا زینال زاده فرزند آلهویردی -ش  ش 
2۷۹011328۹    –خوی-دختر متوفی/4-   مهتاب زینال زاده فرزند آلهویردی  - ش 
ش 2۷۹0۵3۶211 -خوی-دختر متوفی/۵- نیلوفر  زینال زاده فرزند آلهویردی -  ش ش   
2۷۹1008۶۵۹   خوی- دختر متوفی/۶-   زیبا قدیم خانی فرزند رمضان   -ش ش 8۹۹   
خوی –همسرمتوفی/۷-  نادره قربان پور  فرزند غالم   -ش ش  32۷3    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

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم      زیور نریمانی دارای شناسنامه شماره  3011۶   بشرح دادخواست به 
کالسه  ۹۷22۵۹    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
تاریخ 13۹۶/۵/1۶  در  بشناسنامه 32۵8۵  داده که شادروان زهرا هاروقی  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   جواد 
ماهرو فرزند  محمد علی –ش ش  203   خوی –پسر متوفی/2-   رضا ماهرو 
فرزند  محمد علی   -ش  ش   80۹ خوی-پسر متوفی/3-   سعید ماه رو  فرزند 
محمد علی -ش  ش  23۹    –خوی-پسر متوفی/4-    سمیه ماهرو فرزند محمد 
علی - ش ش  11۹4 -خوی-دختر متوفی/۵-   محمد علی ماهرو فرزند رضا   
-  ش ش   1۵ مرند – همسر  متوفی/۶-  زیور نریمانی فرزند محمد    -ش ش  
3011۶     خوی –مادرمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا  /  علی حسین علی لو دارای شناسنامه شماره  280138۷428 بشرح دادخواست 
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و  به کالسه  ۹۷212۹/ش3  
چنین توضیح داده که شادروان  فاطمه جعفری تازه محله بشناسنامه  24438 در 
تاریخ ----اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-    
ابراهیم عباسی فرزند  اسماعیل   –ش ش   28024۹430۹ خوی –پسر متوفی/2-  
اسماعیل عباسی -ش  ش    1۵82324۷1۹   مرند -همسر متوفی/3-  عبداله عباسی 
فرزند اسماعیل  -ش  ش  2802۵822۵۹ –خوی-پسر متوفی/4-   حسین غالمی 
متوفی/۵-    العابدین    - ش ش   2800301181 -خوی-پسر  زین  فرزند  ارالن 
سکینه غالمی ارالن فرزند زین العابدین     -  ش ش 2800304۷۵8خوی- 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

آگهی دادنامه
بخش  حقوقی  عمومی  کالسه۹۷0۹۹8۶1323014۹1شعبه1دادگاه  پرونده 
روح  شماره۹۷0۹۹۷۶13230213۹.شاکی:آقای  نهایی  تصمیم  خمینی  بندرامام 
بندرماهشهر- خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  کشاورزفرزندحمیدبه  اله 
اتهام:اعالم  چپ.  آخرسمت  قدس-رزمنده1-منزل  شهربندرماهشهر-فاز2-خیابان 
مفقودی اشیاء واموال ومدارک.رای دادگاه:درخصوص شکایت آقای روح اله کشاورز 
کارت  ازقبیل  مدارکی  است  اظهارداشته  ملی۶۶1۹4۷01۶۵که  فرزندحمیدبشماره 
هوشمندداشته است که درسربندرمفقودشده است لذابه لحاظ جرم نبودن عمل مستندابه 
ماده2۶۵قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۹2/12/4قرارمنع تعقیب راصادرواعالم می 
داردقرارصادره ظرف مهلت بیست روزپس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم 

تجدیدنظراستان خوزستان می باشد.شماره م.الف)1۶/۹4۹(
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-اسدهاللی زاده

ابالغ معرفی
 داور به آقای محمد علی امرایی فرزند سوخته زار 

خواهان خانم پریسا شهبازی منش دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد علی امرایی 
فرزند سوخته زار به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۷0۹۹8۶۶1020142۹ شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )دوم حقوقی 
سابق (ثبت که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود داور واجد الشرایط خود را به  دادگاه معرفی نماید. 

شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )دوم حقوقی سابق ( – صغری امیری .

رای شورا
شماره  دادنامه :۹1۷مورخ ۹۷/11/10

شماره پرونده :۵21/۹۷/ش1
در خصوص دادخواست  خانم سهیال طالشی    بطرفیت  مریم مفیدی   )مجهول 
المکان (  ، بخواسته مطالبه وجه  بمبلغ 1۵4/000/000ریال    ،  شورا  با توجه به 
مستندات  و دالیل  منضم دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خوانده 
را  دعوای خواهان  لهذا  اند.  ننموده  اقامه  رد خواسته خواهان   بر  دلیلی  پرونده   
دادرسی مدنی   آئین  قانون  ماده 1۹8  به  به صحت تشخیص   و مستندا    مقرون 
حکم به محکومیت  به پرداخت به مبلغ 1۵4/000/000ریال    بابت اصل خواسته و 
2/41۵/000 ریال  بابت هزینه دادرسی و هزینه چاپ ابالغ  دادنامه و خسارت تاخیر 
و تادیه  از زمان  سررسید    تا زمان پرداخت قابل محاسبه در واحد اجرای احکام 
مدنی    در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی  و بمدت بیست 
روز قابل واخواهی در همین شور ا  و سپس20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

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

ابالغ 
تعیین معرفی داور به خانم زهره دانشور عفیف فرزند الیاس 

خواهان آقای حسن کمالوند دادخواستی به طرفیت خوانده خانم زهره دانشور عفیف 
فرزند الیاس به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۷0۹۹8۶۶102014۹4 شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )دوم 
حقوقی سابق (ثبت و وقت نظارت 13۹۷/12/14 تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود داور واجد الشرایط خود را در دادگاه حاضر نماید. 
 شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد

 )دوم حقوقی سابق ( – صغری امیری .

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه غالمی فرزند علی نقی  درخواستی که به شماره 4۷۶/۹۷/ش 3/ش ح،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته  
که شادروان محمد تقی موزونی فرزند هاشم  به شماره شناسنامه  428   صادره از    
تنکابن در  تاریخ10/1۶/ ۹۷  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   ... بدرود زندگی گفته 

وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1- فاطمه غالمی همسر متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
 قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف  بخش نشتاء

آگهي  اخطار اجرائیه 
کالسه پرونده :343/۹۷/ش۶

 بدینوسیله به   1- سعید محمدی شرج آباد 2- رسول جنت طالشی  به آدرس :   
مجهوالمکان     ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره 3۷2 مورخ  ۹۶/8/21از شعبه 
ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید 
به:   پرداخت مبلغ   3۹/8۹۹/828 ریال    بابت اصل خواسته  ومبلغ 2/3۶0/000 
ریال هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه   و خسارت تاخیر و تادیه از 
مورخه ۹۶/۶/8 تقدیم دادخواست  روزانه مبلغ 1۷/82۶ ریال       در حق خواهان      
بانک سینا با وکالت امید صادقی - به نشانی :آمل -دم پل -مجتمع سینا  ، صادر و 
اعالم میگردد  . به استناد ماده 1۹ آیین نامه اجرایی ماده 18۹ 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  ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

مفقودی 
سند کمپانی و سند مالکیت و برگ سبز خودرو سواری پراید مدل صبا بنزینی مول 
8۵به رنگ نقره ای  با شماره پالک ۹12ط11ایران ۹۹ با شماره موتور 1۵۷۷۵81و 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  آشکاران  فهیمه  شاسی S141228۵22۶۵۷۹بنام  شماره 

اعتبار ساقط می باشد
 نکا

کسب مقام سوم مسابقات وزارت نیرو 
توسط بانوان برق منطقه ای خوزستان

بانوان  میدانی  و  دو  تیم  فر-اهواز:  وحیدی 
شرکت برق منطقه ای خوزستان در مسابقات 
سراسری وزارت نیرو مقام سوم را کسب کرد 
و تیم های بسکتبال و والیبال این شرکت نیز در 
مسابقات دهه فجر سازمان آب و برق خوزستان 

به مقام سوم رسیدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان، مسابقات دو و میدانی با حضور 2۶ 
تیم در شهر شیراز برگزار و تیم برق منطقه ای 
خوزستان با هفت بازیکن و سرپرستی ملوک 

السادات احمدی در این مسابقات شرکت کرد.
دو  اول  مقام  موسیوند  مریم  ها  بازی  این  در 
و  سرعت  سوم  مقام  درخشنده  سارا  سرعت، 
مقام سوم استقامت، نسرین ناصری زاده مقام 
سوم  مقام  و  دوم سرعت  مقام  استقامت،  اول 
دوم  مقام  فاطمه عالقمند  و  آمادگی جسمانی 

استقامت را در بخش انفرادی کسب کردند.
در پایان نیز در مجموع مدال های کسب شده 
برق  و  آب  و  فارس  برق  و  آب  صنعت  تیم 
آذربایجان مقام های اول و دوم و تیم برق منطقه 

ای خوزستان مقام سوم را کسب کردند.
همچنین در مسابقات بسکتبال و والیبال سازمان 
آب و برق خوزستان که به مناسبت دهه فجر 
ای  منطقه  برق  شرکت  های  تیم  شد  برگزار 

خوزستان مقام سوم را کسب کردند.
ای  منطقه  برق  تیم  بسکتبال  مسابقات  در 
مهدی  رضوان،  عباس  از  متشکل  خوزستان 
جعفری  رضا  و  رحیمی  رحیم  محمد  دادفر، 
پس از تیم های سازمان آب و برق خوزستان و 
شرکت آب جنوبشرق به مقام سوم دست یافت.
در مسابقات والیبال نیز تیم این شرکت با حضور 
علی  خواجوی،  مصطفی  بخشی،  رضا  احمد 
اصغر خدامراد منگری، ایمان درود، امیر مهرابی، 
محمدعلی  فر،  زیبایی  مهدی  رضوان،  عباس 
سعید  لک،  محمد  دادفر،  مهدی  شاهزاده، 
احمدی، غالمرضا پور طالب و مسعود گالب 
)مربی( پس از تیم های سازمان آب و برق و 
شرکت سد شهید عباسپور مقام سوم را کسب 

کرد.

خبر

در دیدار نماینده مجلس با مسئوالن کمیته امداد گلستان مطرح شد

هم افزایی و همفکری مسئوالن، رمز گره گشایی 
مشکالت نیازمندان

شورای  مجلس  در  گلستان  استان  غرب  مردم  نماینده  مشترک  نشست 
اسکندر  شد.  برگزار  استان  امداد  کمیته  روسای  و  مسئوالن  با  اسالمی 
اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در این نشست گفت: کمیته 
امداد به عنوان خط مقدم مبارزه با پدیده شوم فقر نیازمند است باهم افزایی، 
و  نیازمندان  آالم و مشکالت  همسویی و همفکری مسئوالن گره گشای 
محرومان جامعه باشد. اسکندری در دیدار با نماینده مجلس گزارش اجمالی 
از عملکرد سال ۹۷ این نهاد ارائه کرد و گفت: کمیته امداد با خدمات دهی 
در سرفصل های مختلف ازجمله پرداخت کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان 
مددجو و برگزاری دوره های آموزشی قبل از ازدواج برای زوج های جوان 
تأثیر بسزایی در کاهش آمار طالق در خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد 

داشته است.
مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با توجه به افزایش 20 درصدی مستمری 
مددجویان در سال ۹8 گفت: در سال جاری باهم افزایی دولت و مجلس با 
کمیته امداد خوشبختانه عالوه برافزایش مستمری مددجویان در سال آینده، 

تسهیالت اشتغال زایی نیز 2/۵ برابر افزایش یافته است.
وی بابیان حذف کارمزد از تسهیالت صندوق قرض الحسنه امداد والیت 
در سال ۹8 عنوان کرد: این صندوق با احیا سنت حسنه قرض الحسنه و 
همکاری و همت خیران گلستانی با افزایش سپرده گذاری ها در این صندوق 
توانسته تسهیالت قرض الحسنه بیشتری برای رفع مشکالت نیازمندان و 
تحت  مددجویان  درصد   4۵ افزود:  کند.وی  پرداخت  منطقه  محرومان 
حمایت این نهاد، زنان سرپرست خانوار هستند که مطلقه، فوت سرپرست، 
همسر زندانی و سرباز هستند و 3۵ درصد مددجویان گلستانی را سالمند 
باالی ۶0 سال و مابقی زنان بد سرپرست و سرپرستان بیمار تشکیل می دهد.
با  امداد،  کمیته  اقتصادی  توانمندسازی  کار  کرد: شروع  اظهار  اسکندری 
با  که  می شود  انجام  اشتغال  درزمینه  و حرفه ای  فنی  دوره های  گذراندن 
پرداخت تسهیالت اشتغال و فراهم سازی زمینه فروش محصوالت تولیدی 
مددجویان، اشتغال زایی پایدار محقق شود.وی عنوان کرد: بیش از 12 هزار 
مددجوی دانش آموز از خدمات کمیته امداد استان گلستان بهره مند می شوند 
در همین راستا این نهاد با استعدادیابی نخبه های علمی، فرهنگی، ورزشی 
و قرآنی گام های مؤثری برای پرورش استعداد این نوجوانان برداشته است.
رامین نور قلی پور، نماینده مردم کردکوی، بندر ترکمن، بندرگز در دهمین 
بالغ بر 8 درصد  نیز در این نشست گفت:  دوره مجلس شورای اسالمی 
جمعیت استان یعنی بیش از 21 هزار نفر از مردم غرب استان گلستان 
تحت حمایت کمیته امداد هستند.نماینده مجلس افزود: شرایط کنونی اقتصاد 
کشور باعث افزایش تعداد مددجویان تحت حمایت کمیته امداد، کاهش 
توان اقتصادی و مشکل در امرارمعاش خانوارها شده است که با اهداف 

عالیه انقالب برای مبارزه با فقر و تنگدستی در تضاد است.

خبر

 فاطمه حسن زاده - بابل: همزمان با هفتمین 
روز دهه مبارکه فجر پروژه آب رسانی روستایی 
با اعتباری   با لغ بر33میلیارد ریال با حضور 
برداری  بهره  به  استانی و شهرستانی  مسئولین 

رسید.
آبرسانی  پروژه  آیین  در  آبفااستان  عامل  مدیر 
فاز1و 2 بخش میان دره بابلکنار شهرستان بابل در 
روستای ریگ چشمه ضمن گرامیداشت چهل 
فاطمیه  ایام  وتسلیت  اسالمی  انقالب  سالگی 
اظهار داشت در حال حاضر شاخص آب شرب 
مازندران به ۹۶/۷۵درصد رسیده است که نسبت 
به میانگین  شاخص کشوری 8۷/1درصد بیشتر 
بوده است و این شاخص نسبت به سال ۵۷ که 
14درصد بوده است رشد ۵برابری داشته است 

رشد  با  نیز  مخزن  احداث  افزود  وی 
به  سال  در  مکعب  2۵هزارمتر  از  10برابری 

است  یافته  افزایش  221هزارو۶۶۷مترمکعب 
و ظرفیت تامین آب نیز در حدود 400لیتر در 
ثانیه به 4۵28لیتر در ثانیه افزایش یافته است و 
این در حالیست که تعداد مشترکین از صفر به 

42۵۹۵۶مشترک افزایش یافته است
عبدالهی ادامه داد با بهره برداری از  3مجتمع 
آبرسانی روستایی ریگ چشمه و فاز 1و2شیخ 
محله ومیاندره شهرستان بابل  مردم 1۷روستای  
بخش بندپی شرقی از نعمت آب آشامیدنی سالم 

و بهداشتی برخوردارشدند  
مدیرعامل آبفا مازندران  افزود: برای بهره برداری 
از این پروژه ها بیش از 1۵ کیلومتر لوله گذاری 
خط انتقال، 40 کیلومتر لوله گذاری شبکه توزیع، 
حفر و تجهیز 2 حلقه چاه عمیق، ساخت ۶ باب 
مخزن ذخیره به حجم ۷00 متر مکعب و احداث 

۵ واحد ایستگاه پمپاژ اجرا شده است.

افتتاح مجتمع آبرسانی میان دره بخش بابلکنار شهرستان بابل

رئیس شورای اسالمی شهر کرج خبرداد:

هفته های آینده بررسی الیحه بودجه 98 شهرداری کرج 

شورای  رئیس  زمان؛  خبرنگار  نژاد-  خانی 
اسالمی شهر کرجاز بررسی الیحه بودجه ۹8 
آینده  شهرداری کالنشهر کرج در هفته های 
خبرداد. عباس زارع در صد و بیست و پنجمین 
جلسه رسمی شورای اسالمی شهر کرج با بیان 
مطلب فوق افزود: با ارجاع الیحه بودجه ۹8 
این  به شورای اسالمی شهر،  شهرداری کرج 
الیحه در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه و 
کمیته های تخصصی آن بررسی و چکش کاری 

خواهد شد.
وی افزود: جلسات صحن علنی و کمیسیون 

قرار  تعطیلی  مدار  در  قاعدتاً  های تخصصی 
می گیرند و تنها در صورت ضرورت تشکیل 
جلسه می دهند، چرا که بررسی و تصویب 

الیحه بودجه در اولویت قرار دارد. 
وی اظهار امیدواری کرد:  امیدواریم کمیته های 
تخصصی با حضور حداکثری اعضاء تشکیل 
شوند تا خروجی کار به لحاظ کارشناسی و فنی 

پخته تر و جامع تر باشد.
 زارع با اشاره به حضور باشکوه مردم فهیم و 
قدرشناس کرج در راهپیمایی 22 بهمن، تصریح 
کرد: این حضور وحدت آفرین را تبریک گفته و 
مشارکت حداکثری مردم شریف در این رویداد 
این  بی شک  نهیم.  می  ارج  را  ملی و عظیم 
حضور نشانگر عالقمندی و دلبستگی مردم به 
نظام و انقالب اسالمی می باشد و امیدواریم که 
با عملکرد خوب مان در دهه پنجم عمر مبارک 
انقالب بتوانیم شرایط بهتر و مطلوب تری را 

برای شهروندان کرجی مهیا کنیم.

