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وزیر صنعت: التهاب بازار خودرو ربطی به خودروسازان ندارد

وضعیت نامعلوم بازار خودرو

افزايش دوبرابری 
سرطان طی ده سال 

آينده در کشور

به گزارش زمان ، پزشکی گفت: سرطان طی 10 سال آینده در دنیا 69 درصد 
رشد می کند و در کشورمان هم در این مدت شاهد رشد 115 درصدی خواهیم 
بود به این معنی که در این مدت شاهد رشد بیش از 2 برابری سرطان در ایران 

خواهیم بود.
ایرج حریرچی در آیین افتتاح چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان سینه در 
دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی افزود: افق 10 ساله نشان می دهد 
که سرطان در ایران رشد خواهد کرد، اما باید با اقدامات مناسب رشد آن را 

کنترل کنیم و اگر بتوانیم سرطان های خطرناک را کاهش دهیم.
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روزانهم صبح اریان

افزایش

 تولید مرغ

 در کشور

آغاز ثبت نام بیمه 

تکمیل درمان رانندگان 

حمل و نقل عمومی

آغاز پرداخت 

مرحله دوم 

وام اشتغالزایی
751

ابوترابی فرد: اقتصاد قوی عامل سلطه  ناپذیری کشور است

بیانیه »گام دوم« آغاز فصل نوین 
برای ملت ایران 

دولت های  از  برخی  سکوت  از  ایران  انتقاد 
صهیونیستی  یم  رژ تجاوزات  برابر  در  منطقه 

2

2

3

برنامه موشکی کشور
 قابل مذاکره نیست 

رئیس سازمان انرژی اتمی:  آماده مذاکره با ریاض هستیم

سرمقاله
مناسبات ایران در مرزهای شمالی 

و ظرفیت های اقتصادی اوراسیا

منطقه کاسپین و اوراسیا از منظر راهبردی با 
توجه به نقش انکارناپذیرش در ایجاد ارتباط 
)اوراسیا(  جهان  خشکی  پهناورترین  بین 
بزرگترین دریاچه جهان که از طریق رود ولگا 
در کشور فدراسیون روسیه به اروپا وصل شده 
)کاسپین(؛ کانال ارتباطی با آبهای گرم جنوبی ) 
ایران(، ذخایر انرژی و منابع غذایی و کشاورزی 

و... همواره در اولویت و اهمیت بوده است.
عالوه بر موارد مذکور پیشینه عمیق تاریخی 
میان کشورهای منطقه کاسپین و اوراسیا به 
واسطه حضور در کمربند تاریخی و کهن 
و  فرهنگی  عمیق  مناسبات  سیر  و  تمدنی 
تمدنی مردم این منطقه با همدیگر و و جود 
گویش  و  زبان  در  بویژه  فراوان  اشتراکات 
محاوره ای آنان ظرفیت بی نظیری است که 
در تمامی ابعاد مولفه های همدلی و اتحاد را 
در خود گنجانده است. همین مولفه ها خود 
ضرورت هر چه بیشتر توجه به ساختارسازی 
و بهره گیری از تمامی ظرفیت ها برای حرکت 
منطقه  کشورهای  میان  همگرایی  مدل  در 

مذکور را ...
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نگاه روز

سینما به تواِن تئاتر
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آگهی مزايده عمومی
                       

شهرداری گرگان با استناد به ماده 30 آئین نامه معامالت شهرداری در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه زمین مازاد شارع با کاربری مسکونی را بر مبنای پایه قیمت کارشناسی رسمی به شرح 
جدول ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 97/12/4 لغایت 

آخر وقت اداری مورخ 97/12/14 به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس : گرگان-میدان شهرداری - شهرداری گرگان و یا به سایت 
شهرداری گرگان به آدرس اینترنتی WWW.GORGAN.IR مراجعه و از شرایط و نحوه واگذاری موضوع آگهی اطالع حاصل نموده و در 
صورت تمایل به شرکت در مزایده با رعایت شرایط, اسناد و مدارک مورد نیاز مزایده نسبت به ارائه تضمین شرکت در مزایده در پاکت الف و 
پیشنهاد قیمت در پاکت ب به صورت کتبی و الک و مهر شده لغایت 97/12/14 به واحد دبیرخانه شهرداری به آدرس گرگان - میدان شهرداری 

- شهرداری گرگان اقدام نمایند.

مرکز تلفن: 11-32224010     دورنگار:32226080-017    کدپستی 4917646391   
Info@gorgan.ir :پست الکترونیکی   www.gorgan.ir :عبدالرضا دادبود - شهردار گرگانآدرس وب سایت

رديف 

1

مساحت متر 
مربع

20/88

کاربری

مسکونی
مازاد شارع

آدرس

گرگان خیابان شهید بهشتی- بهشت 
16 -جنب زمین چمن ورزشی

قیمت پايه )ريال(

هر متر مربع 17/000/000
جمعا 354/960/000

سپرده شرکت 
در مزايده

40/000/000

آگهی مزايده کتبی
ا                        اجاره مکان ساخت شهربازی و پارک آبی                                          

شهرداری نوشهر در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی نسبت به احداث و ساخت 
شهربازی و پارک آبی شهرداری نوشهر در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی نسبت 
به احداث و ساخت شهربازی و پارک آبی در منطقه گردشگری سیترا اقدام نماید لذا از داوطلبین محترم 

دعوت به عمل می آید  جهت اخذ اسناد مزایده به امور قراردادها و پیمان شهرداری مراجعه نمایند

 نوبت دوم

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

علی امانی شهردار نوشهر

رديف 

1

عنوان مزايده 

آگهی احداث
 1- شهربازی 2- 

پارک آبی در سیترا 

مهلت فروش 

97/11/27الی 
97/12/14

مهلت فروش 

97/11/27الی 
97/12/14

زمان تحويل 

97/12/15

شماره  حساب سپرده 

3100002116008

آگهی مزايده عمومی 

شهرداری نظرآباد به استناد مجوز شماره 89/ش  97/7/11 شورای محترم اسالمی شهر شهرداری در نظر دارد زمین و ابنیه کارخانه آسفالت خود را 
به صورت اجاره و برداشت از معدن آن را به صورت کارگذاری از طریق مزایده عمومی به مدت 4سال واگذار نماید. متقاضیان میتوانند با واریز سپرده 

سرکت در مزایده قیمت پیشنهادی خود را ارایه نمایند .
شرایط شرکت در مزایده 

1- شرکت کنندگان در مزایده مبلغ 1/000/000/000 ریال را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سیبا به شماره  0104746757008 نزد بانک ملی شهرداری 
به نام این شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی به استناد خزانه تهیه و ارایه نمایند .

2-سپرده نفرات اول تا سوم مزایده تازمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قراداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد .

3-پیشنهادات به صورت مکتوب باشد و به پیشنهادات فاقد سپرده مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و 
شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

به حساب  باید  که  میباشد  مبلغ 500/000ریال  مزایده  استاد  خرید  هزینه  نمایند  مراجعه  شهرداری  مالی  واحد  به  مزایده  اوراق  دریافت  4-متقاضیان جهت 
0104534021000 به نام درامد شهرداری نظرآباد واریز گردد.

5-سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است .
6-متقاضیان میبایست حداکثر تا پایان وقت اداری 97/12/20 پیشنهادات خود را تحویل دبیر خانه شهرداری نمایند .

7-کلیه هزینه های اگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود .
8-رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی به عهده شرکت کنندگان میباشد.

داریوش یگانه مظهر شهردار نظرآباد

آغاز پرداخت مرحله دوم وام اشتغالزايی
وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی از اتمام 12هزار و 800 میلیارد تومان تسهیالت 
اشتغال روستایی از صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت:از وام 1.5میلیارد دالری 
اشتغال روستایی، تاکنون 750 میلیون دالر آن پرداخت و مرحله دوم پرداخت آن 

نیز از چهارشنبه شروع شده است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، برنامه ملی اشتغال روستایی از سال گذشته با 
تلفیق چهار موسسه عامل )بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست بانک و 
صندوق کارآفرینی امید( با هدف حمایت از توسعه و ایجاد  اشتغال پایدار در 

مناطق روستایی وعشایری آغاز شد و قرار بود این طرح که کمک به افزایش عدالت 
اجتماعی و رفع محرومیت، حفظ محیط زیست و ارزش های قومی، فرهنگی و 
اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت از اهداف اجرای آن است با پرداخت تسهیالت 
یارانه دار با اختصاص 1.5میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی آغاز شود تا با 
تخصیص مرحله ای منابع این صندوق به چهار موسسه عامل مجری طرح و تلفیق 
منابع داخلی بانک ها در مجموع معادل ریالی 12 هزار میلیارد تومان برای اشتغال 

روستایی و عشایری اختصاص یابد.                                     ادامه در صفحه2

ت اول
نوب

شهرداری نظر آباد
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مناسبات ایران در مرزهای شمالی و ظرفیت 
های اقتصادی اوراسیا

 *روح اهلل مدبر

منطقه کاسپین و اوراسیا از منظر راهبردی با توجه به نقش انکارناپذیرش 
در ایجاد ارتباط بین پهناورترین خشکی جهان )اوراسیا( بزرگترین دریاچه 
جهان که از طریق رود ولگا در کشور فدراسیون روسیه به اروپا وصل شده 
)کاسپین(؛ کانال ارتباطی با آبهای گرم جنوبی ) ایران(، ذخایر انرژی و منابع 

غذایی و کشاورزی و... همواره در اولویت و اهمیت بوده است.
عالوه بر موارد مذکور پیشــینه عمیق تاریخی میان کشورهای منطقه 
کاسپین و اوراسیا به واسطه حضور در کمربند تاریخی و کهن تمدنی و سیر 
مناسبات عمیق فرهنگی و تمدنی مردم این منطقه با همدیگر و و جود 
اشتراکات فراوان بویژه در زبان و گویش محاوره ای آنان ظرفیت بی نظیری 
اســت که در تمامی ابعاد مولفه های همدلی و اتحاد را در خود گنجانده 
است. همین مولفه ها خود ضرورت هر چه بیشتر توجه به ساختارسازی 
و بهــره گیری از تمامی ظرفیت ها برای حرکت در مدل همگرایی میان 
کشورهای منطقه مذکور را برای نیل به منافع جمعی حداکثری برای تمام 
بازیگران حاضر در این عرصه را ضروری تر می نماید. تاســیس نهادهای 
منطقه و بین المللی جهت توسعه مناسبات مختلف )علمی، اقتصادی،رسانه 
ای ، فرهنگی و...( راهکاری موثر در هدفگذاری برای ســاخت آینده ای 
روشن تر با تبین ضرورت توسعه دوستی ها و همکاریهای فیمابین است. 
در این میان نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان نهاد مهم منطقه ای 
در حوزه ترویج اقتصاد پویا در کشــورهای منطقه اوراسیا و کاسپین دو 
چندان است. از جمله اهداف کلیدی این اتحادیه، افزایش رقابت پذیری و 
همکاری بین اقتصادهای عضو و نیز توسعه پایدار و به دنبال آن، افزایش 
ســطح زندگی در کشورهای عضو است. اتحادیه اقتصادی اوراسیا امکان 
تحرک آزاد کاال، سرمایه، و خدمات را بین کشورهای عضو فراهم می کند 
و در زمینه سیاســتگذاری مشترک در حوزه اقتصاد کالن، حمل و نقل، 
صنعت، کشــاورزی، انرژی، تجارت خارجی و جذب سرمایه برای اعضا 
فعالیت می کند و نیز به تنظیم  فنی در حوزه رقابت پذیری می پردازد. البته 
به صورت همزمان کشورهای این منطقه عضو سازمان های منطقه ای 
بین المللی دیگری همچون )شانگهای، مستقل مشترک المنافع، اکو و...( 
نیز هستند. بنادر و خطوط امن راه آهن متعدد موجود در منطقه کاسپین 
فضایی ایجاد کرده که می توان به راحتی از مسیر هندوستان،ایران و روسیه 
با سرعت و امنیت کامل و فراتری از مسیر طوالنی و پرهزینه کانال سوئز، 
کاالها را به بازارهای منطقه و اروپا جهت صادرات رساند. همانطور که اشاره 
شد نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه همکاری فیمابین کشورهای 
منطقه کاسپین بویژه در ایجاد مدلی تجاری با حذف تعرفه های گمرکی 
مرسوم و محدود کننده و تسهیل صادرات و واردات میان کشورهای منطقه 
موجبات شکوفایی اقتصادی و اجتماعی و کمک به ثبات بیشتر منطقه را 
پدید آورده اســت. عضویت قریب الوقوع ایران در این اتحادیه و موافقت 
اتحادیه با ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به 
مدت سه سال که به تصویب رسیده است می تواند گامی ویژه در توسعه 
مناسبات همه جانبه در منطقه کاسپین را فراهم کند. شایان ذکر است به 
علت وجود روابط نزدیک میان ایران و روســیه در تمامی زمینه ها بویژه 
اقتصادی همکاری دو کشور در این اتحادیه نیز می تواند بسیار موثر باشد.

رزمایش بزرگ دریایی »والیت ۹۷« آغاز شد
مرحلــه نمایش قدرت رزمایش بزرگ نیروی دریایی راهبردی ارتش با 
عنوان والیت 97، با انجام رژه دریایی انواع شــناورهای ســطحی و زیر 

سطحی و یگان های پروازی این نیرو در دریای عمان آغاز شد.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، مرحله نمایــش قدرت رزمایش بزرگ 
نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اســالمی با عنوان والیت 97، 
بــا رمز مقدس یا زهرا)س( به مــدت 3 روز از صبح دیروز با انجام رژه 
دریایی انواع شناورهای سطحی و زیرسطحی و یگان های پروازی این 
نیرو در دریای عمان آغاز شــد.در این مراســم، بیش از یکصد فروند از 
یگان های نیروی دریایی اعم از ناوشکن های رزمی، ناوهای موشک انداز، 
ناوهای پشتیبانی، زیردریایی های سنگین و سبک، هواناوها، هواپیماهای 
بال ثابت و بالگردهای نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران به ســرفرماندهی ناوبالگرد بر خارک حضور دارند.رزمایش بزرگ 
والیت 97 در گستره ای به وسعت بیش از دو میلیون کیلومتر مربع از 
شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند )تا مدار 10درجه( 
اجرا شده و طی آن ضمن اجرای سناریوهای تاکنیکی آفندی و پدافندی 
برای حراست از آبهای سرزمینی کشورمان و حفظ خطوط مواصالتی و 
به اهتزاز در آوردن پرچم جمهوری اســالمی ایران، برخی از مهمترین 
سامانه های رزمی از جمله موشک های کروز دریایی، اژدر و سامانه های 
راکت انداز از روی شناورهای سطحی، زیر سطحی و یگان های پروازی 

مورد تست و ازمایش قرار  می گیرد.

پیام تسلیت مقام معظم رهبری 
درپی درگذشت آیت اهلل مؤمن

حضــرت آیت اهلل خامنه ای، رهبــر معظم انقالب 
اســالمی با صدور پیامی رحلت فقیه پارسا و عالِم 
ربانی آیت اهلل حاج شــیخ محمد مؤمن را تسلیت 

گفتند.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، متن پیام رهبر 
انقالب به این شــرح است: با تأســف فراوان خبر 
رحلت عالِم ربانی و فقیه پارســا و پرهیزگار آیة اهلل 
آقای حاج شیخ محمد مؤمن قمی اعلی اهلل مقامه 
را دریافت کردم. این ضایعه ئی برای حوزه ی علمیه 
اســت.مقام علمی و پرورش شاگردان برجسته در 
کنار تقوا و اخالص این عالم بزرگوار و نیز وفاداری و 
تعهد انقالبی و اجتماعی، شخصیت جامعی از ایشان 
ســاخته بود. ســابقه ی مبارزاتی ایشان به پیش از 
انقالب برمی گردد و خدمات انقالبی ایشان در تمام 
دوران چهل ساله مســتمراً ادامه داشته است و در 
دوره های متعدد و متوالی یکی از ارکان مهّم شورای 

محترم نگهبان بوده اند.
اینجانب درگذشت ایشــان را به خاندان گرامی و 
فرزندان مکّرم و دیگر بازماندگان و نیز به حضرات 
علمای اعالم حــوزه ی مقدس قــم و به خصوص 
شاگردان و دوستان ایشــان و به عموم مردم عزیز 
شهر قم تسلیت عرض میکنم و مغفرت و رحمت 
الهی و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت 

می نمایم.

انتقاد ایران از سکوت برخی از 
دولت های منطقه در برابر تجاوزات 

رژیم صهیونیستی 

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: 
ســکوت مرگبار برخی دولت های منطقه موجب 
تشــویق و گستاخی صهیونیســت ها در تعدی و 
تعرض به اماکن تاریخی و اسالمی فلسطین شده 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بهرام قاسمی با 
اشاره به تجاوز و تعرض های اخیر صهیونیست ها 
به مســجد االقصی و اماکن تاریخی و اســالمی 
بیت المقدس اشغالی، این اقدام غاصبان قدس را 
محکوم کرد.این دیپلمات ارشد کشورمان افزود: 
فرایند کشتار و پاکسازی نژادی- مذهبی در بیت 
المقدس از زمان اشــغال ســرزمین فلسطین به 
صورت مستمر و ســازمان یافته در جریان بوده 
اما ســکوت مرگبار برخی دولت های منطقه در 
قبال تجاوزهای مکرر صهیونیســت ها، مشارکت 
و همراهــی آنها با نمایــش مضحک آمریکایی - 
اسرائیلی ورشــو و نیز برقراری ارتباطات پنهان 
و آشکار با عامالن کشتار مردم فلسطین موجب 
تشــویق و گستاخی صهیونیســت ها در تعدی و 
تعرض به اماکن تاریخی و اسالمی فلسطین بویژه 
در بیت المقدس شــده است.وی ضمن تجلیل و 
تقدیر از پایداری و مقاومت مردم فلسطین بویژه 
ســاکنان بیت المقدس در حفاظت و حراســت 
از اماکن مقدسه خواســتار اقدام فوری و عملی 
کشورهای اســالمی و مجامع و سازمان های بین 
المللی از جمله ســازمان ملل متحد در محکوم 
کردن اقدامات اخیر صهیونیست های نژاد پرست 

و جلوگیری از تداوم آن شد.

اخبار

سرمقاله

شرم  حق  قول  بیان  از  که  کسی 
دارد احمق است

کالمامیر

خطیب نماز جمعه تهران گفت:بیانیه »گام دوم« 
منشوری برای خودسازی، جامعه سازی و تبیین 
کننده فصل نوین حرکت انقالبی و عمل جهادی 

ملت بزرگ ایران است.
االسالم  حجت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امام جمعه موقت  ابوترابی فرد  سیدمحمدحسن 
تهران در خطبه اول نماز جمعه درباره بیانیه گام 
در  رهبری  مقام معظم  از سوی  انقالب که  دوم 
این  انقالب صادر شد، گفت:  پنجم  آستانه دهه 
بیانیه منشوری برای خودسازی، جامعه سازی و 
تبیین کننده فصل نوین حرکت انقالبی و عمل 
ایران و امت اسالم و جبهه  جهادی ملت بزرگ 
تحلیلی  منشور  این  در  افزود:  است.وی  مقاومت 
نظام  تحکیم  برای  راه  نقشه  گذشته،  از  روشن 
انقالبی پویا، توانمند و پیشتاز در راستای دستیابی 
به تمدن اسالمی و بهبود جدی و مؤثر ارکان نظام 
ارائه شده است.خطیب نماز جمعه تهران تاکیدکرد: 
کانون  در  ملی  اراده  تثبیت  و  خلق  راهکارهای 
مدیریت کشور، ارتقای بینش سیاسی به مسائل 
منطقه و نگاه به مسائل بین المللی، سنگین نمودن 
کفه عدالت در تقسیم امکانات کشور و افزایش عیار 
معنویت و اخالق و ایستادگی شکوهمند و ابهت 
آفرین در برابر قدرت های استکباری و آمریکای 
جهان خوار در این بیانیه تبیین شده است.حجت 
االسالم ابوترابی فرد اظهارداشت: انقالب اسالمی 
یکی از حرکت های انقالبی استثنایی به ویژه در 
تاریخ چند سده ملت های منطقه و جهان است 
که در طول چهار دهه بر اصول و مبانی انقالب 
را  خویش  پرشتاب  حرکت  راه  و  است  ایستاده 
هموار کرده است.وی در تشریح مبانی این حرکت 
و شتاب، گفت: سه عامل کلیدی راه را برای این 
موفقیت هموار نموده است. آرمان هایی ماندگار و 
باثبات است که با فطرت روح، جان، عقل هماهنگ 
باشد؛ اندیشه و تفکری با طراوت و نشاط، قلب و 
روح انسان را فتح می کند که با مبانی عقالنی و 
با فطرت بشر هماهنگ بوده و از پشتوانه برهانی 
و علمی برخوردار باشد.خطیب نماز جمعه تهران 
با بیان اینکه مبانی و اصول و ارزش های انقالب 
برآمده از قرآن و سیره اولیای الهی است، تاکیدکرد: 
این مبانی استوار و دارای استحکام منطقی و علمی 
است. رهبر انقالب به درستی اشاره فرمودند که 

این اصول و ارزش ها برای همیشه در نزد انسان 
با  ها و جوامع بشری زیبا و پرجاذبه است، زیرا 
فطرت آنان هماهنگ است.حجت االسالم ابوترابی 
یادآورشد: انقالب اسالمی، روح و جسم را در کنار 
هم مورد توجه قرار داده است، لذا شعارهای جهانی 
انقالب دینی ماندگار و باثبات است.  وی، آزادی، 
اخالق، معنویت، عدالت، استقالل، عزت و برادری 
اینها  انقالب خواند و گفت:  از شعارهای مهم  را 
اصول و مبانی برآمده از آموزه های دینی است و 
انقالب اسالمی این آرمان های بلند را در دستور 
کار خویش دارد.خطیب نماز جمعه تهران افزود: 
این مبانی برآمده از اصول و حقایق ناب اسالمی 
است.   ماندنی  و حق  است  رو، حق  این  از  است 
حجت االسالم ابوترابی با تأکید بر اینکه اصول و 
مبانی انقالب قابل تردید نیست، گفت: انقالب به 
اصول خود به شدت پایبند و به مرزبندی های 
خود با رقیبان و دشمنان به شدت حساس است 
نمی  مباالتی  بی  هرگز  خود  اصلی  با خطوط  و 
کند.وی گفت: انقالب اسالمی همچون پدیده ای 
تصحیح  و  انعطاف  دارای  همواره  اراده  با  و  زنده 
خطاهای خویش است اما منفعل نیست.وی اضافه 
کرد: این امر یکی از مهمترین عوامل ماندگاری 
انقالب اسالمی است.حجت االسالم ابوترابی، وجود 
رهبرانی که از بن دندان به اصول و مبانی انقالب 
باور داشتند را از عوامل ماندگاری انقالب خواند و 
گفت: این رهبران در وابستگی به انقالب پیشگام 
تمامی  به  بزرگوار  امام  اینکه  بیان  با  بودند.وی 
مبانی و اصول انقالب باور داشت و خود نماد باور 
به انقالب بود، افزود: امروز خلف صالح امام )ره( 
سخت بر این اصول پای می فشارند و باور دارند.  
خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: اینکه مسئله 
رهبری و والیت در آموزه های دینی مورد توجه 
قرار گرفته است به این دلیل است اگر اصول در اوج 
انطباق با مبانی علمی و وحیانی باشد اما رهبران 
جامعه به آن اعتقاد نداشته باشند، وارونه و منحرف 
می گردد.وی خاطرنشان کرد: انقالب اسالمی با 
تکیه بر امام بزرگوار و امروز خلف صالح او این قله 
های بزرگ را فتح کرده است.وی تأکید کرد: مردم 
بیدار باشید، پیروی از رهبران عادل، عزت آفرین 
است. شما عزیز هستید چون شخصیتی مانند امام 
)ره( و خلف صالح او را برای رهبری برگزیده اید.

وی گفت: امروز ملت اسالم در عراق، سوریه، غزه، 
یمن، بحرین و سراسر عالم اسالم، عزیز و پیشتازند 
و هر روز سنگر جدیدی را فتح می کنند، چون 
رهبر صالحی را برگزیده اند.حجت االسالم ابوترابی 
کاخ  به  یافته  نوکیسه های دست  اینکه  بیان  با 
سفید، تاریخ چهار دهه انقالب اسالمی را بررسی 
ایران در چه شرایط سختی  ببینند ملت  کنند، 
پیروزی های بزرگ را به دست آورد، اظهارداشت: 
تمام عزت ثمره رهبری امام عادل است اما این 
عدالت باید در همه سطوح مدیریت کشور جریان 
پیدا کند.وی در خطبه دوم نماز جمعه، رحلت آیت 
اهلل مومن را تسلیت گفت و  اظهارداشت: ایشان 
به راستی آراسته به علم و تقوا بود.  خطیب نماز 
جمعه تهران همچنین شهادت جمعی از بهترین 
فرزندان میهن اسالمی، پاسداران عزت و شرف، 
آفرینندگان امنیت و اقتدار، مرزداران سلحشور را 
به امت اسالم، مردم شریف خطه اصفهان، عموم 
مسلح  مقتدر  نیروهای  و  سپاهیان  و  رزمندگان 
االسالم  حجت  گفت.  تسلیت  و  تبریک  کشور 
مسئوالن  ایران،  ملت  برای  داد:  ادامه  ابوترابی 
امنیت  پاسداران  و  آفرین  اقتدار  نیروهای  نظام، 
کشور هرگز قابل قبول نیست سرزمین یک کشور 
اسالمی همسایه به پایگاهی برای تربیت مزدوران 
تروریست تبدیل شود.وی با بیان اینکه از دولت 
پاکستان به عنوان یک همسایه مسلمان انتظار می 
رود به سرعت رفتار گذشته خود را اصالح و راه را 
برای تداوم اصول برادری هموار نماید، اظهارداشت: 
شایسته یک کشور نیست با همسایگان خود در 
را  ناگواری  شمال، جنوب و غرب چنین شرایط 
با اشاره  تجربه کند.  خطیب نماز جمعه تهران 
به اینکه در آستانه میالد فرخنده صدیقه کبری 
فاطمه زهرا )س( قرار داریم، گفت: پیامبر اعظم با 
خمسه مطهری در مباهله حاضر شدند. تمامی اهل 
حدیث و تفسیر اتفاق دارند که در میدان مباهله، 
اصحاب کساء حضور داشتند. اهل بیت پیامبر رمز 

وحدت امت اسالم هستند.
امروز جامعه  اضافه کرد:  ابوترابی  حجت االسالم 
اسالمی، شیعیان، پیروان مدرسه اهل بیت، برادران 
قرآن،  همه حول  و  همه  اهل سنت  خواهران  و 
پیامبر عظیم الشأن اسالم و حول شخصیت پیامبر 
انسجام دارند.وی در  با هم وحدت و  اکرم )ص( 

ادامه با تاکید براینکه اقتصاد قوی، نقطه قوت و 
عامل سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشور است، 
گفت: فقر و غنا در مادیات و معنویات کشور اثر 
می گذارد، وسیله ای است که بدون آن نمی توان 
به هدف رسید.خطیب نماز جمعه تهران تصریح 
عزت  و  بالندگی  این  با  مقتدر  انقالب  یک  کرد: 
شایسته است قدرت برتر اقتصادی منطقه باشد. 
تأکید بر اقتصاد مستقل مبتنی بر تولید انبوه و نه 
مبتنی بر سرمایه ای به نام نفت، باکیفیت، توزیع 
عدالت محور، مصرف به اندازه و بی اسراف، بسیار 
خطاب  فرد  ابوترابی  االسالم  است.حجت  مهم 
کنم  می  خواهش  گفت:  مجلس،  نمایندگان  به 
این  در  ببینید  فرمایید،  دقت  بودجه  الیحه  به 
الیحه چند قدم برای کاهش وابستگی بودجه به 
درآمدهای نفتی، حمایت از تولید، کاهش شدت 
انرژی و مدیریت مصرف برداشته شده است.وی 
تصریح کرد: مصرف به اندازه و بی اسراف در سال 
های اخیر از سوی بنده بارها تکرار و بر آن تأکید 
شده است. این ضعف، خود را در نظام بودجه ریزی 
نشان می دهد.خطیب نماز جمعه تهران با بیان 
اینکه با عزم و اراده می توان قدم به جلو برداشت، 
تاکید کرد:  عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از 
درون و بیرون دچار چالش ساخته است. چالش 
بیرونی، تحریم است که در صورت اصالح مشکالت 
درونی کم اثر و بی اثر خواهد شد.  حجت االسالم 
ابوترابی، عیوب ساختاری و ضعف های مدیریتی 
را از عیوب داخلی خواند و گفت: مهمترین عیوب 
از نظر سکان دار انقالب اسالمی، وابستگی اقتصاد 
به نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در 
نه  و  به خارج  نگاه  نیست،  حیطه وظایف دولت 
به توان و ظرفیت داخل، بودجه بندی معیوب و 
نامتوازن است.وی تاکید کرد: خواهش می کنم در 
مجلس بررسی کنید که چند قدم می توانید از 
عیوب بودجه کاسته و در راستای ایجاد انضباط 
تأکید  تهران  جمعه  نماز  بردارید.خطیب  مالی 
کرد: برآورد مرکز پژوهش ها این است که با این 
ساختار بودجه سال 98 ممکن است حدود صد 
هزار میلیارد تومان کسری در ساختار بودجه 98 
پنهان باشد.وی اظهارداشت: بودجه بندی معیوب 
و نامتوازن و عدم رعایت اولویت بندی ها از نقاط 

ضعف اقتصاد کشور است

بیانیه »گام دوم« 
آغاز فصل نوين 
برای ملت ايران

ابوترابی فرد: اقتصاد قوی عامل سلطه  ناپذیری کشور است

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
نوبت سوم

مهر 4  تعاونی مسکن  نوبت سوم شرکت  العاده  فوق  به طور  عادی   مجمع عمومی 
شهرستان رباط کریم در ساعت 14 روز  پنج شنبه مورخ  97/12/16 در محل مسجد 
جامع آبشناسان به آدرس: رباط کریم- شهرک آبشناسان مسجد جامع آبشناسان برگزار 
می شود. از کلیه اعضاء دعوت می شود شخصا یا  وکالتا جهت  اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند. ضمنا به اطالع می رساند که به موجب 
ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد قرار وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای 
و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود متقاضیان هیئت تصفیه و اعضای متقاضی 
اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1397/12/10 در 
محل آبشناسان تعاونی مسکن مهر 4 شهرستان رباط کریم بلوک B طبقه همکف حاضر 

تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.
دستورجلسه: 1- گزارش  هیئت تصفیه  

2- طرح و تصویب تراز نامه و صورت های مالی منتهی به 1396-95
3- انتخاب اعضای هیئت تصفیه  4. تعیین محل تصفیه و مدت تصفیه 

هیئت  تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 4  شهرستان رباط کریم

آگهی مزايده
 سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند 5 مصوبه شماره 104 

مورخه97/10/12 شورای محترم اسالمی شهر رامسر نسبت به اجاره یکساله پارکینگ شهید 
قلی زاده اقدام نماید 

1- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع از سایر شرایط و جزئیات  تا مورخه 
97/12/20به شهرداری رامسر مراجعه و یا باشماره تلفن 55250811-011تماس  حاصل فرمایند 
2- متقاضیان می بایست پنج درصد قیمت پایه کارشناسی را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت 

نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند 
3- در صورتی که برندگان اول- دوم -سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد 

4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 97/12/21خواهد بود
5-  سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است

 حسن مجدی مدير عامل سازمان حمل و نقل شهر رامسر

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پراید وانت مدل 1393 به رنگ مشکی – روغنی و شماره انتظامی ایران 
 NAS451100E4927944 82-147ص94 به شماره موتور 5210908 و شماره شاسی

به نام مرتضی بابائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بابلسر

 آگهی مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز سواری پژو 206 مدل 1390 با شماره پالک 455م89ایران 
82شماره موتور14190052890 شماره شاسی NAAP03ED9CJ540483 به نام 

عذرا شهابی شهمیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو پارس مدل 87 با شماره پالک 824ل11 ایران 82 با شماره 
موتور12487053121 شماره شاسیNAAN01CA68E714860 به نام مراد برارپور 

بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم ماندانا احمدی به شماره شناسنامه 648 و شماره ملی 3358408282 به شرح 
دادخواست به کالسه 971523/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان پریسا احمدی سرتختی به شماره شناسنامه 7685 و 
شماره ملی 3258970483 در تاریخ 5/5/1389 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1.  ماندانا احمدی ش ش 648 ت ت 1/10/1347و شماره ملی 3358408282 مادر 

متوفی
2. فواد نوری ش ش 2001 ت ت 30/7/1363 شماره ملی 3732212440 شوهر متوفی

3. الینا نوری ش ش - ت ت 11/2/1388 شماره ملی 3731514165 دختر متوفی
به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد. 

