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زنگنه در آیین گشایش رسمی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خبرداد:

افزایش ۲برابری تولید بنزین در ۵سال

دستگیری
 تروریست های عامل 

جنایت جاده خاش

به گزارش زمان ، روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای از اقدام قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در شناسایی و متالشی کردن خانه های تیمی عوامل 
جنایت تروریستی اخیر سیستان و بلوچستان، در سراوان وخاش و دستگیری آنان خبر داد.در پی دستور سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی مبنی بر پیگیری سریع و قاطع قرائن و سرنخ ها برای دستیابی به عوامل جنایت تروریستی اخیر سیستان و بلوچستان که 
منجر به شهادت و مجروح شدن جمعی از پاسداران امنیت کشور و ملت گردید ، روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای اعالم کرد: به فضل الهی و با همت 
و تالش های مجاهدانه نیروی زمینی سپاه، با پیگیری سرنخ ها توسط نیروهای اطالعاتی و عملیاتی قرارگاه قدس این نیرو، شب گذشته طی عملیاتی سریع 
و مقتدرانه چندین خانه تیمی در سراوان و خاش که برخی عوامل جنایت اخیر در آن استقرار یافته بودند، شناسایی، متالشی و تروریست های مستقر در آن 
دستگیر شدند.این اطالعیه افزوده است: در این عملیات موفق،  سه تن از تروریست ها دستگیر و 1۵۰ کیلوگرم مواد آماده انفجار و ۶۰۰ کیلوگرم مواد انفجاری 

در حال ساخت و مقادیری سالح و مهمات نیز کشف گردید.
۲

روزانهم صبح اریان

 مشکلی در تامین 
کاالهای اساسی 

نیست

واریز »عیدی« 
مستمری بگیران 

تا ۱۰ اسفند

برگزاری 
نمایشگاه های بهاره 

در اسفند
7۵1

قاسمی: انتظار اجرای کامل تعهدات ایران را نداشته باشند

سازوکارمالیایرانواروپاکندپیشمیرود

تحقق  برای  تالش  به  دستگاه ها  الزام 
انقالب" دوم  "گام  بیانیه 

3
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۲

مسئوالن مراقب خدعه 
اروپایی ها باشند

رهبر معظم انقالب: 

ثبت  در  تاکنون  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
سازوکار اینستکس موفقیت الزم را از اروپا ندیدیم و این 

مساله با کندی بسیار پیش رفته  است.
به نقل ازمهر، بهرام قاسمی سخنگوی  به گزارش زمان 
دیروز  که  خود  خبری  نشست  در  امورخارجه  وزارت 
برگزار شد ضمن محکومیت حادثه تروریستی زاهدان، 
اظهار داشت: امیدواریم دیگر در مرزهای شرقی خود با 
پاکستان شاهد اینگونه وقایع تلخ نباشیم.وی در خصوص 
فشارهای  تحت  ایران  با  اروپا  همراهی  و  »اینستکس« 
دالیل  به  و  دارد  ادامه  آمریکا  فشارهای  گفت:  آمریکا، 
مختلف مخالف ادامه همکاری های ایران با اروپا و دیگر 
کشورها است. تصورم این است که آمریکایی ها همچنان 
جاه طلبی های خود را ادامه خواهند داد.قاسمی افزود: تاکنون 
در ثبت این سازوکار موفقیت الزم را از اروپا ندیدیم و با 
کندی بسیار پیش رفته  است و البته این صرفا گام اول است، 
آنچه اهمیت دارد گام های بعدی آنهاست و خواسته ما از 

آنها اجرایی کردن این سازوکار است.

و  بیان کرد: طی روزها  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
دستگاه های  دیگر  و  خارجه  وزارت  گذشته  هفته های 
مرتبط با کارشناسان اروپایی مذاکرات خود را دنبال کردند 
و امیدوارم بحثی که در این زمینه داشتیم را آنها هر چه 
زودتر اجرایی کنند و با تالش زیاد توقعات ما را تامین کنند.

وی تصریح کرد: آنها نمی توانند در این شرایط این انتطار 
را داشته باشند که تعهدات ایران کامال اجرا شود، ما بارها 
به آنها تاکید کردیم که صبر ما حدی دارد.قاسمی ادامه داد: 
این موضوع در بخش های ذیربط در حال بررسی است 
و مذاکرات کارشناسی در پاریس برگزار شد و مذاکرات 
می شود. برگزار  زودی  به  آینده  روزهای  طی  دیگری 
رفتارهای  در خصوص  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
پاکستان بیان کرد: بعد از حادثه تلخ اخیر زاهدان که منجر 
به شهادت عزیزان ما شد اقدامات الزم اولیه در تهران و 
اسالم آباد از جمله تماس تلفنی وزرای امور خارجه و 
مالقات های متعدد صورت گرفت.وی گفت: برای ما قابل 
تحمل نیست که ارتش و دولت پاکستان نتوانند در مقابل 
این نوع شرارت ها و اقدامات تروریستی از درون خاک 
خود نسبت به ایران جلوگیری کنند، امیدواریم که این ماجرا 
بتواند به شکل مقتضی و با اراده ای بیشتر حل و فصل شود 

و دیگر شاهد این تنش ها در مرزهای شرقی خود نباشیم.
ادامه در صفحه3

قاسمی: انتظار اجرای کامل تعهدات ایران را نداشته باشند

سازوکار مالی ایران و اروپا کند پیش می رود

رئیس قوه قضائیه گفت: با تعامل منطقی دستگاه 
قضایی و اجرایی با بانک ها، به هیچ عنوان نباید اجازه 
داد که چرخ های تولید در کشور، کند یا متوقف شود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل آملی الریجانی 
در جلسه مسئوالن عالی قضایی، حضور حماسی 
ملت بزرگ ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن را خنثی 
کننده تبلیغات وسیع دشمن دانست و تصریح کرد: 
ریشه این حرکت های عظیم مردمی، همان تحول 
عظیمی است که انقالب اسالمی در ملت ایران ایجاد 
کرد و این ملت را به الگویی در سطح منطقه و بلکه 
جهان مبدل ساخت. رئیس قوه قضاییه، ایستادگی 
ملت صبور ایران اسالمی با فهم و بصیرت عمیق 
سیاسی و عزم و اراده استوار در مقابل جریان های 
استعماری و سلطه گر را ناشی از تحول کمی و کیفی 
و  دانست  اسالمی  انقالب  بزرگ  اندیشه  از  برآمده 

ادامه داد: امروز، همه مردم با هر سطحی از دانش 
و وضعیت اجتماعی، دارای بینش و تحلیل سیاسی 
به خوبی  پیرامون خود،  با فهم حوادث  و  هستند 
حرکت های دشمن را رصد می کنند. براین اساس، 
دیگر روزگاری که اجانب قدرت جوالن داشتند و جز 
خواص، کسی متوجه این حرکات نبود، گذشته است 
و مردم بزرگ ایران در شهرها و روستاها از پیر و 
جوان و زن و مرد، رفتارهای امثال رئیس جمهوری 
آمریکا را می بینند و تحلیل می کنند.آیت اهلل آملی 
الریجانی با بیان اینکه تمرکز مردم صرفا بر رفتارها 
و سخنان دشمنان نیست بلکه اقدامات و اظهارات 
مسئوالن کشور را نیز به خوبی مالحظه می کنند 
و مورد تحلیل و قضاوت قرار می دهند، این امر را 
نشان دهنده گستردگی و عمق فهم سیاسی ملت 
ایران خواند و افزود: این بصیرت، جز به برکت انقالب 

اسالمی به دست نیامده است. امروز با وجود همه 
فشارهای اقتصادی و تبلیغات گسترده دشمن با به 
کارگیری تمام ابزارهای جنگ روانی اعم از شبکه های 
فارسی زبان ماهواره ای و فضای مجازی برای پیشبرد 
پروژه ناامیدسازی مردم، ملت ایران قدرت تفکیک 
بین کاستی ها و سوء مدیریت ها از یک طرف و اصل 
ارزش های انقالب اسالمی از طرف دیگر را دارد. این 
شناخت، ثمره انقالب اسالمی، دیدگاه های بلند امام 
راحل )قدس اهلل نفسه الزکیه( و رهنمودهای بصیرت 
است. العالی(  ظله  )مد  رهبری  معظم  مقام  افزای 

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فهم و بصیرت سیاسی 
عموم مردم از بینش برخی خواص نیز عمیق تر است، 
خاطرنشان کرد: این مردم، مانند برخی تحلیلگران 
برج عاج نشین نیستند که صرفا تحلیل و سخنرانی 
کنند بلکه وقتی ندای رهبر خود را می شنوند، با تمام 
وجود در صحنه حضور می یابند و از ارزش های انقالب 
دفاع می کنند.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به بیانیه مهم مقام معظم رهبری 
با عنوان »گام دوم انقالب«، شکل و روح خاص این 
بیانیه را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: مفاد این 
بیانیه از یک روح بزرگ، تجربیات عظیم انقالبی و 
معرفت عمیق دینی سرچشمه گرفته است و از زبان و 
بیان کسی است که از سال های قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی در جریان مبارزات نهضت حضور داشته اند، 
مسئولیت های بسیار سنگینی را در سال های پس از 
پیروزی انقالب تجربه کرده اند و سی سال نیز رهبری 

ملت بزرگ ایران را برعهده داشته اند.
ادامه در صفحه۲

رئیس قوه قضاییه:

تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران برخالف امنیت ملی است
برگزاری نمایشگاه های بهاره در نیمه دوم اسفند 

رئیس اتاق اصناف ایران با تشریح جزئیات توافق وزارت صنعت با اصناف برای 
تنظیم بازار شب عید گفت: نمایشگاه های بهاره از نیمه دوم اسفندماه در تهران و 

سایر استان ها برگزار می شود.
مقامات وزارت  در حاشیه جلسه  ممبینی  ازمهر، سعید  نقل  به  زمان  به گزارش 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  استان ها  مراکز  اصناف  اتاق های  رؤسای  با  صنعت 
مسئوالن  با  را  جلسه ای  استان ها،  مراکز  اصناف  اتاق  نمایندگان  امروز  داشت: 
وزارت صنعت برای انجام هماهنگی در حوزه تنظیم بازار ایام پایانی سال برگزار 
کرده اند که بر این اساس توافق شد امسال نیز همانند سال های گذشته، اصناف 
در تنظیم بازار شب عید مشارکت کنند. وی افزود: بر این اساس، اصناف در دو 
بخش برگزاری فروش های فوق العاده در واحدهای صنفی و برپایی نمایشگاه های 

بهاره، با دولت همکاری خواهند کرد.
 رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: مقرر شده تا دستورالعمل نحوه مشارکت 
اصناف در تنظیم بازار شب عید، تدوین و عملیاتی شود. ممبینی ادامه داد: قرار 

بر این است که اتاق های اصناف مراکز استان ها با هماهنگی استانداران نسبت به 
برپایی یا عدم برپایی نمایشگاه های بهاره تصمیم گیری کنند، اما در تهران مقرر 

شده تا نمایشگاه های بهاره در نیمه دوم سال برپا شود. 
به گفته وی، دولت موظف شده تا کاالهای اساسی را به اندازه کافی برای توزیع 
در این نمایشگاه ها با نرخ مصوب، تأمین کند و در سطح بازار نیز سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت و بازرسی اصناف به صورت مشترک، قیمت ها را کنترل 
و بر بازار نظارت خواهند کرد تا گرانفروشی صورت نگیرد. رئیس اتاق اصناف 
کاالهای  واردات  نیاز  مورد  ارز  تأمین  برای  دولت  که  تمهیداتی  با  افزود:  ایران 
اساسی در نظر گرفته، امیدواریم در ایام پایانی سال افزایش قیمت نداشته باشیم 
البته برخی کاالهای اساسی، نرخ مصوب دارند که بر اساس آن، توزیع این کاالها 

نیز انجام خواهد شد. 
کنترل خواهند  را تحت  بازار  به دقت  اصناف  بازرسان  ممبینی خاطرنشان کرد: 

داشت تا قیمت های مصوب، مالک عمل توزیع کاالهای اساسی قرار گیرد.
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دستگیری تروریست های عامل 
جنایت جاده خاش

روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای از اقدام قرارگاه قدس نیروی 
زمینی سپاه در شناسایی و متالشی کردن خانه های تیمی عوامل 
جنایت تروریستی اخیر سیستان و بلوچستان، در سراوان وخاش و 

دستگیری آنان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم؛ در پی دستور سردار سرلشکر پاسدار 
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی مبنی 
بر پیگیری سریع و قاطع قرائن و سرنخ ها برای دستیابی به عوامل 
جنایت تروریستی اخیر سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت 
و مجروح شدن جمعی از پاســداران امنیت کشور و ملت گردید ، 
روابط عمومی کل سپاه در اطالعیه ای اعالم کرد: به فضل الهی و با 
همت و تالش های مجاهدانه نیروی زمینی سپاه، با پیگیری سرنخ ها 
توســط نیروهای اطالعاتی و عملیاتی قرارگاه قدس این نیرو، شب 
گذشته طی عملیاتی سریع و مقتدرانه چندین خانه تیمی در سراوان 
و خاش که برخی عوامل جنایت اخیر در آن اســتقرار یافته بودند، 
شناســایی، متالشی و تروریست های مستقر در آن دستگیر شدند.

این اطالعیه افزوده است: در این عملیات موفق،  سه تن از تروریست 
ها دستگیر و 1۵۰ کیلوگرم مواد آماده انفجار و ۶۰۰ کیلوگرم مواد 
انفجاری در حال ساخت و مقادیری سالح و مهمات نیز کشف گردید.

در این اطالعیه با اشاره به اینکه تروریست های دستگیر شده همان 
عواملی بودند که خودروی انتحاری عامل جنایت تروریستی اخیر در 
جاده خاش- زاهدان را تهیه، هدایت و پشتیبانی کرده اند، تاکید شده 
است:  اقدامات سپاه در پیگیری سرنخ ها برای انتقام قطعی و کامل 
از هسته مرکزی گروهک عامل این جنایت، ادامه داشته وانتظار است 
با همکاری دولت و ارتش پاکستان  این امر به  سرعت محقق گردد.

3هزار و 600 میلیارد تومان اوراق مالی سال 
آتی به فروش می رسد

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
اوراق مالی و ســهام کارخانه ها بر اساس الیحه بودجه سال 98 کل 

کشور به فروش می رسد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمدباقر نوبخت« در جلسه علنی 
دیروز مجلس در موافقت با حذف بند الحاقی چهار تبصره دو الیحه 
بودجه ســال 98 کل کشور که در مورد تامین بدهی های دولت از 
طریف فروش سهام دارایی های مالی است، اظهارداشت: موضوعی 
با عنوان بدهی دولت یا بدهی به بنگاه های تعاونی و ایجاد اشتغال 
و کارآفرینی در خصوص بند ۲ از ماده ۲9 قانون اجرای سیاســت 
های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وجود ندارد. وی افزود: در این بند 
آمده اســت وقتی دارایی های مالی را واگذار می کنید از آن محل 
یک درآمد ایجاد می شود، برای سال 98 در الیحه بودجه و مصوبه 
کمیسیون تلفیق قرار است سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی 
و ســهام کارخانه جات را به فروش برسانیم.رییس سازمان برنامه و 
بودجه همچنین گفت: آنچه در ماده ۲9 قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ می گوید 3۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری ها را 
به تعاونی ها بدهند، بر اســاس قانون دیوان محاسبات عمومی این 
موضوع بدهی دولت تلقی نمی شــود پس این موضوع از نظر متن 
قانونی نادرســت است. نوبخت تصریح کرد: در جدول 13 چگونگی 
توزیع آن ســه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است. در 
بند الحاقی ۴ تبصره ۲ الیحه بودجه سال 98 کل کشور آمده است: 
به دولت اجازه داده می شود مبلغ ده هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی 
از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲9 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی از سال 8۷ تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی 
های مالی تامین کند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی نهایتا این 

بند الحاقی را تصویب کردند.

ابوبکر بغدادی زنده، در سوریه و تحت نظر 
عراق و آمریکا است

یک منبع اطالعاتی عراقی اعالم کرد که ســرکرده داعش همچنان 
زنده است و در مرز سوریه و عراق مشاهده شده است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، یک منبع اطالعاتی عراقی به شبکه 
روسیا الیوم گفت که ابوبکر بغدادی، سرکرده گروه تروریستی داعش 
همچنان زنده بوده و طی دو روز گذشــته در مناطق مرزی عراق و 
سوریه مشاهده شده است. وی افزود: بغدادی دیگر به همراه هیئت و 
یک گروه مسلح از محل استقرار خود خارج نمی شود و بلکه نیروهای 
محافظ او با حضور در بین مردم از دور مراقب او هستند. این منبع 
امنیتی در ادامه تصریح کرد: نقشه تحرکات سرکرده داعش توسط 
دستگاه اطالعات عراق و ائتالف بین المللی تکمیل شده و تحت نظر 
آنهاست.در همین راستا، رسانه های محلی عراق دیروز )دوشنبه( به 
نقــل از یک منبع اطالعاتی دیگر اعالم کردند که بغدادی به خاطر 
ترس از شناسایی مخفیگاهش به مناطق مختلف سوریه می رود و 
مدام مکانش را تغییر می دهد.این منبع در ادامه گفت که سرکرده 
داعش به این منظور که توســط شهروندان شناسایی نشود، عمامه 

خود را کنار گذاشته و پوششی امروزی را انتخاب کرده است.

تالش و تبلیغ دشمنان برای ایجاد 
مانع در راه توسعه کشور 

رئیس جمهور با بیان اینکه "در آغاز دهه پنجم انقالب، 
ملت با شور و نشاط بهمن ۵۷ در همه صحنه ها حاضر 
است"، گفت: برای دشمن دردناک است در شرایطی 
که به قول خودشان سخت ترین تحریم ها را بر ایران 
اسالمی تحمیل کرده اند، تنها در ۲۴ ساعت گذشته 
و در یک استان، در کنار دهها طرح عمرانی، 3 طرح 
بزرگ و مهم ملی را افتتاح می کنیم و این به معنای 
حرکت خروشان ملت در مسیر خودکفایی و عظمت 

است.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، حجت االســالم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی دیروز در مراسم بهره 
برداری از مرحله سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
با اشــاره به اینکه ندیدن کارهای بزرگ و برجسته 
کردن نقص های کوچک، اقدامی اخالقی و انقالبی 
نیست، اظهارداشت: حرکت شتابان توسعه در کشور 
به رغم تالش های دشمنان، بیانگر تالش یک ملت 
بزرگ و شکســت دشمنانش اســت.رئیس جمهور 
گفت: دشمنان برای ایجاد مانع در راه توسعه کشور 
ما و موفقیت ملت، تالش و تبلیغ می کنند، اما ملت 
ایران به رغم میل بدخواهانش و تالش و تبلیغ آنها، 
با قامتی استوار ایستاده و به تالش خود ادامه می دهد. 
رئیس جمهور در ادامه با تشریح موفقیت های دولت، به 
موفقیت های حوزه سیاسی اشاره کرد و گفت: مهرماه 
گذشته آمریکایی ها، ۲ ماه تالش کردند تا برای تصویب 
قطعنامه ای علیه ایران در شورای امنیت، 1۵ عضو شورا 
را با خود هماهنگ کنند، اما در آن اجالس که ترامپ 
خودش هم در آن شــرکت کرد، آمریکا تنها ماند و 
1۴ کشور دیگر، علیه آمریکایی ها سخن گفتند. آیا 
افتضاحی از این بدتر برای آمریکا سراغ دارید؟ هرچند 
که این پیروزی ها از سوی برخی ها و از جمله صدا و 
سیما کمتر دیده می شــود. سخنان رئیس جمهور 
آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد ایران با 
خنده حاضران مواجه شد. اما چند بار این پیروزی های 
بزرگ ملت ایران دیده و بیان شــد؟ روحانی با تأکید 
بر اینکه پیروزی ها و موفقیت هــای ملت و دولت را 
باید ببینیم، گفت: پیروزیهای بزرگ را برجسته نمی 
کنیم، اما برای مشکالت کوچک یقه مسووالن را می 
گیریم. اینکه دیروز زیردریایی فاتح بعد از سال ها تالش 
وزارت دفــاع و ارتش به آب انداخته شــد و امروز فاز 
3، ستاره خلیج فارس افتتاح شد، آیا این موفقیت و 
افتخار ملت و دولت نیست.رئیس جمهور خاطر نشان 
کرد: اگر همه با هم کار نمی کردیم و دست به دست 
هم نمی دادیم، موفق نمی شدیم. اگر با هم نبودیم و 
تالش شــبانه روزی نبود، حتماً کار با موفقیت انجام 
نمی شد. آنچه اتفاق افتاده و امروز شاهد آن هستیم، 
تنها موفقیت دولت، سپاه، یا یک گروه خاص نیست، 
بلکه موفقیت ملت اســت و باید به آن افتخار کنیم. 
روحانی با اشاره به تحریم های آمریکا علیه ایران، گفت: 
آمریکایی ها مدعی هستند که تحریم ها علیه ملت 
ایران نیست در حالی که آنها علیه سالمت و بهداشت 
مردم کار می کنند. برای آلودگی هوا تالش می کنند و 
با سالمت و جان مردم بازی می کنند. وقتی با ورود 
قطعات خودرو و صنایع به کشور مخالفت می کنند 
این یعنی بازی کردن با جان مردم ایران است. رئیس 
جمهور با تأکید بر اینکه کاری که امروز در کشور انجام 
می شود، هم برای خودکفایی است و هم سالمت مردم 
مد نظر قرار دارد، گفت: به ملت بزرگ، صنعت نفت، 
سپاه پاسداران، مهندسین، کارگران و همه تالشگران، 
این موفقیت ها را تبریک می گویم. این شما بودید که 
در زمان جنگ نفت تولید کردید و سوخت و انرژی 
مورد نیاز کشــور و مردم را تأمین کردید و امروز هم 
در شرایط جنگ اقتصادی، دالورانه تالش و کوشش 
می کنید. روحانی در پایان سخنان خود با تأکید بر 
اینکه معنی موفقیت های امروز این است که ملت ما 
راه خود را درست انتخاب کرده است، گفت: باید خود 
و توانمان را باور کنیم. اگر این باور ایجاد شود به همه 

قله های پیروزی دست خواهیم یافت.

اخبار

خبر

هیچ ارثی مانند ادب و اخالق پر
 ارج و گرانمایه نیست

کالمامیر
و  انقالب فرمودند: یک عده خودشان ضعیف شده اند  رهبر معظم 
می گویند انقالب ضعیف شده، آنان ضعف های خود را به ملت نسبت 

می دهند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی دیروز در دیدار هزاران نفر از مردم استان آذربایجان 
شرقی، ضمن تشکر صمیمانه از حرکت بزرگ و آگاهانه ملت ایران 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، نظام جمهوری اسالمی را در بهترین 
موقعیت و جبهه استکبار و در رأس آن امریکا را در ضعیف ترین 
شرایط دانستند و گفتند: مردم به ویژه جوانان و همچنین مسئوالن 
باید با وقت شناسی و اقدام بهنگام، از ظرفیت های فراوان به منظور 
حل مشکالت کشور استفاده کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
ابتدای سخنان خود با اشاره به راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن امسال 
افزودند: من در بیانیه چند روز پیش از مردم ایران تشکر کردم اما 
آن تشکر خیلی کمتر و کوچکتر از حق ملت ایران است زیرا مردم 
در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، کار بزرگی انجام دادند.ایشان با اشاره 
به حضور پرحجم و گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، تأکید 
کردند: گزارشها و ارزیابی ها نشان می دهند، در اکثر شهرهای کشور 
حضور مردم نسبت به سالهای قبل، بیشتر و متراکم تر بوده است 
که با همه وجود از مردم سپاسگزاری می کنم.رهبر انقالب اسالمی 
افزودند: اگرچه دشمن در تبلیغات خود این حضور را کتمان و یا سعی 
در کوچک نمایی آن می کند، اما این واقعیت را می بینند و معنای 
این حضور عظیم مردمی را متوجه می شوند.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای با تأکید بر اینکه هر کشوری که مردم آن اینگونه در میدان حضور 
داشته باشند، از ِکید و آسیب دشمن مصون خواهد بود، گفتند: حضور 
گسترده مردمی در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، در واقع یک حرکت 
سیاسی، امنیتی، انقالبی، آگاهانه و پر معنا بود و مردم همان شعار 
اصلی یعنی »مرگ بر امریکا« را که به معنای مرگ بر سلطه گری و 
توطئه گری و تجاوزگری و دست اندازی به حقوق ملتها است، سردادند.