 بهره برداری از 3 پروژه در بخش آب  
در خمینی شهر

بهادری- اصفهان: با حضور استاندار اصفهان  و 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 3 پروژه 
در بخش آب با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد و 100 
میلیون تومان در خمینی شهر  به بهره برداری رسید. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  
با اشاره به پروژه هایی که در خمینی شهر به بهره 
هزار  مخزن ۵  امروز  کرد:   اعالم  رسید  برداری 
مترمکعبی و شیرخانه مدفون با هدف تامین آب 
ساکنان شمال خمینی شهر و نیز یک حلقه چاه 
تامین آب در مواقع  در محله دستگرد به منظور 
بحران به بهره برداری رسید. مهندس هاشم امینی 
افزود: سیستم تله متری شبکه توزیع آب ، مخازن 
و ایستگاههای پمپاژ با هدف مدیریت فشار و اندازه 

گیری  سطح آب مخازن  نیز راه اندازی شد .  
وی با بیان اینکه در فصل تابستان با توجه به تراکم 
بیش از اندازه جمعیت در خمینی شهر تامین آب 
شرب شهرک منظریه با مشکل مواجه بود عنوان 
کرد: در فصل تابستان با توجه به محدودیت منابع 

آبی برخی از مناطق خمینی شهر با مشکل تامین 
آب مواجه بودند که انتظار می رود با افتتاح مخزن 
۵ هزار متر مکعبی مشکل آب ساکنان شمال خمینی 
شهر برطرف شود . رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به اجرای 
شبکه فاضالب در شهر درچه پرداخت و خاطرنشان 
ساخت: طی 20 سال فقط 10 درصد شبکه فاضالب 
درچه اجرا شد چراکه  تخصیص منابع مالی دولتی به 
این پروژه بسیار محدود بوده این در حالیست که طی 
3 سال گذشته بیش از ۷2 کیلومتر از شبکه فاضالب 
شهر درچه اجرا شد.مهندس هاشم امینی تصریح 
کرد: پیش بینی می شود نهایتا  تا شهریور سال آینده 
شبکه فاضالب شهر درچه به بهره برداری برسد. وی 
اجرای شبکه فاضالب در شهر کوشک را منوط به 
استفاده از ماده واحده تبصر 3 دانست و اظهار داشت: 
مردم و مسئولین شهر کوشک برای برخورداری از 
خدمات شبکه فاضالب  باید زمینه های استفاده از 

ماده واحده تبصره 3 را فراهم کنند .

داودی- اراک: 13پروژه توزیع برق با حضور استاندار مرکزی با 
اعتباری بالغ بر8۵4میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

استاندار مرکزی در آیین افتتاح پروژه های توزیع برق شهرستان 
اراک  ضمن تبریک به مناسبت ایام دهه فجرگفت:امروز ایران 

اسالمی با همت نیروهای متعهد ،متخصص ،مبتکر ومتدین در 
صنعت برق خودکفایی رسیده است.

مهندس سید علی آقا زاده افزود: امروز بیش از ۹0درصد تولید 
و تامین تجهیزات برقی در کشور صورت می پذیرد که این امر 

نشانگر رشد و توسعه صنعت برق کشور است.
مرکزی  استان  برق  صنعت  زحمتکش  :نیروهای  گفت  وی 

درراستای تامین برق پایدار از هیچ کوشی دریغ نمی ورزند.
استاندار مرکزی بابیان اینکه در کل کشور در سال ۵۶میزان ظرفیت 

برق منصوبه بیش از ۵200مگاوات بوده است،افزود: هم اکنون 
میزان ظرفیت برق منصوبه بیش از ۷0هزار مگاوات است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز گفت:از 
آغاز عملیات اجرایی وافتتاح 13پروژه شاخص توزیع برق استان 
مرکزی همزمان با آغاز چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

با اعتباری بالغ بر8۵4میلیارد ریال انجام می شود.
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی خاطرنشان 
کرد: عملیات اجرایی اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع 

برق روستایی،توسعه و ساماندهی شبکه توزیع برق چهار روستای 
بزرگ شهرستان شازند و احداث خروجی های فشار متوسط 
پست فوق توزیع 20/۶3 شهابیه همزمان با دهه فجر آغاز می 
شود. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی خاطر 
نشان کرد:تجهیز و راه اندازی دواکیپ عملیاتی خط گرم،بهسازی 
و نوسازی شبکه توزیع برق در میدان ورزش واحداث کانال 
خروجی های فشار متوسط پست فوق توزیع 20/۶3 اراک ۷ از 

سایر پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر است.

آغاز عملیات اجرایی وبهره برداری از 
۱۳پروژه توزیع برق  در استان مرکزی
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پیشنهاد تعیین کرایه تاکسی کمتر از نرخ تورم

معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران از ارائه پیشنهاد تعیین نرخ 
کرایه وسایل حمل ونقل عمومی در سال ۹8 کمتر از نرخ تورم رسمی 

کشور خبرداد.
کرایه  نرخ  افزایش  سیاست گذاری  مورد  در  سیدآقایی  پور  محسن 
وسایل حمل و نقل عمومی در سال آینده، گفت: معاونت حمل و نقل 
الیحه پیشنهادی خود را در مورد افزایش نرخ کرایه برای سال ۹8 به 
معاونت برنامه ریزی تحویل داده است اما هنوز آنها الیحه پیشنهادی 
را به شورای شهر تحویل نداده اند اما به نظر می رسد در هفته آینده این 
الیحه تقدیم شورا شود تا همراه با بودجه سال آینده بررسی شود.وی 
با بیان اینکه برای اولین بار رقم مشخصی را برای افزایش نرخ کرایه 
بر جامعه  اقتصادی حاکم  به دلیل مشکالت  ندادیم، گفت:  پیشنهاد 
پیشنهاد دادیم که شورا به شهرداری اجازه دهد تا کمتر از نرخ تورم 
رسمی کشور نرخ کرایه را افزایش دهیم.پور سید آقایی با بیان اینکه بر 
اساس این پیشنهاد می بایست تا پایان سال و زمان اعالم رسمی نرخ 
تورم صبر کنیم تا نرخ تورم اعالم شود و بر اساس آن نرخ کرایه ها 
ونقل  وسایل حمل  کرایه  نرخ  تعیین  ما  پیشنهاد  گفت:  تعیین شود 
عمومی برای سال آینده، کمتر از نرخ تورم اعالمی بوده است.وی با 
بیان اینکه این مهم در راستای حمایت از شهروندان بوده است، گفت: 
این تصمیم در حالیست که به دلیل نوسانات بازار ارز، شاهد افزایش 
قیمت قطعات مترو و اتوبوس هستیم چراکه عموماً تأمین تجهیزات 
مترو و اتوبوس از خارج کشور انجام شده که خرید ارزی است، اما 
با این حال نمی توانیم به دلیل مشکالت مالی در جامعه، نسبت به 
افزایش نرخ کرایه ها اقدام کنیم و طبیعتاً از آنجایی که دولت نیز کمک 
چندانی به سیستم حمل و نقل ندارد، شهرداری مازاد هزینه ها را تقبل 
عدم  پی  در  تاکسی  رانندگان  گالیه  مورد  در  سیدآقایی  می کند.پور 
افزایش نرخ کرایه نیز گفت: شهرداری تهران قطعاً در قالب بسته های 
اما  را جبران می کند  تاکسی  رانندگان  از هزینه های  حمایتی بخشی 
نامناسب  اقتصادی  اوضاع  این  در  نمی توانیم  که  باشید  داشته  دقت 

نسبت به افزایش نرخ کرایه ها به شیوه سنوات گذشته اقدام کنیم.

گران بودن خدمات سرپایی درمان

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: خدمات سرپایی گران بوده و 
هزینه بسیاری را از مردم دریافت می کند بنابراین خدمات القایی کمر 

حوزه سالمت و بیماران را خواهد شکست.
بیان  با  پرستاری  نظام  عالی  نشست شورای  در  بابایی،  قاسم جان   
و  اوضاع سخت  این  از  توان  می  همکاری  و  اندیشی  هم  با  اینکه 
اسفبار حوزه سالمت خارج شد، افزود: برای ادامه روند موجود می 
بایست حجم خدمات را کاسته و به بخش خصوصی واگذار نماییم  
زیرا منابع دولت محدود است و این بی نظمی موجود در سیستم، 
مشکالت متعددی را بوجود می آورد .وی ادامه داد: خدمات سرپایی 
گران بوده و هزینه بسیاری را از مردم دریافت می کند بنابراین خدمات 
القایی کمر حوزه سالمت و بیماران را خواهد شکست، زیرا به لحاظ 
ارائه خدمتی که در کشور وجود دارد و همچنین عدم وجود بستر 
الزم برای الکترونیک کردن باعث وجود مشکالت متعددی درحوزه 
بنابراین برای گذر از این مشکالت می بایست  سالمت شده است 

فعالیت هایی را انجام داد.

خبر

»دختران مجرد« بیمه می شوند

 تمامی زنان ۱8 تا 50 سال می توانند با مراجعه 
به شــعب تأمین اجتماعی سراســر کشور از 
حمایت های مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف 

و مشاغل آزاد بهره مند شوند.
طبق بخشنامه بیمه زنان خانه دار، تمام زنان ۱8 
تا 50 سال می توانند با مراجعه به شعب تأمین 
اجتماعی سراسر کشور از حمایت های مقرر در 
قانون بیمه صاحبان حرف و مشــاغل آزاد بهره 
مند شوند و برخورداری از این حمایت ها نیازمند 
تأهل و ســابقه بیمه پردازی نیست.بیمه زنان 
خانه دار از جمله حمایت  هایی است که به آسانی 
بــه زنان ارائه می شــود و فرآیند ورود به جمع 
بیمه شدگان تأمین اجتماعی بر اساس این قانون 
به سادگی انجام می شود. مشموالن این قانون 
تمامی زنان ۱8 تا 50 ســاله هستند و در مورد 
افراد باالی 50 سال نیز میزان سابقه بیمه پردازی 
قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می شود.

از دیگر ویژگی های خــاص بیمه زنان خانه دار 
امکان انتخاب نرخ پرداخت حق بیمه و دستمزد 
مبنای پرداخت حق بیمه است. متقاضیانی که 
کمتر از پنج ســال دارای سابقه پرداخت حق 
بیمه هستند می توانند دستمزد مبنای پرداخت 
حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب 
شــورای عالی کار تا حداکثر دستمزد مصوب 
انتخاب کنند. در ســال جاری حداقل دستمزد 
روزانه مبنــای پرداخت حق بیمه معادل 370 
هــزار و 423 ریال و حداکثر آن نیز هفت برابر 
حداقل دســتمزد است.نرخ پرداخت حق بیمه 
زنان خانه دار بــرای برخورداری از حمایت های 
بازنشســتگی ۱4 درصد؛ بازنشســتگی و فوت 
)پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط( 
۱6 درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی 
20 درصد اســت. ضمناً 2 درصــد از نرخ های 
مذکور سهم دولت است.انتخابی بودن استفاده 
از خدمات درمانــی از دیگر مزایای طرح بیمه 
زنان خانه دار اســت. به عبارت دیگر در صورتی 
که زنان متقاضی استفاده از این نوع بیمه تحت 
تکفل پدر، مادر یا همســر خــود بوده و از این 
طریق از مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی 
برخوردار باشند، نیازی به پرداخت سرانه درمان 
نیست و در غیر این صورت می توانند با پرداخت 
سرانه درمان مصوب از خدمات درمانی سازمان 
تأمین اجتماعی نیز برخوردار شوند.حق سرانه 
درمان هر ســال بــه تصویب هیئــت وزیران 
می رســد و در سال جاری 44 هزار تومان برای 

هر نفر تعیین شده است.

خبر

داروهای  تأمین  خصوص  در  بهداشت  وزیر 
بیماران  داروهای  تأمین  برای  گفت:  بیماران، 
نام کمبود  به  بیماران مشکلی  خاص و دیگر 
دارو وجود ندارد و علیرغم فشار تحریم ها با 
تمهیدات اندیشیده شده تدارک داروی مورد نیاز 

مردم در طول سال ۹8 دیده شده است.
دکتر سعید نمکی در حاشیه آئین افتتاح پروژه های 
بهداشتی و درمانی در اهواز و جمع خبرنگاران، 
در خصوص اخبار مربوط به خصوصی سازی 
بیمارستان های تابعه دانشگاه های علوم پزشکی 
بیان کرد: چنین موضوعی صحت ندارد اما قطعًا 
برای کار، به بخش خصوصی میدان خواهیم داد.

وی افزود: در کلیه بخش ها جهت سرمایه گذاری 
اما سعی می کنیم  کرد  مردم حمایت خواهیم 
سرانه مورد نیاز برای حمایت از بیماران را به 
به  شکل دولتی و حتی در بخش خصوصی 
گونه ای باشد که کوچک ترین فشاری به مردم 

در هزینه های کمرشکن سالمت وارد نشود.
در  کرد: خصوصی سازی  بیان  بهداشت  وزیر 
بخش آموزش فعاًل وجود ندارد اما در بخش 
رشته های  جمله  از  قسمت هایی  در  آموزش 
مورد  رشته های  دیگر  و  کاردانی  پرستاری، 

نیاز که دولت سرمایه گذاری نکرده است، در 
پرداخت سرانه ای که برای دانشجو در بخش 
مشارکت  تا  داریم  آمادگی  می پردازیم  دولتی 
بخش خصوصی را به گونه ای به کار بگیریم که 
فشاری بر دانشجو وارد نشود.وی در خصوص 
تأمین داروهای بیماران نیز گفت: برای تأمین 
داروهای بیماران خاص و دیگر بیماران مشکلی 
به نام کمبود دارو وجود ندارد و علیرغم فشار 
تدارک  شده،  اندیشیده  تمهیدات  با  تحریم ها 
داروی مورد نیاز مردم در طول سال ۹8 دیده شده 
است.نمکی با اشاره به پروژه های افتتاح شده در 
دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: این مراکز 
می توانند گره گشای بسیار خوبی برای مردم این 
منطقه باشند و در صدد هستیم مراکز جدیدی در 
آینده افتتاح شوند.وی افزود: دولت مصمم است 
به خوزستان به عنوان استانی با مردم شهیدپرور 
که در طول دفاع مقدس از خود رشادت نشان 
داده اند، به طور خاص حمایت کند تا بتوانیم 
در ادامه طرح تحول نظام سالمت در توسعه 
بزرگی  گام های  خوزستان  زیرساخت های 
برداریم.وزیر بهداشت گفت: قطعاً در روستاها 
نیز جهت توسعه زیرساخت های نظام سالمت، 

پایگاه ها و مراکز سالمت کارهای بزرگی در حال 
ساماندهی است که یکی از این کارها فراهم 
کردن نقشه راه برای توسعه خوزستان است که 
در پایان سفر آن را مرور می کنیم تا به عنوان 
نقشه راه برای توسعه خوزستان مخصوصاً در 
توسعه بهداشت و درمان گام های بزرگی برداشته 
شود.به گزارش ایسنا، در ادامه همایون یوسفی، 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  اهواز  نماینده 
خصوصی سازی  موضوع  خصوص  در  نیز 
بیمارستان های تابعه دانشگاه های علوم پزشکی 
اظهار کرد: خصوصی سازی موضوعی است که 
از قبل مطرح شده بود اما اینکه زیرساخت های 
آن در کشور فراهم شده است، جای بحث دارد.
وی افزود: مجلس و دولت در حال بررسی این 
موضوع هستند که امیدواریم بر اساس شرایط 

تصمیم گیری شود.
مناسبی  تصمیم  امیدواریم  کرد:  بیان  یوسفی 
گرفته شود و اثرات آن بر اساس تصمیمات باید 

پیش بینی شود.

