
اصالحیه
 97/12/15 درمورخ  منتشره  آگهی  پیرو 
قیرگرم  وتخلیه  ،حمل  خرید  درخصوص 
 17000 تقریبی  بصورت   60-70 خالص 
به اطالع  تولید آسفالت کارخانه شهرداری کرج  تن جهت 
می رساند پروژه مذکوربه بارگیری،حمل وتخلیه قیرگرم از 
پاالیشگاه های تهران، اراک واصفهان بصورت تقریبی 17000 
اصالح  کرج  شهرداری  کارخانه  آسفالت  تولید  جهت  تن 
کاالی  دربورس  قیر  کننده  عرضه  های  پاالیشگاه  وارائه 
 ایرانی یا شرکتهای حقوقی توانمند درتامین قیرازشرکتها یا 

پاالیشگاه های عرضه کننده قیر دربورس حذف گردید.
اداره امور قراردادها وپیمانها – شهرداری کرج

مقام معظم رهبری فرمودند:مرزبندی با دشمن بسیار الزم است 
اما افراد در داخل به بهانه اختالف نظر دشمنی نکنند.

به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
روز پنج شنبه در دیدار نمایندگان منتخب ملت در مجلس 
خبرگان رهبری، با تأکید بر ضرورت ایجاد یک گفتمان و فهم 
عمیق عمومی درباره »نوع و چگونگی مواجهه کشور و افراد 
مؤثر با چالشها و حوادث« به تبیین یازده دوگانه مطرح در این 
زمینه پرداختند و خاطرنشان کردند: در مقابل تهاجم حداکثری 
دشمنان باید به بسیج حداکثری امکانات و توانایی ها و نیروهای 
خود اقدام کنیم تا در پرتو باور عمیق مردم و مسئوالن به ذکر 
الهی و توکل به خدا، پروردگار وعده های صادق خود را درباره 
ملت بزرگ ایران محقق سازد.رهبر معظم انقالب اسالمی در 
ابتدای سخنان خود با ابراز تأسف از فقدان دو عالِم فقیه، حضرات 
آیات هاشمی شاهرودی و مؤمن، آنان را استوانه های واقعی برای 
کشور و حوزه های علمیه خواندند و تأکید کردند: هر دوی این 
بزرگواران همواره بدون هیچ چشم داشتی در خدمت اهداف 
انقالب بودند.رهبر معظم انقالب اسالمی محور اصلی سخنان 
و همچنین  و حوادث  با چالش ها  مواجهه  نحوه  یعنی  خود 
اتفاقات مثبت را در قالب یازده دوگانه بیان کردند و گفتند: 
گاهی اوقات برخورد ما در مواجهه با حوادث و رویدادها »فعال« 
و چاره جویانه است و برخی مواقع نیز برخورد ما »انفعالی« 
و مبتنی بر گالیه صرف و بی تحرکی است.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای »مواجهه ابتکاری« و »مواجهه عکس العملی« را 
یکی دیگر از دوگانه ها برشمردند و افزودند: در مواجهه عکس 
العملی، حرکت ما تابعی از حرکت دشمن است اما در مواجهه 
ناحیه ای که  از  و  به دست می گیریم  را  ابتکار عمل  ابتکاری، 
دشمن تصور نمی کند، به او ضربه می زنیم.ایشان با اشاره به 
»مواجهه مأیوسانه« و »مواجهه امیدوارانه« به عنوان یکی دیگر 
از دو گانه های مطرح در مقابل حوادث و چالش ها گفتند: یک 
دوگانه دیگر »مواجهه از روی ترس« و »مواجهه با دلیری و 
شجاعت« است.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
یکی دیگر از دوگانه ها، مواجهه با »حزم و تدبیر« و »مواجهه 
از روی سهل اندیشی و سهل انگاری« است، گفتند: به عنوان 
مثال در موضوع فضای مجازی می توان دو نوع برخورد داشت؛ 
یک برخورد همراه با تدبیر و دقت و برخورد دیگر همراه با سهل 
اندیشی و ندیدن پیچیدگی های موضوع و سهل انگاری و بی 
تفاوتی نسبت به آن.کسانی که درباره حضور جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه مطالب و سخنان نادرست و نابجایی را مطرح 
می کنند، در واقع در حال کمک به نقشه دشمن هستند ایشان 
»نگاه جامع به تهدیدها و فرصتها« و »نگاه یکجانبه ی صرف به 
تهدیدها و یا فرصت ها« را، دوگانه دیگری دانستند و خاطرنشان 

با  مقابله  نحوه  موضوع  دوگانه،  این  برای  نمونه  یک  کردند: 
دشمنی امریکا است که می توان تهدیدها و فرصت ها را با هم 
دید و یا اینکه فقط تهدیدها و یا فقط فرصت ها را دید که هریک 
از این دو نوع برخورد، قطعاً پیامدها و آثاری دارد.رهبر معظم 
انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه »شناخت واقعیت میدان« و 
یا »نشناختن واقعیات« یکی از دوگانه های اساسی در مواجهه 
با چالش ها و حوادث است، افزودند: در مسائل داخلی، دشمن و 
دنباله های او تالش زیادی می کنند تا جایگاه خودی را ضعیف و 
جایگاه دشمن را قوی نشان دهند و در نهایت اینگونه القا کنند 
که کشور با مشکالت الینحل فراوانی مواجه شده و امکان هیچ 
اقدامی نیز وجود ندارد.حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: یک 
نمونه دیگر، مسائل منطقه است؛ اگر ما از موقعیت و جایگاه خود 
را در منطقه و از این واقعیت که دشمن در منطقه از ما حساب 
می برد، مطلع نباشیم، یک جور عمل خواهیم کرد اما اگر نسبت 
به این واقعیات آگاهی داشته باشیم، جور دیگری عمل خواهد 
شد.ایشان در همین خصوص تأکید کردند: کسانی که درباره 
حضور جمهوری اسالمی ایران در منطقه مطالب و سخنان 
نادرست و نابجایی را مطرح می کنند، در واقع در حال کمک 
به نقشه دشمن هستند.رهبر انقالب اسالمی در بیان یکی دیگر 
از دوگانه ها به »مواجهه مبتنی بر مدیریت و کنترل احساسات« 
و »مواجهه با رهاشدگی احساسات« اشاره و خاطرنشان کردند: 
یکی از مواردی که ممکن است کشور دچار آسیب شود، موضوع 
عدم کنترل احساسات عمومی است. من بارها تأکید کرده ام که 
به جوانان اعتقاد و اعتماد دارم اما این به معنای کنترل نشدن 
احساسات جوانان در جامعه، نیست. ایشان همچنین در تذکری 
درباره معنای حقیقی جوانگرایی افزودند: برخی گفته اند تأکید 
اینجانب بر »جوانگرایی« به معنای »پیرزدایی« است اما این 
برداشت غلط است و باید درباره معنای جوانگرایی فکر و تعمق 
کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، »رعایت ضوابط و حدود شرعی 
و رعایت نکردن این موارد« در مواجهه با حوادث و چالش ها را از 
دیگر دوگانه ها برشمردند و گفتند: یک نوع دیگر مواجهه، دوگانه 
»بهره گیری از تجربه ها« در مقابل »دوبار از یک سوراخ گزیده 
شدن« است.ایشان در همین زمینه به موضوع نحوه مواجهه با 
امریکا و اروپا اشاره کردند و افزودند: تجربیات ما از نحوه عملکرد 
امریکایی ها و اروپایی ها بسیار زیاد است اما تجربه اخیر مربوط 
به برجام و تعهداتی که امریکایی ها باید انجام می دادند اما زیر 
آن زدند، در برابر دیدگان ما است و باید در برخورد با امریکا 
و جبهه مقابل، از این تجربیات استفاده شود.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در بیان آخرین دوگانه گفتند: یک دوگانه این است که 
در مواجهه با حوادث، به یکدیگر حمله کنیم و هرکس دیگری 
را مقصر جلوه دهد و یا اینکه از درگیری داخلی پرهیز کنیم و به 