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

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 8934 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت آگهی حصر وراثت
شرح  به   3732687872 ملی  شماره  و   18 شناسنامه  شماره  به  آذر  فرشته  خانم 
دادخواست به کالسه 971374/8 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان توفیق آذر به شماره شناسنامه 2103 و شماره ملی 
3730766351 در تاریخ 8/5/1376 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: 1.  فرشته آذر ش ش 18 

ت ت 5/7/1327 وشماره ملی 3732687872 خواهر پدری متوفی
2. صالح مراد پور ش ش 853 ت ت 29/7/1384 وشماره ملی 3730753835 عموزاده 

پدری متوفی
به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد. 

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

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 8899 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

مفقودی 

شناسنامه  شماره  به  قربان  فرزند  گاوزن  جعفری  فرزانه  اینجانب  تحصیلی  مدرک 
4980142745صادره از بابلسر در مقطع کارشناسی رشته پرستاری صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد اسالمی واحد بابل مفقود گردیده  است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل به نشانی بابل کیلومتر 

3 جاده قایمشهر دانشگاه آزاد اسالمی بابل ارسال نماید 

آگهی فقدان سند مالکیت
 ) موضوع ماده 120(

خانم فرزانه هنرمند فرزند خلیل به شناسنامه شماره 3680 صادره از تهران مالک با تسلیم یک برگ 
استشهادیه و در خواستی به شماره وارده 15898 مورخ 1397/7/15 اعالم داشته نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 151 متر مربع پالک 6804 فرعی از 54 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 768  فرعی از اصلی واقع در شهرستان اسالمشهر بخش دوازده تهران ذیل ثبت 42335 
صفحه 28 دفتر 267 بنام خانم فرزانه هنرمند ثبت و سند چاپی 879572  صادر و تسلیم شده است. 
سپس مالک طبق تقاضای شماره 15898 مورخ 1397/7/15 بعلت مفقود شدن سند اولیه تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی به پالک مذکور را نموده است ملک مذکور ثبت شده در رهن نبوده و 
بازداشت ندارد و حسب االظهار بعلت نقل و انتقال مفقود گردیده لذا تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده است در همین راستا وفق مقررات ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 
1380/11/8 مراتب در یک نوبت آگهی می گردد  تا چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا 
اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف  مدت 10 روز به این اداره مراجعه و ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله  سند المثنی  

پالک مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد.م/الف 2382
رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  - سید محسن سادات حسینی 

آگهی فقدان سند مالکیت
 1656/16 اصلی 

آقای گل نبات سارائی طی درخواست وارده شماره 29338 مورخ 1397/12/1 منضم به دو 
برگ استشهاد محلی که به تایید دفترخانه شماره 10 ایالم رسیده مدعی هست سند مالکیت 
ششدانگ یک باب خانه پالک 1656/16 اصلی واقع در ایالم بعلت نامعلوم مفقود شده 
است که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالک 1656/16 اصلی 
ذیل ثبت 36515 صفحه 211 جلد 194 بنام آقای سایه حاتم زاد صادر و تسلیم گردیده 
سپس برابر سند انتقال قطعی شماره 75024 مورخ 82/07/07 دفترخانه 32 ایالم بنام خانم 
گل نبات سارائی منتقل گردید. لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده 120 آئیین نامه قانون 
ثبت اعالم تا هرکس که سند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان ایالم ارائه نماید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی 

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

سازمان حمل و نقل 
شهرداری رامسر

 نوبت اول

آغاز پرداخت مرحله دوم وام اشتغالزايی
   ادامه از صفحه1

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  شریعتمداری  محمد   
گفت:وزرا و معاونان وزرا به صورت منظم در نقاط مختلف 
کشور حضور می یابند و از پرژه ها بازدید می کنند تا از نزدیک 
با وضعیت پروژه ها و برنامه های دولت آشنا شوند.وی افزود: در 
این سفرها عملیات اجرایی برخی از پروژه ها نیز آغاز می شود 
. که بنده هم به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در 
همین راستا به استان خوزستان سفر کردم. وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی عنوان کرد: پرداخت منابع مرحله دوم طرح 
اشتغال فراگیر روستایی را آغاز می کنیم زیرا با کسب اجازه از 
مقام معظم رهبری 1.5 میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه 

ملی برای اشتغال روستایی به تفکیک استان ها و شهرستان 
در اختیار مناطق قرار گرفت تا تحت نظر شوراهای اشتغال 
استانی به ریاست استاندار به طور کامل در اختیار واحدهای 
تولیدی که در مراکز روستایی و بخش های زیر 10 هزار نفر 
هستند قرار دهیم. وی با بیان اینکه 750 میلیون دالر در 
مرحله نخست پرداخت شد، خاطرنشان کرد: در مرحله دوم 
نیز مبلغ 750 میلیون دالر باقیمانده را پرداخت می کنیم و 
از تبدیل آن به ریال 12 هزار و 800 میلیارد تومان از منابع 
برای اشتغال پایدار در اختیار استان های مختلف قرار خواهد 

گرفت.
از وام یک و نیم میلیارد دالری که با نرخ چهار درصد توزیع 

مرحله  و  پرداخت  آن  دالر  میلیون   750 تاکنون  شود  می 
است.  شده  شروع  گذشته  شب  از  نیز  آن  پرداخت  دوم 
و 800  هزار  بر 12  بالغ  اعتباری  کرد:  اظهار  شریعتمداری 
میلیارد تومان یعنی نیمی از بودجه عمرانی کشور ایران در 
روستاها و شهرها و بخش های زیر 10هزار نفر توزیع می شود 
تا اشتغال مولد برای مردم ایجاد شود. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با اشاره به نظارت بر پرداخت تسهیالت اشتغالزایی 
در کشور گفت: به هر میزان که تقاضا برای اشتغالزایی پایدار 
روستایی در بانک ها تصویب شود و واقعاً اشتغالزایی جدید 
داشته باشد را مورد حمایت قرار می دهیم و هیچ محدودیتی 

در پرداخت وام نداریم.
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برون سپاری خدمات رفاهی
 صندوق بازنشستگی از سال آینده

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، از برون سپاری خدمات رفاهی این 
صندوق به کانون های بازنشستگی از سال 98 خبر داد. 

به گزارش زمان به نقل ازمهر، جمشید تقی زاده گفت: تالش می کنیم در 
سال 98 صندوق بازنشستگی تنها وظیفه سیاستگذاری و نظارتی را ایفا کند و 
خدمات رفاهی به کانون های بازنشستگی واگذار شود تا آن ها این موضوع را 
مدیریت کنند.  تقی زاده با بیان اینکه این مهم در صورتی امکان پذیر است که 
کانون ها رسمیت یافته و مجوز دار شوند، تاکید کرد: قطعا با توجه به گسترش 
فعالیت کانون ها در استان ها و ارتباط با مدیریت های استانی و بازنشستگان، 
این نهادهای مدنی می توانند خدمات بهتر و نزدیک به عدالتی را به بازنشستگان 

عزیز ارائه کنند.
وی با اشاره به برخی آمار در حوزه سالمندی و بازنشستگی و لزوم برنامه ریزی 
برای این دوران، اظهار داشت: بــر اساس نتایــج سرشــماری ســال 1395 
مرکز آمار ایران، حـدود 72 درصـد سـالمندان در نقـاط شـهری زندگــی می 
کننــد و بیشــترین نســبت ســالمندی جمعیــت در اســتان های گیـالن، 
مازنـدران و تهـران اسـت. از ایـن میـان، تنهـا 46 درصـد جمعیت سالمندان 
باسـواد هسـتند و 27 درصـد از آنهــا بــدون همســر زندگــی می کننــد 
یعنی حــدود 46 درصــد زنــان و 9 درصــد مــردان بدون همسر هستند و 
همچنین حــدود یک چهــارم آنهــا نیــز شــاغل و در بــازار کار حضور 
دارند.تقی زاده با اشاره به حمایت صندوق بازنشستگی کشوری از سفرهای 
به  توسعه گردشگری  این صندوق در حوزه  بازنشستگان گفت:  نوروزی 
خصوص توسعه گردشگری سالمندی در کشور پیشرو است و امسال نیز 
سفرهای نوروزی را با محوریت شرکت های پرشین گلف )سایت خاتم تور(، 
ایرانگردی و جهانگردی و سفرکارت ملی و همچنین دهکده آبدرمانی محالت 

انجام می دهد.
مردم نگران تامین کاالی شب عید نباشند

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: دولت برنامه ریزی هایی برای کنترل 
و تنظیم بازار شب عید داشته که گزارش آن را به مجلس ارائه کرده لذا مردم 

نباید نگران تامین کاال در شب عید باشند.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به عدم توزیع مناسب کاالهای اساسی 
که ارز دولتی به آنها اختصاص یافته، گفت:  شوک ارزی همانند یک زلزله است 
و یکی از پیامدهای آن در ماه های اولیه این بوده که نظم و روش فرآیندهای 

تولید و واردات کاال و مواد اولیه را به هم می ریزد.
وی افزود: با تغییرات نرخ ارز تولیدکننده و واردکننده بالتکلیف هستند و 
نمی دانند که کاال باید با چه قیمتی وارد کشور شود، لذا زمانی که قیمت ارز به 
یک منطق دست یافته و ثبات ایجاد می شود، این ثبات به صورت اتوماتیک با 

حرکت در مسیر جریان تولید، کسری ها را جبران می کند.
وی با بیان اینکه نوسان ارزی زمانی نگران کننده می شود که طی دو ماه قیمت 
دالر یکباره افزایش یابد، ادامه داد:  با روش و رویکردی که بانک مرکزی پیش 
گرفته نوسان ها را به حداقل ممکن رسانده است، لذا هرچه نوسان کمتر شده 
و به یک خط مستقیم تبدیل شود بازار کاالها، خود را با شرایط کنونی منطبق 
کرده و کسری ها را پوشش می دهد.عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
قوای سه گانه با تاکید بر اینکه مردم نباید نگران تامین کاالها در کشور باشند، 
اظهار داشت: دولت برنامه ریزی هایی برای کنترل و تنظیم بازار شب عید 
داشته که گزارش آن را به مجلس ارائه کرده لذا مردم نباید نگران تامین کاال 

در شب عید باشند.

تعلیق ایران از لیست سیاه 
FATF تا ۴ ماه دیگر

ماه  برای چهار   )FATF( مالی  اقدام  کارگروه 
دیگر قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه 

ویژه اقدام مالی را تعلیق کرد.
اقدام  کارگروه  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ایران  به  دیگر  ماه  برای چهار   )FATF( مالی 
کارگروه  این  سیاه  فهرست  در  تا  داد  زمان 
بین المللی قرار نگیرد. گروه ویژه اقدام مالی در 
جلسه اخیر خود مدعی شده است که جمهوری 
برای  درخواست ها  همه  هنوز  ایران  اسالمی 
سازمان  این  قبول  مورد  استانداردهای  رعایت 
با  مالی  اقدام  را کامل نکرده است. گروه ویژه 
انتشار بیانیه ای، مدعی شده است: اگر ایران تا 
ژوئن سال 2019 قوانین مورد نظر در راستای 
استانداردهای »اف ای تی اف« را اجرایی نکند، 
بر  نظارت  بررسی ها و  افزایش  بر  این سازمان 
نهادهای مالی مستقر در ایران تاکید دوچندان و 
بیشتری خواهد کرد. پیش از این گروه ویژه اقدام 
مالی )FATF( در مهر ماه امسال نیز زمان الزم 
جهت عمل کردن به خواسته های این گروه را 
تا فوریه 2019 تمدید کرده بود. تاکنون مجمع 
تشخیص مصلحت نظام طی چند نوبت جلسات 
کارشناسی را برای تایید یا رد این الیحه برگزار 

کرده است.

انتصاب سرپرست معاونت سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری البرز

طی حکمی از سوی استاندار البرز سعید ناجی 
و  امنیتی  سیاسی،  معاونت  سرپرست  بعنوان 

اجتماعی استانداری البرز منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری البرز، 
در متن این حکم از سوی دکتر شهبازی آمده 
است: با استعانت از خداوند مهربان، به موجب 
این ابالغ به سمت »سرپرست معاونت سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری البرز« منصوب می 
شوید. امید است در سایه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران در انجام امور محوله جهت پیشبرد 
اهداف دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید. 

شهبازی
علوم  دکتری  مدرک  دارای  ناجی  سعید  دکتر 
معاون  این در سمت  از  پیش  سیاسی است و 
استانداری سمنان،  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی، 
فرمانداری شهریار و مقاطع مختلف مسئولیت در 

وزارت کشور بوده است.

خبرخبر

رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر این که ایران در 
مسائل فنی مرتبط با صنعت هسته ای با هیچ مشکلی 
مواجه نیست گفت: در صورت نیاز، ایران قادر است 
در سطحی باالتر از قبل از امضای برجام فعالیت های 

هسته ای خود را از سر بگیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اکبر صالحی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان با حضور در 
برنامه »سناریوها« شبکه الجزیره گفت: ایران هیچ 
خود  هسته ای  برنامه های  فنی  مسائل  در  مشکلی 
ندارد. ما اگر نیاز باشد و روزی برنامه های هسته ای 
خود را از سر بگیریم در سطحی بسیار باالتر از آنچه 
می دادیم،  انجام  برجام  توافق  امضای  از  پیش  که 
برنامه های هسته ای خود را پی خواهیم گرفت.وی 
نشده  تعطیل  ایران  هسته ای  توانمندی های  گفت: 
است و پتانسیل های ما در این زمینه کاماًل حفظ شده 
است. ایران می تواند غنی سازی اورانیوم را بسیار 

بهتر از قبل در دستور کار قرار دهد.
علی اکبر صالحی با اشاره به نشست اخیر ورشو نیز 
گفت که این نشست هیچ اهمیتی برای جمهوری 

اسالمی ایران ندارد و هیچ دستاوردی نیز نداشت. 
ارشد  مسئوالن  یا  خارجه  وزرای  حضور  عدم 
این  شکست  دهنده  نشان  اروپایی  کشورهای 

کنفرانس پیش از برگزاری آن بود.
 ایران سیاست های خود را براساس شرایط جاری 

در منطقه بنا می کند نه بر پایه کنفرانس های شکست 
به  پاسخ  در  اتمی  انرژی  سازمان  خورده.رئیس 
سوالی درباره تحریم های آمریکا علیه کشورمان با 
تأیید برخی سختی ها که این تحریم ها برای مردم 
کشورمان داشته، بعید دانست که تحریم های آمریکا 

آشوب  یک  ایجاد  باعث  اقتصادی  مشکالت  و 
گسترده یا شورش مردمی بشود.علی اکبر صالحی 
درباره ازسرگیری فعالیت های هسته ای کشورمان نیز 
به الجزیره گفت: یک هیئت تخصصی تصمیم گیری 
درباره توافق هسته ای ایران را برعهده دارد و اگر 
این هیئت به خروج از توافق هسته ای رأی دهد، 
سازمان انرژی اتمی ایران آماده است که در هر زمانی 

فعالیت های خود را از سر بگیرد.
موشکی  برنامه های  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  او 
کشورمان و احتمال جنگ با اسرائیل نیز تاکید کرد 
که برنامه موشکی و موشک های بالستیک جمهوری 
اکبر  علی  است.  مذاکره  غیرقابل  ایران  اسالمی 
اسرائیل  گفت:  اسرائیل  تهدیدات  درباره  صالحی 
هیچ وزنی در منطقه ندارد و چنین تهدیدی از سوی 
رژیم صهیونیستی مضحک است.او در عین حال از 
آمادگی کشورمان برای مذاکره با عربستان سعودی 
و  داد  خبر  کشور  دو  میان  اختالفات  حل  جهت 
گفت: ایران دستش را برای مذاکره به سوی عربستان 

دراز کرده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی:  آماده مذاکره با ریاض هستیم

برنامه موشکی کشور قابل مذاکره نیست 

آگهی مزايده 
شهرداری صفادشت درنظر 
بند3  استناد  به  دارد 
نشست شماره 21و  بند 8نشست شماره 
40 شورای محترم اسالمی شهر صفادشت 

نسبت به فروش زمین اقدام نماید.
لذا متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت 
به  بیشتر  اطالعات  برگه شرایط وکسب 

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

محمدعلی کريمی - شهردارصفادشت

آگهی مناقصه 
                          

دارد  درنظر  صفادشت  شهرداری 
شماره  نشست   7 بند  استناد   به 
به  نسبت  شهرصفادشت  اسالمی  محترم  شورای   39
خریدوپخش آسفالت و قیر جهت تعریض آسفالت محور 
نماید  اقدام  مناقصه  طریق  از  امیرآباد  روستای  اصلی 
.لذا متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت برگه شرایط 
وکسب اطالعات بیشتربه امور قراردادها مراجعه نمایند. 
1- مبلغ اعتبار محور روستای امیرآباد : 24/000/000/000 
ریال می باشد. 2- مبلغ اعتبارمحور روستای شریف آباد: 

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

محمدعلی کريمی - شهردارصفادشت

 نوبت دوم
 نوبت دوم

رونوشت آگهی حصر وراثت
  خانم نرگس قنبری دارنده شناسنامه  شماره  757 به شرح دادخواست به کالسه از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرحوم سیروس نظری به  شماره شناسنامه 1711 در تاریخ 97/11/13   در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به :
1-نرگس قنبری   بشناسنامه شماره 757 مادر  متوفی و ال غیر 

انجام تشریف مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می  با  اینک شورا 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر –مهرشاد حیدروند.  

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 139760318008003278– مورخ 1397/8/14 هیات  اول/ دوم موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی  سیده آمنه  
علوی فرزند سید  محمد علی  بشماره  شناسنامه  6207 صادره از رودسر  ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  223/01  متر مربع  به شماره  پالک 1921  
فرعی  قسمتی  از پالک  30 فرعی  از سنگ  2  اصلی واقع در قریه  چینیجان  بخش 29  
گیالن خریداری از مالک رسمی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  
سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به 
مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  
یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  
بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  

سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
1132- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/12/4   تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/18

آگهی تغییرات شرکت
 زاگرس سراب هنام شرکت تعاونی به شماره ثبت 160 و شناسه ملی 10861192317 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1397وتاییدیه شماره 
3010 مورخ 97/08/21 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان سلسله تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : . محل شرکت در واحد ثبتی لرستان از آدرس قبلی به آدرس : استان 
لرستان شهرستان سلسله ، بخش مرکزی ، دهستان هنام ، روستا سراب هنام ، کوچه 
شهید عزیز رحمتی ، کوچه دماوند ، پالک 0 ، طبقه همکف و کدپستی 6893153994 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سلسله )363243(

آگهی دادنامه
شماره کالسه پرونده :172/2/97-تاریخ احکام:97/7/15-شماره اجکام:476/2/97

مرجع رسیدگی :شعبه دوشوراهای حل اختالف-واخواه:ستارخادمی-آدرس:فعال زندان 
آباد-کوچه  اسالم  –دوراهی  اصفهان-واخوانده:خیبرحسینی-آدرس:باغملک  مرکزی 
شهید صیادشیرازی-خواسته:واخواهی                                                                                                 رای 
طرفیت  به  فرزندنوروزعلی  ستارخادمی  آقای  واخواهی  شورا:درخصوص  قاضی 
شماره  ازدادنامه  واخواهی  تقاضای  خواسته  اکبربه  فرزند  حسینی  خیبر  آقای 
221/2/96مورخ96/4/11صادره از شورای حل اختالف باغملک،شورابابررسی اوراق 
ومحتویات پرونده ودادخواست تقدیمی اخذ اظهارات خواهان وخوانده ونظربه اینکه 
خواهان جهت اثبات دعوی خودبه شهادت شهود استناد نموده است وشورابا استماع 
شهادت شهود و اخذ اظهارات آنها ونظربه اینکه واخواه هیچ گونه دلیل ومدرکی دال 
بربدهی خودبابت یک فقره چک که خدشه بردادنامه مذکورواردآوردارائه ننموده است 
لذاشورامستندابه ماده306قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی واخواهی خواهان 
ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی  راصادرواعالم می نماید قرارصادره ظرف 20روز پس 

دردادگاه عمومی حقوقی شهرستان باغملک خواهد بود.شماره م الف:7/97/409
قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان باغملک-اباذر دلیری

آگهی حصروراثت
به  ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه1820404595صادره  پدرترکی  نام  هاشمی  بانوکاظمیه 
ناهید نصیری  داده که دخترم مرحوم  تقدیم و توضیح  خواسته صدورگواهی حصروراثت 
بشناسنامه1820555951صادره خرمشهردرتاریخ 93/8/23درخرمشهراقامتگاه دائمیش فوت 
ورثه اش عبارتنداز1- متقاضی با مشخصات فوق مادرمتوفی می باشد)متوفی به جزنامبرده 
نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  ندارد.(  دیگری  وارث  فوق 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیا وصیت  اعتراض  نمایدتاهرکس  آگهی می 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:9/1232
سید محمد محمدی –رئیس شعبه 7شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی ابالغ اجرايیه
 به شرکت شهرام گستر خانمیرزا

744بامدیریت  ثبت  شماره  به  خانمیرزا  گستر  شهرام  شرکت  به  وسیله  بدین 
عباس شطی  آقای  می شودکه  ابالغ  احمدقلی  فرزند  افغانی  قلعه  میالسی  محمد 
چک  استناد  به  ریال  میلیون  وسه  سی  و  دویست  مبلغ  وصول  جهت  احمدیان 
و9700351این  دهدشت  9700484اجرای  کالسه  841/233665درپرونده  شماره 
اجرا ومبلغ دویست وسی وسه میلیون ریال به استناد چک شماره 841/233667در 
پرونده9700485اجرای دهدشت و 9700352اجرای ماهشهرو مبلغ دویست وسی 
وسه میلیون ریال به استناد چک شماره 841/233666در پرونده 9700486اجرای 
دهدشت و 9700353این اجرا)هرسه چک عهده بانک مسکن ماهشهر(علیه شما 
اجرایی  نیابت  به کالسه های مذکورحسب  اجرائی  پرونده  اجرائیه صادرنموده و 
مورخ  گزارش  طبق  و  شده  تشکیل  اداره  دراین  دهدشت  رسمی  اسناد  ازاجرای 
97/11/30مامور،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده،لذا بنا به تقاضای 
ازروزنامه  دریکی  مرتبه  فقط یک  اجرائیه  اجرامفاد  نامه  ماده18آئین  بستانکارطبق 
بیست روزازتاریخ  کثیراالنتشار محلی آگهی می شود وچنانچه ظرف مدت  های 
اقدام  بدهی خود  پرداخت  به  ،نسبت  آگهی که روزابالغ محسوب می گردد  این 

ننمایید،عملیات اجرایی جریان خواهد یافت . شماره م الف:16/993
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرماهشهر-فرزاد احمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   63 شماره   شناسنامه  دارای  خلخالی  امراه  ی  آقا 
نموده  و چنین  دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت  این  972286/ش3     
تاریخ55/2/20   در   1831 بشناسنامه  خلخالی  حیدر  شادروان   که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  امراه 
خلخالی فرزند حیدر    –ش ش  63   خوی –پسر متوفی/2-  عزیز خلخالی فرزند 
حیدر    -ش  ش  2800653299   خوی-پسر متوفی/3- معصومه خلخالی  فرزند 
حیدر -ش  ش  2800660562    –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
آقا ی امراه خلخالی دارای شناسنامه شماره  63 بشرح دادخواست به کالسه 972285/
ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان  جیران پهلوان زاده بشناسنامه 1441  در تاریخ56/1/2اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  امراه خلخالی فرزند حیدر    –ش ش  
63   خوی –پسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/

 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ اجرائیه
 ماده 18 –آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 1355 )اصالحی 87/6/11(

بدینوسیله به آقای  قادر حسینی نام پدر حسین  تاریخ تولد  1340/3/3  شماره ملی 2801125865 
شماره شناسنام ه  811 بنشانی : خوی-خیابان ستارخان کوچه شوقعلی عباس زاده کوچه طائف 
پالک24 ابالغ میشود که خانم   فاطمه حسینی برای وصول مبلغ   -/1/200/000 ریال )بدون  
محاسبه شاخص بها ی بانک مرکزی ( موجب  مستند پرونده اجرایی  9701151 که از طریق 
اجرای ثبت خوی اجرائیه  صادر نموده چون طبق گزارش مامور ابالغ ادرس شما بشرح فوق 
شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید لذا طبق درخواست 
وارده بشماره  139705013447010761-1397/11/30   بستانکار و باستناد ماده 18 –آئین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 1355 )اصالحی87/6/11(  مفاد اجرائیه یک 
مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و 10 روز پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات اجرایی 
جریان خواهد یافت وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات 

اجرایی پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس  اداره ثبت اسناد وامالک خوی-  پرویز سلیمانپور

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

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

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

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

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

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

نوبت اول : 97/11/27                    نوبت دوم : 97/12/4

دهیاری فشند

 تجديد مناقصه عمومی
لکه گیری آسفالت و زيرسازی

 نوبت دوم

 یک پایگاه خبری وابسته به نومحافظه کاران 
آمریکایی گزارش داده است که برخی اعضای 
مذاکراتی  وارد  محرمانه  به طور  ترامپ  دولت 
با اروپا شده اند تا توافق هسته ای را در دوران 

ریاست جمهوری ترامپ زنده نگه دارند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، چند منبع آگاه 
دونالد  دولت  داخل  در  مقاماتی  که  گفته اند 
را  سیاست هایی  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ 
دنبال می کنند که هدف آن حفظ بخش های 
زیادی از توافق هسته ای با ایران، شامل کاهش 
تحریم های  از طریق  که  فشاری  میزان  دادن 
اقتصادی و نفتی بر ایران وارد می شود، است.