افتتاح سه پروژه بهداشتی و درمانی
 با حضور وزیر بهداشت در 

بیمارستان گلستان اهواز

به گزارش ایسنا با حضور دکتر سعید نمکی - 
وزیر بهداشت - مرکز غربالگری سرطان و طرح 
توسعه اورژانس، بخش مراقبت های ویژه داخلی 
بزرگساالن و کودکان )ICU( بیمارستان گلستان 

اهواز امروز )24 بهمن ماه( افتتاح شدند.
مرکز غربالگری سرطان بیمارستان گلستان اهواز 
با ۷00 مترمربع و 1.۵ میلیارد تومان هزینه و 

تجهیز راه اندازی شده است. در این مرکز عالوه 
بر ویزیت بیماران توسط متخصصان رادیوتراپی 
و آنکولوژی مراحل تشخیصی، پاراکلینیکیجهت 
غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان های 
و  رحم  و  پستان  بزرگ،  روده  نظیر  شایع 
سونوگرافی انجام می شود همچنین این مرکز 

دارای فضای آموزشی و پژوهشی است.
طرح توسعه اورژانس بیمارستان گلستان اهواز 
هزینه ۹  با  و  مترمربع  مساحت 2400  به  نیز 
میلیارد و ۵00 میلیون تومان راه اندازی شد. در 
این طرح بزرگترین مجتمع اورژانس کشور نیز 
با اضافه شدن 2400 مترمربع به فضای اورژانس 

این بیمارستان افزود شد.
این مجتمع در مجموع دارای ۷0 تخت بستری 
و بخش های اورژانس جراحی شامل جراحی 
ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب و  عمومی، 
و  عروق  و  قلب  اورژانس  داخلی،  اورژانس 
اورژانس روانپزشکی است. اورژانس استروک 
استانداردهای  اساس  بر  مغزی(  حاد  )سکته 
اورژانس  از  مجزا  کاماًل  فضای  در  و  وزارتی 
متخصصان  ویژه  نظارت  تحت  و  داخلی 
نورولوژی ایجاد شده است.همچنین برای اولین 
بار در این مجتمع اورژانس فضاهای آموزشی 
مجهز برای گروه های آموزشی، دانشجویان و 
اساتید دانشگاه در نظر گرفته شده است.بخش 
مراقبت های ویژه داخلی، بزرگساالن و کودکان 
و  هزینه  با  و  مربع  متر  مساحت 330  به  نیز 
تجهیز دو میلیارد تومان راه اندازی شد. این مرکز 
دارای 10 تخت مجهز، مراقبت های ویژه )سه 
و  بزرگساالن(  تخت  هفت  و  کودکان  تخت 

دستگاه های روزآمد و پیشرفته است.

مشکلی به نام کمبود دارو نداریم

وزیر آموزش و پرورش در طلیعه دهه پنجم انقالب اسالمی، در پیام توییتری خود از تصمیم جدی 
نظام آموزشی کشور برای پیشبرد اهداف گام دوم انقالب خبر داد.

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و ورود جمهوری اسالمی به فصل جدیدی از 
زندگی، آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در بیانیه ای مهم و راهبردی به تبیین ویژگی های مسیر 
پر افتخار پیموده شده در چهل سال گذشته و برکات خیره کننده انقالب اسالمی در رساندن ایران 
عزیز به جایگاه شایسته ملت پرداختند. ایشان با تأکید بر امید واقع بینانه به آینده و نقش بی بدیل 
جوانان در برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمان ها، خطاب به جوانان و آینده سازان ایران مقتدر، 
الزامات این جهاد بزرگ را در ۷ سرفصل اساسی بیان کردند. سید محمد بطحایی، وزیر آموزش 
و پرورش در پیام توییتری خود خطاب به جوانان نوشت: جوانان و نوجوانان مخاطبان اصلی در 

بیانیه مهم رهبر معظم انقالب هستند. 

نظام آموزیش تمصیم جدی در پیشربد اهداف

 گام دوم انقالب دارد

اردیبهشت ماه سال آینده، بزرگترین رویداد ورزشی بازنشستگان کشوری در شش رشته 
ورزشی در 31 استان کشور برگزار می شود.

جمشید تقی زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اعالم این خبر گفت: توجه 
و  شادی  افزایش  و  حرکتی  فقر  کاهش  در  مهمی  نقش  بازنشستگان  همگانی  ورزش  به 
هزینه  وکاهش  سالمتی  افزایش  موجب  آن  انجام  که  است  فرهیخته  بازنشستگان  نشاط  
های درمانی خواهد شد.تقی زاده، افزود: صندوق بازنشستگی کشوری برای اشاعه فرهنگ 
سومین  نام  ثبت  ورزشی،  رویداد  این  برگزاری  دوره  دو  ادامه  در  و  نشاط  و  سالمت 
کند و  آغاز  می  ماه جاری  بهمن   2۷ از  به ورزش  مند  ذینفعان عالقه  برای  را  جشنواره 
عالقه مندان به حضور در این دوره می توانند صرفا به صورت اینترنتی برای ثبت نام به 

نشانی cspf.ir مراجعه کنند.

۳۱ استان کشور میزابن بزرگرتین رویداد ورزیش 
ابزنشستگان یم شود

مفقودی
 سند کمپانی پژو 40۵ مدل ۹0 با شماره پالک ۹۵۶ج13ایران 8۶ با شماره موتور 
دولت  جواد  NAAm11cA4BE0808۵3بنام  شاسی  شماره  124۹0042۵۷۹و 

آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
14ایران    شهربانی  شماره  عذار   بو  جلیل  بنام  مدل1384  پراید  خودرو  سبز  برگ 
۷۹8د۵3 شماره موتور012۵103۵ شماره شاسیS1412284۶۵4۵4۷ مفقود گردید و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
لرستان – نورآباد

مفقودی
سند کمپانی و سند مالکیت خودرو و برگ سبز خودرو سواری پژو 40۵ جی ال 
ایکس آی 8.1مدل 8۵ به رنگ نقره ای متالیک با شماره موتور 1248۵1۷۵4۶۷و 
بهروج مفقود  شماره شاسی 1324842۷و شماره پالک 8۵3ه34ایران ۷2بنام جواد 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

آگهی موضوع ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی 

وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  دراجرای  که  این  نظربه 
شماره3۷۷۶-13۹۷مورخ۹۷/10/24تصرفات  رای  برابر  فاقدسندرسمی  های 
دارای  اهوازفرزندعبدالحسین  از  شناسنامه۵۵3صادره  داودخزاعی  خانم/آقای 
کدملی1۷۵2810082شماره نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 102/۶8مترمربع 
دفتر۶4  بنام  پالک2۶۹0/210دربخش2اهوازاخبارخروجی  ازششدانگ  درقسمتی 
صفحات۵24تا۵32منجربه صدوررای گردیده برابرماده3قانون مزبورمراتب دردونوبت 
به فاصله پانزده روزجهت اطالع عموم آگهی می گرددتاهرکس نسبت به تصرفات 
مفروزه ومالکیت ایشان اعتراض داشته باشدازتاریخ انتشارنوبت اول این آگهی به مدت 
اهوازتسلیم ورسیددریافت  اسنادوامالک  ثبت  اداره  اعتراض خودرامستقیمابه  دوماه 
نمایندومعترض مکلف است ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
محل  ثبت  اداره  اخذوبه  دادخواست  تقدیم  وگواهی  تقدیم  قضایی  مقامات  به 
تحویل نمایند.بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درموعدمقرراداره ثبت 

برابرمقررات اقدام به صدورسندمالکیت خواهدنمود.    شماره م.الف)۵/3001(
تاریخ انتشارنوبت اول:2۷ /13۹۷/11-تاریخ انتشارنوبت دوم:13۹۷/12/13

نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه دواهواز

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون

ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و   
مورخ        13۹۷۶03010۹001۷20/۹2/10۷۷ شماره  برابررای  رسمی  سند  فاقد 
13۹۷/0۹/01 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی  
آقای خیر اله موسی پور سوران   فرزند علم اله   به شماره شناسنامه 11۵    صادره از 
خلخال  به شماره ملی 1۶3۹0۵1۹۶1    نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 123 متر مربع به  پالک 3813۷     فرعی از 42   اصلی مفروز و 
مجزی شده  در قسمتی از پالک ۶11    فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه  قاسم 
آباد شاهی  بخش 12 تهران خریداری از مالکیت رسمی فرخ مجیدی آهی   محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
میشود، در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
ثبت اسناد و امالک اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند 

مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف 23۵8 
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/11/2۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۷/12/11

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم آرزو بهنام روان فرزند کریم     بشرح درخواستی که به شماره ۹24/۹۷ /ش1 
و چنین  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  ،این شورا 
توضیح داده که شادروان  علیئی الله زاری فرزند شمائیل  به شماره شناسنامه  21۹  
صادره از   ارومیه    در  تاریخ11/10/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-   آرزو بهنام روان فرزند دختر متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

گواهی  حصروراثت
خانم ام البنین جاذبی  به شماره شناسنامه 4۹0032043۹ به استناد شهادتنامه و گواهی 
این  تقدیم  پرونده شماره۹۷0۶۷2   به  فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی  فوت و 
شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علیرضا جاذبی به شماره شناسنامه 
3۵۵ در تاریخ13۹۷/8/22 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی 

/عبارتست از:
1-  زهرا ساالری متولد 134۹/1/1 به شماره شناسنامه 13۶۹ صادره ازگرگان نسبت 

همسر متوفی 
2- فاطمه صیادی متولد   1332/1/2 به شماره شناسنامه ۶ صادره از زابل نسبت 

مادرمتوفی
3- ام البنین جاذبی متولد  ۷/2۵ /13۷2 به شماره شناسنامه 4۹0032043۹  صادره 

ازشهریار نسبت دخترمتوفی
4- معصومه جاذبی متولد  1383/۷/4  به شماره شناسنامه 03130۷0۵4۷  صادره از 

کرج نسبت دختر متوفی
4- پریساجاذبی متولد 13۷۵/۹/1۷  به شماره شناسنامه 0311۵18۶31صادره از کرج 

نسبت دختر متوفی
از کرج  فاطمه جاذبی متولد 13۷8/۵/1۹ به شماره شناسنامه 0312014۶43صادره 

نسبت دختر متوفی  
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر 
گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی 
مربوط و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – سر انجام در 
تاریخ  دروقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ به تصدی امضا 
کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در گذشته 
منحصر به اشخاص/شخص  یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن 

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

نامحدوداست. 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف )ملک آباد(  چهارباغ

آگهی دادنامه
تنظیم:13۹۷/۹/2۷-شماره  دادنامه:۹۷0۹۹۷۶110۵010۶3-تاریخ  شماره 
شعبه:۹۶0110.پرونده  بایگانی  ۹۶0۹۹8۶110۵0010۵-شماره  پرونده: 
اهوازتصمیم  کالسه۹۶0۹۹8۶110۵0010۵ شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
باوکالت  فرزندجمال  سمیردلی  آقای  شماره۹۷0۹۹۷۶110۵010۶3.خواهان:  نهایی 
آقای بدرسودانی سادری فرزندلفته به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-
امانیه خیابان سقراط شرقی-بین خیابان انقالب وخیابان عارف مجتمع آراد-طبقه هفتم 
واحد2۶وآقای قاسم نیسی فرزندعبدالجلیل به نشانی اهواز24متری روبروی پمپ 
بنزین )دکترطاهری نسب(خوانده:آقای رضامحمودی کهروئی فرزندفیض اهلل به نشانی 
استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-چهارراه زندخیابان آتشی بین موسوی ونظری 
پورکوچه سرنبش پالک10 همراه0۹3۹10۹۹08۶.خواسته:الزام به ایفای تعهد)مالی(
طرفیت  به  فرزندجمال  سمیردلی  آقای  دعوی  دادگاه:درخصوص  بر.رای  مبنی 
رضامحمودی کهروئی فرزندفیض اهلل باوکالت آقای بدرسودانی سادری فرزندلفته به 
خواسته الزام به ایفای تعهد)مالی(مبنی بر)مطالبه خسارت ناشی ازعدم انجام تعهدات 
خواهان  گرددوکیل  می  موردمعامله(مالحظه  وتحویل  تکمیل  به  والزام  قراردادی 
مطابق  داشته  وبیان  دادگاه مورخ۹۶/12/۷حاضرشده  این  دادرسی  دعوی در جلسه 
دادخواست موکل وی به استنادعقدبیع که مصدق آن قراردادشماره18۵288درقالب 
خریداری  دعوی  ازخوانده  آپارتمان  دوواحد  است  دادگاه  به  ابرازی  سندعادی 
گردیده  13۹4معین  ها2۵فروردین  آپارتمان  تحویل  ودرقراردادمذکورتاریخ  نموده 
ودرصورت تخلف فروشنده که خوانده دعوی است وی متعهدبه پرداخت روزانه سه 
میلیون ریال به عنوان خسارت تاخیرانجام تعهدکه تکمیل وتحویل دوواحدآپارتمان 
مطابق  دعوی  خواهان  به  است  مجموعه2طبقه4واحده  ازیک  همکف  درطبقه 
ایفای  به  الزام خوانده  دردادخواست  مندرج  به شرح  لذاازدادگاه  است  قراردادشده 
تعهدومحکومیت وی به پرداخت خسارت ناشی ازتاخیر انجام تعهدبه انضمام جمیع 
ابالغ  باوجود  دعوی  شودخوانده  می  مشاهده  است  راخواسته  دادرسی  خسارات 
است  ننموده  معرفی  وکیل  نکرده  ارسال  ای  الیحه  حاضرنشده  دادرسی  درجلسه 
تشخیص  بودن  به جهت تخصصی  دادگاه  است  ننموده  واقدام  قیام  دفاع  ودرمقام 
امربه  ارجاع  قراراعدادی  خواهان  قراردادابرازی  موضوع  دوواحدآپارتمان  نواقص 
کارشناسی صادرودراظهارنظرکارشناس درتاریخ کارشناسی پیشرفت4۵تا۵0درصدی 
سفت کاری درب وپنجره وعدم تکمیل واحدهای آپارتمان مندرج است لذادادگاه 
بانظربه اینکه اوالتوجهابه سندعادی مبایعه نامه به شماره18۵288که مصون ازتعرض 
خوانده باقی مانده رابطه حقوقی خواهان وخوانده ازنوع بیع باعنایت به اصل صحت 
قراردادهادرخصوص 2واحد آپارتمان در طبقه همکف به مساحت مذکوردرقرارداد که 
به میزان صورت مجلس افرازقیدشده وتعهد خوانده دعوی به مساحت وتحویل واحد 
های مسکونی موصوف محرزاست درثانی به موجب نظریه کارشناسی درعدم تکمیل 
واحدهای ساختمانی موصوف و تبعا عدم انجام تعهد قراردادی توسط خوانده دعوی 
موضوع قرارداد مبایعه نامه شماره 18۵288تردیدی نیست ثالثا با نظربه قرارداد مبایعه 
نامه ابرازی خواهان میان طرفین مقررشده به موجب قراردادمذکور بابت خسارت 
به  ریال  حاضرروزانه3میلیون  دعوی  ۹۵/1/2۵خوانده  تاریخ  از  تعهد  انجام  عدم 
خواهان دعوی بپردازد رابعا خوانده در مقام دفاع قیام واقدام ننموده ونسبت به اصالت 
قراردادی ابرازی خواهان خدشه ای وارد نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان راوارد 
تشخیص داده و مستندا به مواد1و2و1۹4و1۹8قانون آیین دادرسی مدنی مصوب21/
۷۹/1ومواد10و140و183و21۹و223و22۶و22۷و230و338و12۵۷قانون مدنی حکم 
به الزام خوانده به تکمیل و تحویل 2واحد آپارتمان درطبقه همکف از یک مجموعه 
ثبتی شماره 2۷0۹/2۷41وباعدم احراز وجود علت  2طبقه چهار واحدی در پالک 
خارجی و انتساب عدم انجام تعهد موضوع قرارداد مبایعه نامه شماره18۵288به متعهد 
که خوانده دعوی است حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیرانجام 
تعهد از تاریخ 13۹4/1/2۵لغایت اسقاط یاتبدیل تعهد روزانه به مبلغ سه میلیون ریال 
و محکومیت وی به پرداخت هزینه دادرسی ماخذ محکوم به و حق الوکاله وکیل به 
ماخذ ۶0 درصد مرحله بدوی که محاسبه آن به عهده دایره اجرای احکام مدنی است 
صادرواعالم می نماید الزم به ذکراست اجرای رای منوط به پرداخت مابه التفاوت 
هزینه دادرسی است رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
قابل تجدید نظر خواهی در  دراین دادگاه وبعداز مهلت مذکور ظرف بیست روز 

محاکم تجدیدنظر استان خوزستان است.
شعبه2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای قدوس زندی به شماره شناسنامه 148۶ وشماره ملی 3۷321۷۷10۶ به شرح 
دادخواست به کالسه ۹۷1388/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمد زندی به شماره ملی 3۷3204882۶ در تاریخ 
2۷/۹/13۹۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به افراد مشروحه زیر:
ملی 3۷321۷۷10۶  و شماره  زندی ش ش 148۶ ت ت 31/۶/13۶2  قدوس   .1

پدر 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 8862 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت آگهی حصر وراثت
به شرح  ملی 3۷31۵1۷02۷  به شماره شناسنامه ۹۶8 وشماره  کریمه  یونس  آقای 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   ۹۷14۷۶/8 کالسه  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد کریمه به شناسنامه 3۶0 و شماره ملی 
3۷31۵108۷1 در تاریخ 2۵/10/13۹۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. یونس کریمه ش ش ۹۶8 ت ت 1/10/134۷ و شماره ملی 3۷31۵1۷02۷ پسر 