تعبیر امام )ره( هرچه فریاد داریم بر سر امریکا بکشیم.

رهبرمعظم انقالب: افراد در داخل دشمنی نکنند

مرزبندی با دشمن بسیار الزم است

به  واکنش  در  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
گزارش ساالنه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا گفت: 
دولت آمریکا بزرگترین ناقض گسترده حقوق بشر ملت 
یکجانبه  قانونی  تحریم های غیر  با تحمیل  و  بوده  ایران 
ایرانی  اتباع  حقوق  نقض  در  اقدامی  هیچ  از  فرامرزی، 

کوتاهی نکرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی در واکنش 
به گزارش ساالنه وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص 
وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها، گفت: آمریکا در 
حالی با انتشار گزارش ساالنه حقوق بشری، انگشت اتهام 
را به سوی وضعیت حقوق بشر سایر کشورها نشانه می 
در  بشر  حقوق  نقض  از  سنگینی  پرونده  خود  که  رود 
از سوی   و همواره  دارد  از سرزمینهایش  و خارج  داخل 
بسیاری از دولتها، افکار عمومی و سمن های بین المللی و 
فعاالن و شخصیتهای حقوق بشری، سازمان ملل متحد و 
گزارشگران ویژه این سازمان، و حتی در درون آمریکا، به 
شدت مورد انتقاد قرار می گیرد.قاسمی افزود: موارد مورد 
اشاره در این گزارش در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در 
کشورمان نیز تحلیل ها و برداشت های سیاسی، مغرضانه 
و نادرست از برخی رویدادهای حقوق بشری در ایران است 
که آمریکا با کارنامه ای سیاه و غیرقابل دفاع در حقوق 
بشر، قطعا صالحیت پرداختن به آنها را ندارد.سخنگوی 
وزارت خارجه تاکید کرد: دولت آمریکا علی رغم توسل 
مغایر  رفتارهایی  و  اتخاذ سیاستها  و  گرایی  یکجانبه  به 
با استاندارهای ببن المللی حقوق بشری و بی توجهی به 

احکام محاکم بین المللی و نظر نمایندگان و گزارشگران 
همچنان  متحد،  ملل  سازمان  بشر  حقوق  المللی  بین 
سیاست  فریبکاری  و  نیرنگ  و  زورگویی  قلدرمابی،  با 
استفاده ابزاری از حقوق بشر برای تعقیب اهداف کامال 
سیاسی و  اعمال فشار و تضعیف ثبات، امنیت و توسعه 
پایان  در  کند.قاسمی  می  دنبال  را  مستقل  کشورهای 
آمریکا  از سوی  یکجانبه  تحریم های  اعمال  به  اشاره  با 
بزرگترین  آمریکا  دولت  داشت:  اظهار  ایران  ملت  علیه 
ناقض گسترده حقوق بشر ملت ایران بوده است. آمریکا 
از  فرامرزی،  یکجانبه  قانونی  غیر  تحریمهای  تحمیل  با 
هیچ اقدامی در نقض حقوق اتباع ایرانی کوتاهی نکرده و 
برخالف حقوق بین الملل و بویژه اسناد بین المللی حقوق 
بشری، و با بی توجهی به احکام دیوان بین المللی و نظر 
نمایندگان و گزارشگران مستقل بین المللی، بر سیاست 
بشر  فاحش حقوق  و  نقض گسترده  و  تحریمها  تشدید 
ملت ایران به صورت کینه توزانه ای اصرار دارد. حمایت 
بی حد و حصر از رژیم صهیونیستی در نقض بدیهی ترین 
حقوق مردم فلسطین، بازداشت خودسرانه و در شرایط 
کامال نامطلوب خبرنگاران،  فروش و سرازیر کردن انواع 
تسلیحات پیشرفته به برخی متحدان خود در خاورمیانه و 
حمایت از آنها برای بی ثبات سازی منطقه و همسایگان 
خود و حمایت از ادامه تجاوز به یمن و تشدید فاجعه بار 
بحران انسانی در این کشور و ... از دیگر رفتارهای ناقض 
حقوق بشر آمریکا است که دیر یا زود باید در برابر مردم 

جهان پاسخگوی جنایات خود باشد.

قاسمی در واکنش به گزارش ساالنه حقوق بشر آمریکا؛

دولت آمریکا بزرگترین ناقض گسترده 
حقوق بشر ملت ایران است

آغاز طرح نوروزی پلیس
 در جاده ها ازامروز

 
معاون عملیات پلیس راهور ناجا اعالم کرد: طرح پلیس راهور از ۲۵ اسفند ماه 
در سراسر کشور آغاز می شود و تا روز یکشنبه ۱۸فروردین ۹۸ ادامه خواهد 

داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سرهنگ حسن خسروجردی در این باره اظهار 
کرد:  تعطیالت نوروزی از پرترافیک ترین روزهای سال است و از همین جهت 
پلیس راهور اهمیت ویژه ای برای این روزها قائل است. بنابراین پلیس راهور با 
بررسی مشکالت ترافیکی تعطیالت نوروز گذشته سعی کرده است تا خدمات 
مهار  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  بگیرد.وی  نوروز ۹۸ درنظر  برای  را  بهتری 
تصادفات و کاهش تلفات جاده ای یکی از اهداف اصلی طرح نوروزی ۹۸ است، 
گفت: طرح پلیس راهور از روز ۲۵اسفند ماه در سراسر کشور آغاز می شود و تا 
یکشنبه، ۱۸فروردین ۹۸ ادامه خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه شعار نوروزی 
پلیس راهور پرهیز از خطر، آرامش در سفر است، گفت: شعار ناجا نیز نشاط 
بهاری، نظم و قانون مداری است که رعایت این مسائل باعث می شود در بعد 
انتظامی و ترافیکی شاهد امنیت نوروزی باشیم.معاون عملیات پلیس راهور ناجا 
با بیان اینکه هر ساله با افزایش میزان تولید خودرو داخل شهرها و جاده ها، 
حجم ترددها نیز افزایش پیدا می کند، گفت: پیش بینی می کنیم تا در نوروز 
۹۸ نیز شاهد افزایش ۸ تا ۱۰ درصدی تردد در سطح محورهای مواصالتی 
نسبت به سال گذشته باشیم. یکی از موارد مورد توجه در نوروز نیز محدودیت 
و ممنوعیت ترافیکی است، با توجه به اینکه ترافیک در این ایام بیشتر می شود، 
نیاز است تردد وسایل نقلیه تسهیل گردد بنابراین به صورت به خصوص در 
مورد محورهای استان تهران به سمت شمال کشور محدودیت هایی را برنامه 
ریزی کرده ایم.وی با بیان اینکه در حاضر هیچ یک از محورهای مواصالتی 
مسدود نیستند، گفت: همکاران من در پلیس راهور در بیش از ۱۰۰ گردنه برف 
گیر و کوهستانی به صورت شبانه روزی مستقر هستند.معاون عملیات پلیس 
راهور ناجا با اشاره به نقاط حادثه خیز راه های کشور ادامه داد: در حال حاضر 
در سطح کشور ۳۴۰۰ نقطه حادثه خیز وجود دارد که ۱۵۸۵ نقطه، بحرانی 
هستند، بنابراین قبل از اسفند ماه با همکاری سازمان راهداری بازدید میدانی را 
اجرا و به روز رسانی کرده ایم و در جهت آشکار سازی نقاط حادثه خیر قدم های 
کارآمدی برداشته شده است.وی با اشاره به اجرای طرح بازدید از ترمینال ها، 
اتوبوس ها و ایمنی یابی و وضعیت ظاهری اتوبوس های بین شهری گفت: سعی 

کردیم اتوبوس های فعال در محورهای مواصالتی نوروزی بازدید شوند.

اعالم اخبار خوش صادرات بنزین
 از طریق بورس، به زودی

فراموشی زنان سرپرست خانوار
 در سایه مشکالت اقتصادی

آغاز توزیع تدریجی 
میوه تنظیم بازاری در کشور

به گزارش زمان ،مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعالم کرد: خوشبختانه 
ذخایر بنزین کشور بسیار مناسب است و امیدوارم اخبار خوش صادرات بنزین در سال ۹۸ از 

طریق بورس به زودی اعالم شود.

به گزارش زمان ، نا مش مرضیه است،طبق گفته خودش 52 سال دارد ولی چهره خسته و 
تکیده اشسنش را بیشتر نشان می دهد.او به تنهایی چرخ زندگی را می چرخاند،چه زمانیکه 

همسرش در قید حیات بوده و با وانت قدیمی اش کار می کرده...

به گزارش زمان ،توزیع تدریجی میوه های تنظیم بازاری شب عید از دیروز در کشور آغاز شد با 
آغاز بارگیری که از دیروز آغاز شده است ۸۰ تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری با قیمت مصوب 

بتدریج تا یک ماه در مراکز میوه و تره بار کشور توزیع می شوند 652

روزانهم صبح اریان
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رهبرمعظم انقالب: افراد در داخل دشمنی نکنند

مرزبندی با دشمن 
بسیار الزم است
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»آگهي مزایده عمومي مرحله اول -  نوبت دوم 
شهرداری اندیشه در نظر دارد با استناد به نامه شماره 5/1571/ص مورخ ۹7/12/13 موضوع بند 1۰ مصوبه شماره ۸۸ مورخ ۹7/11/2۹ 
شورای اسالمی شهر اندیشه، واگذاری موضوع ذیل را از طریق مزایده کتبی )عمومی( به اشخاص حقیقی فاقد سوء پیشینه واگذار نماید. 

1- موضوع مزایده: واگذاری امتیاز بهره برداری از 4 باب کانکس میوه و تره بار و 1۰۰ مترمربع زمین جهت نانوایی واقع در فاز 5 بازار روز 
امیرکبیر به شرح ذیل 

2- مدت اجاره 12 ماهه   3- سپرده شرکت در مزایده مبلغ 15/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که باید به صورت موارد مندرج در بند 2 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها به 
شرح ذیل ارائه گردد:  الف- رسید بانکی واریز وجه فوق به حساب جاری سیبا به شماره ۰1۰6212۹۸۸۰۰1 نزد بانک ملی شعبه فاز سه اندیشه ب- ضمانت نامه بانکی به 
نفع شهرداری اندیشه  ج- اسناد خزانه  4- مهلت و محل فروش اسناد مزایده : مهلت خرید اسناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی لغایت روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰1/27 به 
نشانی: شهریار، شهر اندیشه، فاز 3، بلوار آزادی، تقاطع خیابان شهرداری شرقی، ساختمان  مرکزی شهرداری اندیشه، واحد امور قراردادها می باشد.  5- مهلت و محل 
ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰1/2۸ دبیرخانه شهرداری اندیشه  6- زمان و محل بازگشایی پیشنهادات واصله : روز شنبه مورخ ۹۸/۰1/31 
ساعت 3۰: 14 سالن جلسات شهرداری اندیشه  7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای واصله مختار است.  ۸- برندگان نفر اول، دوم و سوم مزایده هر گاه 
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.  ۹- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده 

بهروز کاویانی - شهردار شهر اندیشه درج گردیده است.