همچون  مواردی  شامل  که  سیاست ها  این 
صدور معافیت برای مشتری های نفت ایران و 
دسترسی این کشور به بازارهای جهانی است 
موجب شکل گیری تنش های زیادی در داخل 
دولت ترامپ با افرادی شده است که خواهان 
ایران(  )درخصوص  سخت گیرانه تر  رویکردی 
هستند. این اقدامات همچنین جنگ طلبان ضد 
ایرانی در کنگره را مغشوش کرده است که در 
حال حاضر روی بسته های تحریمی برای اعمال 
فشار بیشتر بر ایران کار می کنند. این تالش ها 

در دولت آمریکا برای حفظ توافق هسته ای و 
ترامپ  جمهوری  ریاست  دوران  در  آن  ادامه 
زمینه را برای یک مناقشه بر سر سیاست های 
واشنگتن برای فلج کردن اقتصاد ایران و ضربه 
زدن به نظام این کشور فراهم می کند.این منابع 
اخیر  ماه های  در  که  گفته اند  همچنین  آگاه 
کامالً روشن شده است که علی رغم تالش های 
توافق  نابودی  برای  ترامپ  جمهور  رئیس 
هسته ای برخی عناصر در دولت ترامپ از طریق 
کانال هایی محرمانه با اروپایی ها و دیگر متحدان 
برای حفظ این توافق گفت وگو کرده اند.بنابر این 
گزارش، این تالش ها احتمال اعطای معافیت 
بیشتر به خریداران نفت ایران را افزایش می دهد.

در این میان، چند سناتور برجسته آمریکایی در 
نامه ای خطاب به وزارت خزانه داری آمریکا از 
این وزارت خانه خواسته اند تا یک سری اقدامات 
تنبیهی را علیه ایران تضمین و از نفوذ خود در 
گروه اقدام مالی )FATF( علیه تهران استفاده 
مالی در هفته ای که گذشت  اقدام  کند.گروه 
نشست هایی را برگزار کرد که یکی از موضوعات 
آن، بررسی همکاری ایران با بسته 2016 برای 

مقابله با تأمین مالی تروریسم بوده است.

وزیر کشور: با اعمال دستور العمل جدید رئیس 
جمهور، حرکت دام ها را از سطح داخلی کشور و 
از سطح استان ها و داخل مرز ها با کنترل جدی 

انجام می دهیم
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، عبدالرضا 
رحمانی فضلی در حاشیه جلسه بررسی وضعیت 
کنترل قاچاق کاال و کاال های اساسی در جمع 
خبرنگاران افزود: جلسه  را با حضور استانداران 
برگزار  تعزیرات  و  دادستانی  مرزی،  مناطق 
کردیم و گزارش های مربوط به مناطق مرزی 
را شنیدیم. وی گفت:: یکی از عواملی که مطرح 
می کردند این بود که در شرق کشور قاچاق دام 
نداریم ما با اعمال دستور العمل جدید رئیس 
جمهور، حرکت دام ها را از سطح داخلی کشور و 
از سطح استان ها و داخل مرز ها با کنترل جدی 
انجام می دهیم. وزیر کشور افزود: حرکت دام ها 
با اجازه و هماهنگی دامپزشکی صورت خواهد 
گرفت و در مناطق مرزی از یک شعاعی مانع 
عبور دام ها خواهند شد و ایست و بازرسی را 
بیان  با  وی  کرد.  خواهیم  تقویت  جاده ها  در 
اینکه مقرر شد در مناطق مرزی با افزایش نیرو 
و تمهیدات الزم جلوی قاچاق دام گرفته شود 

گفت:: تمام سعی ما استفاده حداکثری از تمام 
ظرفیت ها برای جلوگیری از قاچاق دام است. 
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه اخیراً مجوزی 
به سپاه داده شده که به صورت ویژه در مناطق 
دریایی نیز ورود کند افزود: مقرر است سپاه با 
قاچاق کاال و ارز مبارزه کند و گزارشی را سپاه 
امروز ارائه داد که با نیروی انتظامی، ارتش و 
فرماندهی کل هماهنگی الزم را انجام داده اند 
و هفته آینده اجرا می شود. وی گفت:: مقرر شد 
در مناطق مرزی با افزایش نیرو و تمهیدات الزم 
جلوی قاچاق دام گرفته شود. وزیر کشور افزود: 
تالشی که صورت می گیرد با موضوع قاچاق دام 
است و نگرانی هایی که در این جلسه مطرح شد، 
توزیع نهاده هاست و همچنین توزیع کاالهاست 
که وزارت صمت گزارش داده و وزارت جهاد در 
تامین نهاده ها گزارش دادند که ورودی و ذخایر 
بسیار خوب است. وی گفت:: در توزیع گوشت 
مشخص  اکنون  هم  که  بوده  مشکالتی  نیز 
کردند که گوشت های 4200 تومانی فقط به 
جامعه هدف برسد و مابقی را آزاد سازی کردند 
که از مناطق مختلف گوشت برسد و عوارض ارز 

نیمایی گوشت را به صفر رساندند.

گفت وگوی برخی مقامات دولت ترامپ 
برای حفظ برجام

مبارزه سپاه
 با قاچاق کاال و ارز
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تجلیل آموزش و پرورش 
بهارستان  از شهردار نسیم شهر

مدیریت  کریمي  علي  زمان:  خبرنگار  نوری-  لیال 
آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان بهارستان با ارسال 
نامه اي به مهندس عباس شوندي شهردار نسیم شهر 
از تالشها،همراهی  و اهتمام شهردار و اعضاي شوراي 
اسالمي شهر در خصوص گرامیداشت یاد شهدا و 
همکاري در برگزاري اردوي دانش آموزي راهیان نور 

تقدیر نمودند. 
 بر اساس این گزارش در بخشي از متن نامه چنین بیان 
شده است:   تکریم و تعظیم شهیدان و زنده نگه داشتن 
یاد و خاطره آنان بر همه ما فریضه است و آرامش را 
مدیون رشادت ها و دالوری هاي شهداي عزیزمان 
هستیم و جنابعالي و اعضاي شوراي اسالمي نسیم شهر 

در انجام این فریضه الهي سنگ تمام گذاشتید ...

برگزاری نشست مدیران آموزش و 
پژوهش محیط زیست کشور در گیالن

نشست روسای آموزش و پژوهش کشور به میزبانی 
گیالن در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

محیط زیست گیالن میزبان مدیران و جمعی از معاونان 
آموزشی محیط زیست از استان هاي  مختلف کشور 

بود .
مدیرکل  محمدپور  حضور   با  که  جلسه  این  در 
حفاظت محیط زیست استان گیالن و  امیدی نیا معاون 
آموزشی و پزوهشی سازمان حفاظت محیط زیست 
ومدیران آموزشی استان ها برگزار شد . حاضرین به 
طرح موضاعاتی پیرامون مسائل و مشکالت زیست 
محیطی کشور و استان های خود پرداختند و همچنین 
راهکارهای تخصصی برای برون رفت از این عرصه و 
نیل به وضعیت مورد نظر و استفاده هرچه بیشتر و بهتر 
از پتانسیل های زیست محیطی در استان های کشور 

و معرفی  آن ها در سطح ملی و جهانی ارائه نمودند.

خبر

شهردار گرگان خبر داد:

 سال 13۹8 سال شکوفایی سرمایه گذاری 
و گردشگری در گرگان

اعالم  گرگان  شهردار 
گلستان  استاندار  رضایت 
شهرداری  عملکرد  از 
گفت:  و  داد  خبر  گرگان 
آینده خوبی در انتظار شهر 
گرگان است و شهروندان 
آینده سال شکوفایی  سال 

گردشگری و سرمایه گذاری را در شهر شاهد خواهند بود.
عبدالرضا دادبود در جلسه پیگیری پروژه های در دست اقدام شهرداری گرگان 
اظهار کرد: تالش شبانه روزی و ارائه خدمت بی منت باید در دستور کار و 
سرلوحه کار کارکنان شهرداری گرگان باشد.وی با تقدیر از اقدامات مدیران و 
کارکنان شهرداری گرگان در خصوص اقدامات انجام شده در دهه مبارک فجر 
به تقدیر استاندار گلستان از عملکرد شهرداری گرگان در جلسه روز گذشته 
اشاره کرد و گفت: ایشان از اقدامات و تعامل بسیار خوب شهرداری و شورای 
اسالمی شهر گرگان تشکر و بر توجه ویژه بر توسعه مباحث گردشگری، 

توجه به بافت تاریخی و وضعیت حمل و نقل عمومی در شهر تاکید کرد.
شهردار گرگان بیان کرد: مردم گرگان شایسته بهترین ها هستند و تمامی کارکنان 
در رده های مختلف کاری در شهرداری باید تالش کنند بهترین خدمت را به 
مردم شهر گرگان ارائه دهند.دادبود گفت: آینده خوبی در حوزه های مختلف 
در انتظار گرگان است و مردم شهر گرگان بدانند خادمانشان در شهرداری 

گرگان برنامه های بزرگی را برای اجرا در دست اقدام دارند.
وی بیان کرد: سال آینده سال شکوفایی سرمایه گذاری و گردشگری در گرگان 
است و پروژه های مختلفی در نقاط مختلف شهر کلنگ زنی خواهد شد و یا 
به بهره برداری خواهد رسید که می تواند به توسعه گردشگری کمک شایانی 
داشته باشد.شهردار گرگان تصریح کرد: اعالم رضایت استاندار گلستان از 
عملکرد شهرداری گرگان به طور قطع مسوولیت همه ما را افزایش خواهد داد 

تا گام های بلندتری را در راستای خدمت رسانی به مردم انجام دهیم.
دادبود از همراهی شورای اسالمی شهر گرگان در اجرای پروژه ها تقدیر کرد و 
گفت: نگاه توسعه محوری که در شورا و شهرداری وجود دارد به سود شهر و 
شهروندان است و هرچه این تعامل و همکاری بیشتر شود می توانیم گرگان را 

با سرعت بیشتری به سمت توسعه حرکت دهیم.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ رئیس پلیس آگاهی 
البرز از دستگیری سارق زن نما در شهرستان کرج 
خبرداد. سرهنگ محمد نادربیگی در نشستی با 
خبرنگاران با اعالم این خبر گفت: درپی وقوع 
چند فقره سرقت مشابه در شهرستان کرج توسط 
یک زن موضوع به صورت ویژه در دستورکار 

پلیس آگاهی استان البرز قرارگرفت.
وی افزود: با تحقیقات بیشتر پلیس مشخص شد 
که سارق مردی است که با پوشش چادر اقدام به 

سرقت ازمنازل کرده است.
و  شناسایی  با  کرد:  اضافه  نادربیگی  سرهنگ 
دستگیری این فرد مشخص شد که ازطریق شبکه 
مجازی با سوژه های مورد نظرخود آشنا و سپس 
با قصد ازدواج درفرصت مناسب کلید منزل را 
به سرقت برده و دریک فرصت مناسب اقدام به 

سرقت می کرده است.
این مسئول خاطر نشان کرد: از این سارق زیور 
آالت و اموال قیمتی به ارزش بیش از یک میلیارد 

ریال کشف شده است.
از  همچنین  البرز  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
فردیس  درشهرستان  منزل  سارقان  دستگیری 
دراین استان خبرداد. سرهنگ نادربیگی گفت: این 
سارقان به روش تخریب در اقدام به سرقت می 
کردند و تاکنون هشت نفر شناسایی که چهارنفر 

از آن ها دستگیرشدند. 
وی افزود: این سارقان با استفاده از 2 خودروی 
و  فردیس  مارلیک،  درمناطق  دنا  و  پرشیا  پژو 

شهریار اقدام به سرقت می کردند.
این مسئول خاطر نشان کرد: این سارقان تاکنون به 
20 فقره سرقت با ارزش 20 میلیارد ریال اعتراف 
استان  پلیس  اند.در گزارشی دیگر رئیس  کرده 
البرز دستگیری 2سارق کیف قاپ که با استفاده 
از خودرو اقدام به کیف قاپی می کردند، را عنوان 
کرد.وی افزود: سارقان با استفاده از یک خودرو 
پراید سفید سرقتی اقدام به کیف قاپی درمناطق 
مختلف کرج می کردند که تاکنون به 20 فقره 

نادربیگی  سرهنگ  اند.  کرده  اعتراف  سرقت 
خاطرنشان کرد: ازخودروی این سارقان تعدادی 
گوشی تلفن همراه ومدارک شناسایی کشف شده 
است. وی افزود: 9مالباختانه تاکنون شناسایی و 

تحقیقات برای سایر مالباختگان نیز ادامه دارد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود 
ازدستگیری چهار سارق و مالخر وسایل داخل 

خودرو د شهرستان کرج خبرداد.

نادربیگی افزود: با توجه به افزایش سرقت وسایل 
داخل خودرو موضوع به صورت ویژه دردستور 

کار پلیس آگاهی استان البرز قرارگرفت.
وی افزود: با تحقیقات بیشتر سارقان شناسایی 
و پس ازدستگیری به جرم خود اعتراف کرده و 
اذعان داشتند که بیشترین سرقت ازخودروهای 
پراید انجام شده که تاکنون به 30 فقره سرقت 

اعتراف داشته اند.

رئیس پلیس آگاهی البرز خبر داد:

دستگیری سارق زن نما در کرج

دادنامه
پرونده کالسه 9709987713300031 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي دادگاه 

انقالب اسالمي بوشهر تصمیم نهایی شماره 9709977713300028 
خواهان: ستاد اجرایي فرمان حضرت امام ره با نمایندگي آقای سید محمد حسن 

تقي زاده به نشاني بوشهر- ستاد اجرایي فرمان امام خمیني 
 خواسته: صدورحکم بر تملک به نفع ستاد اجرایي فرمان حضرت امام خمیني 

)ره(
 » رای دادگاه «

  حسب گزارش اولیه مدیریت خدمات بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی استان 
بوشهر تعداد 364 دستگاه موتور سیکلت توفیقی که بالغ بر یک سال در پارکینگ 
سید شهرستان کنگان می باشد از این دادگاه تقاضای تعیین تکلیف شده است. 
موضوع به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(استان بوشهر ارجاع تا پس از 
بررسی های الزم، نتیجه جهت تعیین تکلیف اعالم گردد. مدیر کل ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( استان بوشهر حسب گزارش شماره 267217/165/ن 
مورخ 27/08/97 اعالم نموده که به استناد پاسخ استعالم شماره 10/1140/16712 
مورخ 06/08/97 پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی بوشهر موتورسیکلت های 
اعالمی  فاقد هر گونه سابقه سرقت در سیستم رایانه پلیس آگاهی می باشد و 
برای تعیین تکلیف و صدور مجوز فروش منعی ندارند، تقاضای اقدام مطابق با 
مقررات و ضوابط را نموده اند؛ دادگاه ابتدا با تعیین وقت رسیدگی و ذکر 
مشخصات موتور سیکلتهای مورد اشاره مراتب را در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار آگهی نموده تا چنانچه شخص و اشخاصی اعم از حقیقی با حقوقی 
نسبت به موتورسیکلت های مندرج در آگهی ادعایی داشته باشند در وقت 
رسیدگی با ارائه مدارک و مستندات مربوطه به دادگاه مراجعه نماید. در وقت 
مقرر جلسه رسیدگی با حضور نماینده حقوقی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 
)ره (تشکیل و علیرغم انتشار آگهی و انتظار کافی شخص یا اشخاصی مراجعه 
ننموده اند علی ایحال دادگاه با عنایت به مراتب فوق در خصوص موتور 
سیکلتهای موضوع گزارش با مشخصات ذیل؛ -موتورسیکلت کبیر 125 بشماره 
موتور41400136 و شماره تنه 9110985 -موتورسیکلت تیز باد  125 بشماره 
موتور2010130251 و شماره تنه 8969137 -موتورسیکلت ترمین 125 بشماره 
موتور71711049 و شماره تنه 8700464 -موتورسیکلت ترمین 125 بشماره 
موتور-- و شماره تنه 9001754 -موتورسیکلت تیز تک کار  125 بشماره 
موتور200764031 و شماره تنه 8606098 -موتورسیکلت همتاز  125 بشماره 
موتور88005138 و شماره تنه 8805639 -موتورسیکلت هندا  125 بشماره 
موتور020891860 و شماره تنه 8201986 -موتورسیکلت کبیر  125 بشماره 
موتور3002538 و شماره تنه 8835074 -موتورسیکلت پرواز  125 بشماره 
موتور200877583 و شماره تنه 8708669 -موتورسیکلت تیز کار  125 بشماره 
موتور 4322027و شماره تنه 8260851 -موتورسیکلت پیشرو  125 بشماره 
موتور31819003 و شماره تنه 83630182 -موتورسیکلت تیز کار  125 بشماره 
موتور30461928 و شماره تنه 822300178 -موتورسیکلت هندا  125 بشماره 
پیشرو  125  تنه 4181206237 -موتورسیکلت  و شماره  موتورمخدوش  
بشماره موتور0264593 و شماره تنه 82900548 -موتورسیکلت هندا  125 
بشماره موتور1769432 و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت بهرو  125 
بشماره موتور02017218 و شماره تنه 060200378 -موتورسیکلت کبیر  125 
بشماره موتور4181248 و شماره تنه 8987614 -موتورسیکلت پیشرو کار  125 
بشماره موتور13020597 و شماره تنه 8407173 -موتورسیکلت تیز کار  125 
بشماره موتور 200762761و شماره تنه 8552158  -موتورسیکلت هندا  125 
 125 -- -موتورسیکلت  تنه8275742   شماره  و  موتور4341562  بشماره 
بشماره موتور31792195 و شماره تنه 8600025 -موتورسیکلت پیشرو  125 
بشماره موتور57029627 و شماره تنه 8863705 -موتورسیکلت پرواز  125 
بشماره موتور56379 و شماره تنه 8410732 -موتورسیکلت روان  125 بشماره 
موتور33005524 و شماره تنه 8110818 -موتورسیکلت توان  125 بشماره 
موتورمخدوش  و شماره تنه 8200907 -موتورسیکلت کبیر  125 بشماره 
موتور00011582 و شماره تنه 8900399 -موتورسیکلت روان 125 بشماره 
تیز کار  125 بشماره  تنه 8202673 -موتورسیکلت  موتور8033 و شماره 
موتور47488 و شماره تنه 81105649 -موتورسیکلت روان  125 بشماره 
موتور687969 و شماره تنه 8200894 -موتورسیکلت تیز رو  125 بشماره 
موتور36010204 و شماره تنه 8214911 -موتورسیکلت توان 125 بشماره 
موتور31775161 و شماره تنه مخدوش- موتورسیکلت بهرو 125 بشماره 
موتور6346711 و شماره تنه 8308510 -موتورسیکلت تیز کار 125 بشماره 
بشماره  بهتاز 125  -موتورسیکلت  تنه 8678742  شماره  و  موتور250790 
موتور31143471 و شماره تنه 82757649 -موتورسیکلت روان 125 بشماره 
موتور20109012 و شماره تنه 8922671 -موتورسیکلت بهرو 125 بشماره 
موتور71394619 و شماره تنه 8605440 -موتورسیکلت روان 125 بشماره 
موتور30513891 و شماره تنه 8226976 -موتورسیکلت هندا 125 بشماره 
موتور29002094 و شماره تنه 7913884- موتورسیکلت توان 125 بشماره 
موتور3714 و شماره تنه 7083071787-موتورسیکلت پیشرو 125 بشماره 
تیز تک کار 125  تنه 8404388 -موتورسیکلت  موتور0185976 و شماره 
بشماره موتور30450862 و شماره تنه 8225351 -موتورسیکلت تیز کار 125 
بشماره موتور0242852 و شماره تنه 8702231 -موتورسیکلت شینفو 125 
تنه 7916861 -موتورسیکلت هوندا 125  بشماره موتور000864 و شماره 
بشماره موتور200750927 و شماره تنه 8615287 -موتورسیکلت هوندا 125 
بشماره موتور2391343 و شماره تنه 7138102 -موتورسیکلت شهپر 125 
بشماره موتور3009330 و شماره تنه 8501614 -موتورسیکلت پیشرو 125 
بشماره موتور31763084 و شماره تنه 8703671 -موتورسیکلت پرواز 125 
بشماره موتور71115560 و شماره تنه 8614263 -موتورسیکلت هوندا 125 
بشماره موتور 0126085و شماره تنه 1130695 -موتورسیکلت هوندا 125 
بشماره موتور86449 و شماره تنه 8200927 -موتورسیکلت -- 125 بشماره 
بشماره   125 توان  9200773-موتورسیکلت  تنه  شماره  و  موتور201239 
موتور71328373 و شماره تنه 8601241 -موتورسیکلت ثامن 125 بشماره 
 125 هوندا  -موتورسیکلت   8735704 تنه  شماره  و  موتور0817935 

تنه 7700348 -موتورسیکلت سفر 125  بشماره موتور2865274 و شماره 
بشماره موتور 3318858و شماره تنه 8324898 -موتورسیکلت هوندا 125 
بشماره موتور616788 و شماره تنه 6221111 -موتورسیکلت بهرون 125 
بشماره موتور33025202 و شماره تنه 8150119 -موتورسیکلت هوندا 125 
بشماره موتور000250 و شماره تنه 7916630 -موتورسیکلت پیشرو 125 
بشماره موتور31500641 و شماره تنه 82617232 -موتورسیکلت هجین 125 
بشماره موتور200872681 و شماره تنه 8710528 -موتورسیکلت هندا 125 
روان 125  -موتورسیکلت  تنه مخدوش  و شماره  موتور1285019  بشماره 
بهرو 125  -موتورسیکلت  تنه 8200705  و شماره  موتورمخدوش  بشماره 
بشماره موتور220021034 و شماره تنه 7904200 -موتورسیکلت تیز کار 125 
بشماره موتور13020361 و شماره تنه 8406863 -موتورسیکلت هجین 125 
بشماره موتور200876181 و شماره تنه 8600979  --موتورسیکلت هوندا 125 
بشماره موتور3000899 و شماره تنه 8226187 -موتورسیکلت لیفان 125 
بشماره موتور71729516 و شماره تنه 870339100 -موتورسیکلت شاهین 
125 بشماره موتور194891 و شماره تنه 82364983 -موتورسیکلت تیز تک 
125 بشماره موتور31055182 و شماره تنه 81742764 -موتورسیکلت کثیر 
125 بشماره موتور13005801 و شماره تنه 83108327 -موتورسیکلت پیشرو 
125 بشماره موتور29003887 و شماره تنه 8017918 -موتورسیکلت کویر 
125 بشماره موتور206657 و شماره تنه 9205136 -موتورسیکلت رهرو125 
بشماره موتور71395925 و شماره تنه 8664432 -موتورسیکلت توان 125 
تایوان 125  بشماره موتور22575 و شماره تنه 83100645 -موتورسیکلت 
بشماره موتور0186128 و شماره تنه 8404661-موتورسیکلت زیگما 125 
بشماره موتور05485 و شماره تنه 8902653 -موتورسیکلت لیفان 125 بشماره 
موتور3111414 و شماره تنه 9019506 -موتورسیکلت پیشرو 125 بشماره 
موتور 31015280و شماره تنه 8049022 -موتورسیکلت تیز کار 125 بشماره 
موتور13006050 و شماره تنه 83108670 -موتورسیکلت تیز کار 125 بشماره 
موتور13005016 و شماره تنه 83108328-موتورسیکلت امگا 125 بشماره 
 125 روان  -موتورسیکلت   12544303794 تنه  شماره  5658076و  موتور 
بشماره موتور51016703 و شماره تنه 8910854 -موتورسیکلت توان 125 
بشماره موتور020991751 و شماره تنه 8200497 -موتورسیکلت هندا 125 
بشماره موتور 2910233و شماره تنه 7810657 -موتورسیکلت ثامن 125 
تکتاز 125  تنه 8730735 -موتورسیکلت  موتور804122 و شماره  بشماره 
تنه 8503609 -موتورسیکلت جترو 125  موتور 695743و شماره  بشماره 
تنه 8850376 -موتورسیکلت همرو 125  بشماره موتور058926 و شماره 
اترک 125  -موتورسیکلت  تنه 8708426  و شماره  موتور120998  بشماره 
بشماره موتور2936716 و شماره تنه 8550790 -موتورسیکلت هوکایدو 125 
بشماره موتور11540 و شماره تنه 840044 - سریر 125 بشماره موتور2943071 
و شماره تنه 8552124 -موتورسیکلت رویال 125 بشماره موتور0625 و شماره 
تنه 8336069 -موتورسیکلت امگا 125 بشماره موتورمخدوش و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور007792  بشماره  تندر 125  -موتورسیکلت   8201830
8517076 -موتورسیکلت تیز تک 125 بشماره موتور01431 و شماره تنه 
8600025 -موتورسیکلت هوندا 125 بشماره موتور 71045689و شماره تنه 
861459200 -موتورسیکلت همرو 125 بشماره موتور83260 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور130766  بشماره   125  -- -موتورسیکلت   8213640
8311893 -موتورسیکلت کبیر 125 بشماره موتور09150684 و شماره تنه 
9004638 -موتورسیکلت پیشرو 125 بشماره موتور31793542 و شماره تنه 
82619598 -موتورسیکلت الگانس 125 بشماره موتور183614 و شماره تنه 
8311997 -موتورسیکلت نیروموتور 125 بشماره موتور29002245 و شماره 
و  موتور200873264  بشماره  هاوجین 125  تنه 8016352 -موتورسیکلت 
شماره تنه 8709966-موتورسیکلت کاریزان 125 بشماره موتور12089773 و 
شماره تنه 8560494 -موتورسیکلت هندا 125 بشماره موتور1915742 و 
شماره تنه 6704218 -موتورسیکلت شیرو 125 بشماره موتور 31031157و 
شماره تنه 81614705 -موتورسیکلت ساسان 125 بشماره موتور30659572 و 
شماره تنه 82294011 -موتورسیکلت نیرو موتور 125 بشماره موتور43014204 
و شماره تنه 8405667 - - تیز کار 125 بشماره موتور 71323511و شماره تنه 
8608633 -موتورسیکلت نامی 125 بشماره موتور0184731 و شماره تنه 
8404295 -موتورسیکلت هندا 125 بشماره موتور1816966 و شماره تنه 
6425694 -موتورسیکلت واتکو 125 بشماره موتور080280682 و شماره تنه 
8803885 -موتورسیکلت تیز تک 125 بشماره موتور31147597 و شماره تنه 
83766240 -موتورسیکلت هندا 125 بشماره موتور2941466 و شماره تنه 
8551854 -موتورسیکلت -- 125 بشماره موتور200502355 و شماره تنه 
8400168 -موتورسیکلت کاریزان 125 بشماره موتور2000906 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور09150  بشماره   125 سحر  -موتورسیکلت   3474083
8504315 -موتورسیکلت کپکو 125 بشماره موتور2909243 و شماره تنه 
8319537 -موتورسیکلت سایکو 125 بشماره موتور30228035 و شماره تنه 
8222242 -موتورسیکلت نیرو موتور 125 بشماره موتور200790139 و شماره 
تنه 8719472 -موتورسیکلت امگا 125 بشماره موتور123897 و شماره تنه 
8607168 -موتورسیکلت سایکو 125 بشماره موتور20742926 و شماره تنه 
8120559 -موتورسیکلت کپکو 125 بشماره موتور3012706 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور107168  بشماره   125 دلتا  -موتورسیکلت   8405190
81018710 -موتورسیکلت -- 125 بشماره موتور81503341 و شماره تنه 
و  موتور0101582  بشماره  فورد 125  جهان  -موتورسیکلت   880025700
شماره تنه 001209 -موتورسیکلت تیز کار 125 بشماره موتور200620495 و 
شماره تنه 8523910 -موتورسیکلت کپکو125 بشماره موتور200612555 و 
شماره تنه 8503163 -موتورسیکلت اترک 125 بشماره موتور352600 و شماره 
تنه 8701885 -موتورسیکلت بهرو 125 بشماره موتور2975218 و شماره تنه 
8669957 -موتورسیکلت کاریزان 125 بشماره موتور12096077 و شماره تنه 
8539523 -موتورسیکلت کارا 125 بشماره موتور20327649 و شماره تنه 
8124780 -موتورسیکلت لیفان 125 بشماره موتور0904478 و شماره تنه 
8836328 -موتورسیکلت نیرو موتور 125 بشماره موتور 20955و شماره تنه 