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 8883 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی حصروراثت
ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه148۵صادره  پدریعقوب  نام  شهنازالبوصبیح  خانم 
یعقوب  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
دائمی  درتاریخ۹۷/10/2۶دراقامتگاه  شادگان  از  بشناسنامه3814صادره  البوصبیح 
)فرزندمتوفی(2-یوسف  فوق  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت 
بشناسنامه۶۹۵  بشناسنامه31۶ماهشهر4-یونس  بشناسنامه248ماهشهر3-فتات 
بشناسنامه1۹3ماهشهر۷- ماهشهر۵-عبدالعزیزبشناسنامه3۹1ماهشهر۶-صفیه 
بشناسنامه2۹۷4ماهشهر۹-مهدی  1302ماهشهر8-اسحق  عبدالصمدبشناسنامه 
بشناسنامه1۹402۷۷۷11ماهشهر)شهرت  بشناسنامه1۹400842۹۶ماهشهر10-مهناز 
عساکره  متوفی((11-هاشمیه  البوصبیح)فرزندان  همگی 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  بشناسنامه2شادگان)همسرمتوفی(والغیر.اینک 
مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی 
مرکزی  اختالف حوزه  به شورای حل  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ 
که  ورسمی  به جزسری  نامه  داردواالگواهی صادروهروصیت  ماهشهرشعبه2تقدیم 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)1۶/۹4۷(
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه2

رونوشت آگهی حصر وراثت
به شرح  ملی 3۷31۵1۷02۷  به شماره شناسنامه ۹۶8 وشماره  کریمه  یونس  آقای 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   ۹۷14۷۶/8 کالسه  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد کریمه به شناسنامه 3۶0 و شماره ملی 
3۷31۵108۷1 در تاریخ 2۵/10/13۹۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. یونس کریمه ش ش ۹۶8 ت ت 1/10/134۷ و شماره ملی 3۷31۵1۷02۷ پسر 

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 8883 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی حصروراثت
ازدزفول  بشناسنامه44۵۵صادره  جان  پدرحسن  نام  علیرضاعیسوندرجبی  آقای 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم خانم 
الیگودرزدرتاریخ۹۷/۷/1دردزفول  101۷صادره  بشناسنامه  عیسوندصادقی  شاهگل 
اقامتگاه دائمی خودفوت ورثه اش عبارتنداز1- متقاضی باال2-علی یارعیسوندرجبی 
بشناسنامه۶04دزفول3-مجتبی عیسوندرجبی بشناسنامه 1۹۹02۹48۷1دزفول)پسران 
بشناسنامه۶83۶۵دزفول۵-سارابشناسنامه  متوفیه(4-زهراعیسوندرجبی 
عیسوندرجبی  بشناسنامه44۵4دزفول۷-مریم  عیسوندرجبی  ۶83۶۶دزفول۶-زینب 
بشناسنامه1224دزفول۹-صدیقه  عیسوندرجبی  دزفول8-فاطمه  بشناسنامه۵1۹ 
عیسوندرجبی بشماره ملی 1۹۹012۷۹۷۵دزفول)دختران متوفیه(والغیر.اینک باانجام 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا 
تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه8شورای حل اختالف دزفول-تقدسی فر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای قدوس زندی به شماره شناسنامه 148۶ وشماره ملی 3۷321۷۷10۶ به شرح 
دادخواست به کالسه ۹۷1388/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمد زندی به شماره ملی 3۷3204882۶ در تاریخ 
2۷/۹/13۹۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به افراد مشروحه زیر:
ملی 3۷321۷۷10۶  و شماره  زندی ش ش 148۶ ت ت 31/۶/13۶2  قدوس   .1

پدر 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 8862 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج
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کره جنوبی ۱.۷ میلیون بشکه نفت 
از ایران وارد کرد 

کره جنوبی در پی دریافت معافیت از تحریم های 
ایران 1.۷ میلیون بشکه نفت خام از ایران در ژانویه 

وارد کرد.
اطالعات اولیه خدمات گمرکی کره جنوبی نشان 
می دهد این کشور 22۷۹41 تن نفت خام از ایران 
در ژانویه وارد کرد که ۷۵ درصد کمتر از سال 
گذشته بود . این مقدار معادل 1.۷ میلیون بشکه 
نفت است . پنجمین خریدار بزرگ نفت خام دنیا 
در کل، 12.۵ میلیون تن در ماه گذشته نفت وارد 
کرد. در حالی که سال گذشته 13.۵ میلیون تن 
واردات نفت داشت.اطالعات نهایی واردات نفت 
خام کره جنوبی در ماه گذشته، توسط شرکت ملی 
نفت دولتی کره اعالم خواهد شد. اطالعات این 
شرکت استاندارد صنعت برای واردات نفت خام 

کره جنوبی است .

عبور نفت از ۶۵ دالر
قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز برای اولین بار 
از ابتدای سال جاری میالدی به باالی ۶۵ دالر 

رسید.
در حالی که تحریم های آمریکا علیه صادرات 
نفت ایران و ونزوئال و همچنین کاهش تولید 
اوپک و متحدانش موجب کم شدن میزان عرضه 
در بازار شده است، قیمت نفت روز جمعه افزایش 
داشت و نفت برنت به باالترین رقم خود در سال 
201۹ رسید. بر اساس این گزارش، قیمت هر 
بشکه نفت برنت دیروز برای اولین بار از ابتدای 
سال جاری میالدی به باالی ۶۵ دالر رسید، اما 
بعدا تعدیل شد و به سطح ۶4 دالر و ۹8 سنت باز 
گشت. قیمت نفت برنت دیروز نیم درصد رشد 
داشته است. قیمت نفت برنت در حال حاضر در 
باالترین سطح حدود 3 ماه گذشته قرار دارد و 
در آستانه ثبت رشد هفتگی 4.۵ درصدی است. 
قیمت نفت خام آمریکا نیز دیروز با 33 سنت، 
معادل 0.۶ درصد افزایش نسبت به رقم پایانی 
جلسه قبل به ۵4 دالر و ۷4 سنت رسید. اوپک و 
برخی عرضه کنندگان غیراوپکی از جمله روسیه 
به منظور برقراری توازن در بازار و افزایش قیمت 
ها در حال کاهش عرضه نفت خود هستند. اوپک 
و متحدانش اواخر سال گذشته توافق کردند که 
روز  در  بشکه  میلیون  را 1.2  نفت خود  تولید 
کاهش دهند. عربستان گفته، تولید خود را در ماه 
مارس بیش از رقمی که تعهد کرده کاهش خواهد 
داد. وزارت انرژی روسیه نیز گفته، این کشور 
تولید خود را نسبت به ماه اکتبر 80 تا ۹0 هزار 

بشکه در روز کاهش داده است. 

نفت در جهان

افزایش تلفات جاده ای
 با حذف قیر از بودجه ۹۸

که  این  به  اشاره  با  نفتی  های  فراورده  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
هرگونه تغییر در روند بند هـ بودجه باعث توقف در اجرای پروژه 
های عمرانی کشور می شود، گفت: تلفات جاده ای با حذف قیر از 

بودجه ۹8 افزایش پیدا می کند.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، وحید شیخی گفت: تغییر » بند هـ 
« بودجه ریسک بزرگی برای عمران کشور به همراه دارد و این تغییر 
در شرایط تحریم به نفع دولت و مردم نیست. عضو هیئت مدیره 
اتحادیه فراورده های نفتی افزود: با نگاهی به بودجه ۹۷ شاهدیم که 
وزارت نفت متعهد بود 4 میلیون تن ماده اولیه قیر جهت سازمان 
مانده  باقی  قبلی، مقدار  با کسر بدهی  های دولتی تحویل دهد که 
تحویلی فاصله زیادی با تعهد بودجه دارد. وی اضافه کرد: حتی در 
ماه هایی که صادرات قیر کامال متوقف بود، این ماده اولیه به نفت 
تخصیص  عمرانی  های  پروژه  به  اما  شد؛  سوزانده  و  تبدیل  کوره 
داده نشد. حال در الیحه بودجه ۹8 دولت با وجود کسری 4۵000 
نموده بجای  پیشنهاد   ، قیر  میلیاردی و مشکالت صادرات نفت و 
تحویل ماده اولیه قیر وجه نقد جهت خرید قیر پروژه های عمرانی 

بپردازد. 
عضو هیئت مدیره اتحادیه فراورده های نفتی ادامه داد: اگر صادرات 
قیر رونق پیدا کند، قطعا اولویت با صادرات خواهد بود و وعده پول 
نقد تبدیل به قیر برای پروژه های عمرانی کشور نخواهد شد. وی 
گفت: در شرایط تحریم که دولت نیز برای رفع نیازهای کشور به 
تهاتر انواع کاال ها روی آورده دلیل حذف تهاتر VB و نفت خام از 
» بند هـ « الیحه بودجه چه مفهومی جز رفع مسئولیت و گسترش 
نارضایتی عمومی و تعطیلی فعالین این صنعت دارد؟ آیا نمایندگان 
محترم مجلس با این عملکرد وزارت نفت و چشم انداز پیش رو 
را  بودجه ۹8  قیر در الیحه  نقد جهت خرید  پرداخت وجه  وعده 

اجرایی می بینند؟ 
به گفته این مقام مسئول، چرخه ایجاد شده در »بند هـ « بودجه نتیجه 
سال ها زحمت است که بهاء خوراک واحدهای قیرساز با نفت خام 
تهاتر شود و با تالش اتحادیه و همکاری ستاد مبارزه با قاچاق تا 
حد بسیار زیادی فساد در این بخش محدود شده و نتیجه قابل قبولی 
ایجاد گردیده و هرگونه تغییر در روند بند هـ بودجه باعث توقف 
در اجرای پروژه های عمرانی کشور می شود و امروز تک تک ما 
نسبت به 4۵ ایرانی که روزانه در جاده ها جان خود را از دست می 

دهند مسئول هستیم. 
منظور  به  خواهشمندیم  مجلس  نمایندگان  کلیه  از  افزود:  وی 
گسترش زیرساخت های عمرانی و کاهش تلفات جاده ای وزارت 
 ۶0 مبلغ   با  قیر  اولیه  ماده  تن  3میلیون  تحویل  به  متعهد  را  نفت 
هزار میلیارد ریال نگه داشته و تاکید دارد پرداخت ریالی به تنهایی 

هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد. 
اتحادیه  نفتی اضافه کرد:  اتحادیه فراورده های  عضو هیئت مدیره 
صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی تاکید دارد که در 
بار فشارهای  بتوان  به هر نحوی که  این شرایط سخت تحریم ها 
ریالی دولت را کاهش داد، به نفع کشور خواهد بود. پس به نظر 
می رسد بهترین راهکار تداوم مسیری است که تاکنون اجرا و اصالح 

شده است.

کوتاه از انرژی

دومین سکوي فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی پس 
از بارگیری و انتقال به دریا، عصر روز پنج شنبه-2۵ 
بهمن ماه، در موقعیت خود در خلیج فارس نصب 

شد.

به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، 
اقماری  شناور HL۵000 عملیات نصب سکوي 
24A با وزنی معادل 2300 تن را در دریا به پایان 
رسانده و پس از اتمام مراحل نصب سازه هاي پل 

و مشعل با توجه شرایط جوي حداکثر در مدت 
دو هفته ، بهره برداري و تولید گاز از این سکو 
آغاز می شود. این سکو ،براي حمل به میدان گازي 
پارس جنوبي با روش push pull بر روی شناور 
FLB124 بارگیری شده بود. با بهره برداری از این 
سکو، روزانه 14.2 میلیون متر مکعب معادل یک 
دوم یک فاز استاندارد گازی پارس جنوبی به توان 
تولید گاز کشور افزوده می شود. ماه گذشته نیز، 
سکوي اصلي فاز 22 پارس جنوبي با همین میزان 
ظرفیت، به تولید رسیده و گاز آن به پاالیشگاه این 
طرح گازی ارسال شده بود. مجری فازهای 22 تا24 
پارس جنوبی اظهار کرد: سکوي 24A در بخش 
راه اندازي داراي بیشترین مقدار پیشرفت در بین 
سکوهایي است که تاکنون براي نصب در میدان 
فرهاد  است.  شده  منتقل  دریا  به  جنوبي  پارس 
ایزدجو با اشاره به انجام بیش از دو میلیون و۷00 
هزار نفر ساعت کار اجرایی در عملیات ساخت ، 
درباره مشخصات فنی سکوی 24A یادآور شد: در 
این سکو حدود 31 هزار اینچ - قطر عملیات لوله 

کشی، بالغ بر ۹0 کیلومتر کابل کشی برق و ابزار 
دقیق و 30۷۷ متر عملیات تیوبینگ انجام شده است. 
ایزدجو اعالم کرد: کلیه مراحل مهندسی، ساخت 
سوی  از   ،  24A سکوی  اندازي  راه  و  نصب   ،
متخصصان ایرانی انجام شده و بخش عمده ای از 
کاالها و تجهیزات مورد نیاز این سازه از منابع تولید 
کننده داخلی تامین شده است. وي تاکید کرد که 
رعایت موارد ایمنی در مرحله اجرا و راه اندازی در 
بخش کارفرما و پیمانکار حوزه فراساحل در قالب 
دستورالعمل های ایمنی ابالغی از سوی شرکت 
توسعه  ایران، صورت می گیرد. طرح  نفت  ملی 
فازهای 24-22 پارس جنوبی برای تولید ۵۶ میلیون 
تولید  و  میدان مشترک  از  ترش  گاز  متر مکعب 
روزانه ۵0 میلیون متر مکعب گاز متان، 2۹00 تن 
گاز مایع)ال پي جي(، 2۷۵0تن اتان، ۷۵ هزار بشکه 
میعانات گازی و 400 تن گوگرد طراحی شده است. 
این پروژه از سوی کنسرسیومی متشکل از شرکت 
صنعتی دریایی ایران )صدرا( و شرکت پتروسینا آریا 

در حال اجرا است.

دومین سکوی فازهای 22 تا24 پارس جنوبی نصب شد

مفقودی
شماره  با   ۹2 مدل  ایکس  ال  سمند  سواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ   
پالک  NAAC۹1CC۷EF۶484۹۶شماره  شاسی  شماره   124k02۹14۹1موتور
۷۵۵م۵1ایران 82به نام محسن حسنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو 40۵ جی ال ایکس آی مدل 8۵ با شماره پالک 4۶8 ج 43 
ایران۷2با شماره موتور1248۵083421 و شماره شاسی 1323۵023به نام مهدی بابانیا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  رای شماره 13۹۷۶031801800382۷-۹۷/10/1۶هیات موضوع  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
اتحاد  آقای  مهدی  متقاضی  مالکانه بال معارض  ثبت ملک سنگر تصرفات  حوزه 
قاضیانی  فرزند  علی اکبر  بشماره  ملی 2۵8001۷۵۶۹ در ششدانگ  یک باب  خانه  
و محوطه  به مساحت  234/22  متر مربع  با کاربری  مسکونی  مجزی شده  از پالک  
1 فرعی  از  سنگ  1۹  اصلی  واقع  در سوکاچا  بخش  12 گیالن  که برای  آن  
شماره  پالک 41  فرعی  درنظر  گرفته  شده خریداری  از مالکیت  رسمی  محمد 
جواد طالمی  از سند  شماره  ۵113۷-4۹/3/2 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ  انتشار اولین 
آگهی به  مدت دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مراجع قضائی تقدیم 
اعتراض طبق  انقضای مدت مذکور وعدم وصول  بدیهی است در صورت  نمایند 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
رم الف : 6111- رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر -  سید روشن آقا زاده 

تاریخ انتشار نوبت اول : 11/2۷/ ۹۷ تارخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/12/12

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

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

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

دوم  اول/  هیات    13۹۷/10/1   –  13۹۷۶0318008003814 شماره  رای   برابر   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی آقای ابراهیم مرادی فرزند محمد علی  بشماره  شناسنامه 48۶8 صادره از 
تهران  در ششدانگ  یک قطعه  زمین مشتمل  بر بنای  احداثی  به مساحت  ۵30/۶0  
متر مربع  به شماره پالک ۶38  فرعی  قسمتی  از پالک  ۶  فرعی  از سنگ  83  اصلی  
واقع در حسین آباد  بخش 2۹  گیالن  خریداری  از مالک رسمی محرز گردیده  است 
. لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  روز  آگهی  می 
شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  
تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  
در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  

مالکیت  صادر خواهد شد.
1071- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/11/13 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/11/2۷

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای سید جعفر ظهیری فرزند سید بزرگ         بشرح درخواستی که به شماره 
۹21/۹۷/ش1 ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حلیمه پور عینی فرزند استاد جعفربه شماره شناسنامه     
۹3صادره از    تنکابن    در  تاریخ3/1/ ۹۶دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-سید جالل ظهیری فرزند متوفی
2-سید جواد ظهیری فرزند متوفی
3-سید جعفر ظهیری فرزند متوفی
4-سیده حوا ظهیری فرزند متوفی

۵-سیده صدیقه ظهیری فرزند متوفی
۶-سیده هما ظهیری فرزند متوفی

۷-سیده طوبی  ظهیری فرزند متوفی
8-سیده طاهره ظهیری فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

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

دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاهدرخواست 
رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالکفرعی از ۵4اصلی سرخیدر واقع در بخش 
13کرمانشاه معروف بهقریه سرخیدر که از آقایان ابراهیم و عزیز مرادی و غیره وراث 
نیز تحت کالسه  پرونده  و  نموده  مالکیت  مرادی خریداری و درخواست سند  فرج 
۹۷–48تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر 
رأی شماره 13۹۷۶031۶00۷0010۵0  مورخ  8 /  10 / ۹۷حکم بصدور سند مالکیت 
یک باب ساختمان و محوطه محصور وصل به آن به مساحت 2000  متر مربع به نام اداره 
مذکور صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور وراث فرج مرادیمی باشد لذا 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام اداره کل هواشناسی استان کرمانشاهصادر 