تصمیم واحد ثبتی
 در خصوص افراز مقدار 1146/95 مترمربع واقع در پالک 147 فرعی از یک 

اصلی جوانرود بخش 13 کرمانشاه
با عنایت به اینکه دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی وزارت اطالعات با ارایه 
اسناد انتقال به شماره های 115571-97/7/25 و 93182-92/10/7 دفتر اسناد رسمی  
24 جوانرود تقاضای افراز مقدار 1146/95 مترمربع  را نموده و در اجرای ماده 3 
آیین نامه قانون افراز به موجب آگهی دعوت شماره 3924-1397/10/10 از مالکین 
مشاعی پالک مزبور جهت افراز دعوت به عمل آمد و پس از معاینه محل به موجب 
صورت مجلس مذکوربه شماره 707/2578-97/12/18 و تهیه نقشه افرازی توسط 
نقشه بردار و به موجب نامه شماره 12/14412-97/12/15 شهرداری جوانرود ضمن 
ممهور نمودن نقشه با افراز موافقت نموده است.لذا با عنایت به مراتب فوق بشرح 

ذیل اتخاذ تصمیم  میگردد.
رای واحد ثبتی

نظر به اینکه متقاضی)وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران(به موجب اسناد انتقال 
دفتر 24 جوانرود  تنظیمی  به شماره های 115571-97/7/25 و 92/10/7-93182 
دارای مقدار بیش از 1146/95 متر مربع میباشد و شهرداری جوانرود نیز ضمن ممهور 
نمودن نقشه افرازی با افراز مقدار 1146/95 موافقت نموده است و مواد و آیین نامه 
قانون افراز رعایت گردیده است.با اختیار حاصله از ماده 5 آیین نامه قانون افراز و 
فروش امالک مشاعی رای به افراز قطعه افرازی طبق نقشه افرازی صادر میگردد.
بدیهی است رای به مدت ده روز از تاریخ ابالغ طبق ماده 2 قانون افراز و ماده 6 آیین 

نامه قانون افراز قابل اعتراض در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود-عزیزی

مفقودی
شهربانی  شماره  به   1600i پیکان  سواری  خودرو  مالک  مجیدی  امیر  اینجانب 
موتور  شماره  NAAA36AA7AG201603و  بدنه  شماره  و   29 ایران  57ل883 
11488101593به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی 
خودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
آگهی مفقودیکرمانشاه

برگ سبز خودرو سواری سمند مدل 85 به شماره موتور 12485086906 و شماره 
شاسی 15510310 و شماره پالک ایران 72-482ج43 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

بهشهر

آگهی مفقودی 
برگ سبزخودرو سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس آی رنگ سورمه ای – 
  1412284693398 Sمتالیک مدل 1384 به شماره موتور 01339979 به شماره شاسی
ملی  کد  جواد  فرزند  ناصری  سعید  بنام   18 ج   136 ایران   31 پالک  شماره  به 

4073040286 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 
لرستان – خرم آباد 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پراید هاچ بک مدل 78 با شماره پالک 942ل17 ایران 82 و 
شماره موتور 00101318و شماره شاسی s14422781489بنام فاطمه آقاجانی امیری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز وانت پیکان 1600به رنگ سفید شیری روغنی مدل 1389به شماره 
NAAA46AAXBG144912وشماره  شاسی  ایران13-575ب79وشماره  پالک 
بشناسنامه  اهلل  ولی  فرزند  تدین  حسنی  محمد  نام  موتور11489053572به 

55583صادره از تهران مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

مفقودی
n20b20aa7190534و  موتور  شماره  2013با  مدل  و  ام  ب  سواری  سبز  برگ   
شماره شاسی WBAXG3103DD245431Dبا شماره پالک 256ص53ایران 62 

بنام سعید خدادادیان میری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مغقودی
 کارت هوشمندکشنده تریلی با شماره پالک  458ع46ایران73با شماره کارت هوشمند 

بابل   2020843مدل1383 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی سواری هاچ بک چری مدل 97 با شماره موتور mvm484ftaj032286و 
شماره شاسی natgbatl6j1027548و شماره پالک 373م92ایران 82 بنام مرتضی 

مسلم زاده گتابی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برسبز و سند کمپانی ماشین سواری سایپا 131 مدل 94 با شماره شهربانی 175م96 
 NAS431100F5821049 موتور 5340053و شماره شاسی با شماره  ایران 82  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز وانت زامیاد مدل 90با شماره پالک 452س36ایران 82با شماره موتور 
صمدائی  هوشیار  NAZDL104TKA031759بنام  شاسی  شماره  80022952و 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

ابالغ وقت 
دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای مجید عباس پور فرزند علی اکبر  دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت 1- معصومه قبادی 2- هومن لکستانی  در این شعبه 
تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه10/1241/97 ثبت و برای 
مورخه 98/2/8ساعت 10:30 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول 
الکان  بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد 
که در وقت رسیدگی در شعبه دهم  حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دهم  مراجعه نمایند در غیر اینصورت مفاد 

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

برگه اجراییه2/619/97
 مشخصات محکوم له رضا پا کار به نشانی جویبار روستای آیت محله مشخصات 
محکوم علیه سید ایمان حسینی به نشانی مجهول المکان  به موجب رای شماره 879 
تاریخ 97/9/5شعبه  دوم شورای حل اختالف شهرستان و رای شورا تاریخ شعبه حل 
اختالف قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است که پرداخت مبلغ 150 میلیون 
ریال اصل خواسته و مبلغ 1/960/000ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر می نماید نیم عشر دولتی
به استناد ماده 19 آیین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد اجتماعی 
فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد 
رای بدیعی در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا 

داگستری محل تحویل خواهد شدم. 
 مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

ابالغ وقت
 دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای مجید عباس پور فرزند علی اکبر  دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت مهدی طیبی سودکالیی فرزند مراد علی   در این شعبه 
تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه10/1240/97 ثبت و برای 
مورخه 98/2/8ساعت 10:15 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول 
الکان  بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد 
که در وقت رسیدگی در شعبه دهم  حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه دهم  مراجعه نمایند در غیر اینصورت مفاد 

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

متن آگهی
بدین وسیله آگهی وقت رسیدگی به تاریخ 98/2/2 ساعت 11صبح به کالسه پرونده 
970559  شورای حل اختالف شعبه 2 شهرستان سامان خواهان سیدخداداد عرب  
فرزند سیدعبدالباقی بطرفیت داوودعباسیان نژاد به آدرس مجهول المکان به خواسته 
مطالبه وجه به مبلغ 60/000/000 با نضمائم هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادییه 
بودن  المکان  مجهول  به  وباعنایت  گردیده  ثبت  شورا  دراین  حکم  اجرای  لغایت 
دریکی  نوبت  یک  جهت  مراتب  فرزندحسینقلی  نژاد  داوودعباسیان  اقای  خوانده 

ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شود تا به همراه یک نسخه به این شورا ارسال گردد. 
اعظم فرجی چمزینی ـ مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف شماره 2 سامان  
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واکنش ظریف به کشتار مسلمانان در زالندنو

وزیر امور خارجه گفت: دورویی غربی ها در دفاع از سیاه نمایی علیه 
مسلمانان به بهانه آزادی بیان باید پایان یابد.