ایشان افزودند: باید شکرگزار خداوند بود زیرا دلهای مردم به دست او 
است و در واقع خداوند متعال بود که مردم را به خیابانها آورد.رهبر 
انقالب اسالمی با اشاره به برخی افراد ضعیف و منفعل که همواره 
ضعف های خود را به مردم نسبت می دهند و مدعی ضعیف شدن 
انقالب هستند، خاطرنشان کردند: مردم همین هایی هستند که در 
روز ۲۲ بهمن در خیابانها دیدید و خداوند این ملت را که با بصیرت از 
هویت و کشور خود دفاع می کنند، مورد لطف قرار خواهد داد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در ادامه به شهادت جمعی از پاسداران حافظ امنیت 
و مرزها اشاره و تأکید کردند: این شهادت ها باید ما را هوشیار و آگاه 
کند که امنیت کشور به قیمت خون بهترین جوانان کشور به دست می 
آید و همه باید قدردان این جان فشانی ها باشیم.رهبر انقالب اسالمی 
امنیت کشور و امنیت مراسم هایی همچون راهپیمایی عظیم ۲۲ 
بهمن و عزت ملی کشور را مرهون جان فشانی حافظان امنیت در سپاه، 
ارتش و نیروی انتظامی دانستند.حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین 
با تجلیل از مردم شهیدپرور اصفهان و حضور پرشکوه و اعجاب آور 
آنان در تشییع شهدای حافظ امنیت، تأکید کردند: مردم اصفهان 
همواره جزو پیشگامان نهضت و انقالب اسالمی بوده و هستند.ایشان 
در ادامه سخنان خود، ۲9 بهمن سال 13۵۶ و قیام مردم تبریز را 
یوم اهلل واقعی خواندند و با اشاره به پیشگامی و بصیرت و عملکرد 
انقالبی مردم تبریز و آذربایجان در حوادث مهم انقالب گفتند: این قیام 
مردمی دو ویژگی مهم داشت، 1- وقت شناسی و ۲- اقدام بهنگام.

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه مردم آذربایجان باید در گام دوم 
انقالب نیز همچون مراحل قبل پیشگام و پیشتاز باشند، افزودند: امروز 

نظام جمهوری اسالمی از لحاظ فرصت و موقعیت و از لحاظ زمان 
اقدام و حرکت در بهترین شرایط قرار دارد.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای گفتند: امروز روز کار و حرکت دولت، مسئوالن،   ملت و بخصوص 
جوانان است که باید ظرفیت های بال استفاده فراوان و گسترده کشور 
را شناسایی و بهره برداری کنند.ایشان استفاده از ظرفیت های کشور 
را نیازمند حرکت آتش به اختیار جوانان دانستند و خاطرنشان کردند: 
گروههای جواِن مؤمن و انقالبی باید هر کاری را که امکان پذیر است 
در چارچوب قوانین و مصلحت کشور انجام دهند و معطل کسی نباید 
بمانند.رهبر انقالب اسالمی با اشاره به موقعیت ضعیف دشمن یعنی 
جبهه استکبار و در رأس آن رژیم متجاوز امریکا، تأکید کردند: ما نمی 
خواهیم خود را به ساده لوحی بزنیم و از دشمن غافل شویم اما واقعیات 
نشانگر آن است که دشمن به شدت گرفتار مسائل داخلی و خارجی 
است.حضرت آیت اهلل خامنه ای »مشکالت اجتماعی«، »افسردگی و 
سرخوردگی جوانان«، »افزایش آمار قتل و جنایت«، »گسترش اعتیاد 
و مواد مخدر«، »درگیری میان سران آمریکا« و »بدهی های عجیب و 
غریب« را بخشهایی از گرفتاری های امریکا برشمردند و افزودند: همه 
این موارد مستند به آمارها و گزارشهای رسمی و داخلی امریکا است و 
به دلیل همین مشکالت و گرفتاری ها، دچار وضعیت کنونی در سوریه 
و عراق و افغانستان شده اند و به شدت نیز عصبانی هستند.ایشان با 
اشاره به برگزاری ناموفق نشست ورشو گفتند: دولتمردان ضعیف العقل 
امریکا از برخی دولتهای همکار خود و دولتهای ضعیف و مرعوب برای 
نشست ورشو و تصمیم گیری ضد ایران دعوت کردند اما این نشست 
به هیچ نتیجه ای نرسید و همه اینها نشانه ضعف است و دشمن که در 
حالت ضعف دچار عصبانیت می شود، شروع به جنجال و فحاشی می 
کند.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: این جنجال ها که از روی ضعف 
است، نباید دل فالن مسئول را خالی و یا فالن جوان را دچار خطا کند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: آن روزی که این انقالب 
یک نهال ضعیف بود، همه دشمنان متحد شدند ولی نتوانستند کاری 
بکنند، بنابراین امروز که آن نهال تبدیل به یک درخت تناور شده است، 
هیچ غلطی نمی توانند بکنند.ایشان با یادآوری سخنان حضرت زینب 
سالم اهلل علیها در دربار یزید، گفتند: امروز هم ما به دشمن می گوییم، 
هر غلطی می توانی بکنی، بکن اما بدان که هیچ غلطی نمی توانی 
بکنی.رهبر انقالب اسالمی، نشست شکست خورده ورشو و هم نشینی 
مقامات کشورهای به ظاهر مسلمان با رژیم صهیونیستی و هم پیمانی 
با امریکا را موجب رفتن آبروی آنان دانستند و تأکید کردند: این افراد 

در میان ملت خود نیز هیچ آبرویی ندارند.حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
با اشاره به نشاط چهل سالگی انقالب اسالمی و آمادگی و قدرت الزم 
برای حرکت رو به جلو خاطرنشان کردند: همه مشکالت کشور اعم از 
گرانی ها، کاهش ارزش ریال و مسائل تولید داخلی قابل حل است اما 
نیازمند، صبر، تدبیر، اتحاد و جدیت مسئوالن در حرکت است.ایشان 
با تأکید مجدد بر ظرفیت های فراوان کشور و ضعف دشمن و لزوم 
استفاده از فرصتها، خطاب به جوانان گفتند: شما جوانان عزیز موتور 
پیشران حرکت کشور هستید و باید خود را از لحاظ روحی، معنوی، 
اخالقی، صمیمی، علمی و توانایی های مدیریتی و تشکیالتی آماده 
کنید و مدیریت کشور را به دست بگیرید. البته از تجربه پیران نیز باید 
استفاده کنید.رهبر انقالب اسالمی آینده کشور را متعلق به جوانان 
دانستند و تأکید کردند: جوانان می توانند کشور را به قله برسانند و باید 
آمادگی خود را در عمل و همچنین با ثبات قدم نشان دهند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای یک توصیه هم به مسئوالن کردند و گفتند: دشمن 
را درست بشناسید و مراقب باشید فریب او را نخورید، چه هنگامی 
که مشت و دندان نشان می دهد و چه هنگامی که لبخند می زند.

ایشان افزودند: بدانید، دلهای دشمنان بسیار بیشتر از حرفهایی که 
بر زبان می آورند، مملو از بغض و کینه نسبت به اسالم و مسلمانان 
و جمهوری اسالمی ایران است، بنابراین نباید خدعه دشمن را قبول 
کرد.رهبر انقالب اسالمی، رفتار و اقدامات غربی ها را به معنی واقعی 
کلمه خدعه آمیز خواندند و گفتند: تکلیف امریکاییها که مشخص است 
زیرا شمشیر را از رو بسته اند اما باید مراقب اروپایی ها بود زیرا آنها نیز 
با خدعه عمل می کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: من به 
مسئولین و دولتی ها نمی گویم چه کنند اما باید بنشینند، فکر کنند 
و به گونه ای عمل کنند که فریب آنها را نخورند و به امید آنکه حاال 
کاری بکنیم، خودشان و ملت را دچار مشکل نکنند.ایشان خطاب به 
مسئوالن گفتند: از دشمن وحشت هم نکنید و بدانید که دست خدا 
باالی همه دست ها است و خداوند پشتیبان ملتی است که دین او را 
یاری می کنند.رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنان خود، تجلیل از 
شهدا و تکریم خانواده های شهدا را از کارهای خوب و اصلی برشمردند 
و تأکید کردند: باید نام و اعتبار و جایگاه شهدا و خانواده های آنان را روز 
به روز افزایش داد زیرا شهدا، شاخص های مسیرحرکت انقالب هستند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با گرامیداشت یاد امام و شهدا، گفتند: به 
لطف خداوند، جوانهای عزیز روزی را خواهند دید که همه آنچه را که 

به دنبال آن هستیم، محقق و متجلی خواهد شد.

آگهی مزایده عمومی
شهرداری نظرآباد به استناد مجوزهای صادره از شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعدادی از قطعات سهم 
شهرداری را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان می توانند با واریز سپرده شرکت در مزایده برای 

هر قطعه قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند. 
شرایط شرکت در مزایده 

1( قطعات در مساحت های مختلف طبق نقشه و مشخصات مندرج در اوراق مزایده می باشد. 
شماره  حساب  به  مزایده  در  شرکت  سپرده  عنوان  به  را  زمین  قطعه  هر  کارشناسی  مبلغ  درصد   5 مزایده  در  کنندگان  شرکت   )1
0104746757008 نزد بانک ملی شعبه شهرداری به نام شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تهیه و ارائه 

نمایند. 
2( سپرده نفرات اول تا سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند 

سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
3( پیشنهادات به صورت مکتوب باشد و به پیشنهادات فاقد سپرده مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
4( متقاضیان جهت دریافت اوراق مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه و هزینه خرید اسناد مزایده مبلغ 500/000 ریال می باشد که 

می بایست به حساب 0104534021000 به نام درآمد شهرداری نظرآباد واریز گردد. 
5( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است. 

6( متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز 97/12/19 پیشنهادات خود را تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند. 
7( کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی و هزینه نقل و انتقال اسناد به عهده برنده مزایده خواهد بود. 

8( رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی به عهده شرکت کنندگان می باشد. 

داریوش یگانه مظهر  - شهردار نظرآباد

اداره ثبت اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ناحیه  یک  رشت
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و ساختمانهای  فاقد سند  رسمی

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

فاقد  سند رسمی
برابر  رای شماره 139760318001002749- 97/10/29 هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه یک رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی خانم زینب 
رسولی متنق به شناسنامه شماره 1501 کدملی 1718164361 صادره از بستان آباد فرزند 
عزیز در سه دانگ  مشاع  یک باب  خانه  و محوطه  به مساحت  231/53  متر مربع  به 
شماره  پالک  فرعی  89  مفروز  از پالک  1و3و5  متصل  بهم  فرعی  از اصلی  22  
واقع در  گیلوا محله  بخش 9 گیالن حوزه  ثبت  ملک  ناحیه  یک رشت  احراز  مالکیت  
متقاضی  نسبت  به ملک  مورد  تقاضا  و انتقال  ملک  از مالک  رسمی  به  متقاضی  محرز  
گردیده است. لذا به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  15 روز  آگهی  
می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به 
این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  
مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.

رم الف:6273- رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  یک رشت -  محسن ابراهیم زاده 
تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/30 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/14

اداره ثبت اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ناحیه  یک  رشت
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند  رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 

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

قانون   برابر  رای شماره 139760318001002749- 97/10/29 هیات  موضوع  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  
در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه یک رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  
متقاضی آقای  قهرمان دائی بارنجی به شناسنامه شماره 1613 کدملی 1374448745 
صادره از  تبریز فرزند یوسفعلی در سه دانگ  مشاع یک باب  خانه  و محوطه  به 
مساحت  231/53  متر مربع  به شماره  پالک  فرعی  89  مفروز  از پالک  1و3و5  
متصل  بهم  فرعی  از اصلی  22  واقع در  گیلوا محله  بخش 9 گیالن حوزه  
ثبت  ملک  ناحیه  یک رشت  احراز  مالکیت  متقاضی  نسبت  به ملک  مورد  
تقاضا  و انتقال  ملک  از مالک  رسمی  به  متقاضی  محرز  گردیده است. لذا به 
منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  15 روز  آگهی  می شود  در 
صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  
باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را 
به این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض  دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در 
صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند 

مالکیت  صادر خواهد شد.
 رم الف:6271- رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  
یک رشت -  محسن ابراهیم زاده 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/30 
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/14

مفقودی
 المثنی برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 88 با شماره پالک 717 
 S1412288937887 ج 37 ایران 82 با شماره موتور 2821832 و شماره شاسی

 بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 نوبت اول

ادامه از صفحه1
آیت اهلل آملی الریجانی ادامه داد: ایشان، هم 
تحلیل دقیقی از سرگذشت انقالب ارائه و هم 
مسیر آینده را به خوبی ترسیم کرده اند. این 
ایران در مسیر  بیانیه، نقشه راه ملت بزرگ 
تعالی کشور است و امیدواریم همه مخاطبان 
که عموم مردم، مسئوالن، نخبگان، متفکران، 
اندیشمندان، صاحب نظران و خصوصا نسل 
جوان هستند، در جهت توجه به این بیانیه 
و تبیین و واکاوی ابعاد گوناگون آن گام های 
جدی بردارند و مسئوالن نیز در این عرصه 
باشند.رئیس  داشته  را  الزم  گذاری  سرمایه 
قوه قضاییه افزود: واقعا در بسیاری از فرازهای 
این بیانیه، الفاظ و کلمات برای انتقال کامل 
روح معنایی حاکم بر آن عاجز هستند، اما در 
راه،  پیر  الفاظ، گویی یک  این  پشت صحنه 
مسیر عظیمی را که خود طی کرده و از پیچ و 
خم های آن به خوبی آگاه است، مورد تحلیل 
قرار داده و مسیر پیش رو را به مردم نشان داده 
است.آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به تبیین 
ابعاد مختلف انقالب اسالمی در این بیانیه از 
سوی رهبر معظم انقالب اسالمی خاطرنشان 
کرد: دشمن در طول سال های گذشته همواره 
تالش کرده است نگاه ما را نسبت به انقالب 

البته محققان و متفکرانشان به  تغییر دهد. 
خوبی از عمق حرکت عظیم امام راحل آگاه 
هستند و گاه از ایشان به عنوان »مردی که 
تاریخ را تغییر داد«، یاد می کنند، اما به هر 
حال دستگاه های تبلیغاتی آن ها کارشان این 
است که افکار خود را علیه جمهوری اسالمی 
تزریق کنند و گاه حتی به دنبال تغییر نگاه 
مسئوالن نظام به اصل انقالب هستند. البته 
رهبری  اما  اند،  بوده  ناکام  تاکنون  بحمداهلل 
عزیز انقالب نیز بار دیگر با تیزبینی و کیاست، 
در این بیانیه با تحلیل دقیق گذشته انقالب و 
ترسیم مسیر آینده، تالش دشمنان را خنثی 

بر  تاکید مجدد  با  قضاییه  قوه  کردند.رئیس 
ضرورت تبیین و واکاوی ابعاد گوناگون بیانیه 
»گام دوم انقالب« بویژه توسط نسل جوان، 
گفت: البته جوانان بحمداهلل در حرکت و تکاپو 
هستند و مسئوالن نیز باید وظیفه خود را در 
این زمینه انجام دهند تا همگی با یک کار 
فراگیر در خصوص این بیانیه مهم، به فهمی 

مشترک دست یابیم.
آیت اهلل آملی الریجانی در بخش دیگری از 
اقتصادی  وضعیت  به  اشاره  با  خود  سخنان 
کشور و معیشت مردم، به صورت خاص به 
مشکالت کارخانه ها و واحدهای تولیدی اشاره 

و اظهار کرد: متاسفانه گاهی برخی اخبار در 
خصوص تعطیلی بعضی کارخانه ها و واحدهای 
تولیدی شنیده می شود. مکرر در این زمینه 
تذکر داده ایم، اما باز هم عرض می کنم که 
امروز تعطیلی یک کارخانه یا واحد تولیدی 
و بیکاری کارگران، بزرگترین خطا در عرصه 
بر  عالوه  و  است  کشور  اقتصاد  و  صنعت 
آسیب های اقتصادی، ابعاد مربوط به امنیت 
برجسته  آن  در  نیز  انسانی  مباحث  و  ملی 
است.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: وقتی یک 
کارگر با حقوق ناچیز بیکار می شود، با داشتن 
زن و فرزند چگونه باید زندگی کند؟ بر همین 
مبنا باید شعار اصلی ما امروز این باشد که 
هیچ کارخانه ای تعطیل نشود. بانک ها گرچه 
به لحاظ قانونی در برخی موارد حق توقیف 
کارخانه ها را دارند، اما باید در این زمینه تدبیر 
شود و ببینند که آیا واقعا توقیف یک واحد 
تولیدی برای بانک فایده ای دارد؟ بسیاری از 
است.  فصل  و  قابل حل  زمینه  این  در  امور 
درک شود،  باید  نیز  بانک ها  البته مشکالت 
اما امروز باید با تشخیص برخی ضرورت ها، 
مجموعه های قضایی و اجرایی در هر استان 
ضمن تعامل منطقی با مدیران بانک ها اجازه 

ندهند هیچ کارخانه ای تعطیل شود.

رهبر معظم انقالب:

مسئـوالن مراقب 
خدعه اروپا باشند

رئیس قوه قضاییه:

تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران برخالف امنیت ملی است
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الزام دستگاه ها به تالش برای تحقق 
بیانیه گام دوم انقالب

ابالغ  سالروز  با  همزمان  دیروز  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در 
ابتدای این جلسه با اشاره به بیانیه » گام دوم انقالب » ابالغی از سوی رهبر 
معظم انقالب و تاکید ایشان بر لزوم رفع ضعف ها و نواقص ساختاری در 
اقتصاد کشور، گفت: رهبر معظم انقالب در بخشی از این بیانیه بر ضرورت 
تحقق اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه کرده اند که به طور طبیعی وظایف و 
تکالیفی بر عهده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که باید برای اجرایی 
شدن اقتصاد مقاومتی به آنها عمل کند. بنابراین الزم است همه دستگاه ها 
با محوریت دبیرخانه ستاد با بازنگری در سیاست ها و برنامه های خود در 
حوزه اقتصاد مقاومتی برای تحقق اهداف تعیین شده در این بیانیه تالش 
کنند. معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: اقتصاد کشور از نواقص و 
عیوب ساختاری و مسائلی نظیر اتکاء به درآمدهای نفتی و دولتی بودن 
اقتصاد رنج می برد و به دلیل آنکه طی سالهای طوالنی برای حل چالش 
های اساسی کشور اقدامی صورت نگرفته است، امروز با انباشت مشکالت، 
پیچیدگی ها و مسائل بغرنجی در اقتصاد کشور روبرو هستیم. وی با اشاره 
به انتظار رهبر معظم انقالب از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و نیز مطالبات 
مردم برای حل مسائل و مشکالت معیشتی تصریح کرد: بار سنگینی بر 
دوش همه ما قرار دارد و دبیرخانه ستاد باید به طور ویژه و با تمرکز جدی 
به مطالبات اخیر مقام معظم رهبری بپردازد و دستگاه های اجرایی نیز باید 
با همکاری با دبیرخانه ستاد و بهره مندی از ظرفیت کارشناسان اقتصادی 
توانمند در این راستا حرکت کنند. دکتر جهانگیری افزود: یکی از مشکالت 
اقتصاد کشور این است که گاهی تصمیمات صحیح و سیاست گذاری های 
مناسبی در کشور اتخاذ می شود اما در مرحله اجرا با موانعی روبرو می شود 
که نمونه بارز آن در زمینه خصوصی سازی قابل مشاهده است و متاسفانه 
عده ای در مسیر خصوصی سازی مانع تراشی می کنند. وی با تاکید بر اینکه 
رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب مسئولیت روشن و شفافی را 
بر دوش ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار داده اند، از دبیرخانه ستاد 
خواست ظرف دو هفته ضمن دریافت نظرات و پیشنهادات دستگاه های 
اجرایی، برنامه ای جامع برای بازنگری در سیاست ها و ارزیابی اقدامات 
صورت گرفته، تدوین و به ستاد ارائه کند. در این جلسه که وزرای کشور، 
جهاد کشاورزی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس سازمان امور اداری 
نیز  امور زنان و خانواده  و استخدامی کشور و معاون رییس جمهور در 
حضور داشتند، موضوع بیانیه گام دوم انقالب ابالغی رهبر معظم انقالب 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضای ستاد پیشنهادات خود را در 
جهت اصالحات ساختاری در اقتصاد کشور برای تحقق منویات مقام معظم 

رهبری ارائه کردند. 
در ادامه این جلسه پس از بحث و بررسی در خصوص چالش های موجود 
و نقاط ضعف فعلی در اقتصاد کشور، مقرر شد دبیرخانه ستاد ظرف دو 
هفته آینده پس از دریافت نظرات و پیشنهادات دستگاه های اجرایی، برنامه 
ای جامع مبتنی بر بازنگری و ارزیابی از سیاست ها و برنامه های اجرایی 
ستاد، رویکردهای آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی در چارچوب اهداف تعیین شده که در بیانیه گام دوم انقالب به 
آنها تصریح شده است،  تدوین و ارائه کند. همچنین در پایان این جلسه در 
خصوص راهکارهای تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی 

کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.

 ایران به 15 کشور رادیودارو 
صادر می کند

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ایران یکی از کشورهای 
پیشتاز و پیشرو در غرب آسیا در تولید رادیودارو و توسعه 
 رادیوداروهای جدید است و اکنون رادیوداروهای تولید 
داخل به 15 کشور مانند مصر، هند، پاکستان، عراق، لبنان، 

سوریه و  برخی کشورهای اروپایی صادر می شوند. 
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی اکبر صالحی درباره تولید 
رادیوداروها در کشور افزود: در زمینه  رادیوداروها در کشور 
هم تولید انجام می شود و هم به صورت مستمر تحقیق و 
توسعه در این زمینه انجام می دهیم. به طور مثال یکی  از 
رادیوداروهایی که طی سال های اخیر روی آن تحقیق کرده 
ایم، دارویی برای درمان سرطان پروستات است.وی گفت: 
در حال حاضر  این دارو بر اساس دستورالعمل های وزارت 
بهداشت به صورت نمونه در دانشگاه های علوم پزشکی 
مانند شهید بهشتی، مشهد و شیراز روی بیماران مبتال  به این 

نوع از سرطان آزمایش می شود. 
قیمت هر دوز این دارو 15 هزار دالر است، اما در کشور 
ما به صورت رایگان به بیماران داده  می شود. وی بیان کرد: 
رادیوداروها به گونه ای عمل می کنند که ایزوتوپ های 
رادیواکتیو روی مولکول های خاصی بنشینند تا به جای 
خاص  مورد نظر در بدن انتقال پیدا کنند. صالحی اظهار 
داشت: دشمنان تالش می کنند به وسیله تحریم ها روی 
تولید  رادیوداروها در کشور تاثیر بگذارند. به طور مثال 
می گویند با رادیوداروها کاری ندارند، اما بعد می گویند 
که هواپیماها نمی توانند نقل و  انتقال رادیوداروها را انجام 
بدهند یا اینکه شرکتی که این داروها را تولید می کند، تحریم 
می کنند. با این حال ما دست از کار نمی کشیم و  در این زمینه 
تالش می کنیم. رادیوداروها، داروهایی هستند که در ساخت 
آنها از مواد رادیواکتیو استفاده می شود و در تشخیص و 

درمان برخی بیماری ها کاربرد دارند.