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

تاریخ انتشار اول10 /  11/   13۹۷  تاریخ انتشار دوم  2۷/  11/  13۹۷

آگهی ابالغ اجرائیه
 به آقای فریدون اسدی درخصوص پرونده اجرائی کالسه۹۷000۵۵

فرزند رجب بشماره ملی۶۶1۹۵0۶۷۹8متولد فریدون اسدی  آقای  به  بدین وسیله 
1343/12/1۵شناسنامه شماره 3۷۶صادره ازهندیجان ساکن ماهشهر ابالغ می شود 
که بانک ملت شعبه امام خمینی  ماهشهربه استناد سندرهنی شماره 242۵۷۶مورخ 
۹4/11/8تنظیمی دفتر۶3ماهشهرجهت وصول مبلغ یک میلیاردو پانصدو سه میلیون 
ریال بابت اصل طلب ریال ومبلغ هفتصدونود یک میلیون ریال خسارت تاخیرتادیه و 
از تاریخ۹۷/2/10روزانه مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزارریال بابت خسارت 
تاخیرروزانه بمبلغ فوق تا روزتسویه کامل بدهی ویاروزمزایده افزوده میشود طبق 
مقررات علیه شما اجرائیه صادرنموده و پرونده اجرائی به کالسه۹۷000۵۵در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ۹۷/3/۷ مامور،محل اقامت شما بشرح متن 
سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای 
بستانکار پس از ارزیابی ازطریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار 

و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.شماره م الف:1۶/۹۵3
فرزاد احمدی-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندر ماهشهر

آگهی مزایده 
اول پرونده 960136

درروزشنبه13۹۷/12/11از  الذکر  فوق  پرونده  شماره  مزایده  آگهی  موجب  به 
ساعت10صبح الی 11صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
رامهرمز شامل افراد غیر منقول یک باب خانه قدیمی و گچی به شماره ثبت 18۶ 
به  رامهرمزبه مساحت حدودا ۵13مترمربع  در بخش یک  وشماره پالک ۵۵4واقع 
امالک رحمانی که طبق  بنگاه  بن بست جنب  آزادی کوچه  میدان  رامهرمز  نشانی 
نظربه کارشناسی به ارزش هفت میلیاردو یکصدوهشتادو دومیلیون ریال تعیین گردیده 
مورد  13۹۷/12/10اززمین  13۹۷/12/۵لغایت  تاریخ  از  توانند  می  است.متقاضیان 
مزایده بازدیدوقیمت پیشنهادی خودرا که حتما بایداز قیمت پایه بیشترباشد مشخص 
ودرروزبرگزاری مزایده دردفتراجرای احکام مدنی دادگستری رامهرمز اعالم نمایند 
برابر ماده12۹قانون اجرای احکام مدنی در روز مزایده 10درصداز قیمت پیشنهادی 
از برنده مزایده اخذ وبه حساب سپرده دادگستری رامهرمز واریزمی گردد ومهلت 
پرداخت الباقی مبلغ پیشنهادی حداکثر یک ماه می باشد ودر صورتیکه برنده درموعد 
مقرربقیه بهای قیمت موضوع مزایده را نپردازد سپرده او پس ازکسرهزینه مزایده به 

نفع دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد.شماره م الف:1۶/۶۷3 
 محمد حسین باب الهی-دادورز شعبه اول اجرای احکام 

مدنی دادگستری شهرستان رامهرمز

آگهی برگ اجرائیه
پدر:چاسب،شغل:- سکینه،نام  خانوادگی:بنی  له:نام:عماد،نام  محکوم  مشخصات 
،نشانی محل اقامت:خرمشهر-کوی نخل روبروی بوتان گاز فرعی دوم سمت چپ 
–مشخصات محکوم علیه:نام:مراد،نام خانوادگی:صادقی،نام پدر:-،شغل:-،نشانی محل 
شماره21مورخ۹۷/1/28قاضی  دادنامه  موجب  به:به  المکان-محکوم  اقامت:مجهول 
شورای حل اختالف شعبه اول مجتمع شورا خرمشهر محکوم علیه مراد صادقی محکوم 
به انتقال سند قطعی خودرو درحق محکوم له عماد بنی سکینه   شماره221ج۵۵-
ایران34اصل خواسته یک دستگاه پراید و مبلغ ۶3۷/۵00ریال هزینه دادرسی وکلیه 
خسارت دادرسی از زمان تقدیم دادخواست۹۶/۹/2۶ لغایت اجرای حکم از طریق 
اجرای احکام محاسبه و اخذ خواهد شد به استنادماده2۹قانون شوراهای حل اختالف 
موقع  به  را  آن  روزمفاد  ده  اجراییه ظرف  ابالغ  از  است پس  مکلف  علیه  محکوم 
انجام تعهد و مفاد رای بدهد  به ویا  برای پرداخت محکوم  اجرا بگذاردویاترتیبی 
درغیراینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام 

شورای حل اختالف صورت می پذیرد. 
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان خرمشهر

آگهی مزایده
 اول پرونده 970305

به موجب آگهی مزایده شماره پرونده فوق الذکر درروز شنبه13۹۷/12/11ازساعت۹صبح 
رامهرمز شامل  دادگستری شهرستان  مدنی  احکام  اجرای  دفتر  درمحل  الی10صبح 
اموال غیرمنقول یک باب خانه قدیمی گچی به شماره ثبت 18۶وشماره پالک۵۵4واقع 
دربخش یک رامهرمز به مساحت حدودا ۵13مترمربع به نشانی رامهرمز میدان آزادی 
کوچه بن بست جنب بنگاه امالک رحمانی که طبق نظریه کارشناسی به ارزش هفت 
میلیاردویکصدو هشتادو دومیلیون ریال تعیین گردیده است.متقاضیان می توانندازتاریخ 
13۹۷/12/۵لغایت13۹۷/12/10اززمین موردمزایده بازدید وقیمت پیشنهادی خودراکه 
حتما بایدازقیمت پایه بیشترباشد مشخص ودرروز برگزاری مزایده دردفتر اجرای 
احکام مدنی دادگستری رامهرمز اعالم نمایند برابرماده12۹قانون اجرای احکام مدنی 
در روز مزایده 10درصدازقیمت پیشنهادی از برنده مزایده اخذ وبه حساب سپرده 
الباقی مبلغ پیشنهادی حداکثر  دادگستری رامهرمز واریز می گرددومهلت پرداخت 
یک ماه می باشد ودر صورتیکه برنده درموعد مقرربقیه بهای قیمت موضوع مزایده 
را نپردازد سپرده او پس ازکسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید می 

گردد.شماره م الف:12/۶۷2
محمدحسین باب الهی-دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رامهرمز

آگهی ابالغ
 افراز قسمتی از اعیانی پالک 11۵0/10دربخش یک رامهرمز

پالک  مشاعی  مالک  راستین  محمدامین  مورخه13۹۷/11/3آقای  برابردرخواست 
11۵0/10واقع در بخش یک رامهرمز که سند مالکیت مشاعی10سهم مشاع از1۶سهم 
مشاع ازپنج دانگ مشاع از اعیانی ششدانگ به نامش صادروتسلیم شده است مبنی 
برافرازسهمی وی که تبدیل به یک باب خانه شده است وارده به شماره 14۹1۹براساس 
قانون افرازوفروش امالک مشاع مصوب آذرماه 13۵۷و حسب اعالم متقاضی به دلیل 
عدم دسترسی به مالک مشاعی پالک 11۵0/10طبق مفادقانون مزبور بدینوسیله به 
دیگرمالک مشاعی پالک مرقوم یا ورثه قانونی یا وکیل رسمی یا قیم احتمالی آنها 
درپالک یادشده ابالغ میگردد که عملیات افرازدرتاریخ 13۹۷/12/11ازساعت۹صبح 
تاساعت11انجام میگردد حضوربه هم رسانید.بدیهی است عدم حضورمالک مشاعی 
مانع ازانجام عملیات افرازنخواهدشدودرصورت اعتراض به عملیات افرازی مالکین 
درروزنامه  منتشره  افرازمشاع  نظریه  ازابالغ  روزپس  ده  ظرف  توانند  می  مشاعی 
کثیراالنتشار مراتب اعتراض خودرا به مقامات محترم قضایی جهت رسیدگی اعالم 

نمایند.شماره م الف:12/۶۷4-تاریخ انتشار:13۹۷/11/2۷
بهمن باغدار-کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد ابراهیم خدابخشی پاریجان فرزند بخشعلی به شرح دادخواستی به کالسه 
۹۷11۵3از این شورا درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سیده صغری میر رمضانی عالی زمین فرزند سید آقا محمد به شماره 
شناسنامه 14۹ صادره از بابل در تاریخ 13۹۶/۵/30 اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

بابلسر فوت نموده  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-محمد ابراهیم خدابخشی پاریجان فرزند بخشعلی به کدملی 4۹8۹234۶۹3 متولد 

132۹/۶/1نسبت پسر متوفی
2-محمد اسماعیل خدابخشی بند پی فرزند بخشعلی به کدملی 20۶443280۹ متولد 

1322/2/3نسبت پسر متوفی
متولد   4۹8۹444۹۶۵ کدملی  به  بخشعلی  فرزند  پاریجان  خدابخشی  3-محمود 

134۵/8/12نسبت پسر متوفی
متولد   4۹8۹4۹3321 کدملی  به  بخشعلی  فرزند  پاریجان  خدابخشی  4-عبداله 

134۹/1/۶نسبت پسر متوفی 
متولد   4۹8۹41811۵ کدملی  به  بخشعلی  فرزند  پاریجان  خدابخشی  ۵-سکینه 

1343/1/3نسبت دختر متوفی
متولد   4۹8۹383۹۶۶ کدملی  به  بخشعلی  فرزند  پاریجان  خدابخشی  ۶-صدیقه 

1340/1/20نسبت دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 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 یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابلسر

آگهی حصروراثت
بانوطیبه نصرتیان نام پدرحسین بشناسنامه 40صادره ازدزفول درخواستی بخواسته 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم محسن بشیری 
خود  دائمی  ۹۷/10/2دراهوازاقامتگاه  اهوازدرتاریخ  ۷01صادره  بشناسنامه  دزفولی 
متوفی(2- الذکر)زوجه  فوق  مشخصات  با  متقاضی   -1 عبارتنداز  اش  ورثه  فوت 
راضیه بشیری دزفولی بشناسنامه 1۷۵4430۶۹4صادره اهواز3-مریم بشیری دزفولی 
از  2۶24صادره  بشناسنامه  دزفولی  بشیری  اهواز4-مرضیه  2۷1۹صادره  بشناسنامه 
اهواز۵- سارا بشیری دزفولی بشناسنامه 3۵84صادره ازاهواز)فرزندان اناث متوفی(
والغیر دادخواست حقوقی به شرح کالسه 11/۹۷-۹۷080۵می باشد. اینک باانجام 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
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 شماره 2اهواز

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا طالب پور کردی فرزند اصغر به شرح دادخواستی به کالسه ۹۷11۵4از 
این شورا درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان اصغر طالب پور کردی فرزند ابوطالب به شماره شناسنامه 4۹88۶۵۷۵0۷ 
صادره از بابلسر در تاریخ 13۹4/۶/28 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابلسر فوت 

نموده  ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
متولد   4۹800233۵۵ کدملی  به  اصغر  فرزند  کردی  پور  طالب  1-علیرضا 

13۶۹/۶/4نسبت پسر متوفی
متولد   4۹8۹۷۶2118 کدملی  به  اصغر  فرزند  کردی  پور  طالب  اکبر  2-علی 

13۶3/10/2نسبت پسر متوفی 
3-زینب خاتون طالب پور کردی فرزند علی گدا به کدملی 4۹8۹3۹۵۵۹1 متولد 

1341/۵/1۶نسبت  همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 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 یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابلسر

۳ هزار روستا امسال از نعمت گاز بهره مند شدند 
معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به اینکه گازرسانی به روستاها 
بسیار دشوار است، اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون 3 هزار روستا از 

نعمت گاز بهره مند شده اند.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظر تربتی، 
روز پنجشنبه- 25 بهمن ماه در آیین افتتاح رسمی 25 پروژه گازرسانی 
فریدون حسنوند-  با حضور  که  استان خوزستان  به ۱74روستای 
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم شهر 
اندیمشک در مجلس، پیمان جهانگیری- فرماندار اندیمشک، عبداهلل 
ابول پور- مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان به صورت ویدئو 
کنفرانس در فرمانداری اندیمشک برگزار شد، با تبریک چهل سالگی 
پیروزی انقالب اسالمی اظهار کرد: آغاز گازرسانی در ایران با تأسیس 
پاالیشگاه بیدبلند در استان خوزستان بود که گاز فرآورش شده در آن 
از سوی یک خط تنها به اتحاد جماهیر شوروی سابق می رفت و در این 
مسیر فقط به 8 شهر کشور گازرسانی شده بود. وی افزود: این درحالی 
است که امروز در یک مرحله توان گازرسانی به ۱74 روستا را داریم 
و تعداد روستاهای گازدار کشور هم اکنون 27 هزار روستاست. معاون 
وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه پس از پیروزی انقالب سیاست 
کشور بر این قرار گرفت که از نفت به عنوان کاالی صادراتی استفاده 
شود، گفت: بر این اساس گاز به عنوان جایگزینی مناسب برای نفت 
مورد استفاده قرار گرفت. وی ادامه داد: اکنون ما در شرایطی قرار 
داریم که روزانه 800 میلیون متر مکعب گاز تولید می کنیم که این 
رقم معادل 5 میلیون بشکه نفت است و این موضوع نشان می دهد 
جایگاه گاز در کشور بسیار ویژه است و در واقع اگر گاز نبود نفتی هم 
برای صادرات وجود نداشت. تربتی با تشکر از پشتیبانی مجلس شورای 

اسالمی به ویژه اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی برای 
توسعه گازرسانی روستایی و شهری، تصریح کرد: مهمتر از پشتیبانی 
اعضای کمسیون انرژی، تصویب قانون بند »ق« تبصره 2 بودجه سال 
93 از سوی مجلس شورای اسالمی بود که به جرأت می توان آن را 
مترقی ترین قانون در بخش زیرساخت های کشور نامید. وی اظهار کرد: 
این قانون بعدها به تصویب قانون رفع موانع تولید منجر شد که این 
قانون عمال منابع مالی پروژه های گازرسانی را از محل صرفه جویی 
محصوالت جایگزین شده تأمین می کرد. معاون وزیر نفت در امور گاز 
گفت: این موضوع بدین معنا نیست که وقتی به نقطه ای گازرسانی 
می شود، سوخت های گران تر مانند گازوئیل، نفت سفید و.... می توانند 
صادر شوند و هزینه دیگر پروژه های گازرسانی را تأمین کنند و این 
مهمترین و مترقی ترین قانون در توسعه گازرسانی از گذشته تاکنون 
است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران توسعه فازهای پارس جنوبی را 
اتفاق مهم دیگری در این زمینه خواند و گفت: با تالش همکارانمان در 
صنعت نفت امروز دیگر در زمستان هیچ مشکلی به لحاظ افت فشار 
یا قطعی گاز نداریم، این در حالی است که همزمان صادرات گاز به 
کشورهای همسایه نیز انجام می شود. وی با اشاره به اینکه گازرسانی 
به روستاها بسیار دشوار است، اظهار کرد: امروز گازرسانی به ۱74روستا 
افتتاح شد و به بهره برداری رسید و بر همین اساس از ابتدای امسال 
تاکنون 3 هزار روستا از نعمت گاز بهره مند شده اند و این آمار برای 
نخستین بار است که در صنعت گاز رخ داده است. تربتی با بیان اینکه 
امیدواریم گازرسانی به روستاها سال آینده هم برهمین روال به خوبی 
انجام شود، افزود: بنابراین طی دو تا سه سال آینده کل روستاهای 

کشور گازرسانی شده اند.