مخدوش -موتورسیکلت گستر  125 بشماره موتور32096315 و شماره تنه 
8716994 -موتورسیکلت تیز کار 125 بشماره موتور13010260 و شماره تنه 
تنه  امگا 125 بشماره موتور123935 و شماره  84112820 -موتورسیکلت 
8607176 -موتورسیکلت هیرمن 125 بشماره موتور22504852 و شماره تنه 
8698863 -موتورسیکلت هندا 125 بشماره موتور200614088 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور21371  بشماره   125 هندا  -موتورسیکلت   9018726
7917324 -موتورسیکلت گستر 125 بشماره موتور200873278 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور406447  بشماره   125 تاج  -موتورسیکلت   8705069
8415826 -موتورسیکلت نامی 125 بشماره موتور0121855 و شماره تنه 
1128450 -موتورسیکلت واتکو 125 بشماره موتور 080280012و شماره تنه 
8803890 -موتورسیکلت کپکو 125 بشماره موتور27028162 و شماره تنه 
مخدوش -موتورسیکلت کپکو 125 بشماره موتور27028162 و شماره تنه 
مخدوش -موتورسیکلت هندا 125 بشماره موتور220020005 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور126032  بشماره  هندا 125  -موتورسیکلت   7904871
تنه  شماره  و  موتور1765745  بشماره  هندا 125  -موتورسیکلت   113939
1332260 -موتورسیکلت کپکو 125 بشماره موتور3056356 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور92369  بشماره  همرو 125  -موتورسیکلت   8955442
8824558 -موتورسیکلت بهرو 125 بشماره موتور2932741 و شماره تنه 
8546572 -موتورسیکلت هوندا 125 بشماره موتور31142983 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور640090  بشماره   125 روان  -موتورسیکلت  مخدوش 
مخدوش -موتورسیکلت حرم 125 بشماره موتور10925252 و شماره تنه 
9027457 -موتورسیکلت توان 125 بشماره موتور00035013 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور20310497  بشماره  فرا 125  -موتورسیکلت  مخدوش 
8126989 -موتورسیکلت پیشرو 125 بشماره موتور200631028 و شماره تنه 
تنه  و شماره  موتور0112524  بشماره  بهنام125  8530595-موتورسیکلت  
83222190 -موتورسیکلت تیز تک کار 125 بشماره موتور200881270 و 
شماره تنه 8704938 -موتورسیکلت بهتاز 125 بشماره موتور0408160736 و 
شماره تنه 8511335 -موتورسیکلت ارشد 125 بشماره موتور200520160 و 
شماره تنه 8415787 -موتورسیکلت روان 125 بشماره موتور4322505 و 
شماره تنه 8260372 -موتورسیکلت سایر 125 بشماره موتور 10064567و 
شماره تنه 8933030 -موتورسیکلت همتاز 125 بشماره موتور88005288 و 
شماره تنه 8805633 -موتورسیکلت توان 125 بشماره موتور0980764 و 
شماره تنه 9013103 -موتورسیکلت تکساز 125 بشماره موتور30503893 و 
شماره تنه 829605 -موتورسیکلت دریا 125 بشماره موتور1904183 و شماره 
تنه 6609245 -موتورسیکلت پیشرو 125 بشماره موتور32033235 و شماره 
تنه 8900921 -موتورسیکلت روان 125 بشماره موتور0812382 و شماره تنه 
8709682 -موتورسیکلت تیز کار 125 بشماره موتور41432017 و شماره تنه 
8500521 -موتورسیکلت هرمز 125 بشماره موتور20050476 و شماره تنه 
8413033 -موتورسیکلت هندا 125 بشماره موتور2638074 و شماره تنه 
8553854 -موتورسیکلت بهرو 125 بشماره موتور2213577 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور30867  بشماره   125 کویر  -موتورسیکلت   7017760
9009964 -موتورسیکلت تیز تک 125 بشماره موتور31024897 و شماره تنه 
تنه  امگا 125 بشماره موتور000770 و شماره  81717274 -موتورسیکلت 
82759761 -موتورسیکلت روان 125 بشماره موتور311101179 و شماره تنه 
مخدوش -موتورسیکلت بهران 125 بشماره موتور36010779 و شماره تنه 
8216920 -موتورسیکلت دریا 125 بشماره موتور04075255 و شماره تنه 
830821411 -موتورسیکلت تیز کار 125 بشماره موتور200883793 و شماره 
تنه 8711275 -موتورسیکلت فارس 125 بشماره موتور31164019 و شماره 
تنه 84786315 -موتورسیکلت هندا 125 بشماره موتور331352 و شماره تنه 
83022076 -موتورسیکلت توان 125 بشماره موتور 31770282و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور00679  بشماره  توان 125  -موتورسیکلت   81636796
8505860 -موتورسیکلت پیشرو DX 100 بشماره موتور 2004352و شماره 
تنه 8018011 -موتورسیکلت رایکا 125 بشماره موتور2917162 و شماره تنه 
8407689 -موتورسیکلت هیرمند 125 بشماره موتور32021298 و شماره تنه 
8424167 -موتورسیکلت پیشرو 125 بشماره موتور2970968 و شماره تنه 
8293693 -موتورسیکلت داها 125 بشماره موتور71025848 و شماره تنه 
8501318 -موتورسیکلت تالش 125 بشماره موتور0404253 و شماره تنه 
82133132 -موتورسیکلت توان 125 بشماره موتور85101375 و شماره تنه 
830101668 -موتورسیکلت صدف 125 بشماره موتور3053695 و شماره تنه 
8541931 -موتورسیکلت ارشیا 125 بشماره موتور 00035553و شماره تنه 
8914540 -موتورسیکلت احسان 125 بشماره موتور0249117 و شماره تنه 
9118737 -موتورسیکلت کبیررو 125 بشماره موتور71325733 و شماره تنه 
تنه  موتور20215 و شماره  بشماره  8601925 -موتورسیکلت شهاب 125 
82343903 -موتورسیکلت روان 125 بشماره موتور51008191 و شماره تنه 
8808074 -موتورسیکلت ملی 125 بشماره موتور201128305 و شماره تنه 
9023232 -موتورسیکلت بهرون 125 بشماره موتور27003307 و شماره تنه 
تنه  8301600 -موتورسیکلت کبیر 125 بشماره موتور0110720 و شماره 
مخدوش -موتورسیکلت تندر شهاب 125 بشماره موتور01096 و شماره تنه 
8513334 -موتورسیکلت تیز تک 125 بشماره موتور32013592 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور563935  بشماره  روان 125  -موتورسیکلت   8817575
7947928 -موتورسیکلت تیز کار 125 بشماره موتور13012020 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور00701  بشماره  شهباز 125  -موتورسیکلت   8497708
8501923 -موتورسیکلت هندا 125 بشماره موتور 1119310و شماره تنه 
1119393 -موتورسیکلت LION 125 بشماره موتور71577216 و شماره تنه 
8643823 -موتورسیکلت تیز تک کار 125 بشماره موتور30426434 و شماره 
تنه 8223904 -موتورسیکلت هندا 125 بشماره موتور200627229 و شماره تنه 
8532355 -موتورسیکلت تیز کار 125 بشماره موتور0145884 و شماره تنه 
مخدوش -موتورسیکلت تیز تک کار 125 بشماره موتور3001085 و شماره تنه 
8226411 -موتورسیکلت تیز تک 125 بشماره موتور24500096 و شماره تنه 
8530509 -موتورسیکلت هوکایدو 125 بشماره موتور060B0116 و شماره 

تنه 8500540 -موتورسیکلت تکساز 125 بشماره موتور31108744 و شماره 
تنه 830470 -موتورسیکلت حامی 125 بشماره موتور06081112 و شماره تنه 
861208042 -موتورسیکلت نیما 125 بشماره موتور0160082 و شماره تنه 
8403976 -موتورسیکلت پیشرو 125 بشماره موتور3002254 و شماره تنه 
8710084 -موتورسیکلت تیز کار 125 بشماره موتور1618329 و شماره تنه 
6220316 -موتورسیکلت احسان 125 بشماره موتور51554122 و شماره تنه 
8418068 -موتورسیکلت بهتاز 125 بشماره موتور35011316 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور0957  بشماره   125 روان  -موتورسیکلت   8550758
تنه  شماره  و  موتور01628  بشماره  شهباز 125  -موتورسیکلت   8200690
864550 -موتورسیکلت پرواز 125 بشماره موتور200622164 و شماره تنه 
8612355 -موتورسیکلت نامی 125 بشماره موتور0197014 و شماره تنه 
8500140 -موتورسیکلت روان 125 بشماره موتور0159319 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور005650  بشماره   125 ملی  -موتورسیکلت   1153945
8518027 -موتورسیکلت پیشرو 125 بشماره موتور 0123277و شماره تنه 
1132701 -موتورسیکلت لیفان 125 بشماره موتور3109714 و شماره تنه 
1381083068 -موتورسیکلت تایوان 125 بشماره موتور0166905 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور23041  بشماره  تالش 125  -موتورسیکلت   8402553
8155821 -موتورسیکلت انرژی 125 بشماره موتور113920 و شماره تنه 
9120534 -موتورسیکلت کهر 125 بشماره موتور2003013962 و شماره 
تنه005043  -موتورسیکلت تیز کار 125 بشماره موتور0159868 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور00112  بشماره   125 ارشیا  -موتورسیکلت   4107608
8809672 -موتورسیکلت هرمز 125 بشماره موتور5046465 و شماره تنه 
44303006 -موتورسیکلت بهرو 125 بشماره موتورمخدوش و شماره تنه 
8162999 -موتورسیکلت نیرو موتور 125 بشماره موتور200770710 و شماره 
تنه 8616888 -موتورسیکلت بهرون 125 بشماره موتور36011908 و شماره 
تنه 8216747 -موتورسیکلت لیفان 125 بشماره موتور61412749 و شماره تنه 
8650026 -موتورسیکلت زیگما 125 بشماره موتور3001104 و شماره تنه 
9101590 -موتورسیکلت هندا 125 بشماره موتور2064972 و شماره تنه 
6809292 -وتورسیکلت کبیر 125 بشماره موتور41473456 و شماره تنه 
83104488 -موتورسیکلت کوثر 125 بشماره موتور200709377 و شماره تنه 
تنه  8601972 -موتورسیکلت کبیر 125 بشماره موتور2923127 و شماره 
8413975 -موتورسیکلت پیشرو 125 بشماره موتور31790441 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور01660  بشماره   125 شهباز  -موتورسیکلت  مخدوش 
8511585 -موتورسیکلت بهرون 125 بشماره موتور36006210 و شماره تنه 
8216468 -موتورسیکلت کبیر 125 بشماره موتور27004353 و شماره تنه 
مخدوش -موتورسیکلت آمیکو 125 بشماره موتور01082058 و شماره تنه 
060108541 -موتورسیکلت --  -- بشماره موتور-- و شماره تنه مخدوش 
-موتورسیکلت کاسپین  125 بشماره موتور142261 و شماره تنه 8284348 
-موتورسیکلت دلتا 125 بشماره موتور81216391 و شماره تنه 8918376 
-موتورسیکلت سفر 125 بشماره موتور30512393 و شماره تنه 8271366 
تنه 7119805  -موتورسیکلت هندا 125 بشماره موتور2319942 و شماره 
تنه 7307911  -موتورسیکلت هندا 125 بشماره موتور2641209 و شماره 
-موتورسیکلت کپکو 125 بشماره موتور3033220 و شماره تنه 8412280 
تنه  شماره  و  موتور2010137633  بشماره   125 کوسکو  -موتورسیکلت 
9021581ئ -موتورسیکلت آریو 125 بشماره موتور040652 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور401533  بشماره  هندا 125  -موتورسیکلت   8500713
8410584 -موتورسیکلت کاریزان 125 بشماره موتور12089678 و شماره تنه 
تنه  موتور193799 و شماره  بشماره  8561137 -موتورسیکلت هرمز 125 
82364679 -موتورسیکلت نامی 125 بشماره موتور0123408 و شماره تنه 
1132761 -موتورسیکلت الگانس 125 بشماره موتور42432 و شماره تنه 
8190268 -موتورسیکلت الگانس 125 بشماره موتور61558115 و شماره تنه 
8650769 -موتورسیکلت پارت 125 بشماره موتور3108483 و شماره تنه 
9016918 -موتورسیکلت پارت 125 بشماره موتور4309110 و شماره تنه 
8115831 -موتورسیکلت آرمان 125 بشماره موتور50024353 و شماره تنه 
8624725 -موتورسیکلت لیفان 125 بشماره موتور91458321 و شماره تنه 
8910417 -موتورسیکلت بهرو 125 بشماره موتور3007578 و شماره تنه 
مخدوش -موتورسیکلت سفر 125 بشماره موتور 25002026و شماره تنه 
8552737 -موتورسیکلت پارت 125 بشماره موتور4331220 و شماره تنه 
8253611 -موتورسیکلت الگانس 125 بشماره موتور07004009 و شماره تنه 
8601664 -موتورسیکلت -- 125 بشماره موتور305700129 و شماره تنه 
مخدوش -موتورسیکلت گالکسی 125 بشماره موتور011291746 و شماره تنه 
0106237 -موتورسیکلت هاوچین 125 بشماره موتور300880508 و شماره 
تنه 8706169 -موتورسیکلت تیز تک کار 125 بشماره موتور30512831 و 
شماره تنه 8226767 -موتورسیکلت هیرمن 125 بشماره موتور42003425 و 
شماره تنه 8859303 -موتورسیکلت گالکسی 125 بشماره موتور020691884 
بشماره   125 کار  تیز  -موتورسیکلت   7082044075 تنه  شماره  و 
موتور2009100808 و شماره تنه 8808154 -موتورسیکلت لیفان 125 بشماره 
تنه 4108046 -موتورسیکلت سفر 125 بشماره  موتور0163388 و شماره 
موتور71334415 و شماره تنه 8604671 -موتورسیکلت کوسکو 125 بشماره 
امگا 125 بشماره  تنه 9001892 -موتورسیکلت  موتور2985766 و شماره 
موتور5657215 و شماره تنه 8404297 -موتورسیکلت کپکو 125 بشماره 
موتور3011460 و شماره تنه 8404967 -موتورسیکلت تیز کار 125 بشماره 
موتور13008358 و شماره تنه 84112321 -موتورسیکلت تیز کار 125 بشماره 
موتور200911371 و شماره تنه 8516266 -موتورسیکلت نامی 125 بشماره 
موتور 0129554و شماره تنه 1136426 -موتورسیکلت الگانس 125 بشماره 
موتور180123 و شماره تنه 83305400 -موتورسیکلت کاسکو 125 بشماره 
موتور2924385 و شماره تنه 8413843 -موتورسیکلت اسکایکو 125 بشماره 
موتور41215069 و شماره تنه 83101224 -موتورسیکلت تیز تک 125 بشماره 
موتور31152379 و شماره تنه 83773660 -موتورسیکلت تیز کار 125 بشماره 
بشماره  لیفان 125  -موتورسیکلت  تنه 8506358  شماره  و  موتور445711 

موتور71197700 و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت الگانس 125 
بشماره موتور38019 و شماره تنه 8194332 -موتورسیکلت تیز کار 125 

بشماره موتور3010212 و شماره تنه 8327679 -موتورسیکلت الگانس 125 
بشماره موتور130770 و شماره تنه 8311861 -موتورسیکلت هارتفورد 125 
بشماره موتور05002849 و شماره تنه 9013914 -موتورسیکلت شماره موتور 
ندارد و بشماره تنه 81600651 -موتورسیکلت شماره موتور ندارد و بشماره تنه 
مخدوش  تنه  شماره  و  ندارد  موتور  شماره  -موتورسیکلت   81644177
-موتورسیکلت شماره موتور ندارد و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت 
شماره موتورندارد و بشماره تنه 8553089 -موتورسیکلت شماره موتور ندارد 
تنه   شماره  و  موتورندارد  شماره  -موتورسیکلت  مخدوش  تنه   شماره  و 
  82204522 تنه  بشماره  و  ندارد  موتور  شماره  -موتورسیکلت  مخدوش 
-موتورسیکلت شماره موتورندارد و بشماره تنه 8547586 -موتورسیکلت 
شماره موتورندارد و شماره تنه 8137362 -موتورسیکلت ----بشماره موتور  
ندارد و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت ----بشماره موتور ندارد  و شماره 
تنه 7082044519 -موتورسیکلت ----بشماره موتور ندارد  و شماره تنه 
918107481 -موتورسیکلت ----بشماره موتور  ندارد و شماره تنه مخدوش 
 8208971 تنه  شماره  و  ندارد   موتور  بشماره   ---- -موتورسیکلت 
مخدوش  تنه  شماره  و  ندارد   موتور  بشماره   ---- -موتورسیکلت 
 02801559 تنه  شماره  و  موتورندارد  بشماره   ---- -موتورسیکلت 
 8206321 تنه  شماره  و  موتورندارد  بشماره   --  -- -موتورسیکلت 
 7916972 تنه  شماره  و  موتورندارد  بشماره    ---- -موتورسیکلت 
 14675083 تنه  شماره  و  موتورندارد   بشماره   --   -- -موتورسیکلت 
-موتورسیکلت ---- بشماره موتورموجود نیست  و شماره تنه موجود نیست 
-موتورسیکلت ---- بشماره موتورندارد  و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت 
----بشماره موتور ندارد  و شماره تنه 8035777 -موتورسیکلت ----بشماره 
موتورندارد و شماره تنه 7907025 -موتورسیکلت ----بشماره موتورندارد  و 
شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت ---- بشماره موتورندارد  و شماره تنه 
مخدوش -موتورسیکلت ---- بشماره موتورندارد  و شماره تنه 8705347 
-موتورسیکلت --- بشماره موتورندارد  و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت 
تنه 8222631 -موتورسیکلت ----  ---- بشماره موتورندارد  و شماره 
----بشماره  -موتورسیکلت  مخدوش  تنه  شماره  و  موتورندارد   بشماره 
موتورندارد  و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت ---- بشماره موتورندارد  و 
شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت ----بشماره موتورندارد  و شماره تنه 
8930226 -موتورسیکلت ---- بشماره موتورندارد  و شماره تنه مخدوش 
 83304185 تنه  شماره  و  موتورندارد   بشماره   ---- -موتورسیکلت 
مخدوش   تنه  شماره  و  موتورندارد   بشماره   ---- -موتورسیکلت 
 8534008 تنه  شماره  و  موتورندارد   ----بشماره  -موتورسیکلت 
-موتورسیکلت ---- بشماره موتور ندارد و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت 
---- بشماره موتورندارد  و شماره تنه 89946788 -موتورسیکلت ---- 
بشماره موتورندارد  و شماره تنه 8128246 -موتورسیکلت ---- بشماره 
موتورندارد  و شماره تنه 8706293 -موتورسیکلت ----بشماره موتور ندارد  
و شماره تنه 83109773 -موتورسیکلت ---- بشماره موتورندارد  و شماره 
تنه 8117099موتورسیکلت ---- بشماره موتورندارد  و شماره تنه 83302613 
-موتورسیکلت ---- بشماره موتورندارد  و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت 
تنه 1155366 -موتورسیکلت ----  ---- بشماره موتورندارد  و شماره 
بشماره موتورندارد  و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت ---- بشماره موتور  
ندارد و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت ---- بشماره موتورندارد  و شماره 
تنه 8328540 -موتورسیکلت ----بشماره موتورندارد  و شماره تنه 7911807 
 8310949 تنه  شماره  و  موتورندارد   ----بشماره  -موتورسیکلت 
-موتورسیکلت ---- بشماره موتورندارد  و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت 
---- بشماره موتور ندارد و شماره تنه 82364932 -موتورسیکلت ---- 
بشماره موتورندارد  و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت --  --بشماره 
موتورندارد  و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت ----بشماره موتورندارد  و 
شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت ---- بشماره موتورندارد  و شماره تنه 
820088 -موتورسیکلت - -- بشماره موتورندارد  و شماره تنه 8309502 
 82600689 تنه  شماره  و  موتورندارد   بشماره   ---- -موتورسیکلت 
-موتورسیکلت --- بشماره موتورندارد  و شماره تنه مخدوش -موتورسیکلت 
تنه 8223379 -موتورسیکلت ----  ---- بشماره موتورندارد  و شماره 
بشماره موتورندارد  و شماره تنه 302033 -موتورسیکلت ---- بشماره موتور 
ندارد و شماره تنه 1128470 -موتورسیکلت --- بشماره موتورندارد  و شماره 
تنه مخدوش  با توجه به اوراق و مندرجات و محتویات پرونده نظر به اینکه 
حسب گزارش بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی  و اظهارات نماینده حقوقی  ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در جلسه دادرسی موتورسیکلت های موصوف 
رها و اعراض شده از سوی مالکین تلقی شده و مشمول اموالی است که می 
بایست در اختیار ولی فقیه قرار گیرد؛ فلذا به استناد مواد 3،8، 10،14، 20 آیین 
نامه اجرای اصل49 قانون اساسی و تبصره ذیل ماده 9 آن آیین نامه موضوع 
فرمان مورخ 06/02/68 حضرت امام )ره( و تاید مقام عظمای والیت و ماده 28 
قانون مدنی حکم به ضبط تعداد 357  دستگاه موتوسیکلت های مذکور به نفع 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(استان بوشهر صادر و اعالم می نماید . تا به 
مصارف فقراء و مستمندان برسد. بدیهی است در صورت مراجعه مالک یا 
مالکین و ذی نفع شناختن آنان از سوی مراجع قضایی ستاد می بایست مطابق 
مقررات قانونی اقدام نماید ضمنا در خصوص ضبط هفت دستگاه از موتور 
سیکلت های موضوع گزارش با توجه به اظهارات نماینده حقوقی ستاد اجرایی 
و اینکه در آگهی ذکر نگردیده اند، منوط به طی تشریفات قانونی و انتشار آگهی 
مجدد خواهد بودرای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران ویژه رسیدگی به پرونده های 

اصل 49 می باشد/.  

 علی دهقانی - رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر 

بهادری- اصفهان: دکتر عباس رضایی در جلسه 
با خیرین استان پیرامون تشکیل خیریه فرهنگ 
احیا رودخانه  از  بهینه آب و حمایت  مصرف 
زاینده رود؛ اظهارداشت: وظیفه ی خود می دانم 
که به عنوان مدیر ارشد استان بیشتر وقتم را صرف 
حل مشکل آب و احیای زاینده رود  نمایم و از 
هر فرصتی که ایجاد شود برای حل این مشکل 

استفاده می کنم.
 استاندار اصفهان با بیان اینکه مردم با فرهنگ 
اصفهان الیق حمایت و کمک بیشتر مسئولین 
هستند، افزود: برای حل مشکل آب استان دست 
همه را به گرمی می فشارم. عباس رضایی با بیان 
اینکه وجود خیریه ها از افتخارات استان بشمار 
می رود، افزود: فعالیت همه ی خیریه ها ارزشمند 
است  ولی در خصوص فرهنگ مصرف بهینه 

و  صنعت  شرب،  مختلف  بخش های  در  آب 
کشاورزی باید تالش جدی تری صورت گیرد و 
ورود خیرین به این موضوع بسیار حائز اهمیت 
است. استاندار اصفهان تاکید کرد: صدا و سیما 
خصوص  این  در  باید  پرورش  و  آموزش  و 
ورود جدی تری داشته باشد و با این خیریه های 
ترویج  در  باشند.و  داشته  تنگاتنگی  همکاری 
رفتارهای درست مصرف آب و پرهیز از مصارف 

بی رویه از هیچ کوششی دریغ ننمایند.
 گفتنی است تشکیل خیریه فرهنگ مصرف بهینه 
آب و حمایت از احیا رودخانه زاینده رود که به 
پیشنهاد استاندار اصفهان بود مورد استقبال خوب 

خیرین قرار گرفت و در این جلسه اهم برنامه های 
این خیریه به دکتر عباس رضایی ارائه گردید.

و  آب  شرکت  مدیرعامل  جلسه  این  ادامه  در 
فاضالب استان اصفهان ضمن تشکر از  بیان نقطه 
نظرات خیرین عالقمند به موضوع فرهنگ سازی 
مصرف بهینه آب گفت: بسیار جای خوشحالی 
ست که برای اولین بار درکشور با ابتکار دکتر 
رضایی استاندار اصفهان انجمن خیریه در قالب 
اصفهان  در  آب  بهینه  مصرف  فرهنگ  ترویج 
تشکیل شد. مهندس هاشم امینی افزود: با توجه 
به اینکه سازمانهای مردم نهاد غیردولتی خیرین 
اصفهان  عالقمند به ترویج فرهنگ صحیح آب 

در اصفهان شدند با همکاری این نهاد بتوانیم بیش 
از پیش مردم را تشویق به مصرف صحیح آب 
شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  کنیم.رئیس 
آب و فاضالب استان اصفهان به روند کاهشی 
مصرف سرانه آب در اصفهان اشاره کرد و اظهار 
در10  اصفهان  استان  در  آب  مصرف  داشت: 
سال گذشته از 189 لیتر به 154 لیتر در شبانه 
یافته است. وی اعالم کرد: هدف  روز کاهش 
کاهش  آب،  بهینه  مصرف  فرهنگ  ترویج  از 
مصرف از سوی تمام بهره برداران است بنحوی 
که مصارف خانگی کاهش یابد. این درحالیست 
که هم اکنون میزان مصرف سرانه آب در اصفهان 
نسبت به سرانه مصرف در دیگر نقاط در کشور 
اصفهان  گفت  توان  می  بطوریکه  است  کمتر 

درکاهش مصرف سرانه در کشور پیشرو است.

برای نخستین بار در اصفهان صورت گرفت:
تشکیل اولین جلسه انجمن خیریه فرهنگ مصرف بهینه آب
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اولویت های اجرای قانون حمایت از حقوق 
معلوالن در سال آینده

معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور اولویت های اجرای قانون 
حمایت از حقوق معلوالن را برای سال آینده تشریح کرد.حسین نحوی نژاد ، با 
اشاره به وظایف وزارت بهداشت و دستگاه های دیگر در اجرای قانون حمایت 
از حقوق از معلوالن  به ایسنا گفت: این قانون در اسفند ماه سال گذشته تصویب 
شده و در اردیبهشت ماه امسال از سوی رئیس جمهور به تمام دستگاه ها ابالغ 
شده است. یکی از نکات مهم این قانون این است که چون به صورت الیحه 
از طرف دولت به مجلس آمده، خود دولت موظف به تامین اعتبارات آن است.
نحوی نژاد با بیان اینکه یکی از مترقی ترین مواد قانون مربوط به ماده 66 در مورد 
هزینه های بیمه ای خدمات معلوالن است، اظهار کرد: این هزینه ها برای خانواده ها 
عذاب آور است و یکی از مشکالت اساسی که االن خانواده ها دارند این است 
که معلولیت فرزندشان عمیق و ماندگار نشود. آنها نیازمند خدمات توانبخشی 
خوب هستند. طبق قانون وزارت بهداشت مکلف است که آیین نامه اصلی را 
تدوین کرده و به هیئت وزیران بدهد و بعد از برآورد بودجه رقم پیشنهادی را به 

سازمان برنامه بودجه بفرستد.
معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: قانون، مواد دیگری 
هم مثل ایجاد صندوق فرصت های شغلی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و 
پرداخت 30 تا 50 درصد حقوق معلوالن به کار گرفته شده را نیز دارد. همچنین 
بحث واگذاری زمین رایگان و معافیت از عوارض نیز از دیگر مباحث قانون 
مذکور است.  نحوی نژاد تصریح کرد: برآورد کردیم که برای اجرای تمام این 
موارد در قانون به 12 هزار میلیارد تومان نیاز داریم ولی فعال با توجه به تنگناهایی 
که دولت دارد 1100 میلیارد تومان پیشنهاد خود دولت برای اجرای این قانون در 
سال آینده است. شاید کمیسیون تلفیق هم مبلغی به بودجه پیشنهادی اضافه کند.
معاون امور توان بخشی سازمان بهزیستی کشور  با اشاره به اولویت های اجرای 
این قانون تاکید کرد: با توجه به این نوساناتی که در بازار وجود داشته قطعاً بابد 
مستمری معلوالن را بهبود ببخشیم. حتی اگر تعداد کم و درصد کمی افزایش 
داشته باشیم بویژه برای آنها که خیلی معلولیت شدید دارند، الزم و ضروری 
است.نحوی نژاد افزود: بخشی از این بودجه را هم برای حق پرستاری در 
منزل اختصاص می دهیم. درحال حاضر  25000 معلول قطع نخاعی خدمات 
پرستاری می گیرند.  وقتی به افزایش بودجه سایر دستگاه ها نگاه می کنیم حوزه 
توانبخشی سازمان بهزیستی نسبت به کل دستگاه های کشور افزایش بیشتری 
را در سال 98 تجربه خواهد کرد که خود نشان دهنده این است که دولت و 
مجلس با مشکالتی که دارند، بحث معلوالن را فراموش نکرده اند.وی با اشاره به 
وظایف آموزش و پرورش در قانون حمایت از معلوالن  نیز اظهار کرد: آموزش 
و پرورش براساس مصوبه سال 94 دولت وظایفی از جمله گسترش آموزش 

تلفیقی برای این کودکان دارد.