ضربه وزارت اطالعات به باند 
فساد ارزی

 سربازان گمنام امام زمان)عج( 5 نفر از عوامل اصلی باند 
فساد ارزی را دستگیر و به مقامات قضایی تحویل دادند.

امام  گمنام  سربازان  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
زمان)عج( در اداره کل اطالعات مازندران، 5 نفر از عوامل 
اصلی باند فساد ارزی را دستگیر و تحویل مرجع قضایی 
گردیدند.اخالل در نظام اقتصادی کشور، خرید و فروش 
غیرقانونی ارز، تحصیل مال نامشروع و جعل و ارائه اسناد 
مجعول از جمله اتهامات دستگیر شدگان است.تأسیس 
شرکت های کاغذی و صوری و تطمیع مسئولین برخی 
شعب بانک ها از جمله شگردهای این شبکه سازمان یافته 
برای دریافت ارز دولتی به بهانه واردات کاال بوده که با 
اقدامات اطالعاتی و عملیاتی تا کنون کاالیی به کشور وارد 
نشده و ارز حاصله در بازارهای آزاد از طریق چند صرافی 

به فروش رسیده است.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1
به  پاکستان  پیوستن  خصوص  در  افزود:  قاسمی 
ائتالف هایی در منطقه فعال صحبتی ندارم و منتظر 
هستیم دولت پاکستان راه حل های خود را برای حل 
مشکالت دو طرف ارائه کند. امید من این است که 
دولت پاکستان بخواهد و بتواند بر این ماجرای تلخ 
نقطه پایانی بگذارد.سخنگوی وزارت امور خارجه در 
خصوص محورهای سیاست خارجی در بیانیه جامع 
رهبر انقالب افزود: تصورم این است که از 15 موردی 
که در بیانیه جامع رهبرانقالب در خصوص سیاست 
خارجی مطرح شده پیش تر به آنها پرداخته شده است 
ولی الزم است توجه بیشتری نسبت به آن داشته باشیم 
و همه آن اصول را در روابط خارجی خود با دقت تمام 
اجرایی کنیم.وی گفت: ایران کلیه تعهدات بین المللی 
خود را در حوزه هسته ای با تایید آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ایفا کرده و انتظاری که ما داریم این است 
که دیگرانی که تمایل به حفظ برجام دارند با شجاعت 
به سمتی حرکتی کنند که چند جانبه گرایی را در جهان 
شاهد باشیم.قاسمی افزود: اروپا بارها گفته  که مخالف 
سیاست های یکجانبه گرایانه دولت آمریکا است و 
امیدواریم که بتواند وظیفه ذاتی و نقش تاریخی خود را 
ایفا کند. معتقدیم اروپا علی رغم شعارهایی که مطرح 

می کند نتوانسته آنها را در مرحله عمل، اجرایی کند و 
این انتقاد از سوی ایران به اروپا به عنوان مجموعه ای 
که مدعی همگرایی است وارد است که باید تالش 
بیشتری را در خصوص مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا 
بپردازد.سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: ایران 
قادر نیست برای همیشه هزینه های حل مشکالت 
منطقه ای و جهانی را بپردازد.قاسمی در خصوص 
مذاکرات میان ایران و پاکستان و سفر ولیعهد عربستان 

به آن کشور پس از حادثه تروریستی اخیر در زاهدان، 
تصریح کرد: ما از کانال های مختلف تماس هایی را 
با اسالم آباد داریم، دو طرف پیشنهاداتی را برای حل 
مشکالت پیش آمده برای برخی آمد و شدها مطرح 
کردند و منتظر تعیین تکلیف آن هستیم.وی گفت: در 
خصوص سفر ولیعهد عربستان به پاکستان باید بگویم 
که روابط خارجی همسایگان ما به خودشان مربوط 
است و ما دخالتی در آن نداریم. دوستان ما باید متوجه 

برخی شیطنت های صورت گرفته از سوی کانون های 
مشخص برای تحت تاثیر قرار دادن روابط ایران با آنها 
باشند.قاسمی ادامه داد: در روزهای اخیر که این حادثه 
اتفاق افتاده رایزنی های بسیاری در سطوح مختلف 
ایجاد شده است. ما عالقه مند هستیم با پاکستان در 
یک رایزنی جدی و فشرده برای تعیین تکلیف امنیت 
مرزها و اینکه چه اقداماتی الزم است که امنیت افزایش 
پیدا کند داشته باشیم.سخنگوی وزارت امور خارجه 
در خصوص عضویت عراق و لبنان به گفتگوهای 
اینکه  خصوص  در  گیری  تصمیم  افزود:  آستانه 
اعضای جدیدی به عنوان ناظر و نه عضو در آستانه 
حضور داشته باشند از گذشته مطرح بود. کشورهای 
زیادی پس از آنکه روند موفقیت گفتگوهای آستانه 
را شاهد بودند متقاضی عضویت در این گفتگوها 
شدند. در نهایت سه کشور ایران، روسیه و ترکیه باید 
این تصمیم را بگیرند که عضوی اضافه باشد یا خیر.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص اجرایی 
شدن سازوکار مالی اروپا گفت: این سازوکار دیر متولد 
شد و این انتقاد مطرح است که کشورهای اروپایی 
می توانستند زمان کمتری را برای ثبت آن صرف کنند. 
االن مذاکرات دقیقی برای چگونگی اجرایی شدن این 

سازوکار مطرح است.

قاسمی: انتظار اجرای کامل تعهدات ایران را نداشته باشند

سازوکار مالی ایران و اروپا کند پیش می رود

آگهی مزایده
مجوز  برابر  دارد  نظر  در  ساداتشهر  و  کتالم  شهرداری 
شورای اسالمی شهر به میزان 128 متر مربع زمین واقع در 
ساداتشهر -خیابان 15 خرداد -کوچه بهرام پرور را بر اساس 
قیمت کارشناسی به استناد ماده 13 آیین نامه مالی به مزایده 

واگذار نماید.
سپرده  بحساب  کارشناسی  مبلغ  5درصد  میزان  1-واریز 

شهرداری نزد بانک ملی شعبه کتالم
2-دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 8 /97/12 
لغایت 97/12/15 و تحویل پیشنهادات به دبیر خانه تا ساعت 

14 مورخ 97/12/22  می باشد.
مورخ پنجشنبه  روز  پیشنهادات  بازگشایی   -تاریخ 
23 /97/12 خواهد بود. در صورتیکه برندگان نفر اول و دوم 
نفع  به  آنان  نشوند سپرده  داد  قرار  انعقاد  به  حاضر  و سوم 

شهرداری به ترتیب ضبط خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.11/29

مجتبی رضوانی     
    شهردار کتالم و ساداتشهر

مفقودی
 برگ سبز و سند مالکیت خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل 83 به رنگ 
سفید شیری روغنی با شماره موتور00898050 و شماره شاسی S1412283287270 با 
شماره پالک 615 ه15 ایران 82 به مالکیت محمود فالح پور مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار یاقط می باشد 
نکا

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سرورمردانی  سامانی  دارای شناسنامه شماره 200 به شرح دادخواست به کالسه 
970747  ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان صغری جوزدانی سامانی به شماره شناسنامه 3184 درتاریخ1396/7/17 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :

1-خسرو مردانی سامانی به شماره ملی4622867656 فرزند ذکور
2-پرویزمردانی سامانی به شماره ملی 4622884674فرزند ذکور

3-یوسف مردانی سامانی به شماره ملی 4623102963 فرزند ذکور
4-هاجرمردانی سامانی به شماره ملی 4623022218 فرزند اناث 

5-کبری مردانی سامانی به شماره ملی 4622918429 فرزند اناث 
6-عذرامردانی  سامانی به شماره ملی4623049787  فرزند اناث 

7-سرورمردانی  سامانی به شماره ملی4622976315  فرزند اناث 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

 آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمایم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان هادی ذبیح اللهی و زمان ذبیح 
اللهی بدین وسیله به مجهول المکان  فوق الذکر ابالغ می گردد خواهان علی موقر نژاد  
دادخواستی دایر  مطالبه وجه به طرفیت شما در این شورا مطرح که حسب  ارجاع و 
پس از ثبت به کالسه8/1563/97 جهت رسیدگی به روز98/2/17 ساعت 10:30 تعیین 
وقت گردیده است لیکن به دلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی و حسب تقاضای خواهان یک بار در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار صادر و پس از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم نشانی کامل خود 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم حاضر شوید در غیر این صورت دادگاه غیابی 
رسیدگی و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود ضمناً چنانچه منبعد نیازی به انتشار آگهی 

باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز می باشد
 شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرستان بابل

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

– مورخ  برابر رای  شماره 139760318016001146 و 1397603180160001148   
1397/10/50 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد 
تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقایان خسرو عبدالهی  بلکوتی  و علی  آقاجان زاده  
فرزندان  عبدالرحیم  و محمد به شماره  شناسنامه  116 و 1185  صادره  از رحیم  آباد به 
شماره  ملی 6319489871- 6319975342 در ششدانگ  یک باب  ساختمان دو طبقه  
به  مساحت 256/65  متر مربع ) مشاعا  بالسویه (223  فرعی  از 174  اصلی  مفروز  و 
مجزی  شده  از پالک  - فرعی  از  174  اصلی  واقع  در قریه  جعفرسرا  خریداری  شده 
از  مورد نسق  مالک  رسمی  آقای  علی  رنجبر  اشکلک محرز گردیده  است . لذا  به 
منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  
که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس 
از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  

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

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

آگهی تغییرات شرکت
 تعاونی شهباز بتن شهرکرد

آگهی تغییرات شرکت تعاونی شهباز بتن شهرکرد به شماره ثبت 10312 و شناسه ملی 
 10340106674

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/11/1 منضم به نامه شماره 
36063 مورخ 1397/11/13 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و 

بختیاری تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 
سرمایه شرکت از مبلغ 171/000/000 ریال به مبلغ 342/000/000 ریال منقسم به 1140 
سهم 300/000 ریالی و تعداد اعضا از 7 نفر به 11 نفر افزایش یافت وتمام مبلغ افزایش 
یافته برابر گواهی شماره 1805/464 مورخ 1397/11/24 نزد بانک توسعه تعاون شعبه 
کاشانی به حساب شرکت واریز و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 

خانم زینب اسحقی دورهونی به کد ملی 4650109698 ، آقای علیرضا شهبازی گهروئی 
به کد ملی 4640267657 و آقای قاسم شهبازی گهروئی به کد ملی 6339706101 
ملی  کد  به  گهروئی  شهبازی  صغرا  خانم  و  مدیره  هیات  اصلی  اعضای  سمت  به 
6339295304 و خانم عفت شهبازی گهروئی به کد ملی 6339287883 به سمت 

اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 
آقای اسماعیل محبی نیا به کد ملی 4621646257 به سمت بازرس اصلی و آقای صفر 
مرادی به کد ملی 4689178518 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. 
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه انتخاب  بازرس ، انتخاب مدیران انتخاب 
شده توسط  متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
اداره کل ثبت  اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاری

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهرکرد
  

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا ی   شمس الدین ایرجی دارای شناسنامه شماره  1014 بشرح دادخواست به کالسه  
972307/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  رحیم ایرجی بشناسنامه 2 در تاریخ 97/10/26 اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  شمس الدین ایرجی فرزند    رحیم   
–ش ش 1014خوی –پسر متوفی/2-  جمیل  ایرجی فرزند    رحیم  -ش  ش     28    
خوی-پسر متوفی/3-  ترالن  ایرجی فرزند   رحیم -ش  ش  1069   –خوی-دختر 
متوفی/4-   خدیجه  ایرجی فرزند   رحیم  - ش ش   1  -خوی-دختر متوفی/5-  منیه  
مرندی فرزند   رحیم -  ش ش  8 خوی-  زوجه 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 حصر وراثت
آقای حسن یاوری دارای شماره شناسنامه 449  به شرح دادخواست به کالسه 673/97 
/2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ملک حسین یاوری  به شماره شناسنامه 20  در تاریخ 93/11/10  اقامتگاه دائمی خودرا  

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-حسن یاوری   ف ملک حسین  , ش.ش  449  ت.ت 50/12/4پسر متوفی

2-حسین یاوری   ف  ملک حسین  , ش.ش  448  ت.ت 48/11/10پسر متوفی
3-محبوبه یاوری   ف  ملک حسین  , ش.ش  447  ت.ت 46/10/1دختر متوفی
4-مهین یاوری   ف  ملک حسین  , ش.ش  297  ت.ت 36/12/17دختر متوفی

5-اختر یاوری   ف  ملک حسین  , ش.ش  296  ت.ت 35/9/7دختر متوفی
6-دختر یاوری   ف  ملک حسین  , ش.ش  298  ت.ت 38/2/3دختر متوفی

7-رنگینه مرادی  ف صیدعلی , ش.ش  5  ت.ت 16/1/1همسر  متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی حصر وراثت
آقای پرویز اسکندری  دارای شماره شناسنامه 4960252286  به شرح دادخواست 
به کالسه 848/97 /2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین اسکندری به شماره شناسنامه 257  در تاریخ 97/10/17  

اقامتگاه دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-حسینعلی اسکندری  ف  حسین , ش.ش  7272  ت.ت 46/1/20پسر متوفی

2-پرویز اسکندری  ف  حسین , ش.ش  4960252286   ت.ت 59/4/9پسر متوفی
3-علی اسکندری  ف  حسین , ش.ش  742  ت.ت 64/1/13پسر متوفی

4-مهین اسکندری  ف  حسین , ش.ش  161  ت.ت 39/8/10دخترمتوفی
5-شیرین اسکندری  ف  حسین , ش.ش  216  ت.ت 50/7/1دخترمتوفی
6-سهیال اسکندری  ف  حسین , ش.ش  238  ت.ت 56/6/7دخترمتوفی

7-گل مرجان حسینی حسین آبادی  ف  مرادعلی , ش.ش  155  ت.ت 21/6/1همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی دادنامه
پرونده  تنظیم:1397/9/25-شماره  دادنامه:9709976195800757-تاریخ  شماره 
کالسه9709986195800 بایگانی:970346-پرونده  شماره   9709986195800233:
233شعبه11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز )20حقوقی سابق(تصمیم نهایی 
شماره-خواهان:آقای بانک مهراقتصاد به مدیریت آقای سید ضیاءایمانی با وکالت آقای 
وحید حقیقی فرزند محمدعلی به نشانی شوشتر-خیابان طالقانی –پایین ترازعکاسی 
فرهنگ ساختمان جورابیان طبقه2دفتر وکالت آقای حسین یوسفی-خواندگان:1-خانم 
فاطمه عتابی فرزند یالی2-آقای موسی مرمضی فرزند چاسب همگی به نشانی استان 
خوزستان –شهرستان اهواز-اهواز-آخراسفالت خیابان موسوی مجتمع سامان واحد10-
خواسته:مطالبه وجه چک-رای دادگاه:درخصوص دعوی بانک مهر اقتصاد با وکالت 
وحید حقیقی به طرفیت1-موسی مرمضی2-فاطمه عتابی به خواسته مطالبه وجه به 
مبلغ 340/000/000ریال به انضمام خسارات دادرسی،بدین توضیح که خواهان دعوی 
به شماره 58918567/ق  اعالم نموده که خوانده ردیف اول دعوی یک فقره چک 
مورخ96/12/8عهده بانک سپه صادرنموده و خوانده ردیف دوم ظهر آنرا به عنوان 
ضامن امضاءنموده اند که پس ازمراجعه به بانک محال الیه منتهی به صدورگواهی عدم 
پرداخت گردیده است و تقاضای محکومیت خواندگان به نحو منفردا و متضامنا به شرح 
دادخواست تقدیمی را نموده اند ،نظربه اینکه خواندگان دعوی دلیلی بر پرداخت وجه 
ارائه ننموده اند،وجود چک به عنوان سند تجاری درید خواهان را داللت بر اشتغال ذمه 
و مدیونیت صادرکننده سند تجاری دانسته و با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده طرح 
دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 
249-310-311و313قانون تجارت مصوب 1311/2/13و مواد198و515وتبصره2آن،5
19و522قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21حکم به محکومیت خواندگان به 
پرداخت مبلغ 340/000/000ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ 
سررسید چک استنادی مورخ1396/12/8برطبق نرخ شاخص قیمت که از طرف بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم و محاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است؛ 
دایره اجرای احکام مکلف است که آن را محاسبه وخوانده دعوی وصول و به خواهان 
ایصال نماید.خواهان نیز موظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهد بود.
رای صادره غیابی وظرف مدت زمان بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی دراین 
دادگاه وپس از انقضاء مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان بیست روز قابل تجدید 

نظرخواهی درمحاکم تجدید نظراستان خوزستان است.
اسماعیل شکرانی-دادرس شعبه یازده دادگاه عمومی حقوقی اهواز

 مرحله اول نوبت اول

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه هیچ قدرتی جرأت 
جسارت تجاوز و تهدید نظامی ایران را ندارد، گفت: امنیت کشور 

در منطقه بی نظیر است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سرلشکر محمد باقری به حضور 
گسترده و حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و 
گفت: این حضور در شرایط بد اقتصادی و فشار روانی دشمن 
برگزار شد، نشانه درک باال و بصیرت مردم انقالبی ایران است 
که پاسخی دندان شکن به دشمنان انقالب دادند و این وظیفه 
مسئوالن را سنگین تر می کند.وی با بیان اینکه کسانی که در 
خارج کشور زندگی می کنند قدر این انقالب را بهتر می فهمند، 
گفت: کشور ایران در سال های پیش از پیروزی انقالب حقارت 
های بسیاری را تجربه کرده است ولی امروز امنیت کشور در 
منطقه بی نظیر است و نیروهای مسلح در تامین این امنیت 
نقش مهمی دارند و برادری و همدلی نیروهای مسلح کشور 
را بسیار زیاد و بی نظیر است که این وحدت از برکات انقالب 
است.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه کسی جرأت 
جسارت تجاوز و تهدید نظامی ایران را ندارد و استقالل و آزادگی 
ایران در جهان نمونه ای ندارد، گفت: در طول ۴۰ ساله گذشته 
پس از پیروزی انقالب همواره ناامنی های در مرزهای کشور و 

توطئه  دشمنان علیه نظام اسالمی و مردم وجود داشته است 
و دشمنان همواره دنبال شوک کوتاه مدت بوده اند و می دانند 
تهدید نظامی بی فایده است.وی با تأکید بر اینکه نباید در مقابل 
ملت  با  نهایی  پیروزی  واهمه داشت، گفت:  تهدیدات دشمن 
ایران است و این کشور پرچمدار حق در جهان است و یقینا 
مستکبران شکست خواهند خورد.سرلشکر باقری با بیان اینکه 
ناامنی در همه کشورها وجود دارد و هیچ مقامی نمی تواند ادعا 
کند وجود ناامنی مانع سرمایه گذاری در کشور است، گفت: با 
وجود امنیت موجود در کشور امکان سرمایه گذاری و ایجاد هر 
نوع زیرساختی فراهم شده است.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی با بیان اینکه ملت ایران اسالمی همواره در برابر 
انواع تهدیدها به خوبی ایستاده  است و در آینده هم خواهد ایستاد، 
گفت: گروهک منافقین که طی سالها بیش از 1۷ هزار نفر را به 
شهادت رسانده اند امروز به دریوزگی و حقارت گرفتار شده اند 
و برای خوش خدمتی برای اروپا و امریکا جاسوسی می کنند.

وی به بیانیه اخیر رهبر معظم انقالب اشاره کرد و گفت: این 
بیانیه ای نورانی، عمیق و چراغ راه آینده انقالب است و بر اساس 
آن مردم با درک وضعیت گذشته و شناخت ضرورت های پیشرو 
با صبر، استقامت، ایستادگی و پایداری مسیر آینده انقالب را 

ادامه خواهند داد.  سرلشکر باقری با اشاره به اینکه ایران اسالمی 
باشکوهتر از قبل با افتخار از شهدا و امام راحل و تاریخ خود یاد 
می کند،   گفت: امروز امنیت کامل در مرزهای کشور وجود دارد و 
قدرت نظامی و دفاعی کشور به اندازه ای است که هرگونه تهدید 
را در صدها کیلومتر دورتر از مرز پاسخ می دهد.وی ارتقای توان 
دفاعی نیروهای مسلح کشور را از مطالبات همیشگی مقام معظم 
رهبری دانست و گفت: بازدارندگی فعال و پایداری که امروز در 
کشور وجود دارد به دلیل از آمادگی باالی نیروهای مسلح است 
که به برکت خون شهدا، درایت فرمانده معظم کل قوا و ایثار 
و فداکاری نیروهای مسلح به دست آمده است.رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی تأکید کرد: تحرکات بزدالنه 
دشمنان و اقدامات اخیر آنان بی پاسخ نخواهد ماند و این اقدامات 

زبونانه از آتش خشم ملت در امان نیست.

سرلشکر باقری:

هیچ قدرتی جرأت تهدید نظامی ایران را ندارد
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برگزاری کارگاه آموزشی خانواده، 
اخالق و امنیت در فضای مجازی

وحیدی فر-اهواز: با هدف پیشگیری از آسیب های 
در خصوص  سالم  ای  خانواده  داشتن  و  اجتماعی 
فرهنگ استفاده از اینترنت، ماهواره و فضای مجازی 
کارگاه آموزشی »خانواده، اخالق و امنیت در فضای 
مجازی« در شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای 
خوزستان، این کارگاه آموزشی به مناسبت گرامیداشت 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با حضوری 

تعدادی از پرسنل شرکت برگزار شده است.
مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده در این کارگاه 
آموزشی خانواده ایرانی را معرض تغییرات مهمی ناشی 
از تکنولوژی های جدید دانست و نکاتی از مزایا و 
معایب اینترنت و فضای مجازی و صیانت از خانواده 

ها در محیط سایبری و فضای مجازی بیان کرد.
در ادامه این کارگاه آموزشی، حجت االسالم روحانی 
نژاد کارشناس رسانه و خانواده نکاتی در خصوص 
نقش رسانه ها در خانواده، مهمترین خطرهای اینترنت 
برای جوانان، اصول صحیح استفاده از رسانه ها و 
نقش معنویت در آن، اصول و شیوه فرزند پروری و 
راهنمایی صحیح به فرزندان در خصوص اینترنت و 
فضای مجازی و راهکارهای رسیدن به ایمنی از آسیب 

های فضای مجازی را ارائه کرد.
این کارگاه آموزشی را امور زنان و خانواده شرکت با 
همکاری آموزش منابع انسانی برگزار و در پایان به 

حاضرین بسته های فرهنگی نیز اهدا شد.

 افزایش توانمندی بندر شهید 
رجایی با راه اندازی تجهیزات جدید

رییس جمهور با »حائز اهمیت« دانستن توسعه بندر 
شهید رجایی برای اقتصاد کشور گفت: با راه اندازی 
12 دستگاه جرثقیل کانتینری جدید، ظرفیت این بندر 

به 5,8 میلیون کانتینر افزایش یافت.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان، دکتر حسن روحانی در نشست 
شورای اداری استان هرمزگان و از طریق ارتباط ویدئو 
بندر شهید رجایی برای صدور فرمان  با  کنفرانسی 
افتتاح بیش از 20 پروژه دریایی و بندری این استان، 
از تالش های نیروهای خالق و خدوم وزارت راه و 
شهرسازی و بخش هایی که در این زمینه فعال هستند، 
تشکر کرد و اظهار داشت: مساله بندر شهید رجایی و 

توسعه آن برای کشور بسیار حائز اهمیت است.
بازدید  بندر  این  از  که  داد: سال گذشته  ادامه   وی 
کردیم، شاهد تجهیز اسکله های پایانه کانتینری این 
بندر بودیم و در حال حاضر نیز 12 دستگاه جرثقیل 
کانتینری نصب و راه اندازی می شود که به توانمندی 

استان هرمزگان و کشور اضافه می نماید.
این  شدن  اضافه  با  کرد:  خاطرنشان  روحانی  دکتر 
به  کشتی  کانتینری  جرثقیل  دستگاه  تجهیزات)12 
ساحل به ارزش 104 میلیون یورو(، توانمندی بندر به 

5,8 میلیون کانتینر افزایش یافته است.
رییس جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد:  همچنین 
اجرای فاز 2 پایانه نفتی بندر شهید رجایی و اقداماتی 
که در زمینه فرودگاهی انجام شده، نیز قابل تقدیر است. 