پای میعانات گازی به 
بورس انرژی باز شد

روز  انرژی،  بورس  فیزیکی  بازار  بین الملل  رینگ 
چهارشنبه میزبان عرضه یک میلیون بشکه میعانات 

گازی بود.
روز  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
 402 حالل  کاالهای  بهمن ماه،   24 چهارشنبه- 
پاالیش نفت بندرعباس، حالل 404، بلندینگ نفتا 
حالل 4۱0، نفتای سنگین تصفیه نشده پاالیش نفت 
شیراز، پنتان پالس پتروشیمی پارس، میعانات گازی 
پاالیش گاز ایالم، هیدروکربن پاالیش نفت کرمانشاه 
و نفتای سبک پاالیش نفت تهران، در رینگ داخلی 
و حالل 503 پاالیش نفت کرمانشاه و میعانات گازی 
مجتمع گاز پارس جنوبی نیز، در رینگ بین الملل بازار 
فیزیکی عرضه شدند. روز سه شنبه- 23 بهمن ماه 
نیز کاالهای برش سنگین، بوتان، پروپان، هگزان و 
گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام خمینی)ره(، 
حالل 400، حالل 402، حالل 406، حالل 502، 
حالل 503، حالل 4۱0 و آیزوریسایکل پاالیش نفت 
اصفهان، متانول پتروشیمی شیراز و زاگرس و برش 
سنگین پتروشیمی جم و امیرکبیر در رینگ داخلی 
بازار فیزیکی عرضه شدند. در این روز بیش از ۱2، 
5۱۱ تن فرآورده هیدروکربوری به ارزش بیش از 
387 میلیارد و ۱09 میلیون ریال در بازار فیزیکی 

بورس انرژی ایران معامله شد.
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جزئیات تسهیالت بانک مرکزی برای 
صادرکنندگان

بانک مرکزی در دستورالعمل جدید خود تسهیالتی را برای صادرکنندگانی که 
ارز بیشتری را وارد چرخه اقتصاد کرده اند، در نظر گرفته است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بانک مرکزی در روزهای گذشته شرایط جدیدی 
را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان در نظر گرفته که بر اساس 
آن، صادرکنندگانی که ارز بیشتری را به چرخه اقتصاد بازگردانند، بیشتر می توانند 
از مزایایی که توسط بانک مرکزی در نظر گرفته شده استفاده کنند.از سوی دیگر، 
مقامات بانک مرکزی پیش بینی کرده اند که با اجرای این دستورالعمل جدید، 1.۷ 
میلیارد دالر ارز به چرخه اقتصاد کشور بازخواهد گشت.بر اساس بخش نامه 
جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان به چهار دسته مختلف تقسیم بندی شده اند که 
بر اساس آن، صادرکنندگان با عملکرد بازگشت ارز بیش از ۶0 درصد، بین 30 
تا ۶0 درصد منوط به تفاهم با بانک مرکزی، کمتر از 40 درصد و صادرکنندگان 
بدون بازگشت ارز حاصل از صادرات تقسیم بندی شده اند.بر اساس تصمیم 
جدید بانک مرکزی، دسته نخست یعنی صادرکنندگانی که بیش از ۶0 درصد 
از ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد بازگردانده اند، در صورت 
صادرات زیر یک میلیون دالر می توانند ارز خود را به صورت حواله یا نقدی 
به صرافی ها بفروشند یا از آن برای واردات خود یا غیر استفاده کنند.این افراد 
در صورت صادرات بین یک تا سه میلیون دالر می توانند تا سقف 1.۵ میلیون 
دالر را به صورت نقد یا حواله در صرافی ها بفروشند، 40 درصد از ارز خود 
را وارد سامانه نیما کرده و مابقی آن را برای صادرات خود یا غیر استفاده کنند.

صادرات سه تا 10 میلیون دالر توسط این صادرکنندگان می تواند منجر به فروش 
دو میلیون دالر ارز در صرافی ها و وارد کردن 40 درصد آن در سامانه نیما شود 
و صادرکننده می تواند از مابقی آن برای واردات در مقابل صادرات خود یا غیر 
استفاده کند.صادرکنندگانی که بیش از 10 میلیون دالر صادرات داشته باشند، نیز 
می توانند تا سقف چهار میلیون دالر را در صرافی ها بفروشند و ضمن واردکردن 
۷0 درصد ارز صادراتی خود به سامانه نیما، مابقی آن را برای واردات در مقابل 
صادرات خود یا غیر استفاده کنند.صادرکنندگانی که منوط به تفاهم با بانک 
مرکزی بین 30 تا ۶0 درصد از ارز خود را به چرخه اقتصاد بازگردانده اند، همه 
موارد را نسبت به صادرکنندگان قبلی دارند، با این تفاوت که در صادرات بین 
یک تا سه میلیون دالر باید 4۵ درصد ارز خود را به نیما بیاورند، برای صادرات 
سه تا 10 میلیون دالر تنها می توانند 1.۵ میلیون دالر خود را در صرافی بفروشند 
و ۵۵ درصد از آن را باید به نیما بیاورند و برای صادرات باالی 10 میلیون دالر 
می توانند تا دو میلیون دالر را در صرافی فروخته و باید 80 درصد از ارز حاصل 
از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند.این صادرکنندگان که ارز خود را 
به چرخه اقتصاد وارد کرده اند، اما عملکرد آن ها کمتر از 40 درصد بوده است، 
بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی مانند دستورالعمل قبلی عمل می کنند که 
تا کمتر از یک میلیون دالر می توانند ارز خود را در صرافی بفروشند و باید در 
صورت صادرات بین یک تا سه میلیون دالر ۵0 درصد، سه تا 10 میلیون دالر 
۷0 درصد و بیش از 10 میلیون دالر ۹0 درصد از ارز خود را به سامانه نیما 
بیاورند.این صادرکنندگان در هر شرایطی تنها امکان فروش یک میلیون دالر از 
ارز صادراتی خود را در صرافی خواهند داشت. در عین حال این گروه می توانند 
از ارز خود برای واردات در مقابل صادرات خود یا غیر نیز استفاده کنند.بانک 
مرکزی تاکید کرده است که این دسته از صادرکنندگان در حداقل زمان ممکن از 
سوی بانک مرکزی به مراجع قضائی معرفی می شوند.بانک مرکزی پیش از این 
نیز اعالم کرده بود که برخی از صادرکنندگان هیچ گونه پاسخی به پیگیری های 
بانک مرکزی نداده اند که لیست این صادرکنندگان تهیه شده و به زودی به 
مقامات قضائی ارائه می شود.بانک مرکزی تالش کرده تا با این بخش نامه جدید، 
شرایط را برای صادرکنندگانی که ارز خود را وارد چرخه اقتصاد کرده اند، تسهیل 
کند. البته بانک مرکزی اعتبار این مصوبه را تا پایان سال جاری عنوان کرده و تاکید 
کرده که تمامی مفاد سایر مصوبات به قوت خود باقی است.این بانک همچنین 
تاکید کرده که صادرکنندگان گروه نخست، در صورت نیاز به تخصیصی و تأمین 

ارز در اولویت بانک مرکزی قرار خواهند داشت.

واکنش سازمان ثبت اسناد در ارتباط با سامانه 
مالیات برخانه های خالی

 رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در خصوص ادعای عدم همکاری 
با وزارت راه برای راه اندازی سامانه امالک و اسکان، گفت: طبق قانون عمل 

می کنیم و به نیات یا خواست اشخاص کاری نداریم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، احمد تویسرکانی در پاسخ به این سوال که 
وزارت راه و شهرسازی مدعی است که سازمان ثبت اسناد همکاری الزم را 
با سازمان ملی زمین و مسکن برای راه اندازی سامانه امالک و اسکان کشور 
برای تهیه مالیات بر خانه های خالی را ندارد، علت این عدم همکاری چیست؟ 
گفت: ما به وظایف قانونی تعریف شده طبق قانون عمل می کنیم و به نیات یا 

خواست اشخاص کاری نداریم.
معاون رییس قوه قضاییه گفت: طبیعتاً آنچه وظیفه قانونی باشد را پیش می 

گیریم وخواسته دقیق وزارت راه را نمی دانم.

نگاه روز

 ورود تعدادی هواپیمای جدید
 به کشور 

وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال خرید تعدادی 
هواپیما هستیم که هواپیماهای خوبی هستند و وارد 

آسمان کشور می شوند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد اسالمی در 
مورد راه حل رفع مشکالت و برخی رانت هایی 
که در توزیع قیر ایجاد شده، اظهار داشت: ما باید 
اجازه دهیم توزیع قیر به حالت عادی برگردد؛ این 
همه مصالح ساختمانی داریم قیر هم یکی از آنها؛ 
همانگونه که بقیه مصالح تأمین می شود، قیر را هم 
تأمین کنند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا با 
خارج شدن قیر از بورس کاال موافق هستید؟ گفت: 
من وارد این موضوع نمی شوم. بحث من این است 
که اجازه بدهیم توزیع قیر عادی شود. به این صورت 
که مستقیما از پاالیشگاه خریداری کرده و به مصرف 
برسانند. ما وضع موجود را نمی پسندیم.وزیر راه 
و شهرسازی درباره موضوع افتتاح کانال مالی ویژه 
حمل و نقل هوایی برای خرید هواپیما که چندی 
پیش از سوی مدیرعامل ایران ایر اعالم شد، تصریح 
کرد: در حال خرید و ابتیاع تعدادی هواپیما هستیم. 
وی در پاسخ به پرسشی که آیا هواپیماهای در حال 
ورود به کشور، دست دوم هستند؟ گفت: نو و دست 

دوم ندارد؛ هواپیماهای خیلی خوبی هستند.

وزیر صنعت:
کاری جز رفع نیاز صنایع 

نخواهیم داشت

 رحمانی با بیان این که من با مشکالت مربوط به 
حوزه صنایع زندگی می کنم، گفت: تا زمانی که به 
عنوان وزیر صنایع مسئولیت دارم، هیچ کاری جز 

رفع نیاز صنایع نخواهم داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رضا رحمانی در 
جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد که 
با حضور فعاالن اقتصادی برگزار شد، با بیان این که 
مسئوالن و دست اندرکاران از وقت به بهترین شکل 
ممکن استفاده کنند، اظهار کرد: مسئوالن استانی باید 
دغدغه های  و  مشکالت  اطالعاتی،  بانک  تهیه  با 
مربوط به صنایع را احصا و نسبت به رفع بیش از 
پیش آنها با کمک مسئوالن وزارت صنایع اقدام کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به 
این ما باید باور کنیم که ایران مورد تهاجم اقتصادی 
است، گفت: متأسفانه به دلیل حساسیت شرایط ما 
نمی توانیم بسیاری از اقدامات در دستور کار خود 
را اعالم کنیم.وی پیروزی انقالب اسالمی ایران در 
جنگ اقتصادی را تنها هدف وزارت صنایع دانست و 
بیان کرد: وزارت صنایع با تأسی از بیانات مقام معظم 
رهبری حفظ شرایط موجود تولید، اولویت جدی 
وزارت صنایع است.این مسئول در بخش دیگری 
از سخنان خود با اشاره به ضرورت همکاری بیش 
از پیش نظام بانکی از واحدهای صنعتی و تولیدی، 
تصریح کرد: مسئول شعب بانک های عامل باید با 
تمام قوا و توان از واحدهایی که در حال تولید هستند 
حمایت کنند.وزیر صنایع با بیان این که در شرایط 
کنونی انتظار ما از واحدهای نساجی بیشتر است، 
گفت: در حال حاضر واردات 1300 قلم کاال که 
عمدتاً پوشاک و لوازم خانگی هستند در کشور انجام 
شده است.رحمانی بزرگترین سرمایه استان یزد را 
نمایندگان پیگیر دانست و بیان کرد: دو مرحله معادن 
به استان یزد تفویض شده است.وی با بیان این که 
در وزارت صنایع سه واحد صنعت، معدن و تجارت 
فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: ستاد تسهیل وزارت 

صنابع به استان یزد تفویض شده است.

خبر

وزارت  مشاغل  پایداری  از  حمایت  کل  مدیر 
کار، با اشاره به فعالیت 13۵2 بنگاه مشکل دار 
با  در کشور بر اساس آمار ۹ ماه امسال، گفت: 
حمایت موثر از 13۵۷ بنگاه اقتصادی از ریزش 

304 هزار شغل جلوگیری شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، کریم یاوری با اشاره 
وضعیت  اطالعات  و  گزارشات  بروزرسانی  به 
در  داشت:  اظهار  اقتصادی  های  بنگاه  فعالیت 
سال ۹۶ بنگاه های اقتصادی از محل رونق تولید 
برای تثبیت اشتغال و بهینه کردن خطوط تولید 
میلیارد  از 18 هزار  بیش  فعالیت حدود  ادامه  و 
در  افزود:  کردند.وی  دریافت  تسهیالت  تومان 
واحدهای  برای  تولید  رونق  طرح  نیز   ۹۷ سال 
صنعتی و معدنی کوچک و متوسط در حال اجرا 
است؛ همچنین بنگاه هایی که نیاز به بازسازی و 
نوسازی داشته و طرح های نیمه تمام با پیشرفت 
فیزیکی ۶0 درصد به باال دارند، مشمول دریافت 

تسهیالت می شوند که در سال ۹۷ تاکنون 1820 
میلیارد تومان از محل اجرای طرح رونق تولید 
به بنگاه های اقتصادی پرداخت شده است.مدیر 
بیکاری  بیمه  پایداری مشاغل و  از  کل حمایت 
وزارت کار، با بیان اینکه در راستای صیانت از 
نیروی کار، پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی 
بنگاه ها در ۹ ماهه سال جاری با حمایت موثر 
از 13۵۷ بنگاه، موجبات تثبیت حدود 304 هزار 
شغل فراهم آمد، از فعالیت 13۵2 بنگاه مشکل 
دار در کشور خبرداد و گفت: مسائل مربوط به 
پیگیری می  با جدیت رصد و  این  واحدها را 
کنیم و در جهت رفع مشکالت آنها برای پایداری 
تولید از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.یاوری تاکید 
کرد: استانداران به عنوان رئیس کارگروه تسهیل و 
رفع موانع تولید به همراه کلیه اعضای کارگروه 
روز  که هر  کنند  ریزی  برنامه  ای  گونه  به  باید 
یک بنگاه مشکل دار و یا بحرانی را مورد بازدید 

مدیران،  یا همفکری  بنگاه  از محل  و  داده  قرار 
کارفرمایان و سهامداران کارگران مشکالت آنها 
را بررسی و حل و فصل کنند.این مقام مسئول 
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تاکید 
کنونی،  شرایط  در  و  حاضر  حال  در  اینکه  بر 
کارگران، کارفرمایان، سهامداران، سرمایه گذاران 
و مدیران بنگاه های اقتصادی در خط مقدم کار 
و تولید هستند، گفت: هم اکنون کارگران به رغم 
مضائق مالی و دستمزدهای حداقلی با تمام توان 
در پایداری تولید و حفظ حیات اقتصادی بنگاه 
ها دوش به دوش کارفرمایان در رفع مشکالت 
نیروی  از  دارند.یاوری، صیانت  اهتمام  ها  بنگاه 
گذاران،  سرمایه  کارآفرینان،  کارفرمایان،  کار، 
حفظ حیات بنگاه های اقتصادی، پایداری تولید و 
تثبیت اشتغال و رسیدگی به مشکالت بنگاه های 
اقتصادی را ضروری دانست و گفت: کارفرمایان، 
کارآفرینان و سرمایه گذارانی که بخواهند هر گونه 

تغییر یا بازسازی خط تولید و جابجایی کارگاه و 
ماشین آالت به منظور کاهش وابستگی و بهینه 
دهند،  قرار  خود  کار  دستور  در  را  تولید  کردن 
کارگران آنها در طول مدت زمان اصالح ساختار 
اقتصادی با مصوبه شورای عالی کار تحت پوشش 

بیمه بیکاری قرار می گیرند.
بیمه  و  مشاغل  پایداری  از  حمایت  کل  مدیر 
مشکالت  اینکه  بیان  با  کار  وزارت  بیکاری 
بنگاه های اقتصادی فقط نقدینگی نیست افزود: 
بخشی از مشکالت این واحدها به مسائل درون 
کارگاهی مانند باال بودن هزینه های تولید، انباشت 
ساختار،  اصالح  به  نیاز  تولیدی،  محصوالت 
مدیریت  سوء  بعضا  و  سهامداران  بین  اختالف 
برمی گردد؛ ضمن اینکه بخشی از مشکالت ناشی 
از مسائل برون کارگاهی مانند رکود در صنعت، 
تحریم، واردات بی رویه، قاچاق کاال و مطالبات 

از سایر سازمان ها و دستگاه ها است.