خبر

بی شناسنامه بودن بستری برای 
رشد جرایم امنیتی است

یک عضو کمیســیون قضایی مجلس شــورای 
اسالمی می گوید عدم اعطای تابعیت به فرزندان 
مادران ایرانی و مردان غیرایرانی باعث می شــود 
حلقه اتصال نخبگان جامعه با کشور قطع  شود.

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد، تیران 
و کــرون در گفت وگو با ایرناپالس به تشــریح 
ابعاد اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مــردان غیرایرانــی پرداخت.این 
عضو کمیسیون قضایی مجلس می گوید: هویت 
فرزنــدان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران 
غیر ایرانی، یکی از موضوعات مهمی اســت که 
باید در این ســال ها مورد توجه قرار می گرفت. 
البتــه آمارهایی کــه در این باره وجــود دارد، 
متفاوت اســت و آمار دقیقی در دســت نیست، 
اما تخمین های کلی، آمار این افراد را حدود یک 
میلیون نفر نشان می دهد.ابوترابی در ادامه بیان 
می کند: پدران این افراد از همه کشــورهای دنیا 
هستند، بیشتر آنها البته از کشورهایی  هستند که 
بــا ایران هم مرز اند. آن ها با زن های ایرانی ازدواج 
کرده اند، اما اعطای تابعیت ایرانی به فرزندانشان 
با مشکل مواجه می شود.وی در ادامه به مقایسه  
قوانین ایران با سایر کشورهای جهان می پردازد 
و تصریح می کند: در کل دنیا تنها هفت کشــور 
است که قوانین تابعیت آن مثل ایران است. البته 
اخیراً قطر که قوانین مشابه با ما را داشت، درباره 
اعطای اقامت دائم بــه فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان کشورش با مردان سایر کشورها، اصالحات 
و پیشرفت هایی کرده  است. این درحالی است که 
ما در کنار ســوازیلند، سومالی، برونئی، کویت و 
لبنان جزو معدود کشــورهای جهان هستیم که 
بــه هیچ وجه از بدو تولد بــه کودکان حاصل از 
ازدواج زنان کشور خود با مردان خارجی تابعیت 

نمی دهیم.

خبر

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  مقام  قائم 
پزشکی گفت: سرطان طی 10 سال آینده در 
دنیا 69 درصد رشد می کند و در کشورمان 
این مدت شاهد رشد 115 درصدی  در  هم 
خواهیم بود به این معنی که در این مدت شاهد 
رشد بیش از 2 برابری سرطان در ایران خواهیم 

بود.
چهاردهمین  افتتاح  آیین  در  حریرچی  ایرج 
دانشگاه  در  سینه  سرطان  المللی  بین  کنگره 
علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی افزود: افق 
ایران  10 ساله نشان می دهد که سرطان در 
رشد خواهد کرد، اما باید با اقدامات مناسب 
رشد آن را کنترل کنیم و اگر بتوانیم سرطان 

های خطرناک را کاهش دهیم.
وی مهمترین عامل افزایش سرطان را افزایش 
سن اعالم کرد و گفت: سرطان دومین عامل 

مرگ و میر در ایران است.
حریرچی اظهار کرد: سرطان بیش از بیماری 
های قلبی - عروقی هزینه برای نظام سالمت 
ایجاد می کند.وی با اشاره به اینکه 1،5 درصد 
هزینه های بیماری در دنیا صرف سرطان می 

شود، گفت: بیش از 2 درصد کل هزینه های 
سالمت کشور هم به سرطان اختصاص می 
میزان   91 سال  در  داد:  ادامه  یابد.حریرچی 
به  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  از  استفاده 
میزان 7 درصد کاهش پیدا کرد و 35 درصد 
به  برای دریافت دارو بدون مراجعه  از مردم 
پزشک مستقیماً به داروخانه می رفتند که این 
مسئله نشان دهنده وضعیت نامناسب اقتصادی 

کشور است.

وی ادامه داد: طی 30 سال گذشته 14 و نیم 
ایجاد  سالمت  حوزه  در  جدید  فقیر  درصد 
شده است که دلیل اصلی این فقر، بیماری های 
درآمد  متوسط  باشد.وی،  می تواند  مختلف 
خانواده های شهری در سال 95 را 2 میلیون 
خانوار  درآمد  متوسط  و  تومان  هزار   375
تومان  هزار  و 320  میلیون  یک  را  روستایی 
اعالم کرد و گفت: در سال های 92-91 میزان 
مواجهه با هزینه  های سالمت هم در حدود 

8 دهم درصد بود که در سال 95 این عدد به 
حدود 51 صدم درصد رسید.

رئیس کل نظام پزشکی کشور نیز در مراسم 
الزم  اقدامات  با  افزود:  کنگره  این  افتتاحیه 
توانستیم شیب مرگ و میر حوادث جاده ای 
از حدود 25 هزار نفر به حدود 15 هزار نفر 
رسیده بود اما در 2 سال گذشته سیر صعودی 
داشته است.محمدرضا ظفرقندی، اظهار کرد: 
و  راه  وزارت  جمله  از  متولی  های  دستگاه 
شهرسازی باید اقدامات جدی را برای کاهش 
میرگ و میر در حوادث جاده به عمل آورند.
ظفرقندی به اقدامات مناسب در حوزه سرطان 
روش  بهبود  و  زودرس  تشخیص  جمله  از 
های تشخیص و درمانی اشاره کرد و گفت: 
ارزیابی می شود در 10 سال آینده مرگ و میر 
ناشی از سرطان 30 درصد کاهش پیدا می کند.

المللی سرطان سینه  بین  کنگره  چهاردهمین 
های  سرطان  المللی  بین  کنگره  چهارمین  و 
ارایه  با   ) اسفند   3 دیروز)  گوارش،  دستگاه 
مقاالت و سخنرانی های محققان به کار خود 

پایان داد.

افزايش دوبرابری سرطان طی ده سال آينده در کشور

 آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چمستان 

   نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 20/ 1390/9 امالک متقاضیانی که درهیات موضوع 
و  رسیدگی  مورد  ..چمستان.....  ثبتی  مذکورمستقردرواحد  قانون  یک  ماده 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
مرحله دوازده سال 97

بخش یک   
امالک متقاضیان واقع در قریه معصوم آباد پالک .....یک.....اصلی بخش ..یک.....

 )فرعی…247…(/    آقای محسن میرزا زاده نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 465/41 متر مربع واقع در قریه  معصوم آباد 

. خریداری از رسول روزبهی و ایرج دیوساالر. مالک رسمی . 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیرآباد پالک .....8.....اصلی بخش ..یک.....

 )فرعی…264…(/    آقای سید سجاد رضوی نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 209/21 متر مربع واقع در قریه  امیر آباد. 

خریداری از سید ذبیح اله رضوی. مالک رسمی . 
)فرعی…265…(/    آقای ربیع اله اعظمی نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 439/00 متر مربع واقع در قریه  امیر آباد. 

خریداری از اسداله توکلی  مالک رسمی .
 امالک متقاضیان واقع در قریه گیالنده پالک .....9.....اصلی بخش ..یک.....

 )فرعی…321…(/   آقای رحیم نیک نام نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی  به مساحت 575/35 متر مربع واقع در قریه گیالنده. انتقالی 

از وارث محمد نیکنام مالک رسمی .      
 امالک متقاضیان واقع در قریه سعادت آباد پالک .....14.....اصلی بخش ..یک.....

 )فرعی…128…(/   آقای خسرو احمدی نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 1692/84 متر مربع که مقدار 41/5 مترمربع 
آن مدخل نهر می باشد واقع در قریه سعادت آباد خریداری از محمد احمدی  

مالک رسمی . 
امالک متقاضیان واقع در قریه کچلده  پالک .....15.....اصلی بخش ..یک.....

)فرعی…228…(/   آقای  امیر محمدرضی نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 244/62 متر مربع ) که مقدار 40 سیر مشاع 
عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه کچلده. خریداری از طهماسقلی غالمپور  

مالک رسمی .
)فرعی…229…(/   خانم  شهربانو فالح  نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 305/00 متر مربع ) که مقدار 40 سیر 
مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه کچلده. واگذاری از علی محمدزاده  

مالک رسمی .
)فرعی…230…(/   آقای  پرویز وثوق نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت 324/86 متر مربع ) که مقدار 40 سیر مشاع 
عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه کچلده. خریداری از حشمت اله تقی 

نیا  مالک رسمی .
     امالک متقاضیان واقع در قریه گندیما  پالک ....16...اصلی بخش .یک..

)فرعی…47…(/   آقای سید داود میر محمد میگونی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....1292/80.... متر مربع واقع در قریه 

گندیما خریداری از فاطمه و معصومه کاظمیان  مالک رسمی
   امالک متقاضیان واقع در قریه کنسپا  پالک ....17...اصلی بخش .یک..

)فرعی…38…(/   آقای اسفندیار یزدانی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....312/95.... متر مربع واقع در قریه کنسپا خریداری 

از رضا رضایی  مالک رسمی 
. امالک متقاضیان واقع در قریه کیابسر پالک ....18...اصلی بخش .یک..

)فرعی…103…(/   آقای مهدی آبارشی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....274/50.... متر مربع واقع در قریه کیابسر 

خریداری از فرشاد کاالشی مالک رسمی   
  امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک ....20...اصلی بخش .یک..

)فرعی…163…(/   آقای ادریس محمدی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....236/55.... متر مربع واقع در قریه باریکال 

خریداری از یاسر حسینی  مالک رسمی 
 امالک متقاضیان واقع در قریه ورازده علیا پالک ....21...اصلی بخش .یک..

)فرعی…172…(/   آقای امیر قویدل نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....261/23.... متر مربع واقع در قریه ورازده علیا 

خریداری از منوچهر حسن زاده  مالک رسمی     
 امالک متقاضیان واقع در قریه دارکال پالک ....22...اصلی بخش .یک..

)فرعی…203…(/   آقای مسعود شیرازی نژاد نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....153/00.... متر مربع واقع در قریه دارکال 

خریداری از ذولفعلی شیرازی نژاد  مالک رسمی     
)فرعی…204…(/   خانم اشرف سوفیان نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....292/23.... متر مربع واقع در قریه دارکال 

خریداری از خدیجه جمشیدی انگاس  مالک رسمی    
امالک متقاضیان واقع در قریه تورانکال  پالک ....23...اصلی بخش .یک..

)فرعی…90…(/   آقای روح اله سپهری نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....272/44.... متر مربع  ) که مقدار 80 سیر مشاع 
عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه تورانکال خریداری از رضا غالمی یار 

احمدی  مالک رسمی
  امالک متقاضیان واقع در قریه رزک  پالک ....24...اصلی بخش .یک..

)فرعی…96…(/   خانم الله شیخ زاده بیک کندی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....276/00.... متر مربع ) که مقدار 
80 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه رزک خریداری از امید 

روستایی  مالک رسمی
  امالک متقاضیان واقع در قریه جلیکان  پالک ....25...اصلی بخش .یک..

)فرعی…612…(/   خانم رویا بدرودیانی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....220/00.... متر مربع واقع در قریه جلیکان 

خریداری از سیف اله کیاالویجی  مالک رسمی
  امالک متقاضیان واقع در قریه رمشی  پالک ....28...اصلی بخش .یک..

)فرعی…186…(/   آقای محسن گلزارنیا نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....299/40.... متر مربع واقع در قریه رمشی 

خریداری از خدامراد جهانبخش و قاسم حیدری  مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه خطیب کال  پالک .....29.....اصلی بخش ..یک.....

)فرعی…130…(/   آقای سهراب علیزاده  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 225/00 متر مربع واقع در قریه خطیب کال  

خریداری از سید صدرالدین بیژنی  مالک رسمی
)فرعی…131…(/   آقای پیمان حسین زاده نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 298/27 متر مربع واقع در قریه خطیب کال  

واگذاری از کامران حسین زاده  مالک رسمی       
)فرعی…132…(/   آقای پیمان حسین زاده نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 385/45 متر مربع واقع در قریه خطیب کال  

واگذاری از کامران حسین زاده  مالک رسمی  
بخش دو   

  امالک متقاضیان واقع در قریه جوربند پالک ....2...اصلی بخش .2..
)فرعی…1137…(/   آقای رحمت اله خیری نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با اطاقک در حال احداث  به مساحت....997/00. متر مربع واقع در قریه 

جوربند. صلح شده  از قاسم خیری. مالک رسمی   
 )فرعی…1138…(/   آقای جواد ابراهیمی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....253/00. متر مربع واقع در قریه جوربند. 

خریداری  از جهانگیر مهدوی. مالک رسمی    
امالک متقاضیان واقع در قریه میرنا پالک ....4...اصلی بخش .2..

)فرعی…52…(/   خانم زهرا گیتی قاسم نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  به مساحت....248/34. متر مربع واقع در قریه میرنا. خریداری 

از احمد روستایی. مالک رسمی       
 )فرعی…53…(/   آقای وحید دهقان حداد نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان در حال احداث  به مساحت....500/00. متر مربع واقع در قریه 

میرنا. خریداری از حسن مسافر. مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه افراده  پالک ....5...اصلی بخش .2..

)فرعی…60…(/   آقای احمد شعبانی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....301/94. متر مربع ) که مقدار 60 سیر مشاع 
عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه افراده. خریداری از اسماعیل شعبانی. 

مالک رسمی  
        امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک ....6...اصلی بخش .2..

)فرعی…94…(/   آقای رضا کیا نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  به مساحت....265/00. متر مربع واقع در قریه ایرکا. خریداری 

از وحید اسدی. مالک رسمی  
)فرعی…95…(/   خانم مهرانگیز جدبابایی بهبهان نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....322/74. متر مربع واقع در قریه 

ایرکا. خریداری از امید روستایی. مالک رسمی  
)فرعی…96…(/   خانم معصومه امیری راد نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....387/19. متر مربع واقع در قریه ایرکا. 

خریداری از محمد اصغری. مالک رسمی
)فرعی…97…(/   آقای علی دوست نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....234/14. متر مربع واقع در قریه ایرکا. خریداری 

از اکبر محمدزاده. مالک رسمی
  امالک متقاضیان واقع در قریه همصفا  پالک ....8...اصلی بخش .2..

)فرعی…59…(/   آقای مهدی محسنی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
به مساحت....250/00. متر مربع واقع در قریه همصفا.  با ساختمان احداثی 

خریداری از فاطمه ترک تتاری  مالک رسمی  
 امالک متقاضیان واقع در قریه فوالدکال  پالک ....10...اصلی بخش .2..

)فرعی…69…(/   آقای غالمحسین مهدوی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....222/90. متر مربع ) که مقدار 52 سیر 
مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه فوالدکال. واگذاری از حمیدرضا 

مهدوی. مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیارده  پالک ....11...اصلی بخش .2..

)فرعی…36…(/   آقای حسین رمضانی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....272/00. متر مربع واقع در قریه امیارده. موروثی 

از ابراهیم رمضانی. مالک رسمی  
 امالک متقاضیان واقع در قریه علی آباد  پالک ....12...اصلی بخش .2..

)فرعی…207…(/   آقای خلیل پاکباز نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....257/73. متر مربع واقع در قریه علی آباد. 

خریداری از مسعود خطیبی مالک رسمی  
)فرعی…208…(/   آقای ابوالفضل نام آور نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....802/72. متر مربع واقع در قریه علی آباد. 

خریداری از محمدرضا قلی پور مالک رسمی  
)فرعی…209…(/   خانم ناهید محمد علی فرهانی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....178/68. متر مربع واقع در قریه علی 

آباد. خریداری از سیروس طاهری مالک رسمی
خش یازده    

امالک متقاضیان واقع در قریه کراتکتی  پالک ....2...اصلی بخش .11..
)فرعی…293…(/   آقای  شعبان توکلی نیا نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....425/41.... متر مربع واقع در قریه کراتکتی 

. واگذاری از قربان توکلی نیا  مالک رسمی
  )فرعی…294…(/   آقای  حامد رستمی نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....265/63.... متر مربع واقع در قریه کراتکتی . 

خریداری از سمیه جعفری  مالک رسمی      
 )فرعی…295…(/   خانم  ناهید شمس الدین خرمی نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین به مساحت....423/31.... متر مربع واقع در قریه کراتکتی . خریداری 

از حسین یوسفی  مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه آهودشت  پالک ....6...اصلی بخش .11..

)فرعی…475…(/   خانم مریم حلمی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....328/86.... متر مربع واقع در قریه آهودشت . 

خریداری از سید محمد ساداتی   مالک رسمی
)فرعی…476…(/   خانم لیال احمدی وند بنفشه ورق نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....198/46.... متر مربع واقع در قریه 

آهودشت . خریداری از مهرعلی رجبی و حسین یوسفی  مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه شهربند  پالک ....7...اصلی بخش .11..

)فرعی…368…(/   خانم  مریم ظریف ذبیحیان حسینی نصب نسبت به  
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....240/73.... متر مربع 

واقع در قریه شهربند . خریداری از حامد خواجه پور  مالک رسمی  
)فرعی…369…(/   آقای  امید شمس نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....779/42.... متر مربع واقع در قریه شهربند . 

خریداری از اصغر اکبری  مالک رسمی  
امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا  پالک ....8...اصلی بخش .11..

)فرعی…226…(/   خانم  معصومه شایسته عزت نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....236/18.... متر مربع واقع در قریه 

سالده علیا . خریداری از زهرا شاملو  مالک رسمی  
 )فرعی…227…(/   خانم  فاطمه علمیان و آرزو طاهری بالسویه نسبت به 
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....378/20.... متر مربع 
واقع در قریه سالده علیا . خریداری از امیر عباس پور داودی  مالک رسمی     

 )فرعی…228…(/   خانم  مینا یزدانی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....515/83.... متر مربع واقع در قریه سالده علیا . 

خریداری از کاظم کیانی و احسان و رستم رمضانی  مالک رسمی
)فرعی…229…(/   آقای  مهران طاهری نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....253/12.... متر مربع واقع در قریه سالده علیا . 

خریداری از میالد نصیری مالک رسمی
)فرعی…230…(/   آقای علی فتاحی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....4484/72.... متر مربع واقع در قریه سالده علیا . 

خریداری از رقیه جونوش فراهانی  مالک رسمی
        امالک متقاضیان واقع در قریه باغبانکال  پالک ....12...اصلی بخش .11..

)فرعی…113…(/   آقایعباس فراهانی و  خانم  آزیتا یگانی بالسویه نسبت به 
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....460/07.... متر مربع 

واقع در قریه باغبانکال  خریداری  از بهروز قاسمیان مالک رسمی   
       امالک متقاضیان واقع در قریه اناده  پالک ....15...اصلی بخش .11..

)فرعی…291…(/   خانم اعظم مطلبی اسفید واجانی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....267/61.... متر مربع واقع در قریه 

اناده  خریداری از مهدی شاه حسینی مالک رسمی     
 )فرعی…292…(/   آقای سعید اسمعیلی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....240/46.... متر مربع واقع در قریه اناده  واگذاری 

از یداله اسمعیلی  مالک رسمی  
 )فرعی…293…(/   آقای مجید بشیری زاده نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....325/00.... متر مربع واقع در قریه اناده  

خریداری از مجتبی پور صالح  مالک رسمی   
)فرعی…294…(/   آقای رضا کمالی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت....406/00.... متر مربع واقع در قریه اناده  خریداری 

از  ولی عباسی  مالک رسمی   
  )فرعی…295…(/   آقای شهریار رخشانی مقدم نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....389/44.... متر مربع واقع در قریه 

اناده  خریداری از کبرا نوروزی مالک رسمی  
)فرعی…296…(/   آقای  سید احسان موسوی راد  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....200/00.... متر مربع واقع در قریه 

اناده  خریداری از حسن پایا  مالک رسمی   
 امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده  پالک ....18...اصلی بخش .11..

)فرعی…104…(/   آقای حسین جاللی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....229/47.... متر مربع ) که مقدار 48 سیر مشاع 
عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه مغانده  خریداری از آسیه اسکندری قره 

بالغ  مالک رسمی
)فرعی…105…(/   آقای احمد رضا اکبری  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....230/51.... متر مربع ) که مقدار 48 سیر 
مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه مغانده  خریداری از مریم برزوئی  

مالک رسمی
)فرعی…106…(/   آقای  رجبعلی ذبیحی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....200/00.... متر مربع ) که مقدار 48 سیر 
مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه مغانده  خریداری از محسن ذبیحی 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکال  پالک ....19...اصلی بخش .11..

)فرعی…411…(/   خانم میترا آزاد نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
به مساحت....463/10.... متر مربع واقع در قریه چمازکال   ساختمان احداثی 

خریداری از سید جعفر طباطبایی  مالک رسمی
)فرعی…412…(/   آقای  امیر عصمتی و خانم  نسرین اشتری بالسویه نسبت 
به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....240/26.... متر 

مربع واقع در قریه چمازکال  خریداری از شعبان اصغری  مالک رسمی
)فرعی…413…(/   آقای  سید اکبر حسینی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
قریه  در  واقع  مربع  متر  مساحت....210/37....  به  احداثی  ساختمان  با  زمین 

چمازکال  خریداری از مروارید حسن زاده  مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه  مرداب   پالک ....24...اصلی بخش .11..
)فرعی…257…(/  آقای  محمد احمدیان  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....220/00.... متر مربع واقع در قریه مرداب 

. انتقالی از نعمت اله توکلی مالک رسمی       
)فرعی…258…(/  خانم  نسرین سمیعی سنجانی  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....250/00.... متر مربع واقع در قریه 

مرداب . انتقالی از نعمت اله توکلی مالک رسمی   
امالک متقاضیان واقع در قریه کردآباد  پالک ....33...اصلی بخش .11..

)فرعی…947…(/   آقای علی دهقان دهنوی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....220/78.... متر مربع واقع در قریه کردآباد  

واگذاری از نفیسه مغری  مالک رسمی  
)فرعی…948…(/   آقای  علی ارقند ئیالنجق و اکبر خستو بالسویه نسبت به 
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....265/77.... متر مربع 

واقع در قریه کردآباد  خریداری از مصطفی سیار  مالک رسمی      
)فرعی…949…(/   آقای رحیم حاله و خانم فاطمه زنوزی بالسویه نسبت به 
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....225/40.... متر مربع 

واقع در قریه کردآباد  خریداری از رضا رودباری  مالک رسمی
)فرعی…950…(/   آقای محمدرضا دیوساالر نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....240/00.... متر مربع واقع در قریه کردآباد  

خریداری از طاهر منصوریان  مالک رسمی
)فرعی…951…(/   آقای سید توحید حسینی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....237/38.... متر مربع واقع در قریه کردآباد  

خریداری از سید جعفر موسوی  مالک رسمی
)فرعی…952…(/   آقای عبدالرحمن بصیری اق قلعه نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....242/00.... متر مربع واقع در قریه 

کردآباد  خریداری از مسعود جمارانی  مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه اسپی کال  پالک ....34...اصلی بخش .11..

)فرعی…381…(/   آقای  محمود عابدزاده کلهرودی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....216/20.... متر مربع واقع در قریه 

اسپی کال  خریداری از سید نورالدین حسینی کالج  مالک رسمی. 
)فرعی…382…(/   خانم  فاطمه رضائی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با اطاق احداثی به مساحت....1281/87.... متر مربع واقع در قریه اسپی کال  

خریداری از ناصر شکیب مهر  مالک رسمی 
 امالک متقاضیان واقع در قریه شیخ علیکال  پالک ....36...اصلی بخش .11..

)فرعی…136…(/  خانم  فرح کاظمی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  به مساحت....242/45.... متر مربع واقع در قریه شیخ علیکال  

خریداری از عزیز کیانفر  مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده  پالک ....41...اصلی بخش .11..

محمدعلی  آقای   ) قطعه  )فرعی…249…(/)……………-….شماره 
به  احداثی   ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت  هنرمندی 
مساحت....219/72.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از اسالم 

فالح  مالک رسمی
)فرعی…250…(/)……………-….شماره قطعه ( خانم معصومه بیابانی 
نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....334/14.... 
متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از سیامک و اشرف ساالری  مالک 

رسمی
)فرعی…251…(/)……………-….شماره قطعه ( آقای  علی رامین 
نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....290/35.... 
متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از مجتبی محبی خو  مالک رسمی 
)فرعی…252…(/ خانم  شیده دهقانی محمد آبادی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....1100/50.... متر مربع واقع در قریه 

سنگین ده . خریداری از رضا صباح نیا  مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه  عربخیل   پالک ....46...اصلی بخش .11..

)فرعی…289…(/  آقای  سعید توکلی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....281/21.... متر مربع ) که مقدار 64 سیر مشاع  
عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه عربخیل . خریداری از محمد توکلی  

مالک رسمی     
)فرعی…290…(/  آقای  سید محمد تقوی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....236/29.... متر مربع ) که مقدار 64 سیر 
مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه عربخیل . واگذاری از سید صادق 

تقوی  مالک رسمی  
)فرعی…291…(/  خانم  نرگس جلیلوند  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....271/00.... متر مربع ) که مقدار 64 سیر 
مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه عربخیل . خریداری از اسداله 

اسدپور  مالک رسمی     
)فرعی…292…(/  آقای  نصراله هوشمند نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....315/18.... متر مربع ) که مقدار 64 سیر مشاع  
عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه عربخیل . خریداری از محمود حسین 

پور  مالک رسمی     
      امالک متقاضیان واقع در قریه عبداله آباد پالک ....47...اصلی بخش .11..

)فرعی…598…(/)……………-….شماره قطعه (  آقای محمد مهدی 
زاده  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین به مساحت....252/09.... متر مربع واقع 

در قریه عبداله آباد .  خریداری از یاسر لهراسبی مالک رسمی
)فرعی…599…(/)……………-….شماره قطعه (  خانم فریبا پژمان راد 
نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....240/00.... 
متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  خریداری از محمدعلی و فرزانه پژمان راد و 

سعید قنبری تودشکی  مالک رسمی
)فرعی…600…(/)……………-….شماره قطعه (  آقای رضا قنبری 
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت  دشکی   تو 
مساحت....245/82.... متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  خریداری از مهدی 

ریحانیان ماسوله مالک رسمی
آقای    ) قطعه  )فرعی…601…(/)……………-….شماره 

محمدرضا فیضی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت....1118/50.... متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  خریداری از مهران 

خمارلو مالک رسمی
محمد  آقای    ) قطعه  )فرعی…602…(/)……………-….شماره 
علی پژمان راد نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت....580/27.... متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  خریداری از مجتبی 

رضائی مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه لسفیجان  پالک .....54.....اصلی بخش ..11.....

 )فرعی…239…(/   آقای علی اصغر توکلی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 231/30 متر مربع واقع در قریه لسفیجان  

خریداری از ناهید مهروز  مالک رسمی   
 )فرعی…240…(/   خانم فرزانه گیالنی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 242/86 متر مربع واقع در قریه لسفیجان  

خریداری از فرخنده گیالنی  مالک رسمی      
امالک متقاضیان واقع در قریه هالپان  پالک ....56...اصلی بخش .11..

)فرعی…320…(/   خانم فاطمه توکلی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....246/13.... متر مربع واقع در قریه هالپان 

خریداری از محمدرضا توکلی  مالک رسمی. 
)فرعی…321…(/   خانم سیده معصومه حسینی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....455/10.... متر مربع واقع در قریه 

هالپان خریداری از سید غالمرضا حسینی  مالک رسمی. 
)فرعی…322…(/   خانم نسرین دالور نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....143/64.... متر مربع واقع در قریه هالپان 

واگذاری از علیرضا سپهریان  مالک رسمی. 
به  بالسویه نسبت  آقای  حمیدرضا  و سورنا سیفی  )فرعی…323…(/   
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....270/93.... متر 
مربع واقع در قریه هالپان خریداری از اسماعیل رضاپور و واگذاری مهدی 

سیفی  مالک رسمی. 
امالک متقاضیان واقع در قریه چمستان  پالک ....57...اصلی بخش .11..

)فرعی…2080…(/   آقای محمد حسین هاشمی نسبت به چهار دانگ مشاع 
و خانم فاطمه هاشمی  نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....436/60.... متر مربع واقع در شهر چمستان 

خریداری از ناصر هاشمی  مالک رسمی. 
)فرعی…2081…(/   آقای شعبان اصغری نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان در حال احداث به مساحت....88/25.... متر مربع واقع در شهر 

چمستان واگذاری از علی اکبر اصغری  مالک رسمی
)فرعی…2082…(/   آقایسعید عالئی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....189/90.... متر مربع واقع در شهر چمستان 

خریداری ازغفار کریمی  مالک رسمی
)فرعی…2083…(/   آقای محمد احمدی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....1423/30.... متر مربع واقع در شهر چمستان 

خریداری از علی محمد نادری  مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد  پالک ....100...اصلی بخش .11..

)فرعی…455…(/  آقای  مصطفی تفکری و خانم سمیه تفکری بالسویه نسبت 
به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....268/10.... متر 

مربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از حسن نصیری   مالک رسمی. 
)فرعی…456…(/  خانم  فاطمه فروهر نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....478/00.... متر مربع واقع در قریه نعمت آباد .  