بــه گــزارش زمان به نقل ازمهــر، محمدجواد ظریــف در صفحه 
شخصی خود در توئیتر در واکنش به حادثه تروریستی در نیوزلند 
نوشــت: »مصونیت ها در راستای تشویق به عدم تحمل مخالف در 
دموکراسی های غربی، منجر به این می شود: قلدرهای اسرائیلی وارد 
مسجدی در فلسطین می شــوند و به مسلمانان توهین می کنند. 
تروریست ها در نیوزیلند، کشتار ۴۹ مسلمان را پخش زنده می کنند. 
دورویی غربی ها در دفاع از سیاه نمایی علیه مسلمانان به بهانه آزادی 

بیان باید پایان یابد.«
شهادت 49 نمازگزار در حمله به دو مسجد در نیوزیلند

در حمالت به مساجد در کرایست چرچ ۴۱ نفر در یک مسجد، هفت 
نفر در مسجدی دیگر و یک نفر در بیمارستان به علت شدت جراحات 
شهید شدند. پلیس در شهر کرایست چرچ اقدام به بازرسی گسترده 
شــهر و اعمال مقررات منع عبور و مرور کرده اســت.بر اساس این 
گزارش، تاکنون چهار نفر در ارتباط با این حمالت دستگیر شده اند.

در بازرسی های به عمل آمده از داخل خودروهای دستگیر شدگان، 
مقداری مواد منفجره کشف کرده که پلیس حدس می زند مهاجمان 
قصد داشته اند از این مواد منفجره در این حمالت و یا حمله به نقاط 
دیگر استفاده کنند.جاسیندار آردن نخست وزیر نیوزیلند در نخستین 
واکنش به این حادثه؛ آن را یکی از تاریک ترین روزهای کشــورش 
توصیف کرد. به گفته شاهدان، مردی که لباس نظامی پوشیده بود 
وارد مسجد النور شده و اقدام به تیراندازی بی هدف و کورکورانه به 

سوی نمازگزاران جمعه کرده است. 

آغاز توزیع تدریجی میوه تنظیم بازاری در کشور

توزیع تدریجی میوه های تنظیم بازاری شب عید از دیروز در کشور 
آغاز شد

به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، با آغاز بارگیری که از دیروز 
آغاز شده است ۸۰ تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری با قیمت مصوب 
بتدریج تا یک ماه در مراکز میوه و تره بار کشور توزیع می شوند. در 
مجموع ۶۰۰۰ مرکز میوه و تره بار در کشور و ۳۰۰ مرکز در استان 
تهران برای توزیع میوه ها در نظر گرفته شده است. ده هزار تن سیب 
و پرتقال نیز به صورت ذخیره در ســردخانه ها برای جبران هرگونه 
کمبود در استان های مختلف در نظر گرفته شده است. قیمت این 

میوه ها در هر استان ۱۵ الی ۲۰ درصد زیر قیمت بازار خواهد بود.

رفتار تل آویو عامل بی ثباتی و ناامنی منطقه

دبیرکل دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین 
مجلس شورای اسالمی، حمالت کور و ددمنشانه رژیم صهیونیستی 

علیه ملت فلسطین در غزه را به شدت محکوم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، حسین امیرعبداللهیان با محکوم 
کــردن حمالت کور و ددمنشــانه رژیم صهیونیســتی علیه ملت 
فلسطین، نخست وزیر کودک کش رژیم صهیونیستی را تروریستی 
خواند که برای پیروزی در انتخابات کنست از اعمال هر گونه جنایتی 
همانند اســالف خود رویگردان نیست و برای رسیدن به این هدف 
شوم خود، حمله به مردم بی دفاع و بی گناه غزه را سازماندهی کرده 
است.امیرعبداللهیان، تل آویو را مسئول عواقب فتنه انگیزی و شعله 
ور شدن جنگ در فلسطین خواند و افزود: با توجه به قدرت مقاومت، 
تحمل عواقب این جنایت برای رژیم صهیونیستی بسیار دشوار خواهد 
بود و زمان به نفع صهیونیست ها نیست.وی با اشاره به حساسیت 
شرایط منطقه، افکار عمومی، سازمان ها، مجامع اسالمی و نهادهای 
حقوق بشر را دعوت کرد تا قاطعانه حمالت خودسرانه و ابزاری رژیم 

صهیونیستی را محکوم و از ملت بی دفاع فلسطین حمایت کنند.

برگزاری سخنرانی رهبر معظم 
انقالب روز اول فروردین

 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی از سخنرانی 
نوروزی رهبر معظــم انقالب دربعدازظهر روز اول 

فروردین در حرم مطهر امام هشتم)ع( خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل سید احمد 
علم الهدی در حاشیه برگزاری نماز جمعه مشهد با 
تبریک ایام سال جدید از ساکنان خراسان رضوی و 
زائران بارگاه منور رضوی برای حضور در سخنرانی 
رهبر معظم انقالب در روز اول فروردین دعوت کرد. 
وی افزود: مراسم سخنرانی رهبر معظم انقالب از 
ساعت ۱۵ روز پنجشــنبه اول فروردین در حرم 
مطهر رضوی آغاز خواهد شــد و مردم والیتمدار 
ایران اسالمی از سخنان ایشان بهره مند خواهند 
شد. امام جمعه مشهد تصریح کرد: سخنرانی مقام 
معظم رهبری در روز اول سال راهبردهای مردم و 
مسئوالن را برای یک سال فعالیت مشخص خواهد 

کرد.

حل مشکالت جامعه کارگری با 
اجرای سند کار شایسته

 رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: 
اگر سند ملی کار شایسته را سال ها قبل تصویب 
می کردیم بسیاری از مشــکالت امروز کارگران و 

قراردادهای کار برطرف می شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فتح اهلل بیات اظهار 
کرد: یکی از کمبودهایی که امروز در حوزه روابط 
کار احساس می شــود سند کار شایسته است. در 
برنامه های چهارم و پنجم توسعه تدوین سند کار 
شایسته مورد تاکید قرار گرفت و وزارت کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی موظف شد تا آئین نامه های مربوط 
به این سند را با همکاری شرکای اجتماعی تنظیم 

و تدوین کند.
وی ادامه داد: متأســفانه در دولت های گذشــته 
این امر محقق نشــد تا این که دولت یازدهم خود 
را نســبت به تدوین این سند متعهد دانست، لذا 
با توجه به تاکید برنامه ششــم توســعه مبنی بر 
تصویب این سند تا پایان سال ۱۳۹۷ و ارسال آن 
به دولت امیدواریم هرچه سریع تر ولو در روزهای 
پایانی ســال تصویب شود.رئیس اتحادیه کارگران 
قراردادی و پیمانی خاطرنشان کرد: تصویب سند 
ملی کار شایسته موجب می شود بسیاری از مسائل 
حوزه کار اعم از دســتمزد کارگران، قراردادهای 
کار، بیمه بیکاری و قراردادهای موقت حل شود.به 
اعتقاد بیات تدوین سند کار شایسته نظم و ترتیبی 
در حوزه روابط کار ایجاد می کند و شاخصه هایی 
همچون دســتمزد شایسته، کار شایسته و شأن و 

کرامت کارگر و نیروی کار را حفظ می کند.