مفقودی
موتور3181043  با شماره  مدل 88  آی  ایکس  تی  پراید جی  برگ سبز سواری    
شماره شاسی S14122883۶1۶۷۵شماره پالک13۹ج38 ایران ۷2  به نام سید اسحاق 

 بابلموسویان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد شد

مفقودی
موتور 80۵30۶و  با شماره  مدل 8۹  تن   NPK۷0L۶ تیپ ایسوزو  کمپانی  سند   
شماره شاسی NAG08۹NPRF23۷۵۶با شماره شهربانی 414ع2۵ایران ۷2 مفقود 

گردیده و  از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
برگ سبز سواری پراید جی ال ایکس ای مدل 8۶ با شماره پالک 838م۷۷ ایران 
82با شماره موتور 224۷1۹3با شماره شاسی s141228۶418223بنام اردشیر زارع 

جلودار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مفقودی
ایران21      شهربانی    شماره  آبکار  نسیم  بنام  مدل13۹0  پراید  خودرو  سبز  برگ 
۹41ه31 شماره موتور42040۵۵8 شماره شاسیS34122۹0۹۶440۶ مفقود گردید 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
لرستان – نورآباد 

 مفقودی 
سند کمپانی سواری هاچ بک لیفان مدل ۹3 با شماره پالک۹۶3ج۹۷ایران 82 شماره 
موتورLFB4۷۹Q140۵0۵۹1۷ شماره شاسی NAKSG4310EB1200۵0به نام 

عباس قاسمیان ملکشاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو پراید مدل13۹1 بنام امین باوی شماره شهربانی ایران14    2۵۵ق۷3 
شماره موتور4۷۵4۹1۶ شماره شاسیS14122۹11۶۷۵10 مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
لرستان – نورآباد 

مفقودی 
برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس مدل 83 با شماره پالک ۹۵4ص۷۹ ایران 82 
شماره موتور00۵4۶324 شماره شاسی S1412282100۹۶۷به نام عزیز اله رمضانی 

شاه عبداهلل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند کمپانی خوردو سواری پژو روآ  مدل 138۹ تیپ ROA1۷00CC به شماره 
شاسی  شماره  به  و   1188۹0023۵1 موتور  شماره  به  188م21   ایران   3۷ پالک  

NAAB41PM3AH2۶۷321 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

اگهی مفقودی
جواز حمل سالح شکاری دو لول چیفسان ترکیه به شماره سالح 1۷۷۷۹8 متعلق به 
اینجانب زهرا قاسمعلی فرزند قربان به شماره ملی 21۷022۷۷1۷ مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

آگهی مفقودی
شماره  و   14۷۹001۶081 موتور  شماره  به   LX سمند  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شاسی NAACJ1JCXBF28۹8۵۹ و شماره پالک ایران 1۶-۵38ص12 مفقود 

و فاقد اعتبار است.
بهشهر

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای  رسول جوشانی فرزند حسینعلی بشرح درخواستی که به شماره ۹2۵/۹۷/ش1 
و چنین  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  ،این شورا 
توضیح داده که شادروان  حسینعلی جوشانی فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه  
۹1    صادره از    تنکابن    در  تاریخ11/۵/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    
تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 

1-رامین جوشانی فرزند متوفی
2-رسول جوشانی فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای  ابراهیم سبزیان فرزند ابوالقاسم  بشرح درخواستی که به شماره ۹22/۹۷/ش1 
و چنین  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  ،این شورا 
توضیح داده که شادروان   ابوالقاسم سبزیان فرزند آقاجان  به شماره شناسنامه  2  
صادره از    تنکابن    در  تاریخ۶/۷/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1- اسماعیل سبزیان فرزند متوفی

2-ابراهیم سبزیان فرزند متوفی
3-اله یار سبزیان فرزند متوفی

4-فرخنده سبزیان فرزند متوفی
۵-فریبا سبزیان فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   اول شورای حل اختالف شهید بهشتی تنکابن

آگهی مفقودی 
اینجانب میرزا حبیب میرزائی   مالک خودرو پژوه 40۵ مدل138۶به شماره شهربانی 31 ایران 
243 ع 31  وشماره بدنه 4032۵12۹  شماره موتور1248۶20۵۵88  بعلت فقدان اسناد فروش 
و برگ سبزو سند خودرو تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده است.لذا چنانچه 
هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور داردظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از 

انقضای مهلت مزبور طبق ظوابط مقرر اقدام خواهد شد.
لرستان – نورآباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا  /  علی حیدری دارای شناسنامه شماره    ۶21   بشرح دادخواست به کالسه  ۹۷220۷/ش3   
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان صغری 
قاسمی بشناسنامه   408 در تاریخ ۹۶/۷/3 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر است به/1-  علی حیدری فرزند  حیدر    –ش ش  ۶21   خوی –پسر متوفی/2-    
محمد اقبال فر فرزند  لزگی    -ش  ش     ۶۶۷    خوی-پسر متوفی/3-  هائده اقبال فر فرزند  
لزگی   -ش  ش ۶83 –خوی-دختر متوفی/4-   ظریفه قاسمی فرزند  هاشم    - ش ش   ۵۵1  
-خوی-دختر متوفی/۵-  ناهیده اقبال فر  فرزند  لزگی  -  ش ش  ۷4۷ 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

موضوع ابالغ
 وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان نادعلی امینی دادخواستی به  تامین خواسته به 
طرفیت خوانده زهرا شیرازی و مجید هاشم نژاد  در این شعبه تسلیم نموده که پس 
از انجام مقدمات قانونی به کالسه 1/1202/۹۷ثبت و برای مورخه ۹8/1/18ساعت ۹ 
صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای 
خواهان به استناد ماده ۷3 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 اول  حاضر و قبل  از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به 
دفتر شعبه اول مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده 

محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه اول  شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم زلیخا بذر کار فرزند غالم      بشرح درخواستی که به شماره ۵0۵/۹۷/ش  دوم  
حکمی  ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته  که   غالم بذر کار فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه  18۷۵صادره از    تنکابن 
در  تاریخ۹/۷/ ۵۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/

وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:  1- اسماعیل بذر کار فرزند متوفی
2- محمد بذر کار فرزند متوفی

3- لیال بذر کار فرزند متوفی
4- زلیخا بذر کار فرزند متوفی

۵- خیرالنساء بذر کار فرزند متوفی
۶- فاطمه بذر کار همسر متوفی

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

آگهی فقدان سند مالکیتقاضي شعبه   دوم شعبه حکمی    شورای حل اختالف  خرم آبادصادر خواهد شد . 
نظر بر اینکه سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واحد 2 طبقه 2 بشماره 
۹4۹4 از ۵8 فرعی از ۷313 اصلی واقع در بخش دو اردبیل که بشرح صفحه 338 دفتر 
412 ذیل ثبت ۹041۶ و شماره چاپی سند ۵201۹۹ الف ۹0 بنام آقای مجید آقایی فرزند 
ابراهیم بشماره ملی 1۶21۵2۶۹41 صادره از گرمی ثبت و صادر گردیده است و برابر سند 
شماره 2۷۹2۷ مورخه ۹1/0۶/21 دفترخانه 13 اردیبل نزد بانک مسکن شعبه امام در رهن 
قرار گرفته است و برابر درخواست وارده بشماره 1023۶82 مورخه ۹۷/11/13 اعالم داشته که 
سند مالکیت پالک فوق الذکر بعلت اسباب کشی مفقود شده است و پس از جستجوی کامل 
پیدا نگردیده است تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب طبق بخشنامه 
شماره 13۹۶80003144000020- 13۹۶/01/20 به کلیه دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ 
سپس در اجرای تبصره یک ماده 120 اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه آگهی 
گردیده که هرکس ادعائی بوجود سند مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته باشند ظرف مدت 
10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم 
این اداره نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت 
المثنی بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم خواهد شد و سند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

رئیس ثبت منطقه یک اردبیل- حیدری

فعالیت۱۳۵۲بنگاه  مشکل دار در کشور؛

تثبیت304هزار شغل 
باحمایت از 1357بنگاه

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه در صورت اجازه 
صادرات تخم مرغ از کشور برای آن عوارض وضع خواهد شد،گفت:این مساله در ستاد 

تنظیم بازار بررسی و اعالم می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ناصر نبی پور با اشاره به درخواست مرغداران برای صادرات 
تخم مرغ و اینکه عنوان می شود صادرات تخم مرغ با توجه به اینکه به مرغها نهاده های 
دولتی)با ارز 4200 تومانی( داده می شود در شرایط فعلی، به معنای خروج این یارانه از 
کشور است درحالی که این یارانه باید صرف مصرف کننده شود، اظهارداشت: بهرحال 
ما تولید مازاد داریم و نمی توانیم اجازه دهیم این محصول مازاد خراب و دور ریز شود 
ضمن اینکه اگر قرار باشد صادرات انجام شود برای آن عوارض وضع خواهد شد.وی به 
وضع عوارض برای صادرات تخم مرغ اشاره کرد و گفت: ما این پیشنهاد را ار ائه کرده ایم 
و می دانیم که  ستاد تنظیم بازار نیز درباره آن به نتیجه هایی رسیده اما اینکه چه زمانی 
آن را اعالم  کند، مشخص نیست.وی توضیح داد: براین اساس هر کس بخواهد یک 
کیلوگرم تخم مرغ صادر کند باید مقدار مشخصی عوارض بدهد، صادرکنندگان ابتدا 
این عوارض را به حساب دولت واریز و بعد از آن اقدام به صادرات محصولشان می کنند.

وی گفت: بهرحال قطعا این اتفاق با وضع عوارض، زمانی رخ می دهد، چون مازاد تولید 
بسیار زیاد است.وی درباره اینکه آیا با وضع عوارض باز هم صادرات برای صادرکنندگان 
به صرفه خواهد بود؟ افزود: مساله این است که صادرات باید انجام شود چراکه میزان 
تولید بیش از نیاز است و وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده است سال آینده میزان 
تولید تخم مرغ حدود یک میلیون تن خواهد بود یعنی ما نزدیک به 200 هزارتن مازاد 
خواهیم داشت که باید برای صادرات آن از هم اکنون برنامه ریزی کنیم.وی تصریح 
کرد: در این میان بحث تولیدکننده نیست کشور ما 80 میلیون مصرف کننده دارداگر 
ارز 4200 تومانی حذف شود قیمت نهاده های دامی افزایش چشمگیری خواهد داشت 

و تولیدکننده نمی تواند تولید  خود را در داخل بفروشد. 

توسعه  برای  پیشگیرانه  اقدامات  گفت:  ایران  شهری  بازآفرینی  شرکت  عامل  مدیر 
سکونتگاه های غیررسمی در دستور کار شرکت بازآفرینی شهری است

به گزارش زمان به نقل ازوزارت راه و شهرسازی، محمد پژمان در جلسه بازآفرینی شهری 
که با حضور وزیر راه و  شهرسازی و مسئوالن استانی در محل استانداری قم برگزار 
شد با تاکید بر این مطلب که اقدامات پیشگیرانه به منظور عدم توسعه سکونتگاه های 
غیررسمی و نابسامان شهری جزو اولویت های آن شرکت است گفت: اصالح و تکمیل 
رویکرد بازآفرینی شهری در دستور کار ما قرار دارد.وی با اشاره به این مطلب که در حوزه 
نوسازی و احیای بافت های فرسوده عمدتا به بخش های نرم کار توجه شده است، افزود: به 
دلیل آنکه موضوع عملیات زیرساختی در بناها و تعریض در دستور کار نبوده تنها اقداماتی 
که در حوزه بازآفرینی شهری انجام شده مرتبط با زندگی ساکنان و ساماندهی های جزیی 
بوده است، همچنین در سایر نقاط کمبود سرانه ها را شاهد هستیم.وی با بیان اینکه برای 
بازآفرینی شهری در قم نیازمند حضور مردم هستیم، افزود: خود مردم باید در این زمینه 
به صحنه بیایند و باید دانست که بازآفرینی شهری بدون مشارکت مردم ممکن نیست.

پژمان سیاست دولت در حوزه بازآفرینی شهری را تفویض کارها به شهرداری ها دانست و 
اظهار کرد: باید بازآفرینی شهری در قم براساس یک طرح جامع و با همکاری دستگاه های 
مختلف و مردم صورت بگیرد همچنین با تالش هایی که انجام شده قرار است تا اراضی 32 
هکتاری در منطقه پردیسان در اختیار افراد ساکن سکونتگاه های غیررسمی قرار بگیرد 
که اگر محدودیت ها در این زمینه برداشته شود ساکنان این سکونت گاه ها با استفاده از 
ظرفیت تسهیالت بانکی و وام های ارزان قیمت صاحب منزل می شوند.معاون وزیر راه 
و شهرسازی با اشاره به اینکه شیوه استفاده از اراضی 48 هکتاری در منطقه پردیسان 
مشخص نیست، ادامه داد: برای استفاده از این اراضی وزارت راه و شهرسازی تسریع دارد و 
ما تالش می کنیم تا طبق اجازه ای که وزیر راه و شهرسازی به ما داده است طبق اولویت ها 

و برنامه های مدون رونق اقتصادی را در آن ها اجرایی کنیم.

احمتال وضع عوارض برای 
صادرات تخم مرغ

اقدامات پیشگیرانه برای توسعه 
سکونتگاه های غیررمسی



موفقیت تنها یک چیز است این که: زندگی را 
به دلخواه خود بگذرانید.

 کریستوفرمورلی

سخن حکیمانه

گر دست رسد در سر زلفین تو بازم
چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم

 زلف تو مرا عمر دراز است ولی نیست
در دست سر مویی از آن عمر درازم

امروز با حافظ

ترجمه رمان »به آن ها که 
عاشق شان بودم« چاپ شد

»به  رمان  فارسی  ترجمه 
آن ها که عاشق شان بودم« 
توسط  هان  جنی  نوشته 
نشر  بازار  به  سنگ  نشر 

عرضه شد.
»به  رمان  مهر  گزارش  به 
آن ها که عاشق شان بودم« 
به تازگی  نوشته جنی هان 
سنگ  نشر  توسط  آذر  اسکندری  رضا  ترجمه  با 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
جنی هان یکی از نویسندگان پرفروش نیویورک 
هر  تقریبا  تاکنون   200۶ سال  از  که  است  تایمز 
سال با یک کتاب تازه، توجه مخاطبان را به خود 

جلب کرده است.
که  آن ها  »به  رمان  نام  او،  آثار  همه   بین  اما   
می شود.  شنیده  همه  از  بیش  بودم«  عاشق شان 
همچنین با اقتباس از این رمان، یک فیلم سینمایی 

در هالیوود ساخته و اکران شده است.
جین  الرا  نام  به  جوانی  دختر  داستان  رمان  این 
لو  نامه های خصوصی اش  اشتباه  با یک  است که 
عین  در  و  پیچیده  عاطفی  موقعیت  در  و  می رود 

حال طنزآمیزی قرار می گیرد...
ترجمه فارسی این کتاب با 3۵2 صفحه و قیمت 

3۵ هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح ۵/۳۰   طلوع آفتاب 6/۵۵ 
اذان ظهر ۱2/۱9  اذان مغرب ۱8/۰۱

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

کارگردان اسرائیلی فیلمش را در تهران ساخته است؟
درباره  اسرائیلی،  فیلمنامه نویس  و  کارگردان  آدلر،  یوال  »مامور مخفی« ساخته  فیلم 
برنامه ریزی سازمان اطالعاتی اسرائیل )موساد( علیه برنامه هسته ای ایران، در جشنواره 
بین المللی فیلم برلین 201۹ به نمایش درآمد. کیهان نوشت: داستان فیلم درباره یک مامور 
موساد )سرویس جاسوسی اسرائیل( به نام ریچل کورین )با بازی دایان کروگر( است 
که به عنوان معلم انگلیسی وارد تهران می شود و در منطقه پاسداران تهران آپارتمان اجاره 
می کند. ماموریت اصلی ریچل جمع آوری اطالعات درباره برنامه هسته ای ایران از طریق 
نفوذ در یکی از شرکت های مرتبط در تهران بوده است.او برای این کار وارد رابطه ای 
عاشقانه با فرهاد )با بازی کاس انوار، بازیگر ایرانی تبار کانادا( می شود. فرهاد از روسای 
شرکتی است که ریچل باید جاسوسی اش را از طریق آن شرکت انجام دهد.شاید یکی 
از عجیب ترین مسایل درباره فیلم برای مخاطب ایرانی هنگام تماشا این باشد که چطور 
فیلمی محصول اسرائیل درباره عملیات موساد علیه برنامه اتمی ایران و شامل صحنه های 
ناهنجار در تهران فیلمبرداری شده است! کارگردان فیلم در نشست خبری توضیح داد 
که او یک واحد فیلمبرداری در تهران داشته است که گویا »به خاطر حفظ امنیتشان« 
نمی دانسته اند با چه کسی در تماسند و موضوع برای آنها به این شکل بوده که با گروهی 
در بلژیک کار می کنند.فرد رابط از طریق تلفن همراه به صورت آن الین و همزمان 
فیلم برداری صحنه ها را که در آن بدل بازیگر ریچل )کروگر( در خیابان های تهران و بازار 
و… حضور داشته است را به کارگردان که در نیویورک بوده حتی در ساعت سه نیمه 

شب نشان می داده و او کارگردانی می کرده است.
استقبال رضا عطاران از اکران یک فیلم توقیفی

هنرمندان  استقبال  مورد  سال،   ۶ از  پس  داشتنی«  دوست  »آشغال های  فیلم  اکران 
و سینماگران قرار گرفته است. رضا عطاران هم با یک پست اینستاگرامی، بابت این 
اتفاق خدا را شکر کرد.»آشغال های دوست داشتنی«، فیلمی به کارگردانی، نویسندگی 
و تهیه کنندگی محسن امیریوسفی است که سال 13۹1 تولید شده و تاکنون اجازه اکران 
نیافته بود. شیرین یزدان بخش، حبیب رضایی، هدیه تهرانی، نگار جواهریان، اکبر عبدی، 

صابر ابر و شهاب حسینی بازیگران این فیلم هستند.