خریداری از سید مسیب حسینی  مالک رسمی .
)فرعی…457…(/    آقای  رضا داودی نژاد  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین به مساحت....315/00.... متر مربع واقع در قریه نعمت آباد .  خریداری از 

حسین علی زاده  مالک رسمی .
)فرعی…458…(/    آقای  آقاجعفر موسوی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....203/50.... متر مربع واقع در قریه نعمت 

آباد .  خریداری از غالمعلی شهریاری  مالک رسمی
)فرعی…459…(/    آقای  رحیم خسروی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....3120/75.... متر مربع که مقدار 101/30 
متر مربع آن مدخل نهر می باشد واقع در قریه نعمت آباد .  خریداری از فرحناز 

عقلی خسرو شاهی  مالک رسمی
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه محلی و/ کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید  و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه 
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قباًل اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید .  97/780090 م/الف
 تاریخ انتشار نوبت اول ......97/12/04  تاریخ انتشار نوبت دوم  ......97/12/18.......   

رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک چمستان - سید عباد شانه دشتی

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور از آغاز ثبت نام بیمه تکمیل درمان رانندگان 
حمل و نقل عمومی ازامروز شنبه )4اسفندماه( خبر داد.مرتضی ضامنی  در خصوص آخرین 
وضعیت طرح صدور بیمه نامه های رانندگان حمل و نقل عمومی بدون سود و ضامن تا سقف 
3 میلیون تومان  به ایسنا گفت: فرآیند این طرح آغاز شده است و رانندگان می توانند برای 
دریافت کلیه خدمات بیمه ای از قبیل بیمه شخص ثالث، بیمه تکمیل درمان، بیمه آتش 
سوزی و تمام بیمه نامه های مورد نیاز به شعب منتخب بیمه دانا که در هر شهر سازمان 
تاکسیرانی مربوطه اطالع رسانی الزم را کرده مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه این طرح شرایط خوبی دارد زیرا بدون نیاز به ضامن، گشایش اعتبار 
و بیمه نامه صادر می شود، گفت: ثبت نام برای صدور بیمه های دیگر به جز بیمه تکمیل 
درمان از روزهای گذشته آغاز شده است و ثبت نام بیمه تکمیل درمان از امروز شنبه )4 

اسفندماه( آغاز می شود.

وزیر علوم با تاکید بر اینکه برنامه خاصی برای حذف کنکور دکتری نداریم گفت: البته بخشی از 
دانشگاهها متقاضی پذیرش دانشجوی دکتری به صورت مستقیم هستند که هنوز این درخواست ها 
مورد بررسی قرار نگرفته است. دکتر منصور غالمی در حاشیه بازدید از برگزاری آزمون دکتری در 
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه 194 هزار داوطلب شرکت 
کننده در آزمون سراسری دکتری 98 داریم گفت: این تعداد متقاضیان در رشته ها و گروه های 
مختلف آموزشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شرکت کردند و آزمون از  در حوزه های امتحانی 
مربوطه با امنیت در حال برگزاری است.وزیر علوم با بیان اینکه در سال 98 افزایش چشمگیری در 
ظرفیت پذیرش آزمون دکتری دانشگاه ها نداریم گفت: شاید در برخی از رشته های آزمون دکتری 
نیز برای سال آینده کاهش ظرفیت داشته باشیم اما به طور کلی دانشگاه ها طرفیت های خود را 
برای پذیرش در این آزمون به سازمان سنجش آموزش کشور اعالم می کنند و بر اساس درخواست 

این مراکز در آزمون سهمیه تعیین می شود.

آغاز ثبت نام بیمه تکمیل درمان رانندگان حمل و نقل عمومی برنامه ای برای حذف کنکور دکترا نداریم
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برخورداری 6 میلیون روستایی از 
آب سالم در دولت تدبیر و امید

همزمان با سفر وزیر نیرو به استان کرمان، آبرسانی 
به 45 روستای استان برای جمعیت 13 هزار و 
500 نفر و هشت مجتمع آبرسانی با اعتبار 210 
میلیارد ریال و جمعیت 11 هزار و 200 نفر در 
56 روستای جیرفت و عنبرآباد افتتاح و کلنگ زنی 

شد.
اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
وزارت نیرو )پاون(، رضا اردکانیان صبح پنج شنبه 
مجتمع  اول  فاز  به  آبرسانی  افتتاحیه  آیین  در 
عنبرآباد  شهرستان  در  شهدا  شهرک  روستایی 
استان کرمان گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید 
تاکنون حدود شش میلیون نفر جمعیت روستایی 
از نعمت آب سالم برخوردار شدند.وزیر نیرو با 
اشاره به اینکه در حوزه برق و آب اتفاقات خوبی 
حدود  دولت  این  در  کرد:  اظهار  است،  افتاده 
بخش  در  تومان  میلیارد  هزار  پنجاه  و  یکصد 
این موضوع  برق سرمایه گذاری شده است که 
برای اقتصاد برق بسیار حائز اهمیت است.وی 
خاطرنشان کرد: امیدواریم با استفاده صحیح از 
آب بویژه در روستاها بتوانیم پایان آبرسانی به 
روستاها را جشن بگیریم.اردکانیان ادامه داد: باید 
از ظرفیت موجود استفاده بهتری داشته و قدردان 
همه نعمات باشیم تا بتوانیم کشوری آبادتر برای 
فرزندان خود رقم بزنیم. اردکانیان همچنین افزود: 
امروزه در دنیا در همه مناطق با توجه به رشد 
و پیشرفت و منابعی که در اختیار دارند، از هر 
یکصد نفر جمعیت 15 نفر به برق و یک نفر به 
داد:  ادامه  نیرو  .وزیر  ندارد  دسترسی  سالم  آب 
ظرفیت برق رسانی کشور در دو دهه اخیر 11 برابر 
رشد داشته و در سطح ملی از جایگاه خوبی در 
زمینه آب و برق برخوردار هستیم.اردکانیان اظهار 
کرد: تعداد فاضالب و تصفیه خانه های کشور نیز 
نسبت به دو دهه پیش افزایش چشمگیری داشته 
است.وی با بیان اینکه آنچه انجام شده در مقابل 
این مردم قدرشناس، اندک است و باید تا جایی 
که امکانات اجازه می دهد سطح بیشتری در زمینه 
آب و برق را پوشش دهیم.وزیر نیرو از توجه 
مقام معظم رهبری به روستاها قدردانی و اظهار 
امیدواری کرد، با اذن ایشان منابع خوبی از صندوق 
توسعه ملی در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا 
شاخص های آب رسانی و برق رسانی بهبود یابد .

خبر

صادرات نفت ایران به 1.3 میلیون بشکه رسید

با افزایش خرید نفت ایران از طریق معافیت های داده شده، صادرات 
نفت ایران در ماه ژانویه بیش از حد انتظار بود و این افزایش در ماه 

جاری نیز مشاهده شده است. 
بر اساس این گزارش، علی رغم تحریم های ضدایرانی آمریکا، طبق 
داده های کشتی رانی و منابع صنعت نفت، با افزایش خرید نفت ایران 
از طریق معافیت های داده شده، صادرات نفت ایران در ماه ژانویه بیش 

از حد انتظار بود و این افزایش در ماه جاری نیز برقرار بوده است. 
داده های ریفینیتیو ایکون و یک منبع آگاه از شرکتی که صادرات ایران 
را ثبت می کند، نشان می دهد که صادرات نفت ایران در ماه فوریه، به 

طور میانگین، 1.25 میلیون بشکه در روز بوده است.
 میزان صادرات در ماه ژانویه بین 1.1 تا 1.3 میلیون بشکه در روز بوده 
و از مقداری که قبال پیش بینی شده بود، بیشتر است. افزایش صادرات 
ایران تاثیری کاهشی بر قیمت ها خواهد داشت که این در مقابل تاثیر 
توافق کاهش تولید اوپک که قیمت ها را تقویت کرده است، قرار دارد. 
در همین زمینه یک منبع آگاه با اشاره به پایان تاریخ معافیت ها در 
ماه می، به رویترز گفت: ما معتقدیم در حال حاضر مشتریان ایران 
می خواهند قبل از این ضرب االجل هرچه می توانند بیشتر خرید کنند. 
پیش بینی می کردند صادرات  تحلیل گران  برخی  که  این درحالیست 
در  بشکه  میلیون   1 از  پایین تر  فوریه،  و  ژانویه  ماه  در  ایران  نفت 
بماند. داده های رفینیتیو نشان می دهد که همه کشورهای  باقی  روز 
و  ژاپن  هند،  چین،  شامل  آمریکا،  تحریم  از  معافیت  دریافت کننده 
ایران نفت وارد کرده اند. در عین حال  از  ماه فوریه  کره جنوبی، در 
صادرات نفت ایران به شدت از سطح 2.5 میلیون بشکه در روز در ماه 

آوریل 2018، پایین تر آمده است.

بغداد به واردات انرژی از ایران ادامه می دهد

تارنمای »بلومبرگ« گزارش داد که بغداد، به رغم تحریم های آمریکا، 
به واردات انرژی از ایران ادامه خواهد داد و در این زمینه به توافق 
نهایی با تهران نزدیک شده است. عبدالکریم هاشم مصطفی- مشاور 
ویژه نخست وزیر عراق در حاشیه کنفرانس خاورمیانه که به میزبانی 
»باشگاه والدای« در مسکو برگزار شد، به بلومبرگ گفت: هیات بزرگی 
با یورو را  ایران ]به عراق[ آمد و پیشنهاد تجارت  از بانک مرکزی 
مطرح کرد. پیشنهادهای دیگر شامل تجارت با دینار عراقی یا نفت 

است.
 به نوشته بلومبرگ، آمریکا از عراق خواسته است تا به خرید گاز 
طبیعی و برق از ایران پایان دهد. اما دولت »عادل عبدالمهدی« نخست 
وزیر عراق درخواست آمریکا را رد کرده است. آمریکا موقتا عراق را 

از تحریم های ضدایرانی معاف کرده است. 
مشاور ویژه عبدالمهدی گفت: آمریکا تحریم هایی وضع کرده است اما 
ما حق داریم که از منافع ملی خود دفاع کنیم. همیشه به آنها )آمریکایی 
ها( گفته ایم که ما دوستان شما هستیم اما بخشی از سیاست های شما 
در منطقه نیستیم. آمریکایی ها این را به خوبی می دانند و این برای 
آنها چیز جدیدی نیست. مصطفی همچنین تاکید کرد که بغداد انتظار 
ندارد نیروهای آمریکایی به طور نامحدود در عراق بمانند. وی افزود: 
وقتی طرف عراقی از طرف آمریکایی بخواهد که خارج شوند، آنها 
عقب نشینی خواهند کرد، کما اینکه قبل از این هم چنین کاری انجام 
شده بود. با کاهش تهدیدهای تروریستی، آمریکا حضور نظامی خود 

را در عراق کاهش خواهد داد. 

کوتاه از انرژی

مذاکرات  تداوم  از  خزر  نفت  شرکت  مدیرعامل 
ایران و آذربایجان در زمینه استفاده از ظرفیت های 
هیدروکربوری دریای خزر خبر داد و گفت: به این 

منظور کمیته های مشترکی مشغول فعالیت هستند.
علی  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اصولی با بیان این مطلب افزود: با توجه به توافق 
روسای جمهور پنج کشور حوزه دریای خزر و 
همچنین امضای تفاهم نامه روسای جمهوری ایران 
و آذربایجان، هم اکنون در کنار سایر مذاکرات، در 
حال پیگیری تفاهم نامه همکاری های نفتی و گازی 
با کشور آذربایجان هستیم و به این منظور جلسه  
مشترکی نیز در همین ماه برگزار خواهد شد. وی 
گفت:  طرف  دو  مذاکرات  پیشروی  روند  درباره 
کشور  دو  که  است  باری  نخستین  حال  هر  به 
به  متعلق  صددرصد  که  بلوکی  در  می خواهند 
هیچ کدام نیست، فعالیت کنند و کار با پیچیدگی های 
زیادی همراه است، ضمن اینکه شرایط جهانی بازار 
نفت هم به طور طبیعی، فعالیت های توسعه ای در 
آب های عمیق را تحت تاثیر قرار داده، به ویژه دریای 
خزر که حوزه ای خاص و محصور است. اصولی با 

بیان اینکه ایران در مذاکرات از مزیت هایی برخوردار 
است، توضیح داد: یک مزیت، نیروی متخصص 
ایران است که به اعتقاد کارشناسان شرکت سوکار، 
از نقاط قابل اتکای کشورمان در فعالیت های نفتی 
دریای خزر است. کارشناسان شرکت سوکار گمان 
تحریم های  دلیل  به  ایرانی  متخصصان  می کردند 
تجربه  از  عمیق  آب های  بخش  در  بین المللی، 
باالیی برخوردار نیستند، اما پس از جلساتی که با 
کارشناسان و متخصصان شرکت نفت خزر داشتند 

روی این مزیت ایران تاکید کردند.
نفت خزر؛ تابع سیاست های کالن

 وزارت نفت
وی گفت: با توجه به وجود ذخایر هیدروکربوری 
در خزر، در صورت تغییر مطلوب قیمت جهانی 
نفت و امکان پذیر شدن مشارکت با سرمایه گذاران 
خارجی، تولید نفت در خزر نه تنها از حیث سیاسی 
توجیه  بلکه  است،  اهمیت  حائز  ژئوپلیتیکی  و 
اقتصادی هم خواهد داشت. مدیرعامل شرکت نفت 
خزر درباره اثرپذیری فعالیت های این شرکت از 

تحریم ها عنوان کرد: طبیعی است در چنین شرایطی 
با  شرکت نفت خزر هم همچون سایر بخش ها 
کندی فعالیت ها روبه رو شده و توسعه میدان ها فعال 
در اولویت نیست، البته این تصمیم لزوما ناشی از 
کم رنگ شدن حضور شرکت های خارجی یا موانع 
پیش روی برجام نیست؛ سیاست فعلی شرکت ملی 
نفت ایران در شرایط کنونی بر این مبناست و ما نیز 

تابع سیاست های کالن صنعت نفت هستیم.

مذاکره با شرکت های داخلی و خارجی
اصولی این سیاست را در شرایط کنونی، سیاست 
درستی خواند و افزود: صنعت نفت ما با وجود 
برخورداری از ذخایر فراوان در جنوب کشور که 
سبقه صدساله در برداشت از آن دارد و با توجه به 
هزینه و ریسک حداقلی کار در این بخش، بدیهی 
است بر میدان های جنوبی اعم از خشکی و دریایی 
تمرکز کند. توسعه ساختارهای میدان های نفتی در 
خزر با توجه به ضرورت استفاده از تکنولوژی های 
پیشرفته، در صورت مشارکت و جذب سرمایه و 
فناوری خارجی مقرون به صرفه خواهد بود، اما با 
این حال ما به اقدامات، مذاکرات و برنامه ریزی های 
خود ادامه می دهیم تا هر زمانی که سیاست توسعه 
در دستور کار قرار گرفت، مقدمات کار برای شروع 
فعالیت ها فراهم باشد. وی در توضیح بیشتر گفت: 
با توجه به ویژگی های دریای خزر از جمله عمیق 
و بسته بودن این دریا و همچنین نداشتن سابقه 
همکاری ایران در فعالیت های اکتشافی و توسعه ای 
در آب های عمیق، ضرورت حضور شرکت های 
بین المللی با فناوری باال به منظور کاهش ریسک 

عملیات در این دریا ضروری به نظر می رسد و ما 
نیز به دنبال استفاده از این فرصت هستیم، اما فعالیت 
خارجی  شرکت های  حضور  به  محدود  را  خود 
با  این شرکت ها،  با  با مذاکره  نکرده ایم و موازی 

شرکت های داخلی نیز در حال مذاکره هستیم.

به روزرسانی ناوگان دریایی خزر
اصولی در ادامه، در پاسخ به این سوال که آیا برنامه 
اورهال سکوی امیرکبیر هم در قالب توسعه میدان 
دنبال می شود؟، عنوان کرد: تصمیم شرکت ملی 
نفت ایران بر این است. البته از آنجا که سکو در 
پایانه نکا ساخته شده، اورهال سکو در این پایانه 
امکان پذیر است، اما با توجه به استفاده از تجهیزات 
پیشرفته در ساخت این سکوی عظیم 15 هزار تنی، 
برای تعمیرات به تامین برخی تجهیزات از خارج 
کشور نیاز خواهیم داشت. در عین حال، به فراخور 
ناوگان  به روزرسانی  مشغول  موجود،  امکانات 

دریایی شرکت هستیم.  
شناور  سه  و  امیرکبیر  سکوی  اینکه  بیان  با  وی 
کاسپین، جزو سرمایه های گرانبهای شرکت ملی 
نفت ایران در منطقه خزر و کشور به شمار می رود 
و حتی این مزیت، یکی از ظرفیت هایی بود که در 
کنار ظرفیت سرمایه انسانی شرکت نفت خزر، در 
مذاکرات ایران و آذربایجان، مورد توجه قرار گرفت، 
ادامه داد: سکو و شناورهای ایرانی در دریای خزر 
یکی از سرمایه های خوب ایران است، به نحوی که 
بارها درخواست اجاره آن مطرح شده، اما به دلیل 
اولویت فعالیت این سکو در ایران، تصمیمی برای 

اجاره آن به کشورهای همسایه نداریم.

مدیرعامل شرکت نفت خزر:

مذاکرات نفتی ايران و آذربايجان ادامه دارد

 دادنامه
 پرونده کالسه 9709987713300038 شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسي دادگاه 

انقالب اسالمي بوشهر تصمیم نهایی شماره 9709977713300034 
 خواهان:  ستاد اجرایي فرمان حضرت امام ره  با نمایندگي آقای محمد حسن 
تقي زاده به نشاني بوشهر-بوشهر    خواسته: صدورحکم بر تملک به نفع ستاد 

اجرایي فرمان حضرت امام خمیني )ره(
 » رای دادگاه «

  حسب گزارش اولیه مدیریت خدمات بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی استان 
بوشهر تعداد 222 دستگاه موتور سیکلت توفیقی که بالغ بر یک سال در پارکینگ 
کوثر شهرستان دشتستان می باشد از این دادگاه تقاضای تعیین تکلیف شده است. 
موضوع به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(استان بوشهر ارجاع تا پس از 
بررسی های الزم، نتیجه جهت تعیین تکلیف اعالم گردد. مدیر کل ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( استان بوشهر حسب گزارش شماره  282613/165 /ن 
شماره  استعالم  پاسخ  استناد  به  که  نموده  اعالم   11/09/97 مورخ 
112/11410/16712 مورخ 12/08/97 پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی بوشهر 
موتورسیکلت های اعالمی  فاقد هر گونه سابقه سرقت در سیستم رایانه پلیس 
آگاهی می باشد و برای تعیین تکلیف و صدور مجوز فروش منعی ندارند، 
تقاضای اقدام مطابق با مقررات و ضوابط را نموده اند؛ دادگاه ابتدا با تعیین وقت 
رسیدگی و ذکر مشخصات موتور سیکلتهای مورد اشاره مراتب را در یکی از 
روزنامه های کثیر االنتشار آگهی نموده تا چنانچه شخص و اشخاصی اعم از 
حقیقی با حقوقی نسبت به موتورسیکلت های مندرج در آگهی ادعایی داشته 
باشند در وقت رسیدگی با ارائه مدارک و مستندات مربوطه به دادگاه مراجعه 
نماید. در وقت مقرر جلسه رسیدگی با حضور نماینده حقوقی ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره (تشکیل و علیرغم انتشار آگهی و انتظار کافی شخص یا 
اشخاصی مراجعه ننموده اند علی ایحال دادگاه با عنایت به مراتب  فوق در 
خصوص موتور سیکلتهای موضوع گزارش با مشخصات ذیل؛-موتورسیکلت  
هوندا 125 بشماره موتور 2924071و شماره تنه 8137253 -موتورسیکلت  
هوندا 125 بشماره موتور1766120 و شماره تنه 6440875ئ -موتورسیکلت  
هوندا 125 بشماره موتور200751078 و شماره تنه 8613708 -موتورسیکلت  
هوندا 125 بشماره موتور4317818 و شماره تنه  فاقد شماره -موتورسیکلت 
هوندا  125 بشماره موتور5013199 و شماره تنه 8401218 -موتورسیکلت  
هوندا 125 بشماره موتور60108593 و شماره تنه 1082084 -موتورسیکلت  
هوندا 125 بشماره موتور1722129 و شماره تنه 6340699 -موتورسیکلت  
هوندا 125 بشماره موتور50023700 و شماره تنه 8623812 -موتورسیکلت  
هوندا 125 بشماره موتور 05861و شماره تنه 8701402 -موتورسیکلت هوندا  
125 بشماره موتور07031043 و شماره تنه 8605494 -موتورسیکلت  هوندا 
125 بشماره موتور112844 و شماره تنه 9301157 -موتورسیکلت  هوندا 125 
بشماره موتور 200630425و شماره تنه 852867 -موتورسیکلت  هوندا 125 
بشماره موتور98042983 و شماره تنه 771499 -موتورسیکلت  هوندا 125 
بشماره موتور683886 و شماره تنه 812227 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور707821 و شماره تنه 8203884 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 
2071137و شماره تنه 6404870 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 
641999و شماره تنه8001216  -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 
5048783و شماره تنه 8626111 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 
بشماره   125 هوندا  -موتورسیکلت    8869753 تنه  شماره  57009689و 
موتور51575410 و شماره تنه 8514964 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور701140 و شماره تنه 9110644 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 
بشماره   125 هوندا  -موتورسیکلت    826264 تنه  شماره  4333860و 
بشماره  ناخوانا -موتورسیکلت  هوندا 125  تنه   موتور2979787 و شماره 
موتور50014566 و شماره تنه 8516191 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
بشماره  هوندا 125  -موتورسیکلت   تنه 8506323  شماره  و  موتور00781 
موتور03091705 و شماره تنه ناخوانا -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 

موتور703935 و شماره تنه ناخوانا -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور 
بشماره  هوندا 125  -موتورسیکلت   تنه 7082041456  شماره  و  مخدوش 
موتور3951093 و شماره تنه 8011549 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور ناخوانا  و شماره تنه 7029419 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور 
بشماره  هوندا  125  -موتورسیکلت  تنه 8805945  شماره  2009106226و 
موتور688977 و شماره تنه 8201573 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور33014382 و شماره تنه 8127753 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور 5075190و شماره تنه 8792615 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور 30283388و شماره تنه 138211140 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور مخدوش و شماره تنه 8211002  -موتورسیکلت هوندا 125 بشماره 
موتور30844048 و شماره تنه 8227882 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور154115 و شماره تنه 9443550 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
بشماره  هوندا 125  تنه8902083-موتورسیکلت   شماره  و  موتور2961190 
موتور57029554 و شماره تنه 8863958 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور مخدوش  و شماره تنه  مخدوش --موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور2930048 و شماره تنه 8245145 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره 
موتور31066902 و شماره تنه 81748162 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور71224204 و شماره تنه 8604209 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور 39039370و شماره تنه 8603933 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور33024685 و شماره تنه 8201605 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور200625951 و شماره تنه 8527350 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور1000079 و شماره تنه 9005049 -موتورسیکلت هوندا 125 بشماره 
موتور 50023806و شماره تنه 8623682 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور50016433 و شماره تنه 8516381 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور31619503 و شماره تنه 82920626 -موتورسیکلت هوندا 125 بشماره 
موتور 452487و شماره تنه 907739 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 
71386260و شماره تنه 6315299 -موتورسیکلت هوندا 125 بشماره موتور 
بشماره   125 هوندا  -موتورسیکلت    8759782 تنه  شماره  05061504و 
موتور234026 و شماره تنه 9027839 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 
بشماره   125 هوندا  -موتورسیکلت    8500744 تنه  شماره  060B0648و 
موتور83004393 و شماره تنه 2677283 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور2911772 و شماره تنه8312827 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور1835605 و شماره تنه  مخدوش -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور213972 و شماره تنه 9240012 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره 
موتور2941512 و شماره تنه 8257127 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
بشماره   125 هوندا  موتورسیکلت    -024563 تنه  شماره  و  ناخوانا  موتور 
بشماره  هوندا  125  -موتورسیکلت  تنه 812227  شماره  و  موتور683886 
موتور707821 و شماره تنه 8203884 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور98042983 و شماره تنه 771499 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور200630425 و شماره تنه 8528676 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور ندارد و شماره تنه 4181296913 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره 
موتور 33018794و شماره تنه 8200868 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور23705807 و شماره تنه 82182091 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور1766120 و شماره تنه 6410875 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور 2924074و شماره تنه 8137253 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور36002461 و شماره تنه 8206183 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور39034225 و شماره تنه 8505057 -موتورسیکلت  هوندا زیگما125 
بشماره موتور 2900452و شماره تنه 9000479 -موتورسیکلت هوندا  125 
بشماره موتور20742697 و شماره تنه 8170285 -موتورسیکلت هوندا  125 
بشماره موتور2112492 و شماره تنه 8406254 -موتورسیکلت  هوندا 125 
بشماره موتور0412696 و شماره تنه837012439 -موتورسیکلت  هوندا 125 
بشماره موتور0125N3L112844 و شماره تنه 9301157 -موتورسیکلت هوندا  
125 بشماره موتور 07031043و شماره تنه 8605494 -موتورسیکلت  هوندا 

 130P8701402 و شماره تنهAN130BEL05861 طرح  ویو  بشماره موتور
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور50023700 و شماره تنه 8623812 
-موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور1128331 و شماره تنه 9116308 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور30104399 و شماره تنه 8204149 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 12053297و شماره تنه  ناخوانا 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 5047146 و شماره تنه 12544503608 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور31812965 و شماره تنه 8604123 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 61001983و شماره تنه 8409003 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور43077510 و شماره تنه 8966422 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور5047397 و شماره تنه 44301769 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 0214392 و شماره تنه 821443 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور0412696 و شماره تنه 837012439 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور2112492 و شماره تنه 8406254 
-موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور20742697 و شماره تنه 8170285 
-موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور2900452 و شماره تنه 9000479 
-موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور39034225 و شماره تنه 8505057 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور فاقد شماره و شماره تنه418129691 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور33018794 و شماره تنه 8200868 
-موتورسیکلت  125 هوندا بشماره موتور ناخوانا و شماره تنه 82182091 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور8206183 و شماره تنه 6002461 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور11960002 و شماره تنه 81108662 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور41735148 و شماره تنه 8405354 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور05036402 و شماره تنه 8640626 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور57023782 و شماره تنه 8925827 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور4351427 و شماره تنه 8351365 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور2865346 و شماره تنه 7700843 
-موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور31008662 و شماره تنه 8034798 
 82137661 تنه  شماره  و  موتور  بشماره   125  23202969 -موتورسیکلت 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور36002596 و شماره تنه 8205794 
-موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور2974415 و شماره تنه 8903402 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور27012281 و شماره تنه 83949698 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور0320553 و شماره تنه 8303036299 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور191820 و شماره تنه 6701632 
-موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور1670662 و شماره تنه 6319127 
تنه  شماره  و  موتور05047214  بشماره   125 هوندا  -موتورسیکلت  
12544305409 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 05050000و شماره 
تنه8663184 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور31043302 و شماره تنه 
81721781 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور71324187 و شماره تنه 
8609264 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور020598004 و شماره تنه 
918202861 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور2913768 و شماره تنه  
تنه  بشماره موتور41424482 و شماره  ناخوانا -موتورسیکلت  هوندا 125 
8548187 -موتورسیکلت هوندا پیشرو  100 بشماره موتور 81610339و شماره 
تنه  ناخوانا -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور00002389 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور00651  بشماره  هوندا 125  -موتورسیکلت    8410372
8654517 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور3311414 و شماره تنه 
83021278 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 1603252و شماره تنه  
مخدوش -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 99072647و شماره تنه 
7810626 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 83305647و شماره تنه 
8208169 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 70750912و شماره تنه  
مخدوش -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 12002107و شماره تنه  
مخدوش -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور مخدوش و شماره تنه  
تنه  موتور 1001922و شماره  بشماره  مخدوش -موتورسیکلت  هوندا125 
8101922 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور2010166643 و شماره تنه 