اخبار

خبر

غارت شده کسی است که
 دینش ربوده شده باشد

کالمامیر

ادامه از صفحه1
ایشان خاطرنشان کردند: دشمن واقعی ما امریکا 
در شناخت دشمن خود دچار خطا  ما  و  است 
نخواهیم شد.رهبر معظم انقالب اسالمی سپس 
با استناد به آیات قرآنی، نکات مهمی را درباره 
مواجهه صحیح با چالش ها بیان کردند.حضرت 
منابع  اینکه در  بر  تأکید  با  ای  آیت اهلل خامنه 
دینی ما نحوه مواجهه با پیروزی ها و رویدادهای 
می گوید  قرآن  افزودند:  است  شده  بیان  مثبت 
و  نشوید  غرور  دچار  پیروزی ها  با  مواجهه  در 
به  مربوط  را  پیروزی  آن  استغفار،  و  تسبیح  با 
با  خودتان.ایشان  به  مربوط  نه  و  بدانید  خدا 
دست  همواره  که  )ره(  امام  بیانات  به  اشاره 
انقالب و حوادث مربوط  این  را در  الهی  قدرت 
به آن متذکر می شدند، گفتند: امام بزرگوار در 
مواجهه با پیروزی ها، آن را نتیجه لطف و عنایت 
خداوند متعال می دانستند همانگونه که گفتند 
»خرمشهر را خدا آزاد کرد«. ما باید کاری کنیم 
که دشمنان حتی به فکر تحریم و اقدام نظامی 
انقالب  معظم  رهبر  نیفتند  اقدامات  دیگر  و 
گسترده تر  و  اعجاب انگیز  حضور  به  اسالمی 
مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال نیز اشاره و 
خاطرنشان کردند: آیا هیچ عامل انسانی می تواند 
ادعا کند که این حضور متراکم و قوی کار او بوده 
عامل راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال  است؟ قطعاً 
جز دست قدرت الهی نبود.رهبر انقالب با استناد 
به آیات قرآن کریم افزودند: در مواجهه با حوادث 
تلخ نظیر تحریم یا احتمال حرکت نظامی دشمن 
باید متوجه بود که این حوادث در واقع تحقق 
خدا  دشمنان  مقابله  بر  مبنی  پروردگار  سخن 
ایمانی است که درک  با مؤمنان و حرکت های 

همین نکته بر ایمان مؤمنان می افزاید همچنانکه 
صف آرایی مستکبران در مقابل انقالب اسالمی، 
نظام  افزودند:  افزود.ایشان  ایران  ملت  ایمان  بر 
جهانی  گران  سلطه  که  نداشت  توقع  اسالمی 
در مقابل حرکت ملت ایران ساکت بمانند البته 
فکر  به  حتی  دشمنان  که  کنیم  کاری  باید  ما 
تحریم و اقدام نظامی و دیگر اقدامات نیفتند اما 
باید کاری کنیم که سرکوب و  افتادند  اگر هم 
دچار شکست شوند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
مقابل حوادث دچار  نباید در  اینکه  به  اشاره  با 
ترس و دلهره شد، افزودند: امام خمینی مظهر 
این توصیه الهی بود و هیچگاه از هیچ حادثه ای 
یا  کنوانسیون  فالن  نمی شد.وقتی  ترس  دچار 
معاهده در کشور مورد بحث است و موافقان و 
مخالفان استدالل ها و دیدگاه های خود را مطرح 
می کنند دو طرف نباید یکدیگر را به همراهی با 
دشمن متهم کنند و به جان هم بیفتند »پرهیز 
از نومیدی« نکته دیگری بود که رهبر انقالب در 
تبیین »مواجهه صحیح کشور و افراد مؤثر کشور 
با چالش ها و حوادث« مورد تأکید قرار دادند و 
گفتند: به فرموده پروردگار باید همیشه امیدوار 
تصمیم  عزم،  توکل،  ایمان،  سایه  در  که  باشیم 
بینی  و  کنیم  محقق  را  خود  اهداف  اقدام،  و 
قدرتهای بزرگ را به خاک بمالیم. »پرهیز همه 
افراد از شتابزدگی و بی صبری و بهانه گیری«، 
نکته دیگری بود که حضرت آیت اهلل خامنه ای 
آن را در مواجهه با چالش ها ضروری برشمردند. 
ایشان خاطرنشان کردند: باید کمر همت بست 
و اقدامات الزم را در زمینه های گوناگون حتماً 
مقصود  به  رسیدن  تا  که  بدانیم  اما  داد  انجام 
صبر الزم است، چرا که همه کارها امکان انجام 

سریع را ندارند. رهبر انقالب اسالمی، همچنین 
مصونیت  برای  را  دشمن  با  پررنگ  »مرزبندی 
و  خواندند  الزم  بسیار  نرم«،  تهاجم  مقابل  در 
خاطرنشان کردند: مرزهای فرهنگی نیز همچون 
و  سازی  برجسته  به  نیاز  جغرافیایی  مرزهای 
مراقبت دارند تا دشمن با فریب و خدعه و نفوذ 
و  مجازی  فضای  بر  و  نکند  عبور  مرزها  این  از 
اهلل  آیت  حضرت  نشود.  مسلط  کشور  فرهنگ 
مرزبندی  بر  فراوان  تأکید  وجود  با  ای  خامنه 
را  ظریف  اما  حاشیه ای  نکته  یک  دشمن،  با 
بخاطر  »نباید  اینکه  آن  و  کردند  توصیه  هم 
را  نظر خود  مخالفان  علیه دشمن،  بجا  تعصب 
به همراهی با دشمنان منتسب کرد«.اگر ما به 
بسیج حداکثری امکانات و توانایی های خود اقدام 
کنیم، به فضل الهی سنگین ترین شکست تاریخ 
امریکا را نصیب این کشور خواهیم کرد. ایشان 
در همین زمینه افزودند: وقتی فالن کنوانسیون 
یا معاهده در کشور مورد بحث است و موافقان و 
مخالفان استدالل ها و دیدگاه های خود را مطرح 
می کنند دو طرف نباید یکدیگر را به همراهی با 
دشمن متهم کنند و به جان هم بیفتند. رهبر 
انقالب در پایان دو نکته مهم را مورد تأکید قرار 
دادند: »ضرورت بسیج حداکثری نیروها در مقابل 
تهاجم حداکثری دشمن« و »پرهیز از غفلت از 
ذکر و یاد پروردگار«. ایشان خاطرنشان کردند: 
دشمن یعنی امریکا و صهیونیست ها امروز همه 
امکانات و توانایی های خود را بر ضد ملت ایران 
بسیج کرده اند و غربی ها و اروپایی ها نیز به نوعی 
در حاشیه آنها با ایران دشمنی می کنند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سخنان امریکایی ها 
ملت  علیه  تحریم ها  شدیدترین  اعمال  درباره 