خبر

مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی

زهرا اخوان نسب- هر کسب وکار یا شرکت برای پاسخ به نیازهای 
جامعه و در زمانی خاص تاسیس شده است و برای آینده باید بر توسعه 
محصوالتی که تقویت کننده فرهنگ جامعه است ، سرمایه گذاری کند. 
فعالیت یک بنگاه اقتصادی سهمی مهم در تحول جامعه  دارد و برای 
مردم موهبت های بسیاری در بر دارد، زندگی اجتماعی را استحکام می 
بخشد و بر پایه های راسخ ،سازنده و مفید استوار می نماید. یک شرکت 
تا زمانی که قادر باشد با فعالیت خود به حفظ و پیشرفت فرهنگ جامعه 
کمک کند ،پایدار خواهد ماند. فعالیت یک شرکت برای کمک به حفظ 
زندگی اجتماعی پایدار، پیشرفت و تعالی فرهنگ است. مهم ترین قسمت 
مسئولیت اجتماعی شرکتها این است که اهداف خود را بر اساس تفکر 

هم زیستی سازنده با جامعه و پیشرفت دو جانبه بنا کنند.
یکی از راههای کمک به شرکتها برای عمل به مسئولیت اجتماعی شان 
این است که مردم بتوانند نظراتشان را به راحتی درمورد آنان بیان کنند و 
امکان ارزیابی کردن خط مشی و رفتار شرکتها را داشته باشند. ارزیابی 
و بازخورد مشتریان می تواند به تثبیت قیمتها کمک کند و شرکت ها را 
از نحوه عمل به مسئولیت اجتماعی شان آگاه سازد.  سخت کوشی و 
تالش برای کسب سود معقول از دیگر ابعاد عمل به مسئولیت اجتماعی 

شرکت ها است. 
بدین ترتیب شرکتها می توانند با پرداخت مالیات به دولت بخشی از سود 
خود را به بخش عمومی تزریق کنند و موجبات رفاه عمومی را بیش از 

پیش فراهم نمایند. 
تعریف جامع و کوتاه مسئولیت اجتماعی شرکتها و بنگاه های اقتصادی 
با ایجاد یک تجارت موفق و ساختن دنیای بهتر دو هدفی است که نه 
تنها با هم در تضاد نیستند، بلکه از اجزای اصلی دستیابی به موفقیت بلند 

مدت به حساب می آیند. 
توجه به رشد و ارتقاء فعالیت های اقتصادی بانوان بستر مناسب تری 
به  کشور  کالن  مدیریتی  پست های  قبول  در  آنان  را جهت حضور 
همراه داشته باشد برنامه هایی همانند: استفاده بهینه از تجارب علمی و 
اقتصادی بانوان در مجامع ملی، مهره چهره زنان مسلمان  فعال اقتصادی 
ایران و توانمندیهای آنان به سایر کشورها، انجام مطالعات و پژوهش 
با هدف شناسایی چالش های پیش روی زنان فعال اقتصادی و ارائه 
راهکارها، بهره مندی از ظرفیت بانوان مدیر و نخبه و تصمیم ساز 
کشور جهت تسهیل فعالیت اقتصادی بانوان، تکمیل بانک اطالعاتی 
زنان فعال اقتصادی استان، تعامل و همکاری با دانشگاه ها جهت جذب 
و استعداد های بانوان درحوزه کسب وکار ، تشکیل اتاق فکر بانوان 
استان، تقویت روابط تجاری بانوان با سایر کشورها، تقویت نقش زنان 
فعال اقتصادی در نهاد خانواده، تقویت فرهنگ نشاط و شادابی بانوان، 
افزایش و آگاهی جامعه و خانواده از دانش  و توانمندیهای زنان و نقش 
آن در توسعه  هدایت تحصیلی دختران در انتخاب رشته های تحصیلی، 
متناسب با مسئولیت های خانوادگی وآینده شغلی آنان ، توانمند سازی 
بانوان ،فارغ التحصیالن و افراد جویای کار جهت ورود به بازارهای 
کسب وکار، توسعه خدمات مشاوره ای رایگان در زمینه های اقتصادی 
و  ،کارشناسان  اساتید  از  دعوت   ، دانشجویان  برای  کار  و  و کسب 
صاحب نظران در امور مربوط به زنان فعال اقتصادی برای تبادل نظر و 
بهره گیری از تجربیات آنها می تواند گامی مؤثر در جاده مسئولیت های 

اجتماعی برای بانوان کشور باشد.

 دیدار و دلجویی مدیران منطقه یک
 از خانواده های معظم شهدا

لیال نوری- خبرنگار زمان: در ایام دهه فجر و چهل سالگی انقالب 
یکی از کارهای حسنه ای که شایسته است انجام شود، بازدید و سرزدن 
از خانواده های معظم شهداست. مدیر منطقه یک اسالمشهر به همراه 
سرپرست امور ایثارگران، رئیس حراست و مدیر روابط عمومی منطقه، از 
دو خانواده شهید دیدار کردند. در این دیدار، به پاس صبر و شکیبایی، از 

این خانواده های محترم با لوح سپاس و هدایایی تقدیر شد.

خبر

با چهلمین سالگرد  اراک:  همزمان  داودی- 
از طرح  انقالب اسالمی شش پروژه  پیروزی 
های آب وفاضالب  درسطح استان با حضور 
و  آب  شرکت  مدیرعامل  مرکزی،  استاندار 
فاضالب استان مرکزی و جمعی از مسئوالن 
استانی و محلی به بهره برداری رسید. مهندس 
پروژه  به  اشاره  با  شرکت  مدیرعامل  خلیلی 
دهه  اهلل  ایام  در  رسیده  برداری  بهره  به  های 
مبارک فجر درشهر های استان مرکزی  گفت: 
این پروژه ها شامل بهره برداری ازشبکه جمع 
آوری فاضالب 2 منطقه از شهر اراک ، بهره 
بردار ی از یک حلقه چاه در شهر کارچان ،دو 
پروژه آبرسانی در شهر ستان زرندیه ویک باب 

مخزن درشهر داوودآباد می باشد.
طرح  های  پروژه  افتتاح  به  اشاره  ضمن  وی 
گفت   استان  سطح  در  وفاضالب  آب  های 
بالغ بر2/239میلیارد ریال برای تکمیل و بهره 
برداری این تاسیسات هزینه گردیده که از محل 
اعتبارات استانی - جاری  انجام و همزمان با 
دهه فجر انقالب اسالمی به بهره برداری رسید.
به دنبال  برگزاری مسابقه نقاشی »آب = زندگی 
»در سراسر کشور شرکت های آب و فاضالب 
برگزاری  با  استان مرکزی  شهری و روستایی 
جشنواره« آب = زندگی« از برگزیدگان مرحله 
تقدیر  مرکزی  استان  در  مسابقه  این  استانی 

نمودند.
 در چهارمین روز از دهه فجر انقالب اسالمی 
پروژه ساخت مخزن ذخیره آب شهر داوودآباد 
استاندار  آقازاده  علی  سید  مهندس  با حضور 
شهرستان  فرماندار  بختیاری  دکتر   ، مرکزی 
هماهنگی  معاون  وکیلی  زندیه  دکتر   ، اراک 
مهندس   ، مرکزی  استانداری  عمرانی  امور 
خلیلی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

مرکزی و جمعی از مسئوالن استان و شهرستان 
به بهره برداری رسید.

مهندس خلیلی مدیرعامل شرکت عنوان کرد: 
یک باب مخزن ذخیره آب به حجم 1000 متر 
مکعب در راستای تکمیل تاسیسات آبرسانی 
پروژه  از  یکی  عنوان  به  آباد   داوود  شهر 
مرکزی  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  های 
در چهارمین روز از دهه مبارک فجر به بهره 

برداری رسید. 
انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  با  همزمان 
اسالمی  و در پنجمین روز از دهه فجر ،پروژه 
های خط انتقال آب شهر مامونیه و آبرسانی به 
شهر رازقان با حضور استاندار مرکزی ، معاون 
،فرماندار  استانداری  عمرانی   امور  هماهنگی 
زرندیه ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مامونیه 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   ،

مرکزی و جمعی از مسئوالن استانی و محلی 
به بهره برداری رسیدند.

مهندس خلیلی مدیرعامل شرکت با اشاره به 
پروژه های به بهره برداری رسیده در شهرستان 
زرندیه گفت: برای تکمیل تاسیسات آب شهر 
مامونیه و بهبود وضعیت آبرسانی به این شهر 
پروژه خط انتقال آب  این شهر  با اجرای 3/5 
کیلومتر خط انتقال آب با هزینه ای بالغ بر 25 
میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی - جاری  

انجام و به بهره برداری رسید.
    وی ضمن اشاره به پروژه آبرسانی به شهر 
رازقان تصریح کرد : این پروژه شامل  حفر و 
کیلومتر  اجرای یک  و  تجهیز یک حلقه چاه 
خط انتقال آب با اعتباری بالغ بر 3/7 میلیارد 
ریال از محل تامین اعتبارات استانی و جاری 
انجام و همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی به 

و  مدیرعامل شرکت آب  برداری رسید.  بهره 
فاضالب استان مرکزی جمعیت برخوردار از 
این پروژه ها را تمامی شهروندان این 2 شهر 

اعالم نمود.
های  ،پروژه  فجر  دهه  از  روز  پنجمین  در  و 
خط انتقال آب شهر مامونیه و آبرسانی به شهر 
معاون   ، مرکزی  استاندار  حضور  با  رازقان 
،فرماندار  استانداری  عمرانی   امور  هماهنگی 
زرندیه ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مامونیه 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   ،
مرکزی و جمعی از مسئوالن استانی و محلی 

به بهره برداری رسیدند.
مهندس خلیلی مدیرعامل شرکت با اشاره به 
پروژه های به بهره برداری رسیده در شهرستان 
زرندیه گفت: برای تکمیل تاسیسات آب شهر 
مامونیه و بهبود وضعیت آبرسانی به این شهر 
پروژه خط انتقال آب  این شهر  با اجرای 3/5 
کیلومتر خط انتقال آب با هزینه ای بالغ بر 25 
میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی - جاری  

انجام و به بهره برداری رسید.
پروژه  فجر  مبارک  دهه  از  روز  درهشتمین 
مهندس  حضور  با  کارچان  شهر  به  آبرسانی 
مردم  نمایندگان   ، مرکزی  استاندار  آقازاده 
شهرستان اراک، کمیجان ،فرمهین و خنداب در 
مجلس شورای اسالمی ، فرماندار اراک دکتر 
بختیاری و جمعی از مدیران و روسای شرکت 
و  امور آب  و  مرکزی  استان  فاضالب  و  آب 
فاضالب شهرستان اراک و مسئوالن استان و 

شهر کارچان به بهره برداری رسید.
شرکت  مدیرعامل  خلیلی  عبدالرضا  مهندس 
کارچان  شهر  به  آبرسانی  پروژه  کرد:  عنوان 
واجرای  تجهیز یک حلقه چاه  و  شامل حفر 

یک کیلومتر خط انتقال می باشد.

بهرهبرداریاز6پروژهدرشرکتآبوفاضالباستانمرکزی

 ساخت آداپتور 8 دستگاه بوشینگ
 پست 63 کیلوولت در لوشان

کاالی  از  »حمایت  سال  در  گیالن:  منکویی- 
تعویض  و  نصب   ، ساخت  عملیات  ایرانی«، 
8  دستگاه بوشینگ 63 کیلوولت خارجی پست 
63 کیلوولت لوشان به دست توانمند متخصصان 
داخلی انجام شد. »حمید بابایی« مدیر امور نظارت 
بهره  معاونت  خطوط  و  ها  پست  تعمیرات  بر 
برداری شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن، با 
معظم  مقام  توسط  نامگذاری سال 97  به  اشاره 
رهبری به سال »حمایت از کاالی ایرانی« گفت: 
عملیات ساخت ، نصب و تعویض 8  دستگاه 
بوشینگ 63 کیلوولت خارجی پست 63 کیلوولت 
لوشان به دست توانمند متخصصان داخلی انجام 
شد. در این پروژه با انجام اقداماتی تعداد 8 دستگاه 
بوشینگ ساخت تولید داخل، جایگزین بوشینگ 

های قدیمی خارجی معیوب شد.
 وی در خصوص بومی سازی آداپتاسیون بوشینگ 
ها گفت: از طریق ساخت آداپتور توسط پیمانکار 
منطقه  برق  سهامی  شرکت  نگهداری  و  تعمیر 
برق گیالن زمین،  ای گیالن، شرکت مهندسین 

عملیات تعویض بوشینگ ها صورت گرفت.

مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست ها و خطوط 
در خصوص مراحل تعمیر و بهینه سازی پست 63 
کیلوولت لوشان گفت: با توجه به فرسوده شدن 
این پست و نشتی شدید روغن  بوشینگ های 
 T2 و   T1ترانسفورماتورهای های  بوشینگ  از 
،اقدامات مختلفی جهت تامین و تعویض بوشینگ 
ها شامل؛ خرید 8 دستگاه بوشینگ 72,5 کیلوولت 
از شرکت نیرو ترانس شیراز، ساخت آداپتور جهت 
متناسب نمودن اندازه بوشینگ داخلی با دریچه 
داخل ترانسفورماتور و اقدام جهت اخذ خاموشی 

از دیسپاچینگ منطقه انجام شد.
بابایی افزود: حمل مخزن روغن به محل کار و کم 
نمودن سطح روغن جهت انجام مراحل تعویض 
بوشینگ)آداپتاسیون بوشینگ ها(، حمل دستگاه 
تصفیه روغن به محل پست لوشان جهت انجام 
تزریق روغن و تصفیه فیزیکی روغن ترانس ها 
پس از انجام مراحل تعویض بوشینگ و برقدار 
نمودن مجدد ترانسها و پست از دیگر اقدامات 
انجام شده در خصوص تعمیر و بهینه سازی پست 

63 کیلوولت لوشان می باشند.

آیین رونمایي از سه خودروي نجات هالل 
احمر گلستان

سالگرد  چهلمین  با  همزمان  گلستان:  سلیمانی- 
جدید   خودروي  سه  از  اسالمي،  انقالب  پیروزي 
نجات جمعیت هالل احمر گلستان با حضور معاون 
امنیتی  سیاسی  معاون  و  عمرانی  امور  هماهنگی 
اجتماعی استاندار، مدیرکل مدیریت بحران استان، امام 
جمعه اهل تسنن شهرستان گنبد کاووس، فرمانداران 
و مدیران ارشد استانی در محل مرکز پایگاه امداد 

هوایي جمعیت هالل احمر گلستان رونمایی شد. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان در این آیین 
گفت: در پی سفر ریاست جمعیت هالل احمر به 
گلستان و پیگیری های صورت پذیرفته،  پس از 7 
سال از تخصیص آخرین خودرو نجات به جمعیت 
هالل احمر گلستان ؛ سه خودروي نجات  جدید 
با ارزش ریالی هر خودرو ده میلیارد و 700 میلیون 
ریال و در مجموع پنجاه میلیارد و 100 میلیون ریال 
به جمعیت هالل احمر گلستان اختصاص یافته است.

محمد علی هروی گفت: خودروهای نجات توزیعی 
در کل کشور 55 دستگاه است که از این تعداد، سه 
خودروی نجات تحویل جمعیت هالل احمر استان 

گلستان شده است.
وی در ادامه اشاره کرد: این خودروها از نوع تیپ 2 
هستند که در پایگاه های امداد و نجات بین شهری 

بکارگیری می شوند.
هروی خاطرنشان کرد: این خودروها عالوه بر مجهز 
بودن به تجهیزاتی که در عملیات امدادرسانی در زمان 
بروز سوانح ترافیکی در سطح جاده ها  کاربری دارند؛ 
از  تجهیزاتی شامل لوازم امداد و نجات در کوهستان، 
تجهیزات ایمنی انفرادی، تجهیزات تثبیت محل حادثه 

و ایمنی در محل حادثه نیز برخوردار هستند.
تصریح  گلستان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل 
کرد: این خودروها در رهاسازی مصدومین احتمالی 
با  است  گفتنی  دارند.  کاربرد  ای  جاده  حوادث 
اختصاص این سه خودرو نجات به ناوگان امدادی 
استان؛ تعداد خودرو های نجات پایگاه های امداد و 

نجات استان به 11 خودرو ارتقاء می یابد.
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57 درصد ایرانیان فعالیت فیزیکی کافی ندارند

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 57 درصد مردم ایرانی 
فعالیت فیزیکی کافی ندارند. بیش از یک چهارم جمعیت چاق هستند، حدود 
30 درصد فشار خون دارند. 25 درصد گرفتار چربی خون هستند و ساالنه 300 

هزار نفر در کشور بر اثر بیماریهای غیرواگیر می میرند.
محمد باقر الر یجانی در همایش کشوری دیابت، افزود: دیابت پنجمین علت 

مرگ و میر در کشور است و 10درصد مردم ایرانی به دیابت مبتال هستند.
وی با بیان اینکه دیابت در نقاط مرکزی کشور شیوع باالتری دارد، اظهار داشت: 
دیابت در افراد باالی 50 سال باال است. 50 درصد این افراد یا دیابت دارند یا 
زمینه ابتال به این بیماری در آنها وجود دارد. متخصص غدد ادامه داد: حدود 
10درصد هزینه های بهداشتی و درمانی کشور صرف دیابت و هزینه های ناشی 
از آن می شود و در تهران به دلیل افزایش آگاهی بهبود رتبه در کاهش مرگ و 
میر ناشی از این بیماری داشته ایم البته در برخی مناطق تهران مانند منطقه 12، 
16 و 20 بیشترین مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی که دیابت 

می تواند زمینه آن باشد وجود دارد. 
الریجانی اضافه کرد: شرایط کشور به لحاظ شیوع بیماریهای غیرواگیر از جمله 

دیابت خوب نیست و برخی از استانها وضع بسیار نامطلوبی دارند. 

نشانه ای که می تواند مقدمه سائیدگی مفصل فک باشد

متخصص جراحی دهان، فک و صورت با اشاره به اینکه صداهای فکی عمدتًا 
نشانه تومور نیست، گفت: عمده علت این صداهای مفصلی، وراثت، تصادفات، 
اختالالت عضالنی ، ضربه و اکلوژن بیمار است که  این مشکل می تواند مقدمه 
اختالالتی همچون سائیدگی مفصل و دررفتگی آن باشد؛ لذا درمان به موقع و 
تشخیص آن بسیار حائز اهمیت است.  دکتر محمدعلی آسایش، متخصص 
جراحی دهان فک و صورت در آستانه برگزاری هفدهمین کنگره جراحان 
دهان فک و صورت در ارتباط با برگزاری سمپوزیوم محققین جوان اظهار 
داشت: نهمین کنگره ایمپلنت خلیج فارس و هفتمین سمپوزیوم محققین جوان 
همزمان با هفدهمین کنگره جراحان دهان فک و صورت برگزار می شود و تمام 
دانشجویان و رزیدنت های تخصصی دندانپزشکی و پزشکی می توانند در این 
برنامه شرکت کنند.  وی افزود: بیش از 400 عنوان مقاله و پوستر به دبیرخانه 
کنگره ارسال شده  است که رقم بسیار قابل توجه و بی سابقه بوده است که نشان 
از جایگاه بسیار خوب کنگره بین المللی جراحان دهان فک و صورت دارد.   
دبیر علمی هفتمین سمپوزیوم محققین جوان ادامه داد: همه مقاالت در جلسه 
داوری توسط اساتید برجسته و صاحب نظر مورد بررسی قرار گرفته و 50 مورد 
از آنها به صورت سخنرانی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در هتل المپیک 
ارائه خواهد شد. همچنین حدود 150 پوستر به صورت الکترونیک در دو روز 
با زمانی معادل 24 ساعت ارائه  اختصاص به ارائه پوستر خواهد شد.  این عضو 
هیات علمی دانشگاه گیالن در ارتباط با بیشترین علت مراجعه به این جراحان 
اظهار داشت: به دلیل گستردگی رشته و همپوشانی آن با رشته های تخصصی 
گوش و حلق و بینی و پالستیک میزان مراجعات بسیار باال و به دالیل مختلف 
است ولی  برخی از مراجعات مثل اختالالت مفصلی به صورت اختصاصی 

توسط جراحان دهان فک و صورت مورد بررسی و درمان قرار می گیرد.

خبر

53درصد قربانیان تصادفات 
رانندگي عابران هستند

ستاد  هماهنگی  نشست  در  باقری  مهدی  سرهنگ 
خدمات سفر مازندران با تأکید بر اهمیت تصمیماتی 
که در شورای ترافیک شهرستان ها و استان مصوب 
اصلی  اعضای  و  فرمانداران  کرد:  اظهار  می شود، 
باید شخصاً در این نشست ها حضور داشته باشند، 
راهور  همکاران  سوی  از  زیادی  گالیه مندی های 
برخی  در  می شود،  گزارش  شهرستان ها  سطح  در 
شهرستان ها حتی در ماه نیز نشست شورای ترافیک 

برگزار نمی شود.
در  سفرها  درصدی   12 افزایش  به  اشاره  با  وی 
مازندران، بیان کرد: سال جاری شاهد افزایش سفرها 
گذشته  سال های  در  که  بودیم  زمستان  و  پاییز  در 
پایان هر هفته شاهد  نبوده است، در  این شکل  به 
مسافران  به  ارائه خدمات  مسافران هستیم،  حضور 
و گردشگران و ایجاد فضای امن برای آنها نیازمند 

همدلی و فکر جمعی است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران در بخش 
دیگری از سخنان خود با اعالم اینکه نقاط حادثه خیز 
در حوزه درون شهری شناسایی شده است، افزود: در 
10 ماهه امسال، 40 فوتی و بیش از 888 فقره تصادف 

جرحی را در این نقاط حادثه خیز داشتیم.
این مسؤول گفت: در این مدت، 129 متوفی و 2 هزار 
و 220 مصدوم به دلیل تصادفات در مازندران گزارش 
شد لذا می طلبد که برنامه ریزی دقیقی برای پیشگیری 

و کاهش این میزان خسارات جانی داشته باشیم.
باقری با اعالم اینکه در 10 ماهه امسال نزدیک به 53 
درصد از فوتی های درون شهری عابران پیاده بوده اند، 
اظهار کرد: این آمار، بسیار باالست و به همین ترتیب 

در برون شهری نیز آمارهایی باالیی داریم.
یکی  تصادفات،  از  جلوگیری  الزمه  داد:  ادامه  وی 
نسبت  شهرستان ها  ترافیک  شورای  که  است  این 
با  رنگ های  از  باشند،  داشته  توجه  به خط کشی ها 
ماندگاری باال استفاده شود، اکنون بسیاری از معابر 
درون و برون شهری دارای رنگ آمیزی های نامناسبی 

هستند که راننده دیدی نسبت به آنها ندارد.
مازندران گفت:  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
برخورد احساسی با موضوعات مربوط به ترافیک، 
سبب افزایش قربانیان تصادف می شود و این افراد از 
شرایط سنی باالیی برخوردار هستند یعنی نیروی کار 
جامعه را تشکیل می دهند که نباید آنها را از دست 

بدهیم.