خبر

 سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ 
وزیر  نشست  در  اسالمی  ارشاد  و 
با  هنر  و  فرهنگ  رئیس شورای  و 
اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه بیان 
حال  در  اقتصادی  اقدامات  داشت: 
صورت گرفتن در حوزه فرهنگ و 
هنر است. باید کمک کنیم تا فضای 
فرهنگ و هنر برای هنرمندان فضای 

مناسبی شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
ما فرصت های فرهنگ و هنر را باید 
فرهنگ  اقتصاد  امکان  کنیم  ایجاد 
نمایشگاهها  برگزاری  با  را  هنر  و 
ایجاد کنیم.صالحی به بحث مشاغل 
اشاره کرد و گفت:  فرهنگ و هنر 
که  کردیم  متقاعد  را  دولت  امسال 
عنوان  به  هنر  و  فرهنگ  حوزه  به 
شغل نگاه شود حدود 20 هزار شغل 
آوریم همچنین  به وجود  توانستیم 
تبدیل مکان های شهری به مکان های 
فرهنگی هنری تا ۵0 یا ۶0 هزار نفر 
گنجایش داشته باشد تا افراد هنرمند 

بتوانند هنر خود را عرضه کنند.
اولین  برای  امسال  یادآور شد:  وی 
تجسمی  هنرهای  حوزه  در  بار 
بیاوریم.وی  گالری های  توانستیم 
گفت: اقتصاد فرهنگ و هنر را باید 
جدی گرفت تجربه به ما نشان داده 
هر وقت به سمت ایده های جدید 
رفتیم موفقیت هایی به دست آوردیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان 
ایده های خالقانه  به  نیاز  ما  داشت: 
داریم اما نباید فقط به دولت متکی 
باشیم.صالحی افزود: ما یک خانواده 
زندگی  ایران  در  همه  و  هستیم 
با هم  باید  را  می کنیم و مشکالت 
حل کنیم در حوزه اقتصاد فرهنگ و 
هنر کارهای بسیاری انجام می دهیم.
وی یادآور شد: اقتصاد فرهنگ و هنر 
مطرح  بازرگانی  اتاق  فضای  در  را 
کردیم و ایده ها را با همه قوا داریم 
دنبال می کنیم.وزیر فرهنگ و ارشاد 
باید  ما  نگاه  داشت:  اظهار  اسالمی 
همراه  که  باشد  فرهنگی  نگاه  یک 
با توسعه اقتصادی است لذا بحث 
اقتصاد فرهنگ و هنر را باید مدیران 

جدی بگیرند که یکی از حوزه های 
جدی اقتصاد مقاومتی از دید رهبری 

است.
اقتصاد  ابراز داشت: چیزی که  وی 
متصل  نرم  اقتصاد  به  را  سخت 
می کند توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر 
است.صالحی گفت: یکی از کارهایی 
دنبال  فرهنگی  اقتصاد  نگاه  با  که 
که  است  استانی  سفرهای  می کنیم 
انجام می گیرد ترکیبی که بتوانیم در 
کل بودجه از بودجه عمومی کشور 
درصد   2.۵ بدنی  تربیت  فرهنگ 
ما 1۵  سهم  مبلغ  این  از  که  است 

درصد است.
صالحی یادآور شد: یکی از اقدامات 
ترکیب سازی  گرفته  صورت 

برخی  مرکز  از  یعنی  استان هاست 
مسئولیت ها را بیرون ببرد که در کنار 
آن 800 میلیارد در نظر گرفته شده 
است.وی ادامه داد: در حوزه بیمه از 
ابتدا  هنرمندان حمایت می کنیم در 
دولت 1۹ هزار نفر بیمه شده داشتیم 
و در حال حاضر 30 هزار بیمه شده 
داریم همچنین در حوزه مطبوعات 
مربوط  دستورالعمل  یارانه  بحث 
باشد  باید شفاف  یارانه ها  به حوزه 
جزو آیتم هایی که وجود دارد مناطق 
محروم به عنوان آیتم مستقل است 
و آیتم های دیگری هم وجود دارد.
آیتم ها  ترکیب  کرد:  تاکید  صالحی 
راجع  دارد  وجود  یارانه  بحث  در 
به خبرنگاران خبرگزاری ها اشکال 

وجود دارد سیستم های دولتی باید 
به قواعد کار وفادار باشند ما پیگیر 
بیمه خبرنگاران خبرگزاری ها هستیم 
همچنین بحث کاغذ برای مطبوعات 

را دنبال خواهیم کرد.
وی افزود: در حوزه فعالیت قرآنی 
استان ها  در  اتحادیه ها  ادغام  بحث 
مطرح شده پیشنهاد کردند همچنین 
که  است  این  دولت  کلی  نگاه 
کار  مقدار  هر  صنفی  تشکل های 
نفع  به  کنند  قبول  خود  بیشتر  را 

خودشان و هم دولت است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان 
کانون های  با  ارتباط  در  داشت: 
تامل  قابل  آن  پیشنهادات  مساجد 
شد  خواهد  مشورت  و  است 
و  مسئول  مدیران  بیمه  همچنین 
و  تصویب  آن  بحث  کتابخانه داران 

ابالغ شده است.
بحث  در  داشت:  عنوان  صالحی 
امکان  اجتماعی،  آسیب های 
وجود  حمایت ها  برخی  دریافت 
دارد همچنین کارگاه هایی آموزشی 
نویسی را حمایت خواهیم  داستان 
کرد.صالحی تصریح کرد: ما به دنبال 
این هستیم که سرانه فرهنگ و هنر 
به  احتیاج  اگر شهرها  ببریم  باال  را 
دارد  ریه ها  برای  پارک  و  درخت 
احتیاج به مراکز و فضاهای فرهنگی 

هنری برای روح و روان هم دارد.

کاریکاتور

بنیاد سینمایی فارابی در پیامی شهادت جان برکفان سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در حمله تروریستی را تسلیت گفت.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در 
متن این پیام آمده است:

»بسم رب الشهدا و الصدیقین«شهادت مظلومانه و تأسف بار 
جمعی از جان برکفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی و حافظان 
امنیت سرزمین عزیز مان در محور زاهدان خاش، در تقارن با 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، شیرینی این ایام را در 
کام ملت ایران تلخ کرد. قطعاً این گونه جنایت های شرارت بار، 
ایران را در پیمودن راه خود دچار تردید و یأس  مّلت بزرگ 

نخواهد کرد.
بنیاد سینمایی فارابی همراه با جامعه سینمایی و هنری کشورمان 
ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی، به بازماندگان و امت 
شهید پرور ایران تبریک و تسلیت عرض کرده، از درگاه رب 
الشهدا، همنشینی این عزیزان با ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحسین )علیه السالم(، صبر و شکیبایی کلیه بستگان، منسوبین 
و همچنین شفای عاجل مجروحین این جنایت را مسئلت دارد.«

تسلیت بنیاد سیمنایی فارایب در 
یپ حمله تروریسیت زاهدان 

واکنش عصبی نتانیاهو به حضور باشکوه مردم ایران !!!

وزیر ارشاد:پیگیر بیمه خبرنگاران و کاغذ مطبوعات هستیم

3 هزار و ۶0۶ اثر متقاضی حضور در دوازدهمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم 100 شدند.

به گزارش پیام زمان  از روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم 100، 
تعداد 3 هزار و ۶0۶ اثر متقاضی حضور در دوازدهمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم 100 شدند. این رویداد سینمایی 8 تا 10 اسفندماه سال 

جاری در پردیس سینمایی آزادی برگزار می شود.
آمار آثار متقاضی ثبت شده در دبیرخانه جشنواره به این ترتیب است: 
22۷8 اثر از 11۹ کشور و 1328 اثر از ۹43 نفر داخلی متشکل از ۵2۵ 

اثر از 41۶ نفر در مسیر تجربه و 803 اثر از ۵۷1 نفر مسابقه ملی.
آمار تفکیکی بخش های انیمیشن، مستند و داستانی شامل »در مسیر 

تجربه« و »مسابقه ملی« به این ترتیب اعالم شده است:
- انیمیشن: مسیر تجربه ۵2 اثر از 4۶ نفر. مسابقه ملی: 10۷ اثر از 81 نفر
- مستند: مسیر تجربه 83 اثر از ۶4 نفر.  مسابقه ملی: 130 اثر از ۹۵ نفر

- داستانی: مسیر تجربه 3۹0 اثر از 324 نفر. مسابقه ملی ۵۶۶ اثر از 43۷ 
نفر . جشنواره بین المللی فیلم 100 به همت حوزه هنری با موضوع 
اخالق و سبک زندگی اسفند ماه امسال به دبیری علی قربانی در 2 
بخش مسابقه ای و مسیر تجربه و در قالب فیلم های مستند، داستانی و 

پویانمایی در تهران برگزار می شود.  

اعالم تعداد متقاضیان حضور 
در جشنواره فیلم ۱۰۰

با اتمام تولید بخش های تهران فیلم سینمایی »نوشین« گروه 
برای فیلمبرداری سکانس های مربوط به ژاپن بزودی راهی 

این کشور خواهند شد.
فیلمبرداری فیلم سینمایی »مهمانخانه شکوفه نو« با نام جدید 
»نوشین« به کارگردانی تاکه فومی تسوتسویی به تازگی در 
تهران به پایان رسیده و سازندگان این فیلم ظرف چند روز 
آینده برای فیلمبرداری سکانس های مربوط به ژاپن عازم این 
کشور می شوند. حدود ۶0 درصد از فیلمبرداری این فیلم در 

تهران و مابقی در کشور ژاپن انجام خواهد شد.
اکثر بازیگران ایرانی این فیلم در کشور ژاپن نیز بازی خواهند 

داشت.
همزمان با فیلمبرداری، تدوین این فیلم تولید مشترک توسط 
و  صداگذاری  بزودی  است.  شده  آغاز  خسروی  سهراب 

ساخت موسیقی نیز آغاز خواهد شد.
جواد  مرزبان،  الله  شادمان،  علی  ادبی،  نسیم  افشار،  مهناز 
یحیوی و مریم بوبانی بازیگران ایرانی و ماساتوشی ناگاسه، 

آیاکو کوبایاشی بازیگران ژاپنی این فیلم هستند.

»نوشین« فیلم مشرتک

 ایران و ژاپن

آگهی مزایده
                               جگرکی میدان الغدیر و سوییت و کانکس پارک جنگلی          

شهرداری رویان در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده به شرح موارد ذیل با حفظ مالکیت کامل برای شهرداری 
رویان به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
اینترنتی سایت  طریق  از  یا  مراجعه  رویان  شهرداری  به  مزایده  اسناد  دریافت  جهت  دوم  نوبت  آگهی   انتشار 

www.royan.ir اسناد مربوط به مزایده را دریافت نمایند 
1-موضوع و موقعیت مزایده:

1-1- کانکس واقع در ورودی پارک جنگلی رویان تهیه کانکس برعهده شهرداری رویان می باشد 
2-1- جگرکی واقع در پیاده روی ضلع شمالی میدان الغدیر )تهیه کانکس بر عهده برنده مزایده می باشد(

3-1- سوئیت اقامتی واقع در ورودی پارک جنگلی)باسازی و مرمت و تجهیز سوییت بر عهده برنده مزایده می باشد (
2- مدت قرارداد :

مدت بهره برداری برای کانکس و جگرکی 2 سال و برای سوییت 3سال می باشد
3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

3-1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ازای هر مورد در بند یک مبلغ 10/000/000 میلیون ریال می باشد
3-2- ضمنا از سپرده شرکت در مزایده باید به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری رویان باشد

4- محل و مهلت دریافت اسناد : متقاضیان می توانند حداکثر تا مورخ 97/12/16 با ارائه فیش واریز شده هزینه خرید اسناد به واحد 
امور قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند

5-  مهلت و محل تسلیم پاکات :متقاضیان می بایست اسناد تکمیل شده را تا پایان وقت اداری مورخ 97/12/16به واحد دبیرخانه 
شهرداری تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند 

6- تاریخ و محل بازگشایی پاکات :پیشنهادات دریافتی در مورخ97/12/18 در کمیسیون معامالت عمده شهرداری رویان بازگشایی و 
برنده مزایده اعالم خواهد شد  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج میباشد

7-  هزینه خرید اسناد 1/000/000 ریال می باشد که می بایست به شماره حساب 0219063481007نزد بانک ملی رویان به نام شهرداری 
رویان واریز و فیش مربوط به آن به واحد مالی ارائه گردد ضمنًا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد نخواهد شد 

احمد توکلی شهردار رویان

آگهی تجدید مزایده عمومی
                                                         بازار هفتگی          

 شهرداری رویان در نظر دارد مدیریت اجرایی بازار هفتگی واقع در زمین ساحلی جنب پل انقالب از 
طریق مزایده به افراد واجد شرایط واگذار نماید متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ 

انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری رویان مراجعه نمایند 
1-مدت اجرا: یکسال 

2-قیمت پایه :140/000/000ریال ماهیانه و 1/680/000/000ریال سالیانه 
3-مبلغ تضمین شرکت در مزایده: مبلغ 84/000/000ریال به صورت نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی 

4- محل و مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت 13مورخ 97/12/16جهت دریافت اسناد به واحد 
مالی- امور قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند 

5-مهلت و محل تسلیم اسناد :متقاضیان می بایست اسناد تکمیل شده را تا پایان وقت اداری مورخ97/12/16 به واحد 
دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند

6- تاریخ بازگشایی پاکات: پیشنهادات دریافتی در روز مورخ 97/12/18در محل کمیسیون معامالت بازگشایی و برنده 
مزایده اعالم خواهد شد ضمنا سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است 

7-شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
8- هرگاه نفرات اول تا سوم در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
9- هزینه خرید اسناد 2/000/000 ریال می باشد که می بایست به شماره حساب 0219063481007نزد بانک ملی رویان به 
نام شهرداری رویان واریز و فیش مربوط به آن به واحد مالی ارائه گردد ضمنًا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد نخواهد شد

احمد توکلی شهردار رویان

آگهی تجدید مزایده تابلوی اسکرولینگ
شهرداری رویان در نظر دارد ساخت و نصب و بهره برداری تبلیغاتی بر روی  پیکره های تبلیغاتی به شرح بند 1از  

طریق مزایده به اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان مازندران واگذار نماید متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت 

اسناد مزایده به شهرداری رویان مراجعه نمایند
 1-موضوع مزایده

 ساخت و نصب و بهره برداری از 3عدد تابلوی اسکرولینگ در ابعاد3.5*2.5 متر و 3 عدد تابلوی اسکرولینگ در ابعاد1.2*1.8 متر 
2-مدت بهره برداری 

مدت بهره برداری برای تابلوی اسکرولینگ 4 سال بعد از نصب سازه ها می باشند
3- مبلغ تضمین شرکت در مزایده :

3-1-مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ازای هر عدد اسکرولینگ 15/000/000ریال می باشد 
3-2-ضمنا از سپرده شرکت در مزایده باید به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری رویان باشد 

4- محل مهلت دریافت اسناد :
متقاضیان حقوقی دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران می توانند حداکثر تا ساعت 12مورخ 
97/12/16 با ارائه فیش واریز شده هزینه خرید اسناد به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده 

اقدام نمایند 
اداری مورخ97/12/16به  واحد دبیرخانه  پایان وقت  تا  را  اسناد تکمیل شده  پاکات: متقاضیان می بایست  5-مهلت و محل تسلیم 

شهرداری تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند
رویان  شهرداری  عمده  معامالت  کمیسیون  محل  در  مورخ97/12/18  در  دریافتی  :پیشنهادات  پاکات  بازگشایی  محل  و  تاریخ   -6

بازگشایی و برنده مزایده اعالم خواهد شد ضمنا سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج میباشد 
7-هزینه خرید اسناد 2/000/000 ریال می باشد که می بایست به شماره حساب 0219063481007نزد بانک ملی رویان به نام شهرداری 

رویان واریز و فیش مربوط به آن به واحد مالی ارائه گردد ضمنًا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد نخواهد شد
احمد توکلی شهردار رویان

آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی
 شهرداری رویان در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح بند 1 از طریق مزایده به 
اشخاص حقوقی واجد شرایط و دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران 
واگذار نماید متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به 

شهرداری رویان مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی www.royan.irاسناد مربوط به مزایده را دریافت نمایند 
1-موضوع مزایده :بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل :

الف ( دو عدد تابلوهای منصوب بر روی پل عابر پیاده 
ب( 7عدد تابلوهای تبلیغاتی بر روی تابلوهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر

2-  موقعیت موضوع مزایده :موقعیت تابلو ها و پلهای عابرپیاده ضمیمه پیشنهاد مزایده می باشد 
3-مبلغ تضمین شرکت در مزایده:

 مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای دو عدد تابلوی منصوب بر روی پل عابر پیاده و 7 عدد تابلوی تبلیغاتی موجود در سطح شهر 
جمعا به مبلغ 160/000/000 ریال می باشد 

*سایر اطالعات و جزئیات تفکیکی مربوط به هر تابلو طی لیست  جداگانه به پیوست اسناد مزایده می باشد 
ضمنًا سپرده شرکت در مزایده باید به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری رویان باشد

 4- محل مهلت دریافت اسناد :متقاضیانی حقوقی دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران می 
توانند حداکثر تا ساعت 12 مورخ 97/12/16با ارائه فیش واریز شده هزینه خرید اسناد به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و 

نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند 
5- مهلت  و محل تسلیم پاکات:  متقاضیان می بایست اسناد تکمیل شده را تا پایان وقت اداری مورخ97/12/16 به واحد دبیرخانه 

شهرداری تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند 
رویان  شهرداری  عمده  معامالت  کمیسیون  محل  در   97/12/18 مورخ  در  دریافتی  پیشنهادات  پاکات:  بازگشایی  محل  و  6-تاریخ 

بازگشایی و برنده مزایده اعالم خواهد شد ضمنا سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج میباشد
7- هزینه خرید اسناد 2/000/000 ریال می باشد که می بایست به شماره حساب 0219063481007نزد بانک ملی رویان به نام شهرداری 

رویان واریز و فیش مربوط به آن به واحد مالی ارائه گردد ضمنًا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد نخواهد شد
احمد توکلی شهردار رویان