ایران افزودند: آنها در مقابل ایران دست به تهاجم 
حداکثری زده اند اما اگر ما به بسیج حداکثری 
امکانات و توانایی های خود اقدام کنیم، به فضل 
الهی سنگین ترین شکست تاریخ امریکا را نصیب 
نکته  در  انقالب  کرد.رهبر  خواهیم  کشور  این 
حضرت  به  پروردگار  سخن  یادآوری  با  پایانی، 
موسی مبنی بر کوتاهی نکردن در ذکر و یاد خدا 
افزودند: ذکر الهی وسیله و مایه همه توانایی هایی 
به کار  انقالب  اهداف  تحقق  برای  باید  که  است 
و  ماست  با  خدا  شود  اینگونه  اگر  که  گیریم 
وعده های شیرین و صادق او در حق ملت ایران 
محقق خواهد شد.پیش از سخنان رهبر انقالب 
اسالمی، آیت اهلل جنتی رئیس مجلس خبرگان 
گفت:  رجب،  ماه  گرامی داشت  با  گزارشی  در 
گانه  پنج  کارگروه های  و  اندیشه ورز  هیئت های 
کارشناسان  حضور  با  خبرگان  مجلس  در  آن 
تدوین  حال  در  و  شده  فعال  صاحبنظران  و 
شاخص هاست.رئیس مجلس خبرگان با با بیان 
اینکه مردم انقالبی ایران همواره در همه صحنه ها 
حاضر هستند، خاطرنشان کرد: وظیفه مسئوالن 
است که به مشکالت و مسائل مردم رسیدگی 
نایب  کرمانی  موحدی  آیت اهلل  کنند.همچنین 
موضوعات  به  اشاره  با  خبرگان  مجلس  رئیس 
گفت:  مجلس،  این  جلسات  در  شده  مطرح 
قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی عظیم ۲۲ 
بهمن، تجلیل از بیانیه گام دوم انقالب و ضرورت 
توجه عملی به آن، اهمیت مقابله دولت با گرانی 
و رسیدگی به مشکالت معیشتی مردم و کاهش 
ارزش پول ملی، ازمهمترین محورهای سخنان و 
نطق های اعضای مجلس خبرگان در این اجالس 

بود.

مرزبندی با دشمن بسیار الزم است
رهبرمعظم انقالب: افراد در داخل دشمنی نکنند

اسالمی گفت:  اقتصادی مجلس شورای  رییس کمیسیون 
ساالنه در حوزه مالیات ها ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار 
معافیت های  تومان  میلیارد  هزار   ۵۰ همچنین  و  مالیاتی 

مالیاتی داریم که باید اصالح شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در 
استان  جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
کرمان با حضور رییس اتاق ایران گفت: همه ابعاد اقتصاد 
اقتصادی  حوزه  در  ویژه ای  نگاه  باید  و  نیست  بودجه  در 
پدید آید.وی سال ۹۸ را سرآغاز تحوالت اقتصادی با اصالح 
ساختار اعالم کرد و افزود: محورهای اصالح ساختار کامال 

که  است  اهتمامی  نیازمند  رویکرد  این  و  است  مشخص 
همه ظرفیت ها به این مهم ورود پیدا کنند.وی با اشاره به 
سخنان رییس اتاق ایران مبنی بر اینکه اتاق کرمان در بین 
اتاق های کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده، اظهار 
تولیدی  واحدهای  واقعی  بهره برداری  میزان  میانگین  کرد: 
مختلف  بخش های  در  اسمی  بهره برداری  میزان  براساس 
با بیان این مطلب که  حدود ۵۵ درصد است.پورابراهیمی 
دولت از حجم دارایی ها، اطالعات جامعی ندارد، اظهار کرد: 
حجم  برابر   ۶ دولت  استفاده  کم  و  بالاستفاده  دارایی های 
نقدینگی در اقتصاد کشور است که باید در این راستا برنامه 

افزود:  باشیم.وی  داشته  دولت  از سوی  را  مدونی  و  جدی 
تعریف بودجه بدون در نظر گرفتن نفت امکان پذیر است و 
متاسفانه اکنون ادبیات پوپولیستی در اقتصاد کشور حاکم 
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  است.رییس 
ادامه مسیر کشور را با این ادبیات سنتی امکان پذیر ندانست 
و بیان کرد: ساالنه در حوزه مالیات ها ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتی داریم و همچنین ۵۰ هزار میلیارد تومان 
باید اصالح شود.وی میزان  مالیاتی داریم که  معافیت های 
یارانه پنهان، آشکار، نقدی و غیر نقدی در کشور را ۹۰۰ 
به  اگر آمریکایی ها  افزود:  هزار میلیارد تومان اعالم کرد و 
نیز  ما  هستند  اقتصادی  تحریم های  با  ایران  تهدید  دنبال 
باید با اصالح ساختار اقتصادی این تهدیدها و تحریم ها را 
به فرصت تبدیل کنیم و به طوری رفتار کنیم که دهه پنجم 

انقالب را به دهه اقتصادی انقالب اسالمی تبدیل کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی:

حوزه اقتصادی نیازمند نگاه ویژه است
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وعده اشتغال ۱میلیونی بدون منابع 

به رغم وعده ایجاد یک میلیون فرصت شغلی برای سال جاری، اشتغال زایی 
در سال جاری با محدودیت در تخصیص منابع مواجه بود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، برنامه های اشتغال زایی دولت برای سال 97 
در قالب دو برنامه کالن »اشتغال فراگیر«، »اشتغال روستایی و عشایری« 
هدف گذاری شد تا ساالنه به یک میلیون شغل مورد نیاز در کشور پاسخ 
داده شود.دولت برای پاسخ به نیاز متقاضیان بازار کار اعم از نیروی کار 
جدید و نیروی بیکار انباشت از سال های گذشته باید ساالنه یک میلیون و 
33 هزار شغل ایجاد کند اما بر اساس آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران، در 
یک ساله منتهی به پاییز امسال 609 هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