خبر

وزیر علوم از تحریم دو دانشگاه شهید بهشتی 
علمی  فعالیت های  دلیل  به  شریف  صنعتی  و 
کشورهای  از سوی  هسته ای  انرژی  عرصه  در 
به  اخیرم  سفر  در  گفت:  و  داد  خبر  خارجی 
اروپا ضمن شرکت در سومین نشست کارگروه 
همکاری های علمی و فناوری بین جمهوری 
در  رایزنی هایی  اروپا،  اتحادیه  و  ایران  اسالمی 

خصوص رفع این تحریم ها انجام دادم.
دکتر منصور غالمی ، ضمن بیان این مطلب به 
اشاره کرد و  دانشگاه داخلی کشور  تحریم دو 
افزود: متأسفانه برخی دانشگاه های داخلی کشور 
و  شدند  تحریم  خارجی  کشورهای  سوی  از 
در واقع یک سوءتفاهمی بین مراکز بین المللی 
و دانشگاه های ما اتفاق افتاده مبنی بر اینکه هر 
دانشگاه داخلی ایران که در زمینه فیزیک هسته ای 
فعالیت کرده و یا مقاالتی را چاپ کرده باشد که 

نشان از یک دستاورد خوب علمی باشد، به دلیل 
سوءظنی که مقامات این کشورها به فعالیت های 
لیست  در  را  کشورمان  دارند،  ایران  هسته ای 

تحریم های بین المللی قرار داده اند.
دو  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
دانشگاه صنعتی شریف و شهید بهشتی به دلیل 

همین سو ظن مورد تحریم خارجی قرار گرفته اند 
که امیدوار هستیم تحریم دانشگاه های کشور از 

سوی کشورهای خارجی رفع شود.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: ما در حال رایزنی 
برای رفع تحریم های دو دانشگاه شهید بهشتی و 
صنعتی شریف هستیم و امیدوار هستیم به زودی 
این تحریم ها رفع شوند. به طوری که در سفر 
اخیرم به اروپا ضمن شرکت در سومین نشست 
بین  فناوری  و  علمی  همکاری های  کارگروه 
جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا، در این 
زمینه با مسئوالن اروپایی صحبت کردم و توضیح 
دادم که دانشگاه های ما صرفاً فعالیت علمی انجام 
می دهند ضمن اینکه جمهوری اسالمی ایران به 
دنبال سالح هسته ای نیست. دانشگاه های ما نیز 
دنبال فعالیت علمی برای استفاده دستاوردهای 

صلح آمیز انرژی هسته ای هستند.

تحریم دو دانشگاه ایرانی از سوی کشورهای خارجی

»عیدی«  واریز  از  اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست 
 10 تا  تامین اجتماعی  بازنشستگان  و  مستمری بگیران 

اسفند ماه خبر داد.
جمع  در  زدا  حسن  محمد   ، زمان  پیام  گزارش  به 
گفت:  خبر  این  اعالم  ضمن  تهران  شهر  بازنشستگان 
رقم عیدی همان میزان مصوب اعالم شده توسط دولت 
است، بنابراین رقم واریزی به حساب مستمری بگیران و 

بازنشستگان یک میلیون تومان خواهد بود.
حقوق  همچون  نیز  عیدی  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
گفت:  می شود؟  واریز  الفبا  حروف  اساس  بر  ماهیانه 

جزئیات واریز و چگونگی آن متعاقبًا اعالم می شود.

واریز »عیدی« مسمتری بگیران 
اتمین اجمتاعی ات ۱۰ اسفند

معاون دفتر آموزش متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش از تهیه 
شناسنامه نظارت بالینی برای تمامی مدارس خاص )نمونه، فرهنگ، 

علوم و معارف اسالمی و..( خبر داد.
حسین صادقی در گفت وگویی جزئیاتی از تشکیل شناسنامه آموزشی 
برای تمامی مدارس خاص اعالم و اظهار کرد:  بالینی  و نظارت 
تشکیل شناسنامه نظارت بالینی برای تمامی مدارس خاص )نمونه 
دولتی، شبانه روزی، فرهنگ، علوم و معارف اسالمی و..(، در دست 

اقدام است.
وی افزود: اقدامات اولیه و زیرساخت های الزم به منظور تشکیل 
شناسنامه و نظارت بالینی بر فعالیت های مدارس آغاز شده است و 

ان شاءاهلل تا پایان سال تحصیلی جاری، به انجام خواهد رسید.
معاون آموزشی، برنامه ریزی و مقررات دفتر آموزش متوسطه نظری 
وزارت آموزش و پرورش، با بیان اینکه با تشکیل این شناسنامه، تمامی 
اطالعات الزم برای نظارت بر فعالیت های آموزشی، فضا، تجهیزات 
و… مدارس در اختیار دفتر آموزش متوسطه قرار خواهد گرفت تا 
به استناد آن راهبردهای مؤثرتری برای بهبود وضعیت آموزشی و 
توسعه کیفی این مدارس در پیش گرفته شود، افزود: طراحی، تدوین 
و اجرای برنامه های توسعه محور در حوزه ارتقای صالحیت های 
حرفه ای مدیران و کیفیت بخشی به برنامه های آموزشی مدارس، 
مهم ترین استراتژی همکاران ما در دفتر آموزش متوسطه نظری است.

مدارس خاص شناسنامه دار 
یم شوند

مهندس محسن فرهادی، اظهار داشت: براساس وظایف قانونی وزارت 
بهداشت، موظف هستیم سالمت یا بهداشت محیط مراکز عرضه و 
توزیع محصوالت خام دامی، گوشت قرمز داخلی و وارداتی را کنترل 
کنیم و برای کنترل و نظارت، با سازمان دامپزشکی کشور هماهنگی 
بسیار خوبی داریم. برای مثال، همکاران ما درخصوص رعایت بهداشت 
فردی، تمیز بودن یخچال و دستگاه ها و ابزارهای مورد استفاده، دارا 
بودن کارت بهداشت برای قصاب ها و آموزش های مورد نیاز برای 
فروشگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار که توزیع گوشت 
قرمز داخلی و وارداتی را انجام می دهند، بازدیدهای دوره ای دارند. 
وی تصریح کرد: همکاران ما در وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور، سالمت سیستم برودتی مانند یخچال و فریزر و 
شرایط نگهداری گوشت قرمز را در مراکز عرضه به وسیله دستگاه های 
پرتابلی که در اختیار دارند، بررسی می کنند. همچنین نیروهای بهداشت 
محیط وزارت بهداشت، بهداشت محیط ساختمان یا مرکز عرضه کننده 
گوشت و مجوزهای سازمان دامپزشکی برای سالمت گوشت قرمز را 
کنترل می کنند. معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، 
افزود: تاکنون تخلف و مشکل خاصی در مورد سالمت گوشت های 
قرمز وارداتی یا داخلی به وجود نیامده است. البته ممکن است نواقصی 
در مورد بهداشت فردی و شرایط نگهداری گوشت وجود داشته باشد 

که همکاران ما آنها را بررسی و برطرف می کنند.

 واكنش وزارت هبداشت
 به گوشهتاي واردایت

آگهی احضار متهم 
ابالغ وقت دادرسی متهم آقای سعید علی حسین زاده املشی که به اتهام مزاحمت که 
فعال مجهول المکان و متواری می باشد وفق ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
در روزنامه آگهی تا ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی در شعبه 
دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد حاضر در غیر اینصورت 

وفق قانون اقدام خواهد شد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میر حسینی . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا   محبوب عشرتی دارای شناسنامه شماره  یک بشرح دادخواست به کالسه  972311/
ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
جبرائیل عشرتی بشناسنامه  2790649537   در تاریخ 97/4/23 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   محبوب عشرتی فرزند  الهورن –ش ش 
یک خوی –پدر متوفی/2-سوسن محمد باقرلو فرزند بهلول –ش ش 488 –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

اگهی ابالغ
اینجانب شایان کریمی مالک خودرو 206 به شماره شاسی 0198146201 و شماره 
موتور 10FSS15053437  بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد 
مذکور را نموده است.لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف 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 ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.

آگهی حصر وراثت
آقای خدامراد کریمی  دارای شماره شناسنامه 774  به شرح دادخواست به کالسه 
847/97 /2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان شاه دوستی کریمی دلیسگانی  به شماره شناسنامه 200  در تاریخ 97/1/27  

اقامتگاه دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-خدامراد کریمی  ف   حاجی مراد , ش.ش  774  ت.ت 35/12/20 پسر متوفی

2-مراد کریمی  ف حاجی مراد , ش.ش  980  ت.ت 41/12/20پسر متوفی
3-شیرمراد کریمی  ف حاجی مراد , ش.ش  1139  ت.ت 45/7/2پسر متوفی

4-علی کریمی  ف حاجی مراد , ش.ش  1277  ت.ت 49/12/5پسر متوفی
5-بلقیس کریمی  ف حاجی مراد , ش.ش  841  ت.ت 37/5/1دختر متوفی

6-بانو کریمی  ف حاجی مراد , ش.ش  1140  ت.ت 46/12/20دختر متوفی
7-فروزان کریمی  ف حاجی مراد , ش.ش  1525  ت.ت 53/2/7دختر متوفی
8-هایده کریمی  ف حاجی مراد , ش.ش  1526  ت.ت 54/6/2دختر متوفی

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

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان صحنه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا  /  رحیم ابراهیمی دارای شناسنامه شماره   8   بشرح دادخواست به کالسه  972206/
ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان  زینب محمد زاده بشناسنامه  3   در تاریخ 97/8/24 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  یوسف ابراهیمی فرزند  اروجعلی  –ش 
ش 3 خوی –پسر متوفی/2-   رحیم ابراهیمی فرزند اروجعلی -ش  ش  8 خوی-پسر 
متوفی/3-  افروز ابراهیمی فرزند اروجعلی -ش  ش 418    –خوی-دختر متوفی/4-  
پری  ابراهیمی فرزند اروجعلی   - ش ش  345    -خوی-دختر متوفی/5-   زری 
ابراهیمی فرزند اروجعلی -  ش ش 422 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
کالسه   به  دادخواست  بشرح   454 شماره  شناسنامه  دارای  لی  مزرعه  محرم  ی  آقا 
972331/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  شکر مزرعه لی بشناسنامه  5   در تاریخ 97/7/9 اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   محرم مزرعه لی فرزند  شکر  –ش 
ش 454 خوی –پسر متوفی/2-   رضا مزرعه لی فرزند شکر -ش  ش     3    خوی-
پسر متوفی/3-   فاطمه مزرعه لی فرزند شکر -ش  ش  327  –خوی-دختر متوفی/4-   
مهری مزرعه لی فرزند شکر  - ش ش   11    -خوی-دختر متوفی/5-   معصومه 
مزرعه لی فرزند شکر  -  ش ش   2791938596  خوی- دختر متوفی/6-  اعظم  
مزرعه لی فرزند شکر -ش ش 556    خوی –دخترمتوفی/7-    شکر قهرمانی سرای 
ملکی  فرزند  داداش    -ش ش  238 خوی -زوجه 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

برگ اجرائیه 11.110۲.96
مشخصات. محکوم له ایرج حبیبیان به نشانی بابل چهارراه شهربانی پاساژ محمودیان 

موبایل لبخند
 مشخصات محکوم علیه  محمد رضاصالح نیا  مجهول المکان یاسر طالبی به نشانی 
بابل جاده قائمشهر روستای نقیب کال سورتینگ خانه سرای میثم حبیبیان به  موجب 
رای   شماره 15 تاریخ 97,1,26شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل. محکوم 
علیه  محکوم است حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 140 میلیون 
ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار سی هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک مورخ 96,11,14 تا 
هنگام پرداخت بر مبنای نرخ تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی در حق خواهان و. 

محکوم له  اجرا میباشد
 دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ تصمیم اداری 
نظر به اینکه  خانم خاتون ابدالی   مالک دو سهم از11  سهم ششدانگ پالک 2121/84-
اصلی بخش دو خوی به عنوان خواهان با تقدیم دادخواستی تقاضای افراز پالک مرقوم 
را از این اداره نموده است که  مراتب به علت  عدم وجود مالکین مشاعی  متعدد  که تهیه 
و ارائه آدرس کامل تعدادی از آنها برای خواهان افراز مقدور نبوده  لذا از طریق انتشار 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار  این تصمیم اداری  به اطالع مالکین مشاعی  
میرساند  با این توضیح که نماینده  و  نقشه بردار  این اداره در موعد مقرر در آگهی 
دعوت به افراز  مندرج در روزنامه  هدف اقتصاد  به  شماره 4160 – 1397/11/5  به 
اتفاق  خواهان  از محل بازدید  ، ابتدا نقشه وضع ملک توسط نقشه بردار این اداره تهیه 
و ترسیم گردیده مراتب طی نامه 109/103/97/27590-1397/11/15از شهرداری خوی  
خوی  استعالم و شهرداری خوی نیز برابر نامه شماره 97/24537/ص-1397/11/15 
افراز پالک فوق را  بدلیل  مغایرت  با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی  غیر مقدور اعالم 
نموده علیهذا در اجرای مواد 1و2و3 قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 
1357 تصمیم بر غیرقابل افراز  بودن سهمی خواهان  از پالک 2121/84 -اصلی  بخش 
دو  خوی اتخاذ مینماید  علیهذا مقرر میدارد مراتب غیرقابل افراز بودن در یکی از جراید 
کثیراالنتشار چاپ و انتشار یافته و متذکر شوند چنانکه احدی از مالکین مشاعی رسمی 
نسبت به تصمیم ابرازی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی ابالغ تصمیم اداری  اعتراض خود را به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک 
تسلیم و گواهی الزمه اخذ و جهت ضبط در پرونده ثبتی به این اداره تسلیم دارند و اال 
پس از انقضا مدت مزبور ود رصورت عدم اعتراض تصمیم متخذه قطعی بوده و برای 

خواهان و کلیه ماللکین  مشاعی پالک فوق الذکر الزم االجرا خواهد بود . 
رئیس ثبت اسناد خوی- سلیمانپور

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

فاقد سندرسمی
برابررای شماره 1397760317001004796-97/10/12هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی ناحیه 
یک اهوازتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای جوادساعدی فرزندکاظم به شماره 
به شماره ملی 1980574618نسبت  آزادگان  ازدشت  شناسنامه 1980574618صادره 
ازپالک  درقسمتی  398/59مترمربع  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به 
58/25بخش 9اهوازخریداری شده موضوع سهام شماره 5021شرکت سهامی ایجاد 
باغات کوی شاه سهمی عبداله دلف لویمی فرزند قاسم)مالک رسمی(که مع الواسطه 
وطی ارائه قولنامه عادی به متقاضی انتقال یافته،محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا به مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادرخواهد شد.ضمنا صدورسند مالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.

شماره م الف:)5/2841( 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/11/14-تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/11/30

اکبرافشین-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز

آگهی اجرائیه
پرونده:9609986959201012-شماره  اجرائیه:9710426959200006-شماره  شماره 
له/محکوم  محکوم  تنظیم:1397/7/15.مشخصات  شعبه:961016-تاریخ  بایگانی 
کالنتری13. جنب  پدر:نشانی:24متری  خانوادگی:نام  نام  مهراقتصاد  لهم:1-نام:بانک 
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم:1-نام: ایمان نام خانوادگی:یوسفی شیخ رباط 
نام پدر:حسن نشانی:خوزستان-اهواززیتون کارمندی خیابان فردوسی پالک28واحد2.  
زیتون  نشانی:خوزستان-اهواز  پدر:خلیف  عمیرنام  خانوادگی:کعب  2-نام:محمدنام 
کارمندی خیابان فردوس پالک28.مشخصات نماینده یاقائم مقام قانونی محکوم له/
محکوم لهم: نام:وحیدنام خانوادگی:حقیقی نام پدر:محمدعلی نشانی:طالقانی دفتروکالت 
سعیدصلیح نوع رابطه:وکیل محکوم له/محکوم لهم:بانک مهراقتصاد.محکوم به:بموجب 
درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه9709976959200357محکوم 
علیهم بصورت تضامنی محکوم به پرداخت مبلغ 190/000/000ریال بابت اصل خواسته 
ومبلغ2/835/000ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 6/000/000ریال بابت حق الوکاله 
وکیل درحق محکوم له می نماید،ومحکوم علیه محمدکعب عمیررا بعنوان صادرکننده 
چک به پرداخت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک96/7/25تازمان اجرای حکم بر اساس 
شاخص تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران درحق محکوم له 

بعالوه نیم عشردولتی می باشد.
مسئول دفترشعبه35شورای حل اختالف اهواز)334سابق(-معصومه ظاهری

محل امضاء قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره2اهواز
ابالغ اجرائیه:1-ظرف ده روزمفادآنرابموقع اجرا  ازتاریخ  محکوم علیه مکلف است 
گذارد)ماده34 قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-
مالی معرفی کندکه اجراحکم و استیفامحکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه خودراقادربه 
اجرای مفاداجراییه نداندبایدظرف سی روزکلیه اموال خودراشامل تعدادیامقداروقیمت 
همه اموال منقول وغیرمنقول،به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزد بانک هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی داردبه همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزداشخاص ثالث داردوکلیه مطالبات او 
ازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراز زمان 
یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه 
اجرای  نحوه  شود)مواد8و3قانون  می  بازداشت  له  محکوم  درخواست  نمایدواالبه 
به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه  محکوم  مالی1394(4-خودداری  محکومیت 
)ماده34قانون  دارد.  رادرپی  هفت  درجه  تعزیری  حکم،حبس  منظورفرارازاجرای 
اجرای احکام مدنی وماده20ق.م.اوماده16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394( 
5-انتقال مال به دیگری به هرنحوباانگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشدموجب مجازات تعزیری درجه شش یاجزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یاهردو مجازات می شود.)ماده21قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روزارائه شودآزادی محکوم علیه 
اززندان منوط به موافقت محکوم له یاتودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهدبود.)تبصره1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(.
شعبه35شورای حل اختالف اهواز

آگهی دادنامه
تنظیم:1397/8/26-شماره  دادنامه:9709976195901216-تاریخ  شماره 
شعبه:970607.پرونده  بایگانی  9709986195900410-شماره  پرونده: 
شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه12دادگاه  کالسه9709986195900410 
اهواز)21حقوقی سابق(تصمیم نهایی شماره 9709976195901216.خواهان:آقای بانک 
مهراقتصادبه مدیریت آقای سیدضیاء ایمانی باوکالت آقای وحیدحقیقی فرزندمحمدعلی 
مسلم  بین  طالقانی  اهواز-شهراهواز-خیابان  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به 
وسی متری ساختمان سفیرطبقه2دفتروکالت سعیدصلیح.خواندگان:1-آقای سیدخالد 
اهواز-اهواز-زرگان  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  فرزندسیدرحیم  ضیائی 
به  آلبوشوکه فرزندسیدلطیف  السادات  مائده  خیابان4ضانمم پور پالک43.  2-خانم 
نیروخیابان1پالک8. اهواز-اهواز-چهارشیرکوی  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی 
خسارت  چک3-مطالبه  وجه  تاخیرتادیه2-مطالبه  خسارت  ها:1-مطالبه  خواسته 
به  حقیقی  وحید  مهراقتصادباوکالت  بانک  دعوی  دادگاه:درخصوص  دادرسی.رای 
طرفیت1-سیدخالدضیائی فرزندسیدرحیم2-مائده السادات آلبوشوکه فرزندسیدلطیف 
به خواسته مطالبه وجه به مبلغ250/000/000ریال به انضمام خسارات دادرسی،بدین 
توضیح که خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده ردیف اول دعوی یک فقره چک 
وخوانده  صادرنموده  ملی  بانک  شماره9121/365966-12مورخ1396/3/2عهده  به 
ردیف دوم ظهرآنرابه عنوان ضامن امضاء نموده اندکه پس ازمراجعه به بانک محال الیه 
منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت گردیده است وتقاضای محکومیت به پرداخت 
نموده  انضمام خسارات دادرسی  به  به عنوان اصل خواسته  مبلغ250/000/000ریال 
اند،نظربه اینکه خواندگان دعوی دلیلی برپرداخت وجه ارائه ننموده اند،وجودچک به 
عنوان سندتجاری دریدخواهان راداللت براشتغال ذمه ومدیونیت صادرکننده سندتجاری 
دانسته وبا استصحاب بقاء دین برذمه خوانده طرح دعوی مطروحه ازطرف خواهان 
رامقرون به صحت تشخیص داده ومستندابه مواد311-310-249و313قانون تجارت 
مدنی  دادرسی  آئین  515وتبصره2آن،519و522قانون  مصوب1311/2/13ومواد198و 
پرداخت  منفرداومتضامنابه  به محکومیت خواندگان دعوی  مصوب1379/1/21حکم 
مبلغ250/000/000ریال به عنوان اصل خواسته وپرداخت مبلغ7/440/000ریال به عنوان 
هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه وپرداخت خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسیدچک استنادی مورخ1396/3/2برطبق نرخ شاخص قیمت که 
ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام 
مدنی است.دایره اجرای احکام مکلف است که آن رامحاسبه وازخوانده دعوی وصول 
وبه خواهان ایصال نماید.خواهان نیزموظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی 
خواهدبود.رای صادره غیابی وظرف مدت زمان بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی 
دراین دادگاه وپس ازانقضاء مدت زمان واخواهی ظرف مدت زمان بیست روزقابل 

تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان خوزستان است.
شعبه12دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز)21حقوقی سابق(

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

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

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

م/الف:551    نوبت دوم :97/11/30

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم نسترن عباسیان به موجب 2برگ استشهاد محلی گواهی شده دردفتراسناد رسمی 
شماره 128خرمشهرمدعی است که سند مالکیت به شماره مسلسل 371372د/93مربوط 
به ششدانگ پالک 812فرعی از1اصلی واقع درناحیه 11بخش 7خرمشهرموردثبت شماره 
480صفحه 310دفترجلد 4که موجب سند قطعی 36773مورخه 1394/7/12دفترخانه 
128خرمشهربه وی منتقل شده است به علت سهل انگاری مفقود شده ودرخواست 
صدورسند مالکیت نموده است لذا دراجرای تبصره 1اصالحی ماده120آیین نامه قانون 
ثبت مراتب اعالم تاهرکس که مدعی انجام معامله ویا وجود سند مالکیت مذکوردرنزد 
خود می باشند ازتاریخ انتشارآگهی ظرف 10روز اعتراض خودراکتبا وضمن ارائه اصل 
سند مالکیت ویاسند خریداری به این اداره اعالم نمایند ودرغیراین صورت سندمالکیت 
المثنی به نام مالک صادرواسناد مالکیت مفقودشده است وازدرجه اعتبارساقط خواهد 

شد.         شماره م الف:9/1222
احسان احمدی زاده-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهر-ازطرف رضا قادری

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

فاقد سندرسمی
برابررای شماره 1397760317001005099-97/11/6هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسند رسمی مستقردرواحد ثبتی ناحیه 
یک اهوازتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای سیدعلی موسوی فرزند سید باقربه 
1987699203نسبت  ملی  شماره  به  آزادگان  ازدشت  شناسنامه24966صادره  شماره 
ازپالک  درقسمتی  511/43مترمربع  مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  به 
ایجاد  سهامی  موضوع سهام شماره 4862شرکت  58/25بخش9اهوازخریداری شده 
باغات کوی شاه سهمی حسین دهقانی چم آسمانی فرزند فضل اله)مالک رسمی (
که مع الواسطه وطی ارائه قولنامه عادی به متقاضی انتقال یافته ،محرز گردیده است .لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزآگهی می شوددرصورتیکه 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
از اخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع 
قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدضمنا صدورسند مالکیت مانع ازمراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود.شماره م الف:5/2888 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/11/14-تاریخ انتشارنوبت دوم:1397/11/30

اکبرافشین-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز
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قیمت نفت در آستانه 67 دالر 

کاهش تولید اوپک و متحدانش و همچنین تحریم 
های آمریکا علیه ایران و ونزوئال موجب شده تا قیمت 
نفت به باالترین رقم خود از نوامبر سال گذشته برسد.
این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام  بر اساس 
آمریکا دیروز برای اولین بار در سال جاری میالدی 
به باالی 56 دالر رسید. قیمت نفت وست تگزاس 
اینترمدییت که تا رقم 56 دالر و 13 سنت باال رفته 
بود، با اندکی تعدیل و البته رشد 0,8 درصدی نسبت 
به رقم پایانی جلسه قبل به 56 دالر و 2 سنت رسید. 
قیمت نفت برنت هم دیروز پس از آنکه تا رقم 66 
دالر و 78 سنت باال رفت، با اندکی تعدیل و رشد 
0,6 درصدی به 66 دالر و 65سنت رسید. قیمت هر 
دو شاخص نفتی دیروز به باالترین رقم از 20 نوامبر 

2018 تاکنون رسید.
سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( و برخی 
از تولیدکنندگان غیراوپکی از جمله روسیه سال گذشته 
توافق کردند که به منظور جلوگیری از مازاد عرضه و 
افت بیشتر قیمت ها، تولید خود را روزانه 1,2 میلیون 
بشکه کاهش دهند. عامل دیگری که موجب رشد 
بیشتر قیمت ها شده، تحریم های نفتی آمریکا علیه 
2 صادر کننده عمده نفت یعنی ایران و ونزوئال بوده 
است. تجار گفتند، بازارهای مالی و از جمله بازار نفت 
همچنین به دلیل امیدواری ها به حل مناقشه تجاری 

میان آمریکا و چین تقویت شده است.
های  »نشانه  نوشت:  یادداشتی  در  زد  ان  ای  بانک 
مثبتی که از مذاکرات تجاری آمریکا و چین به گوش 
می رسد موجب شده تا احساس حاکم بر بازارها 

مثبت شود.«

خبر

دولت مکلف به عرضه ماهانه 6 میلیون بشکه نفت در 
بورس انرژی شد

نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کردند ماهانه 6 میلیون بشکه نفت خام 
سبک و سنگین و میعانات گازی در بورس انرژی عرضه کند.