9103372 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور176048 و شماره تنه 
شماره  3302641و  موتور  بشماره   125 هوندا  -موتورسیکلت    8403717
تنه8141997 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور31142945 و شماره تنه 
82761952 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور31015527 و شماره تنه 
8408416 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور30513718 و شماره تنه 
8297699 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور  مخدوش و شماره تنه 
8222661 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور212980 و شماره تنه  فاقد 
تنه  و شماره  موتور30286591  بشماره  هوندا 125  -موتورسیکلت   شماره 
تنه  شماره  موتور 15706و  بشماره  هوندا 125  -موتورسیکلت    8271193
8301994 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور 61407704و شماره تنه 
8530988 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 31100559و شماره تنه  
ناخوانا -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 30022992 و شماره تنه 
1382025571 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور56647 و شماره تنه 
81137869 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 5018223و شماره تنه 
8414012 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور20057620 و شماره تنه 
88421145 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور823093 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور004319  بشماره  هوندا 125  -موتورسیکلت    883823
8340284 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 38903083و شماره تنه 
8512890 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور0003718 و شماره تنه 
تنه  ناخوانا و شماره  موتور  بشماره  8806038 -موتورسیکلت هوندا  125 
و شماره  مخدوش   موتور  بشماره  هوندا 125  -موتورسیکلت    8712339
تنه  شماره  موتور 4001و  بشماره  هوندا 125  -موتورسیکلت  تنه8017454 
8215912 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور30513718 و شماره تنه  
مخدوش -موتورسیکلت  طرح ویو  -بشماره موتور 421010975و شماره تنه  
فاقد شماره -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور0120252 و شماره تنه 
1127914 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور32017687 و شماره تنه 
8820132 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور0214392 و شماره تنه 
821423 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور51555381 و شماره تنه 
8410025 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور2932925 و شماره تنه  
تنه  شماره  و  موتور2912583  بشماره   125 هوندا  -موتورسیکلت   ناخوانا 
8401065 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور31769018 و شماره تنه 
81635904 -موتورسیکلت هوندا 125 بشماره موتور 200623120و شماره تنه 
8503405 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور200626474 و شماره تنه  
تنه  شماره  و  موتور500128  بشماره   125 هوندا  -موتورسیکلت   ناخوانا 
9300239 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور20363748 و شماره تنه 
1381162773 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور1000700 و شماره تنه 
8611857 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور0320705 و شماره تنه 
8303033302 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور31008691 و شماره 
تنه 8040276 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 50016298و شماره تنه 
شماره  و  موتور71567788  بشماره  هوندا 125  -موتورسیکلت    8515017
تنه09900 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور2946460 و شماره تنه 
تنه  شماره  و  موتور--  بشماره   125 هوندا   -موتورسیکلت   8604139
1256909477 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور33032058 و شماره 
تنه 1258302468 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور20385987 و 
شماره تنه 8602642 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور20385987 و 
شماره تنه 8120101454 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور39039019 
بشماره  دوچرخ 110  ایران  -موتورسیکلت    125A8604120 تنه شماره  و 
موتور1E52111GXL02302 و شماره تنه 790208242 -موتورسیکلت هوندا 
125 بشماره موتور31144732 و شماره تنه 8116145 -موتورسیکلت  هوندا 
تنه 1381162500 -موتورسیکلت   و شماره  موتور20329250  بشماره   125
هوندا 125 بشماره موتور31811613 و شماره تنه 82605544 -موتورسیکلت 
هوندا  125 بشماره موتور200523339 و شماره تنه 6701506 -موتورسیکلت  
هوندا 125 بشماره موتور 30426622و شماره تنه 8223884 -موتورسیکلت  

هوندا 125 بشماره موتور43080855 و شماره تنه 8428406 -موتورسیکلت  
هوندا 125 بشماره موتور4313536 و شماره تنه 8126503 -موتورسیکلت  

هوندا 125 بشماره موتور 270و شماره تنه 82352570 -موتورسیکلت  هوندا 
125 بشماره موتور50016126 و شماره تنه 8515188 -موتورسیکلت  هوندا 
تنه 12581101107 -موتورسیکلت   125 بشماره موتور1106106 و شماره 
هوندا 125 بشماره موتور704069 و شماره تنه8213381  -موتورسیکلت  هوندا 
125 بشماره موتور65472 و شماره تنه8113879 --موتورسیکلت  هوندا 125 
بشماره موتور200985 و شماره تنه 83111227 -موتورسیکلت  هوندا 125 
بشماره موتور2141245 و شماره تنه 6921508 -موتورسیکلت هوندا  125 
بشماره موتور51000883 و شماره تنه 8700531 -موتورسیکلت  هوندا 125 
بشماره موتور 98043047و شماره تنه 771861 -موتورسیکلت هوندا  125 
بشماره موتور214822 و شماره تنه 9208787 -موتورسیکلت  هوندا 125 
بشماره موتور32037186 و شماره تنه 8540127 -موتورسیکلت  هوندا 125 
بشماره موتور 50014998و شماره تنه 8515366 -موتورسیکلت  هوندا 125 
بشماره موتور212939 و شماره تنه 9206783 -موتورسیکلت هوندا  125 
بشماره موتور121025 و شماره تنه 172-22 -موتورسیکلت  طرح ویو  بشماره 
موتور226178 و شماره تنه 23090-85 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور31064835 و شماره تنه 81740272 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره 
موتور 200769531و شماره تنه 700903 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره 
موتور43104728 و شماره تنه 8429047 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره 
موتور1666541 و شماره تنه 6316022 -موتورسیکلت  70 بشماره موتور  
موتور  بشماره   100 باصل   -موتورسیکلت    -- تنه  شماره  873743و 
98129900و شماره تنه 11612 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 
005055و شماره تنه -- -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 41000248و 
شماره تنه 8488210 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور5032385 و 
شماره تنه8533897 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور31012967 و 
شماره تنه 8045816 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور31001123 و 
شماره تنه 8312973 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور 004641و 
شماره تنه 337734 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 2974563و 
شماره تنه 9000057 -موتورسیکلت هوندا  125 بشماره موتور 707996و 
شماره تنه 8300144 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور107030803 و 
شماره تنه 8605493 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور0037182 و 
شماره تنه 8806038 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 53000306و 
شماره تنه 8603083 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور51455594 و 
شماره تنه 8400780موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور19428 و شماره 
تنه 8225355 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 31792331و شماره تنه 
8591286 -موتورسیکلت  هوندا 125 بشماره موتور 11374و شماره تنه -- با 
توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه حسب گزارش بنیاد تعاون 
فرماندهی انتظامی و بررسی های صورت گرفته از سوی ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره(استان بوشهر موتورسیکلت های موصوف رها و اعراض شده 
از سوی مالکین تلقی شده و مشمول اموالی است که می بایست در اختیار ولی 
فقیه قرار گیرد؛ فلذا به استناد مواد 3،8، 10،14، 20 آیین نامه اجرای اصل49 قانون 
نامه موضوع فرمان مورخ 06/02/68  اساسی و تبصره ذیل ماده 9 آن آیین 
حضرت امام )ره( و تایید مقام عظمای والیت و ماده 28 قانون مدنی حکم به 
ضبط تعداد 222  دستگاه موتوسیکلت های مذکور به نفع ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(استان بوشهر صادر و اعالم می نماید تا به مصارف فقراء و 
مستمندان برسد. بدیهی است در صورت مراجعه مالک یا مالکین و ذی نفع 
شناختن آنان از سوی مراجع قضایی ستاد می بایست مطابق مقررات قانونی اقدام 
نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 
در محاکم تجدید نظر استان تهران ویژه رسیدگی به پرونده های اصل 49 می 

باشد/.  
   علی دهقانی رئیس دادگاه اصل 49 قانون اساسی ویژه استان بوشهر

مفقودی
 المثنی برگ سبز سواری کیا مدل 2014 با شماره پالک 248ج71ایران 72 با شماره 
KNAPC812DE7615609مفقود  شاسی  شماره  G4KEEH444618و  موتور 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
موتور  شماره  82با  194م65ایران  پالک  شماره  با   96 مدل  سمند  کمپانی  سند   
124K1148986و شماره شاسی NAAC91CE8HE157244بنام ایمانه امیر زاده 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
سند کمپانی  و برگ سبز سواری هیوندای ام وی ام مدل 87 با شماره پالک 521م18ایران 
72 با شماره موتور G4GC7896980و شماره شاسی IR87332102884بنام ایرج 

رستمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب زهرا محدیارمی فرزند بهروز به شماره دانشجوئی 93126036 
و شماره ملی 4310931601 رشته مهندسی کامپیوتر سخت افزار دانشگاه علم و فن 

آوری مازندران )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار است.
بهشهر

معاون پیشین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: باید استفاده از کارت سوخت اجباری شود و اگر فردی از 
کارت سوخت جایگاهداران استفاده کرد، مبلغ اضافی پرداخت 

کند.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، محمدرضا محمدخانی افزود: باید 
از افراد فاقد کارت سوخت مبلغ اضافی دریافت کرد.محمدخانی 
اضافه کرد: به عنوان مثال به جای نرخ لیتری یک هزار تومان 
برای بنزین از وی سه هزار تومان برای هر لیتر دریافت شود تا 
بدین ترتیب استفاده از کارت سوخت همگانی شود. وی افزود: 
پیشنهاد می کنم افراد پرمصرف عوارض آلودگی پرداخت کنند؛ 
زیرا هوا را بیشتر از دیگران آلوده می کنند، همچنین آنها باید 
عوارض استفاده از زیرساخت های جاده ای را بپردازند زیرا جاده 
ها را بیشتر تخریب می کنند. محمدخانی یادآوری کرد: مردم نظر 
مساعدی نسبت به افزایش نرخ مالیات ندارند؛ بنابراین نباید نرخ 
بنزین یا مالیات را باال برد، بلکه باید به سراغ دریافت عوارض از 

پرمصرف ها رفت.
** تهیه اطالعات جامع مصرف بنزین ز طریق 

کارت سوخت
معاون پیشین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: اگر کارت سوخت به طور کامل استفاده می شد اکنون می 
توانستیم آماری جامع و کامل از وضعیت مصرف سوخت و بنزین 
در کشور داشته باشیم و از طریق آن مشخص می شد که چه 
کسانی پرمصرفند. وی با بیان اینکه سامانه کارت سوخت، یک 
طرح تکمیلی نیز داشت که هیچ وقت به اجرا گذاشته نشد، 
توضیح داد: بر اساس آن طرح تکمیلی، خودروها برای سوخت 
گیری در پمپ بنزین ها باید شناسایی می شدند. محمدخانی 
افزود: بر اساس این طرح، پس از ورود خودرو به پمپ بنزین، عالوه 
بر کارت سوخت، خودرو نیز باید شناسایی و تایید می شد و پس 
از آن سوختگیری امکان می یافت. این کارشناس انرژی اضافه 

کرد: در صورت اجرای این طرح مشخص می شد که هر خودرو 
چه میزان سوخت مصرف می کند و چه افرادی پرمصرفند.

** گام های اجرای طرح های مدیریت سوخت 

معاون پیشین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد برای اجرای طرح های مدیریت سوخت در گام نخست باید 
شود.  استخراج  سوخت  کارت  طریق  از  سوخت  مصرف  آمار 
وی ادامه داد: در گام بعد باید به سراغ تحلیل وضعیت مصرف 
و همچنین تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی رفت تا تصمیم 
درستی را برای مدیریت مصرف سوخت اتخاذ کرد. محمدخانی 
یادآوری کرد: طرح هایی مانند اختصاص روزی یک لیتر بنزین 
برای هر نفر، طرح های فاقد کارشناسی هستند و باعث گسترش 
بی اعتمادی در جامعه شده و سرمایه اجتماعی را کاهش می 

دهند.

پیشنهاد دریافت عوارض از پرمصرف ها به جای افزایش قیمت بنزین
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توزیع بسته  حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی
 میان 16 میلیون خانوار 

رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: تاکنون بسته های 200 هزار تومانی 
جبرانی و حمایتی، میان 16 میلیون خانوار که 50 میلیون نفر از جمعیت را 

شامل می شود، توزیع شده است. 
به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت با بیان اینکه هر 
مابه التفاوتی که از بحث تغییر قیمت ارز از ابتدای سال حاصل شود، به مردم 
اختصاص می یابد، گفت: حدود 14 میلیارد دالر ارز به کاالهای اساسی 
اختصاص یافته که مبلغ ریالی آن، حدود 60 هزار میلیارد تومان می شود؛ ضمن 
اینکه دولت حاضر شده این مابه التفاوت را از واردکنندگان و تولیدکنندگان 
دریافت نکند، به شرط اینکه قیمت کاالها نیز افزایش نیابد. رئیس سازمان 
برنامه و بودجه با بیان اینکه اقدام دیگر دولت برای حمایت از سفره مردم و 
عدم افزایش قیمت کاالهای اساسی، پرداخت مابه التفاوت ارز پتروشیمی ها 
بود، افزود: تاکنون 4 هزار و 500 میلیارد تومان از مابه التفاوت، به صورت بسته 
کمک های 200 هزار تومانی، توزیع شده که به حدود 16 میلیون خانوار و 50 
میلیون نفر، بسته های 200 هزار تومانی جبرانی پرداخت گردیده است. وی 
تصریح کرد: سال آینده هر مابه التفاوتی از نرخ ارز برای دولت حاصل شود، 

به صورت کامل به مردم بازگردانده می شود.

افزایش تولید مرغ در کشور

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، با اشاره به کاهش قیمت مرغ 
و جوجه یکروزه در بازار، گفت: تولید، روز به روز در حال افزایش است و 

احتمال کاهش مجدد قیمت وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد یوسفی با اشاره به توزیع گسترده مرغ 
تنظیم بازاری از سوی دولت در بازار و تاثیر آن بر قیمت این کاال، افزود: قیمت 
مرغ طی حدود 10 روز گذشته، 1500 تومان کاهش یافته است.وی اضافه 
کرد: با این حال میزان نهاده هایی که از سوی شرکت پشتیبانی امور دام، تحویل 
مرغداران می شود، کافی نیست و تولیدکنندگان به آن معترض هستند.رئیس 
انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه شرکت پیشتیبانی امور دام 
به تولیدکنندگانی که مرغ تحویل این شرکت می دهند، در ازای مرغ دریافتی 
دان می دهد، گفت: در ازای یک کیلوگرم مرغ، تولیدکننده هفت کیلوگرم نهاده 
شامل 4 کیلوگرم ذرت و 3 کیلوگرم کنجاله، دریافت می کند.این فعال بخش 
خصوصی ادامه داد: با توجه به اینکه این روش مورد اعتراض تولیدکنندگان 
بود، نمی دانم برای هفته آینده نیز اجرایی می شود یا تغییر خواهد کرد.یوسفی 
درباره اینکه آیا شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ را به همان نرخ مصوب کیلویی 
11 هزار و 500 تومان از مرغداران می خرد یا ارزان تر؟، افزود: شرکت 
مرغ را به همین قیمت خریداری می کند، ضمن اینکه ما به این نرخ نیز 
معترضیم؛ چراکه این قیمت در صورتی منطقی است که تمام نهاده های مورد 
نیاز تولیدکننده، با نرخ مصوب تامین شود.وی با تاکید بر لزوم اصالح شیوه 
های تحویل دان به تولیدکنندگان، افزود: باید رویه ای اجرا شود تا تمام کسانی 
که جوجه ریزی می کنند، بتوانند به اندازه کافی و با قیمت مناسب دان در 
اختیار داشته باشند، فرقی هم نمی کند این دان را دولت تامین کند یا بخش 

خصوصی تامین کننده آن باشد. 
یوسفی با بیان اینکه تولید مرغ در کشور روز به روز در حال افزایش است، 
گفت: طی یک ماه و نیم گذشته، اکثر مرغداران جوجه ریزی کرده اند و بر 
همین اساس شاهد افزایش تولید خواهیم بود.وی با اشاره به احتمال کاهش 
مجدد نرخ مرغ طی روزهای آتی، ادامه داد: بحث توزیع مناسب گوشت قرمز 
نیز بر نرخ مرغ تاثیرگذار است و هر چه گوشت بیشتری با قیمت مناسبتر 

توزیع شود، تقاضا برای مرغ هم کمتر می شود.

خبر

راه اندازی سامانه مکانیزه اعالم 
نرخ بیمه شخص ثالث

برای نخستین بار در کشور سامانه مکانیزه اعالم نرخ 
حق بیمه شخص ثالث براساس سنوات تخفیف عدم 

خسارت راه اندازی شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سامانه مکانیزه اعالم 
نرخ حق بیمه شخص ثالث بر اساس مشخصات 
نرخ  تخفیف،  مشمول  سنوات  میزان  و  خودرو 
اعالم  مکانیزه  به شکل  را  ثالث  بیمه نامه شخص 
در  ابهامات  تمامی  سامانه  این  استقرار  می کند.با 
خصوص نرخ و شرایط تهیه بیمه نامه شخص ثالث 
برطرف خواهد شد. براساس این گزارش شهروندان 
عزیز می توانند با تماس با سامانه پاسخگویی 2342 از 
آخرین وضعیت تهیه بیمه نامه شخص ثالث خودروی 
خود اطالع حاصل نمایند. گفتنی است، این سامانه در 
آستانه چهلمین سال طلوع فجر انقالب اسالمی برای 

رفاه بیشتر بیمه گذاران راه اندازی شده است.

ممنوعیت معامله طال وجواهر
 در فضای مجازی

نایب رئیس  اتحادیه طال و جواهر گفت: هرگونه 
معامله طال و خرید و فروش جواهر و سکه، در 

فضای مجازی غیر قانونی است. 
به نقل از صدا و سیما، مسعود  به گزارش زمان 
یزدانی،  آگاهی و اطالع مردم از قوانین و مقررات 
در  احتمالی  ضرر  از  جلوگیری  صنفی،   برای 
معامالت طال و جواهر را  بسیار مهم عنوان  کرد و 
افزود: حجم گسترده شاکیان و پرونده های اختالفی 
خریداران  طمع  و  آگاهی  نبود  از  صنف  این  در 
نشأت گرفته است. وی با بیان اینکه همه  اقدامات 
جهت  در  جواهر  و  طال  اتحادیه  پیگیری های  و 
حفظ حقوق مردم و اعضای صنفی این اتحادیه 
است، گفت: از نظر اتحادیه هرگونه معامالت طال 
اعم از مصنوعات طال، سکه و جواهر در »فضای 
مجازی« ممنوع بوده و از مردم درخواست داریم 
تا زمان ایجاد بسترهای الزم برای اینگونه معامالت، 
از خرید و فروش این مصنوعات و مسکوکات به 
صورت اینترنتی خودداری و حتما مصنوعات طال را 
فیزیکی خریداری کنند. یزدانی با اشاره به مشکالت 
ایجاد شده در رابطه با »طالی ثامن«  افزود: خریداران 
سکه حتما از واحدهای دارای »جواز سکه فروشی« 
که دارای هلوگرام اتحادیه هستند، خرید و دقت 
کنند که پلمب سکه با واحد صنفی یکی بوده و از 
خرید سکه از افراد متفرقه یا دیگر رسته های این 
صنف جدا خودداری کنند. وی در ادامه به مردم 
اکیداً توصیه کرد که از خرید »طالی دست دوم« و 

»طالی قسطی« اجتناب کنند .

خبر

خصوص  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
بازار  تالطم  گفت:  خودرو  بازار  اخیر  نوسانات 
بیشتر  و  ندارد  خودروسازان  با  ارتباطی  خودرو 
مرتبط با اموری است که خارج از حیطه کنترل 

خودروسازان است.
رحمانی  رضا  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  خودروسازان  وضعیت  آخرین  خصوص  در 
نوسانات اخیر بازار خودرو بیان کرد: خودروسازان 
در ماه های اخیر با مشکالتی مواجه بودند که این 
مشکالت در قالب کاهش تولید نمایان می شد. 

وی افزود: امروز این مشکالت برطرف شده  و 
با تولید بیشتر روزبه روز  وضعیت خودروسازان 
یافته است. وزیر صنعت، معدن و  بهبود  به  رو 
تجارت ادامه داد: هم اکنون هر یک از شرکت های 
هزار  دو  حدود  در  روزانه  خودرو،  تولیدکننده 
خودرو تولید می کنند که این آمار در گذشته کمتر 
از هزار خودرو بود. رحمانی تصریح کرد: با توجه 
به اتمام تالطم های بازار خودرو و رفع مشکالت 
آینده ای  در  رقم  این  است  امید  خودروسازان، 
نه چندان دور به 2500 تا سه هزار خودرو در روز 

برسد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
پی  در  کرد:  ابراز  خودروسازان  معلق  تعهدات 
بهبود وضعیت خودروسازان و کاهش نوسانات 
بازار خودرو، خودروسازان به صورت تدریجی به 
تعهدات خود عمل خواهند کرد. وی در ادامه از 
تمامی افرادی که قادر به همکاری هستند دعوت 
باهمت قطعه  امروزه  به مشارکت کرد و گفت: 
سازان و خودروسازان بیش از 80 درصد قطعات 
خودرو بومی سازی شده و از تمامی کسانی که 
می توانند در داخلی سازی قطعات همکاری کنند، 

دعوت به عمل آورده می شود. وزیر صنعت، معدن 
نه چندان دور قادر  آینده ای  افزود: در  و تجارت 
خواهیم بود در سال حمایت از کاالی ایرانی، با 
بومی سازی  را  تمام قسمت های خودرو  افتخار، 
فروش  بر  نظارت  خصوص  در  رحمانی  کنیم. 
درگذشته  متأسفانه  کرد:  بیان  خودرو  اینترنتی 
حکایاتی در خصوص اینکه افرادی در شهرستان ها 
خودروها را پیش فروش می کردند و در پایتخت 
می فروختند، وجود داشت. اما هم اکنون با اعمال 

محدودیت خرید این مشکل حل شده است.

وزیر صنعت مطرح کرد:

التهاب بازار خودروربطی
 به خودروسـازان نـدارد

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز پیکان مدل 78 به رنگ سفید با شماره شهربانی 652ل27 ایران 
از  با شماره موتور 11127875666و شماره شاسی 78480054مفقود گردیده و   82

 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 کارت هوشمند ایسوزو 6 تن با شماره شهربانی 515ع25 ایران 43 با شماره کارت 

هوشمند 2551534مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمایم و جلسه رسیدگی به مجهول المکان نجمه حسن پور هتکه پشتی 
بدین وسیله به مجهول المکان  فوق الذکر ابالغ می گردد خواهان شرکت شیرین عسل 
دادخواستی دائر مطالبه وجه به طرفیت شما در این شورا مطرح که حسب  ارجاع و 
پس از ثبت به کالسه9/972/97 جهت رسیدگی به روز 98/1/24ساعت 10 تعیین وقت 
گردیده لیکن به دلیل عدم دسترسی به نشانی شما مراتب ابالغ وقت ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی و حسب  تقاضای خواهان یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
صادر تاپس از اطالع قبل از حلول دادرسی جهت اعالم نشانی خود و دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم حاضر شوید در غیر این صورت 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 میباشد
 شعبه 9 شورای حل اختالف شهرستان بابل

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

سند رسمی 
قطعه یک ایالم 

برابر رأی شماره 139760315001003628 مورخ 11/02/ 1397 هیأت اول/ هیأت دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رستم سیف علی، فرزند 
خداداد به کد ملی 5819739744 )ششدانگ( یک باب ساختمان، به مساحت 98/66 
مترمربع، پالک شماره 43 فرعی از 1609 اصلی ، واقع در ایالم- خ تالش- تالش 7،  ، 

خریداری شده از عزیز محبی و منتسب به مالکیت امامعلی فریادی.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز اگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 97/12/04 تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:97/12/19
صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی حصر وراثت
خانم شیوا هاشمی دارای شناسنامه شماره5959977011 به شرح دادخواست به کالسه 
970545 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
شادروان علی احمدمحمدی به شناسنامه 3838862708 در تاریخ 97/1/9 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1.امید محمودی5969498300پسر متوفی

2.فرشید محمدی5969498319  پسر متوفی
3.فرزاد محمدی5969495883پسر متوفی
4.احمد محمدی5969495875پسر متوفی
5.فرهاد محمدی5969495891پسر متوفی
6.فردین محمدی5969874582پسر متوفی
7.اقبال محمدی4950038087پسر متوفی

8.شیرین محمدی  5969882585 دختر متوفی
9.نسرین محمدی  5969946184 دختر متوفی
10-لیال محمدی  5969498297  دختر متوفی

11-رنگینه محمدی  4950036017  همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

دادنامه 
غالمرضاپور   احمد  755-97/8/30خواهان  دادنامه  3/198/97شماره  پرونده  کالسه 

حقانی فرزند علی اصغربه آدرس بابل  م کشوری سرداران 3 شرکت بهمین پاک 
خوانده 1- علی دهقانی زاده بپته وارف علی حیدر 2- امیر علی ترکانی بادرس مجهول 

المکان خواسته مطالبه وجه
به  حقانی  احمدغالمرضاپور   خواهان  دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی  رای   
طرفیت خوانده به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 56 میلیون ریال به شرح مندرج در 
پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان فتوکپی مصدق یک فقره چک به شماره 
279479مورخ97/2/25 برعهده بانک مسکن و گواهینامه عدم پرداخت مربوط به آن 
می باشد که داللت بر اشتغال ذمه به خوانده دارد و خوانده در جلسه دادرسی شورا هیچ 
گونه دلیل موجه و محکمه پسندی در رد ادعای خواهان مبنی بر برائت ذمه خویش و 
یا پرداخت دین ارائه ننموده است فلذا به لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات آن از 
خدشه  و تعرض دعوی مطروحه را محمول  بر صحت تشخیص و با استصحاب و 
بقاء دین بر ذمه خوانده و مستنداً به مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 313 و 310 
و 315 قانون تجارت محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 56 میلیون ریال بابت اصل 
خواسته مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مبلغ 770 هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان احمد غالمرضا پورحقانی صادر و اعالم می نماید 
ضمناً در مرحله اجرای حکم اجرای احکام مدنی نسبت به برآورد خسارت تاخیر و 
تادیه از تاریخ سررسید و دریافت آن از خوانده  به نفع خواهان اقدام نماید رای صادره 
غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این شورا سپس ظرف 
مهلت 20روز  قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های عمومی دادگستری بابل می باشد

 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بابل 

گواهی حصر وراثت
فرزند  ملی 5569982248   کد  شناسنامه   12    به  شماره  فاطمی     داود  آقای 
یوسف   متولد 1343/10/01  صادره از ری به استناد شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 97/ح774/1  تقدیم این حوزه نموده چنین اشعار 
داشته است که شادروان فاطمه شاه آباد قم   فرزند محمد به شماره شناسنامه 50  کد 
ملی 0420349863  طبق گواهی فوت شماره 951689 ف/13    در تاریخ 1388/12/24 

در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از: 
1. نام و نام خانوادگی: قاسم فاطمی    متولد: 1333/01/09   نام پدر: یوسف   کد 
ملی: 5569908706    شماره شناسنامه: 167        صادره: اسالمشهر            نسبت 

با متوفی پسر   
2. نام و نام خانوادگی: محمود فاطمی    متولد: 1329/12/28   نام پدر: یوسف   کد 
ملی: 5569908552     شماره شناسنامه: 152         صادره: اسالمشهر            نسبت 

با متوفی پسر   
3. نام و نام خانوادگی: داود فاطمی    متولد: 1343/10/01   نام پدر: یوسف   کد ملی: 
5569982248    شماره شناسنامه: 12        صادره: ری            نسبت با متوفی پسر   
4. نام و نام خانوادگی: خدیجه فاطمی    متولد: 1335/02/10   نام پدر: یوسف   کد ملی: 
5569970398    شماره شناسنامه: 3        صادره: اسالمشهر            نسبت با متوفی دختر   
5. نام و نام خانوادگی: صغری فاطمی    متولد: 1322/08/15   نام پدر: یوسف   کد ملی: 
0421217049     شماره شناسنامه: 8        صادره: ورامین             نسبت با متوفی دختر  
6.  نام و نام خانوادگی: معصومه فاطمی    متولد: 1337/03/09   نام پدر: یوسف   کد 
ملی: 5569974105    شماره شناسنامه: 15        صادره: اسالمشهر            نسبت با 

متوفی دختر 
7.   نام و نام خانوادگی: محمد فاطمی    متولد: 1328/01/03   نام پدر: یوسف   کد 
ملی: 5569908544     شماره شناسنامه: 151         صادره: اسالمشهر            نسبت 

با متوفی پسر   
اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک 
نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکس اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد وابالغ  گواهی الزم صادر خواهد 

شد. م/الف 2380  
خوارزمشاهی- رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

گواهی حصر وراثت
خانم اقدس میدانی نوش آبادی   به  شماره شناسنامه   166  کد ملی 5569861440  
فرزند غالمعلی  متولد 1334/10/10  صادره از اسالمشهر به استناد شهادت نامه گواهی 
فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به شماره 97/ح780/1  تقدیم این حوزه 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد حسن محمد علی  فرزند محمد 
حسین  به شماره شناسنامه 10  کد ملی 5569958241  طبق گواهی فوت شماره 
176020 ف/21    در تاریخ 1397/10/20 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه 
حین الفوت عبارتند از:  1. نام و نام خانوادگی: ناصر محمد علی   متولد: 1353/08/29   
نام پدر: محمد حسن  کد ملی: 0064917320   شماره شناسنامه: 7239       صادره: 

تهران           نسبت با متوفی پسر   
2. نام و نام خانوادگی: نادر محمد علی   متولد: 1356/07/10   نام پدر: محمد حسن  
کد ملی: 0065203739    شماره شناسنامه: 6337        صادره: تهران           نسبت 