به گزارش زمان به نقل از مهر، در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی 
الیحه بودجه با الحاق بندی به الیحه بودجه، دولت مکلف به عرضه ماهانه 
حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و 
دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی در بورس انرژی شد. بر اساس 
بند الحاقی1 تبصره 1 ، وزارت نفت مکلف شد در سقف بند)ب( این تبصره 
به صورت ماهانه حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه 
نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت 
منظم و مستمر با امکان تسویه 100 درصد  ریالی یا ارزی در رینگ بین الملل 
)صادراتی( بورس انرژی در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و 
اوراق بهادار عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون 

انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

العین امارات: 

صادرات نفت ایران صفر نمی شود 

شبکه العین امارات اعالم کرد ایران به دنبال بازارهای جدید نفت است که این 
موضوع موجب می شود تا صادرات نفت ایران صفر نشود.

به گزارش زمان به نقل از فارس، بسته دوم تحریم های آمریکا علیه ایران 
موجب شده است تا زندگی اقتصادی ایرانی ها با بحران مواجه شود این 
تحریم ها به ویژه در صنعت نفت ایران مشهود است، زیرا که منابع مهم از 
درآمد کشور ایران است. سازمان کشور های صادر کننده نفت هفته گذشته 
گزارش ماهانه تولید نفت اعضای اوپک را منتشر کرد که در آن گفته شد ایران 
تولید باالی خود را کاهش داده است و تولید نفت ایران از روزانه 3 میلیون 
900 هزار بشکه به روزانه 2 میلیون 754 هزار بشکه در روز در ماه ژانویه 
رسانده است و این میزان تولید دقیقا به میزان نیمه اول سال 2015 یعنی 
قبل از گفت وگوهای هسته ای ایران با 5 کشور بزرگ جهان بود. آنچه که 
مشخص است و سازمان اوپک نیز به آن اشاره کرده است کاهش تولید نفت 
ایران از اکتبر 2018 آغاز شد به طوریکه تولید نفت ایران به در ان ماه به 3 
میلیون 330 هزار بشکه در روز رسید. آمریکا تحریم های نفتی علیه ایران را 
از 5 نوامبر 2018 پیاده سازی کرد و هدفش صفر کردن صادرات و تولید نفت 
ایران است. با این شرایط ایران چاره ای جز کاهش تولید نفت خود ندارد؛ 
هر چند که با سیاستهایی به دنبال این است تا صادرات نفتش صفر نشود که 
البته تا کنون نیز موفق بوده است. آنچه که این روزها در اقتصاد ایران شاهد 
هستیم تکرار دوباره تاریخ در اعمال تحریم ها علیه ایران است  به طوریکه 
اثرات مختلف در بخش های اقتصادی این کشور گذاشته و در کنارآن موجب 
کاهش سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران نیز شده است. با این حال دولت 
آمریکا 8 کشور از بزرگترین مشتریان نفت ایران را از تحریم های نفتی معاف 
کرد اما با این حال ایران به دنبال گروه جدیدی از مشترینا نفت است تا نفت 
خود را به آنها عرضه کند. وزارت اقتصاد ایران اخیرا اعالم کرده است ایران 
پروژه هایی دارد که می تواند اتکا به درآمد نفت را کاهش دهد و کشور را 
از طریق دیگر درآمدها اداره کند که باید دید آیا ایرانی ها توانایی عبور از این 
بحران را دارند یا اینکه فقط از لحاظ سیاسی چنین صحبتی از سور وزارت 

اقتصاد ایران مطرح شده است.

کوتاه از انرژی

وزیر نفت با اشاره به تولید روزانه 76 میلیون 
لیتر بنزین یورو 4 و 5 در کشور گفت: افزایش 2 
برابری و 50 میلیون لیتری تولید بنزین کشور در 
طول پنج سال با راه اندازی فازهای یکم تا سوم 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، جهشی بی سابقه 

و تاریخی است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن 
زنگنه صبح دیروز در آیین گشایش رسمی فاز 
با حضور  فارس  پاالیشگاه ستاره خلیج  سوم 
گفت:  جمهوری  رئیس  روحانی-  حسن 
پاالیشگاه های  در  ما  پذیرش خوراک  ظرفیت 
هزار   700 و  میلیون  یک  حدود  روزانه  نفت 
بشکه بوده است که با به مدار آمدن فاز سوم 

افزایش 400  و  فارس  پاالیشگاه ستاره خلیج 
هزار بشکه ای )افزایش 20 درصدی(، به روزانه 
2 میلیون و 100 هزار بشکه رسیده است. وی با 
اشاره به جهش بی سابقه و تاریخی تولید بنزین 
کشور در طول پنج سال گذشته، افزود: در سال 
91، ظرفیت تولید بنزین پایه کشور روزانه 52 
میلیون لیتر و با احتساب اکتان افزاها روزانه 58 
میلیون لیتر بود که در بهمن ماه 97 با افزایش 
50 میلیون لیتری و رشد دو برابری به روزانه 
101 میلیون لیتر رسید و تا پایان سال این مقدار 
از رقم 105 میلیون لیتر در روز عبور می کند. 
دهه  برعکس  امروز  کرد:  تاکید  نفت  وزیر 
پیش که یک مورد از تحریم ها محدود کردن 

نه  دیگر  اکنون  بود،  کشور  به  بنزین  واردات 
تنها واردکننده بنزین نیستیم، بلکه صادرکننده 
شده ایم و آمریکا یی ها حتی نمی توانند کلمه ای 

در این باره به زبان بیاورند.
ظرفیت ذخایر بنزین را افزایش می دهیم

زنگنه گفت: خوشبختانه دیگر نیازی به واردات 
فرآورده  این  امکان صادرات  و  نداریم  بنزین 
که  دلیل  این  به  اما  دارد،  نیز هم اکنون وجود 
افزایش  کشور  را  ذخایر  ظرفیت  می خواهیم 
دهیم، فعال صادر نمی کنیم. وی درباره کیفیت 
فرآورده های تولیدی در پاالیشگاه های کشور 
تاکید کرد: در سال 91 تولید بنزین با کیفیت 
اجرای  با  امروز  اما  نداشتیم،  کشور  در  یورو 
طرح های بهبود کیفیت در پاالیشگاه های اراک، 
اصفهان، بندرعباس، ستاره خلیج فارس و تبریز 
روزانه 76 میلیون لیتر بنزین یورو 4 و 5 در 
کشور تولید می شود. وزیر نفت تصریح کرد: 
ظرفیت تولید نفت گاز یورو در کشور در سال 
لیتر بود که این رقم در  91 روزانه 6 میلیون 
سال 97 با افزایش هفت برابری به روزانه 44 
میلیون لیتر رسیده است. زنگنه گفت: اجرای 
افزایش  متوجه  عمدتا  که  پاالیشی  طرح های 
محیطی  زیست  و  نفتی  فرآورده های  کیفیت 
است و بیشتر فاینانس کشورهای اروپایی را 
داشتند، به دلیل فشار غیرقانونی کشور آمریکا 
متوقف شده است و این موضوع آسیب زیست 
محیطی فراوانی را به دنبال دارد. وی همچنین 
 2 پاالیش  برای  اصولی  موافقت  اعطای  از 

میلیون بشکه نفت خام و تخصیص خوراک 
پاالیشگاه های  برای  خصوصی  بخش  به 
و  داد  خبر  گازی  میعانات  و  نفت  جدید 
گفت: 600 هزار بشکه از این ظرفیت مربوط 
به پاالیشگاه های با ظرفیت کمتر از 60 هزار 
بشکه در روز است. وزیر نفت گفت: پارس 
جنوبی دو زنجیره پاالیشی و پتروشیمی دارد 
که پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس 
بخشی از زنجیره پاالیشی این طرح عظیم به 

شمار می آید.
افزایش 2 برابری تولید بنزین در 5 سال 

حضور  با  می توانستیم  امروز  افزود:  زنگنه 
 4 فاز  کلنگ زنی  عملیات  جمهوری  رئیس 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را انجام دهیم، اما 
نمی خواستیم آغاز این فاز به صورت نمایشی 
کنند  ادعا می  اینکه عده ای  بیان  با  باشد. وی 
و  ندارد  پاالیشگاه  ساخت  به  اعتقادی  دولت 
گفت:  کنیم،  خام فروشی  فقط  می خواهیم  ما 
ظرفیت  توسعه  به  اعتقادی  نفت  وزارت  اگر 
پاالیشی کشور نداشت، چگونه ظرف پنج سال 
مقدار تولید بنزین کشور 2 برابر شده است؟! 
ما به عنوان دولت مجاز به سرمایه گذاری در 
نفت  وزیر  نیستیم.  پاالیشی  جدید  طرح های 
بخشی خصوصی  از  حمایت  به منظور  افزود: 
را  این بخش، طرحی  برای سرمایه گذاری در 
خصوصی  بخش  به  تسهیالت  اعطای  برای 
به منظور تکمیل طرح های پتروشیمی و پاالیشی 

به دولت ارائه کرده ایم.

زنگنه در آیین گشایش رسمی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خبرداد:

افزایش ۲برابری تولید بنزین در ۵سال

آگهی مفقودی
پالک   شماره  مدل 1390به  روغنی  سفید  رنگ  131SLبه  سایپا  سواری  سبز  برگ 
ایران 34-155ب32شماره موتور 3890702شماره شاسی S3412289832910به نام 
باقرپزشکپوری فرد به شماره ملی 6000098571مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط 

می باشد.
شهرستان باغملک

مفقودی 
برگ سبز سواری پژآردی آی 1600مدل 84با شماره پالک 851م26 ایران 82با شماره 
موتور 11784003318و شماره شاسی 13405752بنام محبوبه رمضا نیان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سمانه آشوبی فرزند ساالر به شماره شناسنامه 9284 
صادره از خرم آباد در مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی صادره از واحد دانشگاهی 
خرم آباد واحد کمالوند با شماره 168914804541 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد 

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

آگهی احضار متهم 
ابالغ وقت دادرسی به متهم رضا سجاد نیا فرزند اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی که 
فعال مجهول المکان و متواری می باشد ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر این 
آگهی جهت رسیدگی در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد. 
دادیار شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – نوشین حاجیوند . 

دادنامه
شماره دادنامه 1103 - تاریخ صدور 97/10/8  شماره پرونده:97-702-6ش 

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

خواهان:  محمود محبوبی با وکالت آقایان  داریوش و سیف اله حاجی رستملو   محل 
اقامت :  وکیل :خوی –روبروی دادگستری  / خوانده:  حسینعلی اسمعیل زاده  /

ادرس:مجهول المکان/ موضوع: مطالبه
رای شورا:در خصوص دادخواست تقدیمی  محمود محبوبی با وکالت آقایان  داریوش 
و سیف اله حاجی رستملو    بطرفیت  حسینعلی اسمعیل زاده  بخواسته مطالبه وجه به 
مبلغ-/70/000/000   ریال بابت چک  بشماره  950021  بعهده بانک  صادرات ایران شعبه 
ارومیه   با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجه به  محتویات پرو.نده و نظر به اینکه الشه 
چک در ید خواهان دال بر بقای  دین و اشتغال ذمه خوانده می باشد  و خوانده  علیرغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر  نشده دلیل و مدرکی دال بر پرداخت دین و عدم 
مشمول ذمه اش ارائه نکرده است لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول برصحت تشخیص 
به استناد مواد 310 -249-313  قانون تجارت  و مواد  و مواد-198-522 519 قانون ایین 
دادرسی  مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ-/70/000/000 ریال بابت اصل خواسته  و مبلغ 
-/1/950/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق  الوکاله وکیل  و خسارات تاخیرتادیه از 
سرسید چک  تا یوم الوصول طبق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید 
:رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این  شعبه  میباشد 
پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی  در دادگاه  محترم عمومی  

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

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای سعید شاه محمدی سمیه شاه محمدی فرزند 
قربانعلی  دادخواست به خواسته مطالبه وجه به طرفیت ملیحه خسروی طیبه خسروی 
فرزند در این شعبه تسلیم نموده که پس از انعقاد قرارداد مقدمات انجام مقدمات قانونی 
به کالسه 2/1199/97 ثبت و برای مورخه 98/1/17ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده 
است لذا به لحاظ مجهول المکان  بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و 
به  خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه دوم حاضر و قبل از آن جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دوم مراجعه نمایید در غیر 
این صورت به مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی بعمل 

خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی حصروراثت
خانم/آقای معصومه راست پورنام پدربادربشناسنامه742صادره ازآبادان درخواستی به 
خواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که 797/3/97مرحوم فاطمه 
عساکره بشناسنامه11 صادره ازشادگان درتاریخ97/11/29دراقامتگاه آبادان فوت ورثه 
اش عبارتنداز1-متقاضی معصومه راست پوربشناسنامه742صادره آبادان2-مریم راست 
آبادان4- پوربشناسنامه587صادره  راست  خرمشهر3-رضیه  پوربشناسنامه765صادره 
متوفی(5-عبدالرضاراست  آبادان)دختران  پوربشناسنامه1280صادره  راست  صدیقه 
پوربشناسنامه246صادره آبادان6-موسی راست پوربشناسنامه430صادره آبادان)پسران 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه سه3تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف)16/979(
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه مرکزی3

آگهی حصروراثت
ازماهشهردرخواستی  نام پدرمحمدبشناسنامه3506صادره  آزادی خالص  آقای موسی 
4/97-873مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
محمدآزادی خالص بشناسنامه25 صادره ازکهنوج درتاریخ1397/5/1دراقامتگاه دائمی 
فوت ورثه اش عبارتنداز1-فاطمه دن دن بشناسنامه229صادره آبادان)همسرمتوفی(2-
خالص  آزادی  عیسی  ماهشهر3-  بشناسنامه3506صادره  خالص  آزادی  موسی 
خالص  آزادی  ذکورمتوفی(4-خدیجه  ماهشهر)فرزندان  بشناسنامه325صادره 
تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک  اناث  ماهشهر)فرزندان  بشناسنامه157صادره 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف شهرستان 
ماهشهرشعبه4تقدیم دارد واالگواهی صادر وهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.     شماره م الف)16/980(
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه4

آگهی  ابالغ 
دادخواست و ضمایم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان  زهرا جانبراری  و حکیمه 
رجب زاده بدین وسیله به مجهول المکان  فوق الذکر ابالغ می گردد خواهان فهیمه 
رجب زاده دادخواستی دایر بر  مطالبه وجه به طرفیت شما در این شورا مطرح که 
حسب ارجاع و پس از ثبت به کالسه9/6/96 جهت رسیدگی به روز 98/1/20ساعت 
11:15تعیین وقت گردیده است لیکن به دلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی حسب تقاضای خواهان یکبار در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار صادر تا پس از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم نشانی خود و 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم حاضر شوید در غیر اینصورت شورا غیابا 
رسیدگی و تصمیم شایسته را اتخاذ خواهد نمود ضمناً چنانچه منبعد نیازی به انتشار 

آگهی باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز می باشد 
شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

رونوشت اگهی حصر وراثت
آقای/خانم یوسف سیف انزان  فرزند مصیر  به شماره شناسنامه 482 به شرح دادخواست به 
کالسه 228305 از این شورا درخواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مصیر سیف انزان فرزند یوسف خان به شماره شناسنامه 275 در تاریخ1390/10/18دراقامتگاه 
دائمی خودهشتگرد بدرود زندگی  گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد 

زیر:
1-آقای/خانم                  فرزند             به شماره شناسنامه       ،           متوفی

1-رحیم سیف انزان     ش ش 48    صادره از مشکین شهر متولد 1335/4/26  پسر متوفی
2-کریم  سیف انزان    ش ش 481    صادره از مشکین شهر متولد 3 /1337/12  پسر متوفی
3-عبداهلل سیف انزان    ش ش 1216  صادره از مشکین شهر متولد 1347/6/27  پسر متوفی
4-آسیه سیف انزان      ش ش 542     صادره از پارس آباد متولد 1348/6/8   دخترمتوفی
5-فیروزه سیف انزان    ش ش 1314   صادره ازمشکین شهر متولد 1353/5/4  دختر متوفی
6-جابر سیف انزان       ش ش 1217  صادره از مشکین شهر متولد 1348/6/1  پسرمتوفی
7-نادر سیف انزان        ش ش 1313  صادره از مشکین شهر متولد 1351/4/1  پسر متوفی
8-یوسف  سیف انزان    ش ش  482   صادره از مشکین شهر متولد 12/1 / 1339 پسر متوفی
9-قزبس کمالی پرایواتلو   ش ش 329   صادره از پارس آباد متولد 9 /1308/10  همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./م.الف:573   
دبیرشورای حل اختالف شهر جدید هشتگرد

آگهی حصروراثت
ازخرمشهردرخواستی  پدرخضیربشناسنامه335صادره  نام  اصل  محیسن  خلف  آقای 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مادرم مرحوم قمرناصری ریزی 
بشناسنامه243صادره لنجان درتاریخ90/2/22دراهوازاقامتگاه غیردائمیش فوت ورثه اش 
عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات فوق الذکر2-یاسین بشناسنامه19847خرمشهر)پسران 
بشناسنامه457خرمشهر5-نعیمه  بشناسنامه518خرمشهر4-ماجده  متوفی(3-سلیمه 
والغیر. متوفی(  بشناسنامه180خرمشهر)دختران  بشناسنامه580خرمشهر6-حلیمه 
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
به  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  یاوصیت  دارد  اعتراض 
دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه بجزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است. شماره م.الف)9/1226(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه 
درصد   90 حدود  گفت:  سوخت  عرضه  های 
)بنزین،  سوخت  عرضه  های  جایگاه  تجهیزات 
امکان  که  شده  سازی  داخلی  گاز(  و  گازوییل 

صادرات آنها به کشورهای همسایه فراهم است.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، علی منشی در 
دومین  برگزاری  آستانه  در  که  خبری  نشست 
و  سوخت  های  جایگاه  المللی  بین  نمایشگاه 
صنایع وابسته برپا شده بود، افزود: حدود هفت 
هزار جایگاه عرضه سوخت در کشور وجود دارد 
که بازار کار گسترده ای را برای صنایع مرتبط با 
آنها ایجاد می کند. منشی یادآوری کرد 70 شغل 
و حرفه با صنعت جایگاه های عرضه سوخت 
مرتبط است و فرصت های سرمایه گذاری در 
این صنعت از ساخت جایگاه تا تامین تجهیزات 

مختلف را شامل می شود.

 عمر بیش از 35 سال 75 درصد جایگاه ها
مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های 
عرضه سوخت گفت: برخی تجهیزات جایگاه های 
عرضه سوخت از فناوری پایینی برخوردار بوده و 
به سرمایه گذاری کمی نیاز دارند که این موضوع، 
جذابیت سرمایه گذاری در این صنعت را افزایش 
می دهد. وی اضافه کرد: بیش از 75 درصد جایگاه 
های عرضه سوخت عمر بیش از 35 سال دارد و 
به نوسازی، تعمیر و تعویض تجهیزات نیازمند است. 

  نمایشگاه بین المللی سوخت با حضور 65 شرکت
 داخلی و خارجی 

بر اساس این گزارش، دومین نمایشگاه بین المللی 
جایگاه های سوخت و صنایع وابسته از دوم تا پنجم 

 اسفندماه در مرکز نمایشگاه بین المللی تهران برگزار 
می شود. مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی 
جایگاه های عرضه سوخت اعالم کرد: 60 شرکت 
داخلی و پنج شرکت خارجی از ترکیه، ژاپن و مالزی در 
این نمایشگاه شرکت می کنند. وی تاکید کرد شرکت 
های خارجی با وجود فشارها و تحریم های آمریکا در 
نظر دارند در این نمایشگاه حضور می یابند.  منشی 
اضافه کرد: هیات هایی از کشورهای همسایه مانند 
عراق و افغانستان نیز با هدف آشنایی با دستاوردهای 
صنعت جایگاه های عرضه سوخت ایران و خرید 

تجهیزات از این نمایشگاه بازدید می کنند.
 تمایل کشورهای همسایه برای همکاری با ایران

مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های 

عرضه سوخت به تمایل شرکت های خارجی برای 
همکاری با ایران اشاره کرد و گفت: پارسال نمایندگان 
این  از  روسیه  گازپروم  و  اویل  لوک  های  شرکت 

نمایشگاه بازدید کردند.
منشی با بیان اینکه کشورهای همسایه تمایل زیادی 
برای استفاده از تجربه ها و خرید تجهیزات از ایران 
دارند، اضافه کرد: با شرکت های عراقی، افغانستانی 
و عمانی مذاکراتی شده و حتی چند جایگاه عرضه 
سوخت در عراق به دست شرکت های ایرانی در 

حال ساخت است.
رونمایی از تجهیزات جدید 

از تجهیزات بومی سازی  این مسئول به رونمایی 
»دستگاه  مانند  سوخت  عرضه  های  جایگاه  شده 

های  فرآورده  سازی  ذخیره  مخازن  گیری  اندازه 
نفتی« در حاشیه این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: 
های عرضه سوخت  جایگاه  مخازن  گیری  اندازه 
با تجهیزات قدیمی  به صورت چشمی و  تاکنون 
انجام می شد که دقت الزم را نداشت. قائم مقام 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های عرضه 
سوخت نیز در این نشست خبری اعالم کرد: جایگاه 
اشتغال  نفر  هزار  عرضه سوخت حدود 70  های 
مستقیم و هزاران شغل به طور غیرمستقیم ایجاد می 
کند. رضا رضایی ادامه داد: نخستین همایش فرصت 
های سرمایه گذاری در جایگاه های عرضه سوخت 
نیز در حاشیه این نمایشگاه برگزار می شود. دومین 
نمایشگاه بین المللی جایگاه های سوخت و صنایع 
دائمی  محل  در  اسفندماه  پنجم  تا  دوم  از  وابسته 
از  المللی تهران آماده استقبال  بین  نمایشگاه های 

بازدیدکنندگان است.

خودکفایی90درصدیدرزمینهتجهیزاتجایگاههایسوخت
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بازار سرمایه گزینه اصلی سرمایه گذاری 
*عباس آرگون

بازار سرمایه یکی از نهادهای مالی فعال در اقتصاد کشور است که با برنامه ریزی 
صحیح و اصولی و توسعه زیر ساخت های الزم می توان این بازار را به بهترین بازار 
برای جذب نقدینگی ها بخصوص جذب سرمایه های خرد و سرگردان در جامعه 
تبدیل کرد. منابع جذب شده در بازار سرمایه می تواند به سمت بخش های تولیدی 
و مولد اقتصادی هدایت شود و به عنوان اهرمی برای توسعه سرمایه گذاری ها و 
ایجاد اشتغال پایدار ایفای نقش کند که در صورت تحقق این امر، موجبات تقویت 
بیش از پیش رشد اقتصادی کشور فراهم می شود. در شرایط کنونی کشور به جهت 
جهش نرخ ارز و تنگنای مالی بنگاه ها، نیازمند بازار سرمایه قوی و کارا هستیم تا 
توان تجهیز منابع مالی بنگاه های اقتصادی را داشته باشد؛ بنگاه ها نیازمندی شدیدی 
به تامین منابع مالی دارند که در این زمینه به دلیل ظرفیت باالی بازارسرمایه در کشور 
از یک طرف با فراهم کردن شرایط مناسب برای ورود سرمایه گذاران خارجی به 
بورس و بازارسرمایه و از طرف دیگر با توسعه بیشتر بازار بدهی با تنوع بخشی در 
ابزارهای مختلف تامین مالی در بورس می توان موجب توسعه بیشتر بازار و تامین 
مالی بنگاه ها شد. از این رو با توجه به مشکالت و تنگناهای مختلف در تامین مالی 
بنگاه ها در شرایط حاضر در کشور و اتکا و تمرکز به بانک ها برای تامین مالی و 
عدم عنایت به بازار سرمایه، در صورتی که بازار سرمایه دارای ظرفیت بسیاری برای 
توسعه و ارتقا سهم خود در تأمین مالی بنگاه ها دارد ولی کشورمان یک کشور بانک 
پایه است و برای حرکت از بانک پایگی به سمت بورس پایگی و تبدیل بازار بورس 
و اوراق بهادار به عنوان گزینه اصلی سرمایه گذاری و محل جذب نقدینگی ها در 
کشور، نیازمند یک سری اقدامات متعدد در درون بازار سرمایه از یک سو و خارج 
از بازار سرمایه از سوی دیگر هستیم. برای جذب نقدینگی به بازار سرمایه نیازمند 
چابکی بیشتر در بازار، کاهش بوروکراسی در بازار سرمایه و مقررات زدایی و رفع 
قوانین مزاحم و مخل در این حوزه هستیم، تا بازاری کارا با شفافیتی بیشتر شاهد 
باشیم. افزایش سهام شناور بنگاه ها، ارائه مجوزهای سریعتر برای افزایش سرمایه، 
سرعت بخشیدن به پذیرش و عرضه سهام شرکت ها در بورس و از بین بردن موانع 
ورود شرکت های جدید در بورس با هدف افزایش تعمیق بازار سرمایه از دیگر 
الزامات این بخش است. جذب سرمایه در بازار سرمایه، همچنین نیازمند افزایش 
قدرت نقد شوندگی، تقویت تکنولوژی و فناوری اطالعات و توسعه زیرساخت 
های نرم افزاری و سخت افزاری در بازار بورس و بروزرسانی سریع اطالعات 
در جهت کاهش التهاب های بازار، برداشتن حجم مبنا و دامنه نوسان، تسهیل در 
ارائه مجوزها، بهینه کردن نظارت و کاهش نظارت های غیر ضرور، اعتماد سازی 
و شفافیت در بازار سرمایه است. ارائه آموزش عمومی و آگاهی بخشی در سطوح 
مختلف جامعه با تمرکز بر مدارس و دانش آموزان در حوزه مفاهیم بورس و 
چگونکی کارکرد آن و فرهنگ سازی برای سهامداری و سرمایه گذاری در این 
بازار از دیگر اقداماتی است که باید در این بخش مورد توجه قرار گیرد.عالوه بر 
این، شناساندن بیشتر بازار و تغییر نگرش سرمایه گذاران در بازار سرمایه از سرمایه 
گذاری های کوتاه مدت به سمت سرمایه گذاری بلندمدت باید در دستور کار قرار 
گیرد تا شاهد آرامش و تامل بیشتری در بازار سرمایه باشیم.دخالت نکردن دولت و 
مسئوالن بازار سرمایه در افزایش یا کاهش شاخص بورس و ایفای نقش نظاره گری 
تغییرات شاخص از دیگر مواردی است که به جذب سرمایه در بازار سرمایه کمک 
می کند؛ در این زمینه انتظار می رود در جهت ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصادی و 
خروج اقتصاد از رکود و شفاف کردن و باالبردن سالمت فضای معامالت بورس 
تالش شود. بنابراین، سیاست گذاری در حوزه های تاثیرگذار بازار سرمایه به 
صورت بلندمدت برای ایجاد ثبات و آرامش و افزایش قدرت پیش بینی پذیری در 
بازار از قبیل تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه  
امری اجتناب ناپذیر است تا در نهایت شاهد بازار سرمایه ای پویا، کارا و اثربخش 

در رسیدن به پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورمان باشیم.

یادداشت

 پرداخت 48 هزار تسهیالت
 قرض الحسنه توسط بانک ملی

بانک ملی ایران در ده ماه ابتدای امسال بیش از 48 
هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه رفع احتیاجات 
ضروری به متقاضیان پرداخت کرده است.  به گزارش 
زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این 
بانک در راستای سیاست های اعتباری خود از ابتدای 
سال جاری تا پایان دی ماه تعداد 48 هزار و 639 
فقره تسهیالت قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری 
تخصیص داده است که ارزش ریالی آن به یک هزار 
و 331 میلیارد و 776 میلیون ریال می رسد. همچنین 
این بانک در مدت مذکور تعداد 537 فقره تسهیالت 
قرض الحسنه تعمیر مسکن به ارزش 21 میلیارد و 
490 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت کرده است. 
تخصیص تسهیالت قرض الحسنه  کارگشایی از دیگر 
اقدامات بانک ملی ایران بوده به طوری که در ده ماه 
ابتدای امسال تعداد 413 هزار و 38 فقره تسهیالت 
قرض الحسنه کارگشایی نیز به ارزش چهار هزار و 

84 میلیارد و 179 میلیون ریال پرداخت شده است.

برنامه جدید فروش ۲ خودروساز برای 
شکست حباب قیمتها

گروه های صنعتی ایران خودرو و سایپا با اخذ مجوز 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت از امروز )سه شنبه( 
برخی محصوالت خود را به صورت اینترنتی فروش 
فوری می کنند. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، اجرای 
فروش فوری محصوالت ایران خودرو از امروز به 
صورت روزانه و مستمر از ساعت 10 صبح هر روز 
نشانی به  شرکت  اینترنتی  فروش  سایت  طریق   از 
 www.esale.ikco.ir آغاز می شود. در این پیوند، 
ایران خودرو اعالم کرده به منظور کوتاه کردن دست 
به دست مصرف  واسطه ها و رسیدن محصوالت 
کنندگان نهایی، از محدودیت هایی همچون هر کد 
ملی یک دستگاه خودرو، ممکن ثبت نام افرادی که 
طی 18 ماه گذشته ثبت نام داشته اند، ممکن نبودن 
ثبت نام برای افراد زیر 18 سال و غیره استفاده خواهد 
کرد.همچنین امروز گروه خودروسازی سایپا نیز برای 
کنترل قیمت ها در بازار فروش فوری محصوالت 
خود را آغاز می کند؛ به گفته مسئوالن این شرکت 
خودروسازی، در این طرح هر مشتری با کد ملی و 
کدپستی می تواند یک خودرو خریداری کند. برپایه 
این گزارش، گروه خودروسازی سایپا با مجوز وزارت 
صنعت، معدن و تجارت 20 درصد از ظرفیت تولید 
خود را با قیمت اعالمی سازمان حمایت از مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان در این طرح فروش فوری 

خواهد کرد. 

خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در تامین کاالهای اساسی مشکلی 
نداریم و مشکالت پیش آمده در برخی کاالها، به دلیل اختالل در نظام 

توزیع اتفاق افتاده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، فرهاد دژپسند دیروز در حاشیه دومین 

همایش ملی اقتصاد دفاع در جمع خبرنگاران ادامه داد: آمریکا به دنبال 
آن بود تا صادرات نفت ایران را به صفر برساند اما در عمل موفق نشد.  
وی ادامه داد: دولتمردان کاخ سفید خواهان این بودند که با اعمال 
تحریم ها معیشت مردم دچار مشکل شود اما در اغلب موارد با بررسی 
هایی که صورت گرفته، مشکلی وجود ندارد. دژپسند با اشاره به اینکه 
وارات کاالهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و 
از نظر تامین کاالهای اساسی مشکل نداریم، افزود: در تامین برخی از 
کاالها مشکالتی داشتیم که با ورود دولت این موارد کاهش پیدا می 
کند؛ از ابتدا نیز مشخص بود که این مشکالت به دلیل اختالل در نظام 
توزیع رخ داده است. وی تاکید کرد: آمریکا به دنبال قطع ارتباط ایران با 
دنیا بود اما دیدیم که ایران در انزوا قرار نگرفت و حتی اجالس ورشو 
با آنچه که می خواست فاصله زیادی داشت. به گفته وزیر اقتصاد، 
آمریکا در تحریم ایران، در جمیع جهات به اهداف خود نرسیده و 
توانستیم با وحدتی که داشتم مشکالت را پشت سر بگذاریم؛ البته راه 
درازی در پیش است و باید با قوت و هماهنگی بیشتر این راه را ادامه 
دهیم. وی در پاسخ به سوالی درباره واگذای سهام و بنگاههای دولتی 
به بخش خصوصی نیز گفت: هفته آینده در خصوص واگذاری ها 

تصمیم گیری می شود.
دومین همایش ملی »اقتصاد دفاع« دیروز با حضور مسئوالن کشوری 
و لشگری در محل دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات 

راهبردی برگزار شد.

مفقودی
 کارت هوشمند راننده به نام اکبر علی زاده زرندینی با شماره ملی 2180406169 و 

نکا شماره ارت 2129234 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو RoAمدل 85 با شماره موتور 11685028524 و شماره شاسی 
16402912 با شماره پالک 992 ج51 ایران 72 بنام حسین حاجی آقازاده گروی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
ملی  شماره  به  مالیی  ایرج  نام  2224521به  شماره  به  باربری  راننده  هوشمند  کارت 

4819524771شماره گواهینامه9110187441مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پژو 405 جی ال ایکس مدل 77 به رنگ صورمه ای متالیک  
ایران 72 با شماره موتور 22527609024و شماره شاسی  با شماره پالک 118ج61 

 بابل76309102مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 المثنی سواری پژو 206 مدل 97 با شماره پالک 417م87 ایران 82 با شماره موتور 
از  و  گردیده  NAAP41FE1JJ570394مفقود  شاسی  شماره  174b0032411و 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 المثنی برگ سبز سواری پژو پارس مدل 83 با شماره پالک 475ص82 ایران 53 با 
شماره موتور 12483150356و شماره شاسی 83880130 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی کاوه سامانی  دارای شناسنامه شماره 52 به شرح دادخواست به کالسه 
970749  ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان منصورکاوه سامانی به شماره شناسنامه 140 درتاریخ1397/11/18 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :

1ـ فردوس اکبری سامانی فرزندخان بابا  به شماره ملی4622875530 زوجه دایمی  
2ـ فرزادکاوه  سامانی به شماره ملی 4623137457فرزند ذکور
3ـ رضاکاوه  سامانی به شماره ملی 4620896489 فرزند ذکور 
4ـ مهدی کاوه سامانی به شماره ملی 4623299309 فرزند ذکور
 5ـ فریباکاوه  سامانی به شماره ملی4623075397  فرزند اناث

6ـ فرشته کاوه  سامانی به شماره ملی4623101681  فرزند اناث
 7ـ حمیراکاوه  سامانی به شماره ملی4620896497  فرزند اناث

 8ـ  الهام کاوه  سامانی به شماره ملی4610450364  فرزند اناث والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی تعییرات شرکت
 تعاونی شهباز بتن شهرکرد

آگهی تعییرات شرکت تعاونی شهباز بتن شهرکرد به شماره ثبت 10312 و شناسه ملی 
 10340106674

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/1 منضم به نامه شماره 
36063 مورخ 1397/11/13 اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و 

بختیاری تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 
اساسنامه جدید شرکت در 52 ماده و 29 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی 
انتخاب شده توسط  با ثبت این مستند تصمیمات تصویب اساسنامه جدید  گردید. 
متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
اداره کل ثبت  اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاری 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهرکرد 

آگهی تعییرات شرکت
 تعاونی شهباز بتن شهرکرد

آگهی تعییرات شرکت تعاونی شهباز بتن شهرکرد به شماره ثبت 10312 و شناسه 
ملی 10340106674 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره  مورخ 1397/11/1 منضم به نامه شماره 36063 
و  چهارمحال  استان  اجتماعی  رفاه  و  کار   ، تعاون  کل  اداره   1397/11/13 مورخ 

بختیاری تصمیمات ذیل اتخاذ شد. 
آقای قاسم شهبازی گهروئی به کد ملی 6339706101 به سمت رئیس هیات مدیره 

خانم زینب اسحقی دورهونی به کد ملی 4650109698 به سمت نائب رئیس هیات 
مدیره 

آقای علیرضا شهبازی گهروئی به کد ملی 4640267567 به سمت مدیر عامل و منشی 
هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 

کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته برات و اوراق 
بهادر با امضای آقای علیرضا شهبازی گهروئی مدیرعامل و قاسم شهبازی گهروئی 
رئیس هیات مدیره و درغیاب رئیس ، نائب رئیس خانم زینب اسحقی دورهونی  و 
مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای علیرضا شهبازی 
گهروئی و مهر شرکت معتبر خواهد بود . با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان 
حق امضاء ، تعیین سمت مدیران انتخاب شده  توسط متقاضی  در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم  ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان  ثبت قابل دسترس 

می باشد. 
اداره کل ثبت  اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاری اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیر تجاری شهرکرد 

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

 برابر رای  شماره 9760318020003176 -97/11/8 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای موسی رستگار 
کنگاچر فرزند عزیز بشماره  شناسنامه  2 صادره  از رودسر  و کد ملی 2691318877  
بصورت  ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب ساختمان  به مساحت 160/85  
متر مربع  پالک 1172 فرعی  153  اصلی مفروز  و مجزی شده  از قطعه 1348 از 
اصلی مذکور واقع در واجارگاه بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  بنیاد 
علوی  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  
ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  
از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  
است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  

مالکیت  صادر خواهد شد.
1133- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/30 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/14

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

فاقد   سند رسمی
آگهی  موضوع  ماده  3  قانون  

و ماده  13 آیین  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی  وساختمانهای   
سند  رسمی 

برابر رای شماره 139760318022005411  مورخ 1397/10/30  هیات  اول   موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهاسی  فاقد  سند  رسمی  
مستقر  درواحد  ثبتی  حوزه  ثبت ملک ماسال  تصرفات  مالکانه  متقاضی آقای تیمور  
ظهرابی فرزند انوش بشماره شناسنامه 210 صادره از ماسال در شش دانگ یک قطعه  
زمین به مساحت  250  متر مربع  مشتمل  بر یک باب  خانه  به  مساحت 87/8  متر 
مربع  پالک 417  فرعی  از 33  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از پالک  7 فرعی  از  33  
اصلی  واقع  در قریه  توسه  سرا بخش  26  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  
انوش  ظهرابی محرز  گردیده  است. لذا  به منظور  اصالع  عموم  مراتب  دردو نوبت  
به فاصله  15  روز آگهی  میشود  در  صورتی  که اشخاص نسبت  به صدور  سند 
مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته   باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار  اولین  آگهی  به 
مدت  دو ماه  اعتراض  خود را  به این اداره تسلیم و پس از اخذ  رسید   ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض   دادخواست  خود  را به مرجع   قضائی   تقدیم  
نماید  بدیهی  است  در صورت انقضاء  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض   طبق  

مقررات  سند  مالکیت  صادر  خواهد  شد .
6018- رئیس  ثبت  اسناد  و امالک  ماسال - آرمان  کاظمی  

 تاریخ  انتشار نوبت اول :  1397/11/15   تاریخ انتشار  نوبت دوم :  30/ 11/ 1397  

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

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

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

 برابر رای  شماره 139760318008004027 – مورخ 1397/10/17 هیات  اول/ دوم 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند   موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی قاسم جمالی افرمجانی فرزند  علیجان بشماره شناسنامه 243 صادره  از رودسر  
ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  بنای  احداثی  به مساحت  250  متر مربع به 
شماره  پالک 8153  فرعی  قسمتی  از 428  فرعی  از 72  اصلی  واقع  در صیدر  
محله  بخش 29  گیالن خریداری از مالک رسمی  ) بنیاد  مستضعفان ( محرز گردیده  
است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  
می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود 
رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در 
صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  

صادر خواهد شد.
1129- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/30 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/14

 آگهی ابالغ 
وقت دادرسی نظر به اینکه آقای سمیه یوسف پوری  فرزند قاسم دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت فاطمه افتخاری  نیری فرزند در این شعبه تسلیم نموده که پس 
از انجام مقدمات قانونی به کالسه 2/1202/97ثبت و مورخه 98/1/18 ساعت 9 صبح 
تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن  خوانده و تقاضای خواهان 
به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج و به  خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه دوم حاضر 
و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شعبه دوم مراجعه 
نمایند در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی 

بعمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی حصر وراثت
آقای سید ابراهیم یادگاری شماره شناسنامه 2   به شرح دادخواست به کالسه 814/97 
/1 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید مردان یادگاری  شماره شناسنامه 4969728054   در تاریخ 1397/4/26  اقامتگاه 

دائمی خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-سید ابراهیم یادگاری   فرزندسید مردان  , ش.ش  2  ت.ت 1357/7/1پسر متوفی

, ش.ش  4969243883  ت.ت  مردان   سید  فرزند   یادگاری    سلیمان  2-سید 
1358/11/20پسر متوفی

3-سید اسماعیل یادگاری   فرزند  سید مردان  , ش.ش  88  ت.ت 1366/12/20پسر 
متوفی

ت.ت    4960036990 ش.ش    , مردان   سید  فرزند   یادگاری    جواد  4-سید 
1369/12/8پسر متوفی

ت.ت    4969243360 ش.ش    , مردان   سید  فرزند   یادگاری    ناز   5-پری 
1351/7/1دختر متوفی

6-پری یادگاری   فرزند  سید مردان  , ش.ش  4969710716  ت.ت 1364/1/15دختر 
متوفی

ت.ت    516 ش.ش    , مردان   سید  فرزند   باریکی    آب  دلفانی  ناز  7-قمر 
1328/7/15همسر متوفی

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

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی پرونده کالسه 947/97 

شورای حل اختالف شماره 20 فرخ شهر
خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت سید ضیاء ایمانی با وکالت الهام هاشمی

) شهرکرد ـ خ کاشانی پ 90 (
1 ـ مژگان علی اکبریان فرزند سیف اهلل  2 ـ زیبا علی اکبریان قهفرخی فرزند نوراهلل  

هردو مجهول المکان 
خواسته:  مطالبه چک شماره 786721 / 930 عهده بانک قوامین شعبه فرخشهر 

وقت رسیدگی 98/1/18 ساعت 9 صبح
خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه 97/11/21 بطرفیت خوانده تقدیم  
شورای حل اختالف شماره 20 فرخشهر نموده که به کالسه 947/97 ثبت گردیده و 
با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ضمن مراجعه 
به دفتر شعبه واخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در تاریخ فوق در جلسه دادرسی 

حاضر شود. 
شورای حل اختالف شماره 20 فرخ شهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقا  ی  وحید  شیرانداز دارای شناسنامه شماره  1570387771 بشرح دادخواست به 
کالسه  972081/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان  مجید تیرانداز ربشناسنامه 579 در تاریخ 95/3/10 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   حسین  تیرانداز فرزند 
مجید –ش ش  1228 –مرند  –پسر متوفی/2-   محمد تیرانداز فرزند  مجید   -ش  ش   
1024-مرند -پسر متوفی/3-  قریب  شیرانداز فرزند مجید -ش  ش  903 –مرند -پسر 
متوفی/4-  هاشم  شیرانداز فرزند مجید - ش ش   999  - مرند -پسر متوفی/5-   گلی 
شیرانداز فرزند مجید  -  ش ش    902  - مرند - دختر متوفی/6-   خانم احمدی 
فرزند  روشن    -ش ش 455   مرند –همسرمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده 97-1343-6ش / وقت رسیدگی :  روز چهارشنبه  98/1/7 ساعت  10 
مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی  / خواهان: 

مسعود علی میرزالو
/خوانده:  احد محمدی )مجهول المکان( خواسته: مطالبه ازبابت یک فقره چک

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله احد محمدی وفق   
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ 
وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت 
دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور 

موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 محمد علی داور-شعبه  شش ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ اجرائیه 
ماده 18 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 1355 )اصالحی 

مورخه 87/6/11(
بدینوسیله به اقای سیروس بشیری نام پدر  پرویز تاریخ تولد 1359/02/20 به شماره 
ملی: 2802745832  شماره شناسنامه: 657  به نشانی خوی – فلکه  امیر بیگ  کوچه 
حبشی کوچه فرهنگ بن بست منزل  عباس میالن)ادرس اظهاری( و خوی آستانه  علی 
کوچه وثیق )آدرس متن سند( ابالغ میشود که :خانم  فاطمه آقازاده برای وصول مبلغ 
یکصدمیلیون ریال وجه نقد)بدون محاسبه شاخص بها(  بموجب سند  نکاحیه بشماره  
ترتیب 10044-1382/6/11 مستند  اجرائی9700351  که ازطریق اجرای ثبت خوی 
اجرائیه صادر نموده  چون طبق گزارش مامور ابالغ  اداره پست ادرس شما بشرح فوق 
شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید لذا  طبق 
در خواست وارده بشماره 139705013447004936 -  1397/6/3   و باستناد ماده 
18 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 1355 )اصالحی 
مورخه 87/6/11(  مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و 10 روز 
پس از انتشار اگهی عملیات اجرائی پایان خواهد یافت  وچنانچه  پس از ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید عملیات اجرائی پیگیری خواهد شد وجز این اگهی 

اگهی دیگری منتشر نخواهد شد
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک خوی-پرویز سلیمانپور

وزیر اقتصاد:

 مشکلی در تامین کاالهای اساسی نیست

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وزارت 
شده  وارداتی  گوشت  توزیع  مسئول  صنعت 
است،گفت: تاکنون حدود 15 هزارتن بیش از کل 

نیاز سال 96 گوشت وارد کشور شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی اکبر مهرفرد با 
اشاره به اینکه در حوزه گوشت قرمز مدل جدیدی 
کاالهای  با  دررابطه  اظهارداشت:  شود،  می  ابالغ 
توانم  می  منتهی  داریم  متفاوتی  شرایط  مختلف 
بگویم که در حوزه تامین کاال که عمده مسولیتش 
برعهده ما است سرجمع در سال 97 تامین کاال بهتر 
از سال 96 بوده است.وی اضافه کرد: به طور مثال 
در بحث گوشت قرمز تا امروز که یک ماه به پایان 
سال مانده است حدود 15 هزارتن بیش از کل نیاز 
سال 96 گوشت وارد کشور شده است.معاون وزیر 
جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید داخلی نیز تفاوتی 
که  زیادی  اختالفات  دلیل  افزود:به  است،  نداشته 

در نرخ ارز بوجود آمده مقداری با قاچاق دام از مرزها مواجه 
هستیم که قیمت ها را برهم زده است. مهرفرد با اشاره به اینکه آمار 
اکتشافات قاچاق مشخص نیست، گفت: اما آمار کشفیات وجود 
دارد که باید آن را از نیروی انتظامی بگیرید. معاون وزیر جهاد  با 
اشاره به مدل جدید توزیع گوشت وارداتی افزود: در مدل جدید 
توزیع گوشت قرمز ما مسئولیت تامین را برعهده گرفتیم و مسولیت 
توزیع برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در توزیع 
جدید هم قرار شده که این گوشت بین گروه های هدف تقسیم 

شود یعنی مشخصا بین گروه های هدف تقسیم شود.مهرفرد ادامه 
داد: گروه های هدف ما از شبکه های تعاونی شروع شده و به 
تمامی گروه های هدفی که استحقاق دریافت این کاال را دارند 
و براساس شاخص هایی که وزارت صنعت تعیین می کند، تعلق 
میگیرد.مهرفرد گفت: این توزیع فقط شامل تحت پوششان کمیته 
امداد و بهزیستی نیست بلکه همه شبکه تعاونی های کارگری، 
فرهنگیان، نظامی و کارمندی را نیز شامل می شود.وی افزود: عالوه 
بر این  در کنار این قرار شد به صورت آزاد با ارز نیما گوشت 
وارد و خارج از شبکه تنظیم بازار در  اختیار بازار قرار بگیرد.