با متوفی پسر   
3. نام و نام خانوادگی: امیر محمد علی   متولد: 1364/03/20    نام پدر: محمد حسن  
کد ملی: 0084219637    شماره شناسنامه: 2635        صادره: تهران           نسبت 

با متوفی پسر   
4. نام و نام خانوادگی: آسیه محمد علی   متولد: 1359/09/20    نام پدر: محمد حسن  
کد ملی: 0068033001    شماره شناسنامه: 6420        صادره: تهران           نسبت 

با متوفی دختر   
نام پدر:  آبادی متولد: 1334/10/10     نام خانوادگی: اقدس میدانی نوش  نام و   .5
غالمعلی   کد ملی: 5569861440    شماره شناسنامه: 166       صادره: اسالمشهر            

نسبت با متوفی همسر   
اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک 
نوبت منتشر شود تا چنانچه هرکس اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد وابالغ  گواهی الزم صادر خواهد 

شد. م/الف 2381  
خوارزمشاهی- رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 

دادنامه
پرونده کالسه 14/1101/97  شماره دادنامه 1058-97   تاریخ تنظیم 97/11/28    / مرجع 

رسیدگی : شعبه چهاردهم  شورای حل اختالف شهر دیزج دیز میدان انقالب 
خواهان :آقای خداوردی محمدعلی زاده  به نشانی آذربایجان غربی-خوی- شهر دیزج دیز 

–خ شهید چمران بن بست دوم پالک 102 
خواندگان: خلیل قادری/ادرس:  مجهول المکان

خواسته  ها :1- مطالبه وجه چک 
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده ها  مطرح پس از ارجاع 
به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی سرانجام  در وقت مقرر به 
تصدی امضا  کننده ذیل  تشکیل است قاضی شورا بااستعانت از درگاه خداوند متعال و 
تکیه بر وجدان شرف و توسل به ائمه اطهار و با بررسی  جامع اوراق پروند ه و مالحضه 

نظریه  اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم به شرح  اتی  مبادرت به انشا رای می نماید
)رای قاضی شورا( در خصوص دعوی خواهان آقای خداوردی محمدعلی زاده  بطرفیت 
خوانده آقای خلیل قادری به خواسته مطالبه مبلغ/19/900/000 ریال از  بابت  وجه یکفقره 
چک   به شماره   سریال 282803 بتاریخ  سررسید 97/10/05 به عهده بانک کشاورزی  
و یک فقره فاکتور به شماره 0023  بانضمام خسارت  دادرسی و تاخیر تادیه  و هزینه 
دادرسی  با این توضیح که خواهان در شرح خواسته خود  خالصتا  چنین توضیح داده  
اینجانب به موجب یک فقره چک  و یک فقره فاکتور بشماره سریال  ذکر شده در ستون  
خواسته از خوانده  بعنوان صادر کننده  چک و فاکتور  طلبکار  میباشم  که پس از مراجعه 
به بانک محال علیه منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است  نظر به اینکه 
دعوی خواهان مستند به یک فقره چک و یک فقره فاکتور  میباشد  و با وصف ابالغ 
اخطاریه  به خوانده  و اطالع از ان در جلسه دادرسی حاضرنشده  و الیحه ای ارائه نکرده  
و نسبت به اصالت و صحت مندرجات انها انکار و تردیدی از ناحیه خوانده معمول 
نگردیده و دفاعیات  مستدل  ومستندی به جهت رد ادعای خواهان اقامه و ارائه  ننموده   و 
با احراز اشتغال ذمه خوانده در حق خواهان  و با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 
مالحضه فتوکپی  مصدق مستندات ارائه شده وجود اصل چک  در ید خواهان  و صدور 
گواهینامه عدم  پرداخت بانکی که به دلیل عدم موجودی  برگشت خورده  همگی ظهور 
در اشتغال  ذمه   خوانده دارد و مضافا در اینکه اصل  بر بقای دین است  مگر اینکه خالف 
ان  ثابت شود  با توجه به اینکه امضای مذکور مصون از تعرض مانده و خوانده دلیلی بر 
پرداخت مافی الذمه  خود ارائه نداده است بنابراین  این توجه ها به نظریه مشورتی اعضای 
شورای حل اختالف شعبه چهاردهم شهر دیزج دیز دعوی خواهان را  محمول به صحت 
تشخیص داده  علیهذا مستندا به مواد 309  و 310 و 313 و 314  و 320 قانون تجارت  
و تبصره الحاقی  به ماده 2 قانون صدور چک و 194و 198 و 519 و 515 و 522 از این 
قانون  ایین دادرسی وم مواد 9و18و27 قانون شورا ها  حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 19/900/000   ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ   300/000 ریال بابت هزینه 
ابطال تمبر  با احتساب کلیه خسارات  تاخیر تادیه   تاریخ سررسید چک با رعایت تناسب  
تغییر شاخص  قیمت ساالنه  که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و تاخیر تادیه 
فاکتور  از تاریخ تقدیم دادخواست  تا یوم الوصول  در حق خوهان صادر و اعالم میدارد.
رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه  شورا سپس 
20 روز پس از ان  قابل تجدید نظر خواهی  در محاکم دادگستری   شهرستان خوی میباشد 

قاضی شعبه چهارم  شورای حل اختالف شهرستان خوی   -  محمد ابراهیمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره 139760331010004324هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبرعلیزاده 
فرزند نعمت اله  به شماره شناسنامه 1576  کد ملی 0321362276 صادره ازکرج 
درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 433/87مترمربع  از پالک 
شماره 164اصلی واقع درمشکین دشت خ خوشنام جنب جایگاه سوخت خریداری 
عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  زاده  خلج  علی  رسمی  مالک  از 
مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی 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.م/الف 1302م 
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/12/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/19

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی مزايده غیرمنقول نوبت اول
 در پرونده کالسه 950068شعبه 8 حقوقی بابل محکوم علیه  حیدر حیدری چراتی  
محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000ریال بابت اصل خواسته بدون احتساب 
خسارت تاخیر و تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له اکبر مسافر 
دیلمی با وکالت خانم پروانه قاسمی گل سفیدی و پرداخت مبلغ45/000/000 ریال بابت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا این شعبه جهت وصول محکوم به و نیم عشر 
دولتی در نظردارد از اموال محکوم علیه یک  قطعه زمین به مساحت حدود 2 هزار متر مربع 
واقع در اتوبان بابل به آمل آیش  کمانگر پشت رستوران ماهی ضلع شرقی آب بندان که 
حدود اربعه از شمال به زمین شالیزاری آقای شیرآقا اکبرنیا و از شرق زمین شالیزاری وراث 
مرحوم اکبر اکبریان از جنوب به زمین شالیزاری خانم زهرا اکبر نیا و از غرب به ره بین 
مزارع وسپس آبندان محدود می شود که هیات کارشناسان بهای آن را هر متر مربع مبلغ 
600/000ریال ارزیابی نموده است را از طریق مزایده حضوری در روزسه شنبه  مورخه 
97/12/21از ساعت 11:30الی 12:30همان روز در دفتر شعبه هشتم حقوقی  بابل فروش 
برسانند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد 
شد برنده مزایده باید 10 درصد ارزش مزایده را فی المجلس  به حساب سپرده دادگستری 
واریز و برای حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نماید در صورت انصراف مبلغ پرداخت شده 
اولیه در حق دولت ضبط خواهد شد طالبین و خریداران می توانند 5 روز قبل از انجام 

مزایده با هماهنگی دادگاه از مال مورد مزایده بازدید به عمل آورند
 مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی و حقوقی  شهرستان بابل

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

از  را  خود  عادی  قولنامه  به  رسیدگی  محمددرخواست  رادفرزند  مجیدنقدی  آقای 
معروف  در بخش 13کرمانشاه  واقع  اصلی جوانرود  از یک  پالک160 و 159فرعی 
بهخوگالنکه از آقای نادر مصطفایی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه97–71تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رای شماره 139760316007001222 مورخ 97/11/6حکم به 
صدور سند مالکیت یک باب خانهبه مساحت 126/80متر مربع به نام آقای مجیدنقدی 
رادصادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایاناحمدغفوری و سعید و طاهر 
امینیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدتدو ماه 
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت  محل تحویل دهد. 
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد 
تقاضا بنام آقای مجید نقدی رادصادرخواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول12/4/  1397 تاریخ انتشار دوم  19 / 12/  1397

 رئیس انجمن بالک چین ایران گفت: بانک مرکزی در پیش نویس سند رمز ارز در حوزه تبدیل 
ارز رمزنگار به ریال، محدودیت هایی دارد که این مساله به منظور پیشگیری از شوک بازار رمز 

ارز به ریال است. 
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سپهر محمدی، درباره اعالم نظر انجمن بالک چین ایران در 
خصوص پیش نویس سند رمز ارز بانک مرکزی اظهار داشت: انجمن بالک چین با برگزاری 
جلساتی، نظرات خود را به بانک مرکزی برای تهیه سند نهایی اعالم می کند و در همین راستا 
نیز جلسه ای نیز با حضور نویسندگان سند و کارشناسان برگزار و پیش نویس سند رمز ارز بانک 
مرکزی را بررسی کرده تا بخش خصوصی، انتقادات و پیشنهادات را به بانک مرکزی ارایه نماید.

رئیس انجمن بالک چین ایران با بیان اینکه انتشار این سند از سوی بانک مرکزی، نشانه گام های 
این بانک برای شناخت و به رسمیت شناختن صنعت ارزهای رمزنگار است، افزود: پیش نویس 
سند رمز ارز بانک مرکزی، نکته ای مثبت برای به رسمیت شناختن رمز ارزها است؛ اما هنوز 
بحث صدور توکن ها در پیش نویس سند، نامفهوم و غیرشفاف به شمار می رود؛ چرا که برخی از 
توکن ها ممنوع و مسئولیت انتشار و نظارت بر برخی دیگر از توکن ها، به سازمان بورس و اوراق 
بهادار نسبت داده شده که نیاز به بررسی بیشتر برای سیاست گذاری بهتر دارد.وی درباره تاکید 
بانک مرکزی در خصوص اعالم لیست رمز ارزهای مجاز برای معامله و نگرانی برخی از فعاالن 
صنعت رمز ارز ایران در خصوص عدم پذیرش بیت کوین و چند رمز ارز جهان روای دیگر، ادامه 

داد: معامالت رمز ارز به رمز ارز امکانپذیر است و مهم ترین نکته این مسئله به شمار می رود.

 رئیس دبیرخانه ستاد حمایت از مشاغل خانگی، با تاکید بر اهمیت »برندسازی و استانداردسازی 
محصوالت« گفت: تاکنون 9500 نفر از شاغالن این نوع مشاغل، به بازارهای فروش و بنگاههای 

باالدستی متصل شده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهناز امامدادی با تشریح اجرای الگوی نوین مشاغل خانگی از 
سال گذشته در 9 استان اظهار داشت: الگوی جدید مشاغل خانگی از سال گذشته در سه فاز در 
دستور کار قرار گرفت و اخیرا استان سیستان و بلوچستان نیز به این طرح پایلوت اضافه شد؛ این 
در حالی است که در فاز نخست اجرای این الگو، موضوع مطالعات، ارزیابی و شناسایی مزیت های 
مناطق تعریف شده بود که به تدوین دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی منتج شده است.

وی ادامه داد: در فاز نخست اجرای الگوی نوین مشاغل خانگی، از سال گذشته شناسایی 261 
مورد از مزیت های نسبی در 9 استان پایلوت، شناسایی و جلب مشارکت 149 بنگاه - تعاونی 
و خوشه های کسب و کار، تشکیل کارگروه های علمی و اجرایی، مطالعات تطبیقی با 9 کشور و 
طراحی و راه اندازی سامانه ثبت و رصد اطالعات در دستور کار قرار گرفت که جهاد دانشگاهی 
به عنوان نهاد توسعه ای، اجرا و پیاده سازی این فرآیند را بر عهده داشته است.وی با بیان اینکه 
بالغ بر 45 هزار نفر از سراسر کشور در الگوی نوین مشاغل خانگی ثبت نام کردند که برخی 
از متقاضیان خارج از 9 استان محل هدف اجرای طرح بودند و مورد تائید قرار نگرفتند، افزود: 
در مجموع در فاز دوم که عملیات ارزیابی اولیه متقاضیان انجام شد، بیش از 34 هزار و 500 

متقاضی راه اندازی کسب و کارهای مشاغل خانگی مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند. 

بانک مرکزی به دنبال کنترل شوک 
تبدیل رمز ارز به ریال

اتصال ۹۵۰۰ شغل خانگی 
به بازارهای فروش



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

کریستوفرمورلی

سخن حکیمانه

ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک
حق نگه دار که من می روم اهلل معک

تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس
ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک

امروز با حافظ

»کابوسی ها« وارد
 کتابفروشی ها شدند

»کابوسی ها«  وحشت  رمان 
ترجمه  با  پابلوکی  دن  نوشته 
نشر  توسط  مهدویان  مهرداد 
بازار  راهی  و  منتشر  پیدایش 

نشر شد.
به گزارش  مهر، رمان وحشت 
»کابوسی ها« نوشته دن پابلوکی 
مهرداد  ترجمه  با  به تازگی 
مهدویان توسط نشر پیدایش منتشر و راهی بازار نشر 
شده است.داستان این رمان درباره دو نوجوان به نام های 
ابیگیل و تیموتی است که در یک پروژه مدرسه ای با هم 
همکالس شده اند. تیموتی رازی در سینه دارد که باعث 
می شود شب ها کابوس ببیند. ابیگیل هم مشکلی شبیه 
به تیموتی دارد، با این تفاوت که کابوس ها در بیداری 

سراغش می آیند...
تیموتی  و  ابیگیل  مدرسه،  پروژه  همکاری  در  حاال 
ابیگیل است که باعث شده نفرینی  نمی دانند گذشته 
نفرین در خواب و  این  گریبان هر دوشان را بگیرد. 

بیداری راحت شان نمی گذارد. 
ترس و وحشت این دو از شروع ماجراست. اما آن ها 
باید در ادامه داستان، منبع این نفرین را پیدا و نابودش 
کنند تا دیگر کابوس نبینند. اما قیمتی که باید برای این 
کار بپردازند، مهم است...رمان »کابوسی ها« در 49 فصل 

نوشته شده است
این کتاب 404 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 

42 هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

کارگاه از »ایده تا فیلمنامه« در سینما آزادی 
برگزار می شود

همزمان با برگزاری دوازدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم 100؛ کارگاه »از ایده تا فیلمنامه« توسط هادی 
نویسان  فیلمنامه  و  کارگردانان  از  مقدم دوست 
جوان کشور در پردیس سینمایی آزادی- تهران 

برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی این رویداد سینمایی؛ 
کارگاه »از ایده تا فیلمنامه« روز پنجشنبه 9 اسفند 
ساعت 18/30 در سالن شهر قصه پردیس سینمایی 
آزادی برگزار و استفاده از این کارگاه برای عموم 

آزاد است. عالقمندان می توانند طی روزهای برگزاری جشنواره از 8 تا 10 اسفند عالوه بر استفاده 
از این کارگاه از سایر کارگاه ها و برنامه های جشنواره بهره مند شوند.شایان ذکر است دوازدهمین 
جشنواره بین المللی فیلم100 به همت حوزه هنری و به دبیری علی قربانی طی روزهای 8 تا 10 

اسفند در تهران برگزار می شود.

شروع بازی بازیگران جدید در »لحظه گرگ و میش« 
رونمایی از تیزر دوم

 به گزارش پیام زمان از مشاور رسانه ای پروژه، همزمان با پخش بیش از نیمی از 
قسمت های مجموعه تلویزیونی »لحظه گرگ و میش« کاری از همایون اسعدیان، تیزر 

تازه این سریال با مرور غم ها و شادی های زندگی منتشر شد.
همچنین با رسیدن روایِت داستان به سال های اخیر، بازی بازیگران جدید از جمله لیال 

بلوکات، محمدرضا مالکی و ... بزودی آغاز می شود.
عاشقانه »لحظه گرگ و میش« به نویسندگی مونا انوری زاده و همایون اسعدیان در 50 
قسمت آماده شده و هر شب ساعت20:45 به روی آنتن شبکه سه سیما می رود. پخش 

این سریال تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

خبر

 انگار بار دیگر سینماگرها به خاطر 
استعدادهای  از  بسیاری  که  آوردند 
جوان را باید از دل پالتوهای مرکز 
شهر تهران، کشف و به سینما معرفی 

کرد.
»عصبانی  فیلم  که  سالی  از  درست 
درمیشیان«  »رضا  ساخته  نیستم« 
نمایش  به  فجر  فیلم  جشنواره  در 
درآمد، نام »نوید محمدزاده« با بازی 
غافلگیرکننده اش به عنوان پدیده ای 
میان اهالی سینما بر سر زبانها افتاد. 
چهره های  از  انبوهی  سیل  میان 
تازه وارد و ناآشنا که هر کدام بدون 
و  تئاتری  پیشینه  و  تجربه  کمترین 
تحصیالت  و  سواد  کمترین  بدون 
آکادمیک و فقط به واسطه چهره و 
فیزیک، پول و پارتی، سالیانه به سینما 

تزریق می شوند.
از  که  نیمه جانی هم هست  جریان 
همان سال حضور نوید محمدزاده در 
جشنواره فجر تا امروز جدی تر گرفته 
شده است و آن هم اعتماد کردن و 
به  اصلی  و  مهم  نقش های  سپردن 
تئاتر است. درخشان ترین  بازیگران 
مثال آن هم همین امسال و انتخاب 
»هوتن شکیبا« در نقش عبدالحمید 

که  »شبی  سینمایی  فیلم  در  ریگی 
ماه کامل شد« به کارگردانی »نرگس 
که  جسورانه  انتخابی  است؛  آبیار« 
حاصل 16 سال تالش پسرکی ُکرد 
زبان در صحنه تئاتر را بر پرده سینما 
نشان داد و سیمرغ بلورین نقش اول 
مرد را به خانه اش آورد. بازی هوتن 
پر  و  بازی طراحی شده  شکیبا یک 
از جزئیات بود که حضور او را به 
عنوان یک چهره جوان و تازه نفس و 
پرتوان در سینما تثبیت کرد.همچنین 
به  پناهی ها«  آ  »پانته  امسال حضور 
عنوان بازیگر کهنه کار تئاتری با سه 

و  »جمشیدیه«  »درخونگاه«،  فیلم 
فیلم  در جشنواره  »ناگهان درخت« 
به  پناهی ها  بود.  توجه  جالب  فجر 
اما دیدنی اش در  خاطر بازی کوتاه 
فیلم درخونگاه کاندیدای نقش مکمل 
برانگیز  تحسین  حضور  البته  شد. 
»ستاره پسیانی« هم در نقش یک زن 
افغان در فیلم »سرخپوست« از جمله 
نقش آفرینی هایی بود که تسلط او بر 
نشان  را  میمیکش  و  لهجه  و  زبان 
می داد و متاسفانه از دید و قضاوت 
داوران دور ماند و در کمال تعجب 
نکرد.  مکمل  نقش  کاندیدای  را  او 

او امسال با سه فیلم »سرخپوست«، 
»تختی« و »جمشیدیه« در جشنواره 
حضور داشت البته در فیلم جمشیدیه 
بازی چندان قابل قبولی از خود ارائه 
نداد. اما باید در نظر داشت که هم 
پانته آ پناهی ها و هم هوتن شکیبا و 
هم ستاره پسیانی هر کدام سالهاست 
خرد  استخوان  تئاتر  صحنه  بر  که 
کرده اند و حتا پیش از بازی در سینما 
هم برای اهالی تئاتر نامهایی معتبر و 

آشنا با پیشینه ای درخشان بوده اند.
اما  امسال  غافلگیری های  از  یکی 
در  غنی زاده«  »همایون  حضور 

که  نامی  بود؛  فجر  فیلم  جشنواره 
سالهاست به واسطه نمایش هایش در 
تئاتر، او را می شناسیم. نمایش هایی با 
طراحی صحنه های عجیب و غریب 
که همیشه مخالفان و موافقان خودش 
را داشته است. اما فیلم »مسخره باز« 
به کارگردانی او یک فیلم اکسپریمنتال 
بود که فرم تازه ای را به سینمای ایران 
معرفی کرد. فضای فانتزی و سورئال 
و  بود  تئاترهایش  وامدار  او،  فیلم 
ادای دینی به همه آن خاطراتی که با 
جادوی سینما برایش رقم خورده بود. 
»مسخره باز« برای غنی زاده دو سیمرغ 
به همراه داشت. یکی سیمرغ بلورین 
سیمرغ  دیگری  و  نو  نگاه  بخش 
بلورین هنر و تجربه. رفتار او در شب 
اختتامیه هم از حواشی جشنواره فیلم 
فجر سی و هفتم بود. او از دریافت 
سیمرغ اول سر باز زد و روی سن 
نیامد و وقتی سیمرغ دوم را گرفت 
و به روی سن آمد اعالم کرد سیمرغ 
اول را دوست نداشتم اما از این یکی 
خوشم آمد و می خواهمش! این هم 
مدتها  تا  که  بود  رفتارهایی  آن  از 
محافل  در  مزاح  باب  من  می توان 

سینمایی از آن یاد کرد.

کاریکاتور

انفجار قیمتها

سینما به تواِن تئاتر
*نیکان راست قلم

آگهی مزايده
                               جگرکی میدان الغدیر و سوییت و کانکس پارک جنگلی          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

احمد توکلی شهردار رويان

آگهی تجديد مزايده عمومی
                                                         بازار هفتگی          

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

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

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

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

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

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

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

احمد توکلی شهردار رويان

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

دریافت اسناد مزایده به شهرداری رویان مراجعه نمایند
 1-موضوع مزایده

 ساخت و نصب و بهره برداری از 3عدد تابلوی اسکرولینگ در ابعاد3,5*2,5 متر و 3 عدد تابلوی اسکرولینگ در ابعاد1,2*1,8 متر 
2-مدت بهره برداری 

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

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

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

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

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

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

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

آگهی مزايده تابلوهای تبلیغاتی
 شهرداری رویان در نظر دارد بهره برداری تبلیغاتی بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح بند 1 از طریق مزایده 

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

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

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

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

 مبلغ تضمین شرکت در مزایده برای دو عدد تابلوی منصوب بر روی پل عابر پیاده و 8 عدد تابلوی تبلیغاتی موجود در سطح شهر جمعا 
به مبلغ 182/000/000 ریال می باشد 

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

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

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

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

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

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

 نوبت دوم نوبت دوم

 نوبت دوم
 نوبت دوم

تئاتر  سی وهفتم  جشنواره  از  روز  دهمین 
از  نمایش هایی  اجرای  با  حالی  در  فجر 
همراه  فرانسه  و  آلمان  فنالند،  گرجستان، 
شد که مشکالت و حواشی اجراهای خارجی 

همچنان برقرار بود.
در  ماه  اسفند  اول  ؛  زمان  پیام  گزارش  به 
دهمین روز از برگزاری جشنواره تئاتر فجر 
شاهد اجراهای مختلفی در تماشاخانه های 
شهر تهران بودیم.تاالر وحدت که به دلیل 
در  تنها  فجر  موسیقی  جشنواره  برگزاری 
نمایش »خانه  اول جشنواره میزبان  2 روز 
برناردا آلبا« بود، دوباره با نمایش »رستم و 
سهراب« به کارگردانی میرکمال میرنصیری 
به جدول بازگشت.این اثر نمایشی با بازی 30 
نفر از معلوالن و مددجویان ساکن آسایشگاه 
کهریزک حاصل 18 سال »نمایش درمانی« 
معلوالن  از  تعدادی  با  تمرین  سال   9 و 
جسمی آسایشگاه خیریه کهریزک است. این 
با هدف درمان روحی و روانی  اثر نمایشی 
مددجویان طی سه روز در آبان ماه به صحنه 
رفته بود و شب گذشته در در اجرای جشنواره 
خود میزبان سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی بود که وی در توییتی که بعد 
از دیدن نمایش در فضای مجازی منتشر کرد 
به عوامل و دست اندرکاران این اثر نمایشی 
تئاتر شهر  مجموعه  گفت.در  مریزاد  دست 

نیز نمایش  »زندگی احمقانه« به کارگردانی 
دیوید دیواشویلی از کشور گرجستان ساعت 
17 در تاالر اصلی به صحنه رفت اما متاسفانه 
با وجود جذابیت های بصری و طراحی صحنه 
متفاوت نمایش، این اجرا نتوانست رضایت 
»زندگی  کند.   به خود جلب  را  مخاطبان 
احمقانه« از طراحی صحنه ای جذاب، چشم 
نواز و کاربردی بهره می برد و بخشی از دکور 
با استفاده از تجهیزات ماشینری، به صورت 
معلق طراحی شده بود اما مشکالتی که در 
باالنویس  ناهماهنگ  نمایش  و  اثر  ترجمه 
ارتباط  قطع  باعث  داشت،  وجود  اجرا  با 
مشکالت  می شد.این  نمایش  با  مخاطبان 
در طول این چند روز در مورد اکثر آثاری 
که از باالنویس استفاده می کردند، به چشم 
می خورد اما در مورد این نمایش مشکالت به 
اندازه ای بود که موجب شد دست اندرکاران 
نمایش برای اصالح این مشکل در میانه های 
هم  باز  متاسفانه  اما  بدهند  آنتراکت  اجرا 
از  از آنتراکت بیش  مساله حل نشد و بعد 
اصلی  سالن  به  دیگر  تماشاگران  از  نیمی 
از  اندکی  تعداد  برای  نمایش  و  بازنگشتند 

مخاطبان اجرا شد!
نکته مورد توجه دیگر در این نمایش صدای 
بسیار پایین بازیگران بود که باعث می شد 
هم   5 و   4 ردیف های  به  حتی  صدایشان 

نرسد.  این نمایش برعکس دیگر آثار بخش 
بین الملل که در این چند روز بدون دکور و 
طراحی صحنه و با تکیه بر بازی بازیگران 
برخوردار  سنگین  دکوری  از  شدند،  اجرا 
بود و از طرف جشنواره هزینه زیادی برای 
متاسفانه  اما  بود  شده  ایران  در  حضورش 
نمایش  بود.  انتظار  از  دور  اجرا  این  نتیجه 
توماس  کارگردانی  به  استخوان ها«  »فقط 
تاالر چهارسو  از کشور فنالند در  مونگتون 
در 2 نوبت 18:30 و 20:30 دومین روز از 
استقبال مخاطبان پشت  با  را  اجرای خود 
»دیالوگ  نمایش  همچنین  گذاشت.  سر 
در سرزمین عجایب« به کارگردانی علیرضا 
کوشک جاللی در 2 نوبت 17 و 19 در تاالر 
با  سایه به صحنه رفت که در هر 2 نوبت 
در  معمول  حد  از  بیشتر  بسیار  ظرفیتی 
تاالر سایه اجرا شد تا جایی که تعدادی از 
مخاطبان به صورت ایستاده این نمایش را 
دیدند و تماشاگران تا سه ردیف جلو صحنه 
اثری  بودند.این نمایش  روی زمین نشسته 
تک پرسوناژ و روایتگر زندگی سخت و تلخ 
به  پدرش  که  است  فلسطینی  یک کودک 
جریان  در  زحمتکش  کشاورز  یک  عنوان 
توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی زمین و 
خانه خود را از دست می دهد اما این کودک 
در آینده تبدیل به پزشک متخصصی قابل در 

حوزه زنان می شود و اولین پزشک فلسطینی 
کار  اسراییلی  بیمارستان  یک  در  که  است 
با وجود از دست دادن همسر و  می کند و 
همچنان  و  است  بیگانه  تنفر  با  فرزندانش 
آماده گفتگو.  یکی از ویژگی های این نمایش 
دوبله همزمان دیالوگ های بازیگر آلمانی کار 
به جای نمایش باالنویس بود که با صدای 
نمایش  کارگردان  کوشک جاللی  علیرضا 
مواقع  بسیاری  در  البته  و  بود  شده  ضبط 
جلوتر از دیالوگ های بازیگر پخش می شد. 
این اقدام اگرچه مشکالت ترجمه و پخش 
تماشاگران  تمرکز  اما  نداشت  را  باالنویس 
محترم«  خانواده  می ریخت.»یک  هم  به  را 
دیگر  یکی  عزیزنژاد  عادل  کارگردانی  به 
مسابقه  بخش  در  که  بود  نمایش هایی  از 
ساعات  در  و  داشت  حضور  دو«  »ایران 
17:30 و 20:30 در تاالر قشقایی به صحنه 
رفت. این اثر نمایشی با وجود پرداختن به 
به  اجاره ای«  »رحم  چالش برانگیز  موضوع 
دلیل شخصیت پردازی و بازی های ضعیف، 
صحنه  طراحی  ایستا،  و  تکراری  میزانسن 
مبتدی و غیرخالقانه و نداشتن گره گشایی 
مناسب نتوانست نظر مخاطبان را به خود 
نمایش  موضوع  که  حالی  در  کند  جلب 
جذاب  اجتماعی  درام  یک  به  می توانست 

بدل شود.

حاشیه های »تئاترفجر« 1۰روزه شد