مهرفرد ادامه داد: آنچه با ارز نیما وارد می شود عرضه 
را زیاد می کند، در کنار گوشت داخلی قرار می گیرد و 
بازار را متعادل می کند. در واقع ما دو عرضه انجام می 
دهیم گوشتی که با ارز 4200 تومانی وارد شده و در یک 
شبکه مشخص بین گروه های هدف توزیع می شود  و 
گوشت نیمایی که قرار است  در اختیار بازار قرار بگیرد و 
با گوشت داخلی رقابت کند و قیمت ها را کاهش بدهد.

وی گفت: تنظیم بازار یک کلمه کلی نیست بخش های 
مختلفی دارد و یک بسته است که چهار آیتم دارد یکی از 
آنها بحث تامین کاال است که خود این مهم دو بخش دارد 
از محل تولید داخلی و واردات است.مهرفرد افزود:در 
بخش توزیع کاال نیز وقتی بازار متعادل است هیچ رانتی 
وجود ندارد اختالف قیمتی نیست، بنابراین خود به خود 
نظام بازار یعنی عرضه و تقاضا به درستی عمل می کند 
اما وقتی که در شرایط وجود ارز دو نرخی به طور طبیعی 
این امکان وجود دارد که مثال کاالیی که وارد کشور می 
شود با ارز 4200 تومانی صادر و یا جلوی صادرات گرفته شود 
و قاچاق صورت بگیرد که شرایط خاصی را ایجاد می کند.وی 
تصریح کرد: به همین دلیل توزیع و نظارت موضوعیت پیدا می 
کند امروز در واقع مسولیت توزیع کاالهای اساسی برعهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است،   مسئولیت تامین کاالهای اساسی 
برعهده وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت قانونی نظارت برعهده 
سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی است که ما نیز تا حد 

امکان در بخش نظارت کمک می کنیم.

وزارت صنعت مسئول توزیع گوشت تنظیم بازاری شد



دل کیهان را اگر بگشاییم این سخن را 
خواهیم شنید ” هر کنشی واکنشی را در پی دارد 

” پس بر این باور باشید ! همه کردار ما چه 
خوب و چه زشت ، بی بازگشت نخواهد بود.
اردبزرگ

سخنحکیمانه

صوفی بیا که آینه صافیست جام را
تا بنگری صفای می لعل فام را

 راز درون پرده ز رندان مست پرس
کاین حال نیست زاهد عالی مقام را

امروزباحافظ

چاپ کتابی درباره رویکردهای 
شمایل شناسی

کلمه:  و  »تصویر  کتاب   
شمایل شناسی«  به  رویکردهایی 
نشر  توسط  نصری  امیر  نوشته 
بازار  راهی  و  منتشر  چشمه 
کتاب  مهر،  به گزارش  نشر شد. 
»تصویر و کلمه: رویکردهایی به 
شمایل شناسی« نوشته امیر نصری 
به تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر شده 
است. این کتاب هجدهمین عنوان مجموعه »درباره هنر« 

است که این ناشر چاپ می کند.
نویسنده این کتاب دانشیار و عضو گروه فلسفه دانشگاه 
عالمه طباطبایی است که در کتاب پیش رو به تلقی های 
موجود درباره شمایل نگاری و شمایل شناسی پرداخته 
است. هر دو حوزه علی رغم تفاوت هایشان روی معنای 
اثری هنری یا تصویر متمرکز می شوند. به عقیده نویسنده 
کتاب، می توان مطالعاتی را ذیل عنوان شمایل شناسی 
دید که از ویژگی های شمایل نگاری بهره گرفته اند و 
به عکس. بنابراین تمایز این دو، چندان هم در عمل 
امکان پذیر نیست.  این کتاب با 192 صفحه، شمارگان 

500 نسخه و قیمت 24 هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح 5/23   طلوع آفتاب 6/47 
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اوقات شرعی

 آثار منتخب داستانی دوازدهمین جشنواره
 فیلم 100 معرفی شدند

در   100 فیلم  بین المللی  جشنواره  دوازدهمین  داستانی  منتخب  آثار  اسامی 
عمومی  روابط  گزارش  به  معرفی شدند.  مسابقه  از  و خارج  مسابقه  بخش های 
در  اثر  و 30  اصلی«  »مسابقه  در بخش  اثر  فیلم 100؛ 75  المللی  بین  جشنواره 
بخش مسابقه »در مسیر تجربه« با یکدیگر رقابت می کنند. همچنین، عالوه بر این 
آثار، از میان فیلم های داستانی رسیده به جشنواره 89 اثر شامل: 69 اثر از بخش 
اصلی و 20 اثر از بخش در مسیر تجربه در قالب خارج از مسابقه در جشنواره 

اکران می شوند.
)مسابقه(30  داستانی  تجربه-  مسیر  است::بخش  زیر  شرح  به  فیلم ها  عناوین 
اثر»ماجرای دستها« جابر نوری، »رهگذر« جواد حکمی، »من توام« مصطفی نصیری 
موسی«  و  »عیسی  دارایی،  علی  »الیو«  عباسی،  داود  »شکاف«  فاطمی،  حمید  و 
اصل،  شریفی  محمود  سید  صابری  محسن  پاییزی«  گرم  »شب  ماهرو،  بهمنش 
»چرخ دنده های کاغذی« سمیرا حضرتیان، »دلقک ها« مهدی یوسفعلی، »همه با هم« 
مهدی یوسفعلی، »الیو« محمد زارع، »برجک« جواد حکمی، »سجده« جواد حکمی، 
»دست های تو با من آشناست« امیر بهادر مظاهری، »چاله« محسن جهانی، »یکی 
نبود..! « محمدحسن مشایخ بخش، »سایه« نعیمه تسنیمی، »نیمکت اضافه« محمد 
هادی عبدی نسب، »گم شده؟« سعید ترکاشوند، »این قانون ِ گروه ِ« فرزین نوبرانی، 
»راکد« زهرا اسالملو، »یک موقعیت موقت« فریبا احمدی، »جدایی« اکبردره باالیی، 
»الیو« اسماعیل عظیمی، »حریم من« ابوالفضل بهمن آبادی، »تردمیل« بنفشه جاهد، 
»قصر شیرین« رضا محبی نوری، »منهای دو« کیارش اردشیرپور امیرحسن نوفلی، 

»چاله« متین نوروزی، »مشتری« بهزاد شاهین پور

خبر

فرشته صدرعرفایی، بازیگر سینما توانست با دو فیلم 
»شبی که ماه کامل شد« و »یلدا« حضوری متفاوت 
در جشنواره امسال داشته باشد. او توانست با نقش 
تأثیرگذارش در »شبی که ماه کامل  شد« نظر هیئت 
داوران و منتقدین را جلب و سیمرغ بلورین را از 

آن خود کند.
صدرعرفایی درباره نقش آفرینی در نقش های سختی 
مانند نقش مادر عبدالمالک ریگی که باید با گریم 
به  می کرد،  ایفا  را  آن  گویش خاصی  و  متفاوت 
خبرنگار ایرناپالس گفت: سعی کرده ام نقش هایی 
را بازی کنم که من را درگیر خود کنند، مسئله آن 
مسئله من شود و در مسیر داستان سیری طی کنم 
که رشد و تغییر را تجربه کنند. بسیار مهم است که 
فیلمنامه چه موضوعی را با چه زاویه دیدی مطرح 
کند و من تا چه اندازه با آن موافق باشم و در مسیر 
مسئولیت اجتماعی که برای خود تعریف کرده ام 
کارگردان  باشد.  داشته  قرار  دارم،  اعتقاد  آن  به  و 
نگاهش و آنچه می خواهد از فیلمنامه به تماشاچی 
آن  به  نگاهش  زاویه  و  است  کند چگونه  منتقل 
قرار  آن  در  که  تیمی  همچنین  موضوع چیست. 
می گیرم، چگونه است. همه این ها برای من مهم 
هستند. این بازیگر در پاسخ به این پرسش که دلیل 
کم کاری و گزیده  کاریش برای انتخاب آثار سینمایی 
چیست، بیان کرد: بله کم کار هستم. به این دلیل که 
به ندرت پیش می آید نقشی به من پیشنهاد داده شود 
که دوستش داشته باشم و بخواهم آن را بازی کنم 
و البته تکراری هم نباشد. امسال هم در جشنواره دو 

فیلم داشته ام. نقش دو مادر را که کاماًل با یکدیگر 
متفاوت هستند، ایفا کرده ام که هیچ وجه مشترکی هم 
نمی توانید بین این دو مادر پیدا کنید. این ویژگی کار 
را برای من خیلی جذاب می کند. نقشی که بتوانم 
روی آن مانور دهم، کشف و پیدایش کنم و برای 
ایرانا پالس  به گزارش   . باشد  داشته  من چالش 
؛بازیگر فیلم »کافه ترانزیت« با اعالم اینکه اولین بار 
نیست یک نقش را با گویش محلی اش ایفا می کنم، 
عنوان کرد: در فیلم »آدم« به کارگردانی آقای کاهانی 
من گویش آن منطقه خراسان را کار می کردم و خود 
عبدالرضا کاهانی مربی لهجه من بود. صدایشان را 
ضبط کردند و من با آن تمرین می کردم، در صحنه 
هم کنترل می کردند. یا در فیلم »توماج« که اولین 
فیلم آقای عبدی پور بود، من گویش بوشهری داشتم 

و احسان عبدی پور و یکی دیگر از افراد محلی، 
لهجه را با من تمرین می کردند. بازیگر فیلم »زیر نور 
ماه« در پاسخ به این پرسش که »شبی که ماه کامل 
شد« چه ویژگی هایی داشت که بازی در این اثر را 
پذیرفتید، تصریح کرد: در وهله اول خود فیلمنامه 
عامل پذیرش این نقش بود. واقعاً فیلمنامه خوبی 
جهان شمول  می کند  مطرح  که  مسئله ای  و  دارد 
است و گذشته و حال را در بر می گیرد. انسان هایی 
که با توسل به برداشتی از دین و مذهب یا یک 

ایدئولوژی دیگران را حذف و نابود می کنند.
مواقع  اکثر  اینکه  درباره  صدرعرفایی  فرشته 
نقش های مکمل را می پذیرد، افزود: مالک من اصاًل 
نقش اصلی یا مکمل نیست. برای من فیلمنامه، 
کارگردان و نقشی که آن را ایفا می کنم، اهمیت دارد. 

»برای درک بیشتر نقشم در فیلم »شبی که ماه کامل 
شد« این فرصت را داشتم که قبل از فیلمبرداری 
به چابهار و خانه های مردم بروم و با افراد و زنانی 
که فرزند داشتند، معاشرت کنم. آشپزی، دوخت 
و دوز و نگاهی که به کوچک ترها می شود و ... 
کنم.  الگوبرداری  و  ببینم  کرده ام  سعی  را  همه 
به نظر من نرگس آبیار پدیده است و من خیلی 
خوشحال هستم که با ایشان کار کردم. کار دلچسبی 
بود. البته من تمام نقش هایی که ایفا کرده ام برایم 
جالب هستند. چون در همه آن ها تالش کرده ام که 
بشناسم، ببینم و پیدایشان کنم. این بخش جذاب کار 
است که درک کنم هر انسانی در هر موقعیتی چه 

عکس العملی دارد.«
 این بازیگر درباره نقشی که در فیلم »یلدا« ایفا کرده 
و تفاوتی که با نقش »شبی که ماه کامل شد« دارد، 
خاطر نشان کرد: دو نقش و دو اثر خیلی متفاوت 
هستند و نمی خواهم آن ها را با یکدیگر مقایسه 
کنم. اما در فیلمنامه »یلدا« نقش این گونه طراحی 
شده بود که این مادر، زنی است که هنوز خود را 
جوان می داند. آرزوهایی مانند داشتن یک زندگی 
مرفه، شوهر پولدار و ... برای خود داشته که به آن 
نرسیده است، اما االن همه این ها را برای دخترش 
می خواهد و او را مدیریت و کنترل می کند. این 
مادر در دامنه فکر خود بهترین ها را برای دخترش 
طراحی می کند و رویاهای خود را برای او پیاده 
می کند و البته اشتباهاتی از روی خیرخواهی انجام 

داده که در درام تأثیر می گذارد.

کاریکاتور

انتقامخونشهدایحادثهتروریستیزاهدانراخواهیمگرفت

* هنگامه ملکیمسئله »شبی که ماه کامل شد«جهان شمول است

اسالمی شهر رویان  پروژه شهرداری و شورای   3
بمناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
با حضور مسووالن شهرستانی و شهری، شهردار و 
اعضای شورای شهر و اصحاب رسانه کلنگ زنی 

شد.
دیواره  احداث  سوم  فاز  پروژه  نخستین    

حفاظتی)نگهبان( رودخانه سبزه رود غربی  
کرد:  اظهار  مراسم  این  در  توکلی  احمد  مهندس  
بااحداث این دیواره،ضمن زیباسازی محیط اطراف 
برای  فضایی   ، بستر  از  حفاظت   و  رودخانه  

گردشگری و توریستی نیز ایجاد و مهیا می شود.
شهردار رویان از دیگر اهداف در تکمیل این پروژه 
را ساماندهی و مهندسی رودخانه ،ایجاد یک خیابان 
فضای  ایجاد   ، تفریحی  مرکز  ،ایجاد  کمربندی  تا 
ماهیگیری  و همچنین  پدالو و  قالب  تفریحی در 
اغذیه خانگی  توزیع  بازار  برپایی  با  اشتغال  ایجاد 
با اولویت زنان سرپرست خانوارعنوان کرد و ابراز 
داشت: این خود  فرصتی را مهیا می سازد  تا ضمن 
کسب درآمد و به نوعی خودکفایی این خانوارها ، 
گردشگران نیز فارغ از هیاهوی شهری و تکنولوژی 

، زمانی را به فراغت  و صرف غذا سنتی بگذرانند.
وی اظهار امیدواری کرد: در کنار دگرگونی چهره 
ورودی شهر و اشتغال زایی، فضایی آرامش بخش 
برای شهروندان وگردشگران مهیا  و ضمن ایجاد 
بستری مناسب برای پرکردن اوقات فراغت نقش 
مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال زنان سرپرست 

خانوار منطقه داشته باشد.
شهردار رویان در خصوص مشخصات این پروژه 
گفت: فاز سوم دیواره نگهبان)حفاظتی( بتنی وزنی 

به طول 150 متر و ارتفاع  5 متراست که با بر آورد 
هزینه 7/5 میلیارد ریالی و با زمان اجرای 6 ماهه 
امروز کلنگ زنی شد. پروژه دوم که در دهه فجر 
کلنگ زنی شد، روکش و بهسازی آسفالت خیابان 

شهید کریمی رویان بود.
مهندس توکلی در باره این پروژه اظهار کرد: پروژه 
کریمی  شهید  خیابان  آسفالت  بهسازی  و  روکش 
به  فرسوده  بافت های  مرمت  و  بهسازی  هدف  با 
مساحت ده هزار متر مربع و برآورد هزینه 5 میلیارد 

ریال  از منابع داخلی شهرداری اجرایی شد.
وی افزود: مدت زمان اجرای این پروژه 3 ماه است 
فاز 2 آن  اتمام   انجام و در صدد  آن  اول  فاز  که 

هستیم. 
عنوان  به  رویان  شهری  پارک  بزرگترین  بازسازی 
سومین پروژه دهه فجر شهرداری رویان بود که با 
حضور مسئوالن شهرستانی و شهری کلنگ زنی شد.
مهندس توکلی در این مراسم اظهار کرد: این پارک 
بزرگترین پارک شهر رویان با مساحت 7 هزار متر 
مربع است که در منطقه جمعیتی خوب شهر واقع 
شده است. شهردار رویان افزود: در بازسازی پارک 
عالوه بر فضای سبز مناسب، فضای ورزشی، فضای 
استاندارد بازی کودکان، آالچیق، فروشگاه و ... که 
اجرا  و  تعبیه شده  است  و شهروندان  اعتبار شهر 

می شود.
وی تصریح کرد: باز پیرایی پارک با نصب بخش 
روشنایی آغاز شده و امروز ادامه کار کلنگ زنی شد

توکلی گفت: برای این پروژه 2 میلیارد تومان برآورد 
تامین  اعتبارات شهرداری  از محل  که  هزینه شده 

می شود

سه پروژدهه فجر هشرداری رویان کلنگ زین شد

آگهی مناقصه عمومی خدمات شهری 
شهرداری رویان در نظر راهبری کلیه امور مربوط به خدمات شهری و انجام کار رفت و روب و نظافت کلیه خیابان ها و کوچه های سطح شهر، 
جمع آوری و حمل زباله و نخاله طبق نظر واحد خدمات شهری شهرداری با مساحت حدود هشتصد هزار متر مربع را از طریق مناقصه به 
شرکت های واجد شرایط و دارای گواهی تائید صالحیت پیمانکاری به صورت پیمان واگذار نماید. متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به  شهرداری رویان مراجعه یا از طریق سایت اینترنتی   www.royan.ir   اسناد مربوط به مناقصه را 

دریافت نمایند.
1( موقعیت موضوع مناقصه: کلیه خیابان ها و کوچه های سطح شهر رویان طبق نظر واحد خدمات شهری با مساحت حدود هشتصد هزار متر مربع  

2( مدت قرارداد: یکسال می باشد
3( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 900/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سپرده می باشد.
4( محل مهلت دریافت اسناد: شرکت های واجد شرایط می توانند حداکثر تا ساعت 12 مورخ 97/12/20 با ارائه فیش واریز شده هزینه خرید اسناد به واحد امور 

قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
5( مهلت و محل تسلیم پاکات:شرکت های واجد شرایط می بایست اسناد تکمیل شده را تا پایان وقت اداری مورخ 97/12/20 به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل و 

رسید مربوطه را دریافت نمایند.
6( تاریخ و محل بازگشایی پاکات: پیشنهادات دریافتی در مورخ 97/12/21 در محل کمیسیون معامالت عمده شهرداری رویان بازگشایی و برنده مناقصه اعالم 

خواهد شد.
7( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

8( شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
9( هرگاه نفرات اول تا سوم در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

10( هزینه خرید اسناد 2000000 ریال می باشد که می بایست به شماره حساب 0219063481007 نزد بانک ملی رویان به نام شهرداری رویان واریز و فیش مربوط به آن 
به واحد مالی ارائه گردد، ضمنا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

احمد توکلی- شهردار رویان

آگهی عمومی مناقصه عمومی فضای سبز
شهرداری رویان در نظر راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، نگهداری و گسترش فضای سبز شهر رویان و پارک جنگلی را از طریق مناقصه 
به شرکت های واجد شرایط و دارای گواهی تائید صالحیت پیمانکاری به صورت پیمان واگذار نماید. متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز 
   www.royan.ir   از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه به  شهرداری رویان مراجعه یا از طریق سایت اینترنتی

اسناد مربوط به مناقصه را دریافت نمایند.
1( موقعیت موضوع مناقصه: راهبری کلیه امور مربوط به حفظ، نگهداری، و کسترش فضای سبز سطح شهر رویان طبق نظر واحد فضای سبز با مساحت حدود40/000 

متر مربع 
2( مدت قرارداد: یکسال می باشد

3( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 800/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سپرده می باشد.
4( محل مهلت دریافت اسناد: شرکت های واجد شرایط می توانند حداکثر تا ساعت 14 مورخ 97/12/20 با ارائه فیش واریز شده هزینه خرید اسناد به واحد امور 

قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
5( مهلت و محل تسلیم پاکات: شرکت های واجد شرایط می بایست اسناد تکمیل شده را تا پایان وقت اداری مورخ 97/12/20 به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل 

و رسید مربوطه را دریافت نمایند.
6( تاریخ و محل بازگشایی پاکات: پیشنهادات دریافتی در مورخ 97/12/21 در دفتر کمیسیون معامالت عمده شهرداری رویان بازگشایی و برنده مناقصه اعالم 

خواهد شد.
7( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

8( شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
9( هرگاه نفرات اول تا سوم در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

10( هزینه خرید اسناد 2000000 ریال می باشد که می بایست به شماره حساب 0219063481007 نزد بانک ملی رویان به نام شهرداری رویان واریز و فیش مربوط به 
آن به واحد مالی ارائه گردد، ضمنا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

احمد توکلی- شهردار رویان

شبنم قلی خانی عکسی متفاوت از خود را با سبیل و ریش مردانه 
در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.

او در توضیح این عکس نوشته است: »فیلم سینمایی »انتقال آتش« 
به کارگردانی بی نظیر محمد کرمانشاهی و طراحی گریم هنرمندانه 
حامد علی بخشی/ این گریم فقط برای بخشی از فیلم است نه 

همه فیلم.«

 شبمن قیل خاین اب ریش
 و سبیل مردانه!

سریال »گاندو« که تابستان امسال کار 
این  بود،  کرده  آغاز  تهران  در  را  خود 
سکانس های  ضبط  حال  در  روزها 
است.  ترکیه  کشور  در  خود  خارجی 
تابستان،  اوایل  که  »گاندو«  سریال 
ایران  در  را  خود  تصویربرداری  کار 
برای  حاضر  حال  در  بود  کرده  آغاز 

ضبط سکانس های خارجی درکشور ترکیه و شهر آنتالیا مشغول 
تصویربرداری است.

پیام دهکردی، صالح میرزا آقایی، مجید نوروزی، مهدی عبادتی، 
بهرام شبستری، ناره گریگوریان، و جمع زیادی بازیگران تُرک 
در حال حاضر از جمله افرادی هستند که در کشور ترکیه مقابل 
دوربین جواد افشار قرار گرفته اند و اوایل اسفند کار تصویربرداری 

آن ها در کشور ترکیه به پایان می رسد.

ساخت رسیال پرابزیگر ایراین 
در آنتالیا

نام  با  باکری  شهید  داستانی  مجموعه 
»آقای شهردار« ساخته می شود.

مهدی رمضانی که کارگردانی مجموعه 
»آقای شهردار« را بر عهده دارد، گفت: 
تولید  مرحله  چند  در  مجموعه  »این 
به یک  نیز  خواهد شد که هر مرحله 
مقطع از زندگی شهید باکری می پردازد.« 
قسمت 35  سه  در  شهردار«  »آقای  اول  »مرحله  داد:  ادامه  وی 
دقیقه ای تولید خواهد شد که به بخش کودکی این شهید بزرگوار 
تا مقطعی که شهرداری ارومیه را برعهده می گیرد، مربوط می شود.

در حقیقت دوران کودکی، نوجوانی، فعالیت های جهادی و شهردار 
»در  کرد:  اظهار  رمضانی  می شود.«  کشیده  تصویر  به  شدنشان 
بخش های بعدی نیز به وجوه دیگر زندگی و فعالیت های این شهید 

در مقطع انقالب اسالمی خواهیم پرداخت. 

 رسايل هشيد ابكري ساخته 
یم شود