این در حالی است که بر اساس وعده های نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه برای سال جاری یک میلیون و 33 هزار شغل هدف گذاری شده 
بود. هر چند آمار یک ساله منتهی به اسفند مبنای اشتغال زایی سال 98 است 
اما بعید به نظر می رسد در سه ماهه پایانی سال آمار اشتغال تغییر چندانی 
داشته باشد.اشتغال زایی که به عنوان یکی از اولویت های مهم دولت برای 
امسال مطرح بود، در سالی که گذشت با محدودیت در تخصیص منابع 
مواجه بود. بر اساس آنچه که در برنامه اشتغال فراگیر تکلیف شده بود، 
500 میلیارد تومان برای اجرای »طرح های کاج و رسته های منتخب« و 500 
میلیارد تومان برای »یارانه سود تسهیالت« اختصاص یافت.برنامه اشتغال 
فراگیر که یک سال و نیم پیش و در شهریور ماه سال 96 رونمایی شد، تقریبًا 
با عدم تخصیص منابع مواجه بوده است به طوری که یارانه در این مدت 
فقط 100 میلیارد تومان برای اجرای طرح کارورزی ویژه فارغ التحصیالن 
دانشگاهی از طرح های ذیل »طرح کاج« پرداخت شده و 400 میلیارد باقی 
مانده تخصیص نیافته است.همچنین یارانه سود تسهیالت اشتغال که از 
سوی دولت باید به نظام بانکی برای کاهش 2 واحد درصدی تسهیالت 
اشتغال پرداخت می شد نیز در سال های 96 و 97 پرداخت نشده است.بر 
اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال 96 نیز که به تازگی 
منتشر شده است، هیچ گونه وجهی بابت تأمین یارانه سود تسهیالت سرمایه 

گذاری و اشتغال اختصاص نیافته است.
انتقاد وزیر از عملکرد صفر بودجه اشتغال!

اما عدم تخصیص منابع صدای مسئوالن وزارت کار را هم درآورد. اخیراً 
وزیر کار در جشنواره تعالی مدیریت تعاونی، با انتقاد از عدم تخصیص منابع 
اشتغال فراگیر، گفت: وقتی در جدول اعتبارات نگاه می کنیم، 1,000 میلیارد 
تومان ردیف بودجه به اشتغال فراگیر اختصاص یافته اما در مقابل عملکرد 
دولت در این زمینه صفر است؛ حاصلش این است که اشتغال فراگیر به 
یک مطالبه عمومی تبدیل می شود؛ اگر منابع وجود دارد، چرا تخصیص پیدا 
نمی کند؟ چرا با ایجاد این انتظارات و در مقابل عدم تخصیص منابع، مردم 

را علیه خود می کنیم؟
همچنین هفته گذشته نیز معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار هم 
در دفاع از اجرای برنامه های اشتغال در مقابل محدودیت منابع گفت: »امر 
اشتغال در سال جاری کامالً متأثر از اقتصاد کالن بوده و با توجه به کاهش 
رشد اقتصادی انتظار داشتیم که اشتغال هم ریزش داشته باشد و پیش بینی ما 
شرایط بدتری را نیز نشان می داد اما به دلیل مدیریت خوب، سال 97 در این 
حوزه مدیریت شد.«به گفته منصوری، در همین دوره تمرکز اشتغال را به 
سمت خدمات و صنایع خرد و کوچک بردیم و نتیجه خوبی نیز گرفته ایم 
و بخش عمده ای از اشتغال 609 هزار نفری که در یک ساله منتهی به پاییز 
ایجاد شده مربوط به بخش خرد، کوچک، غیر رسمی، خانگی و حمایتی 
بوده است.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با اشاره به جلوگیری 
از ریزش 320 هزار شغل با اجرای برنامه تثبیت اشتغال، اظهار داشت: »چهار 
برنامه اشتغال فراگیر و روستایی، اشتغال حمایتی و تثبیت اشتغال را داریم 
و همه این چهار برنامه در حال حاضر اجرا می شوند و یک ریال پول هم 

نگرفته ایم. اینکه بدون پول این همه اقدام شده قابل دفاع است.«

ممنوعیت پرواز بویینگ ۷۳۷ در آسمان ایران

 پرواز بویینگ 737 مکس بر فراز آسمان ایران ممنوع شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، به دنبال اعالم ممنوعیت پرواز هواپیمای 
بویینگ 737 سری Max در آسمان اکثر کشورهای جهان، پرواز این 
هواپیما در آسمان ایران نیز ممنوع اعالم شد.به دنبال سقوط یک فروند 
بویینگ 8-737 سری مکس در کشور اتیوپی در تاریخ 10 مارس سال 
جاری و مرگ 157 سرنشین آن، بسیاری از کشورهای جهان پرواز این 
هواپیما در آسمان کشور خود را ممنوع اعالم کرده اند. این دومین سانحه 
مرگبار این هواپیما در 5 ماه اخیر به شمار می رود. پیش از این نیز در تاریخ 
29 اکتبر سال 2018، یک فروند از این مدل هواپیما متعلق به خطوط الین ایر 
اندونزی در آسمان این کشور سقوط کرده و 189 نفر را به کام مرگ کشانده 
بود. تنها چند ماه از تولید و ورود به خدمت هر دو هواپیما می گذشت و هر 
دو هواپیما نو و با طراحی نو به حساب می آمدند.سری مکس جدیدترین 
سری هواپیمای پرطرفدار بویینگ 737 به حساب می آید که از طراحی 
نوین و فناوری به روز برخوردار است. بویینگ 8-737 مکس اولین پرواز 
خود را در تاریخ 29 ژانویه سال 2016 میالدی انجام داده و از جدیدترین 
هواپیماهای معرفی شده به صنعت هوانوردی به شمار می رود. هرچند تا 
پیش از اعالم گزارش نهایی این دو سانحه، نمی توان در مورد علت سانحه 
اظهار نظر کرد، اما طبق بررسی های اولیه به نظر می رسد سقوط هر دو 
هواپیما به علت نقص در یک سامانه کامپیوتری باشد که به منظور جلوگیری 
از واماندگی )Stall( هواپیما طراحی شده است.البته سوانح مرگبار تنها 
رخ دادهای پیش آمده برای بویینگ هفتصد و سی و هفت مکس نیستند، 
تاکنون بیش از 12 حادثه برای این نوع هواپیما پیش آمده که یکی از آن ها 
بر فراز آسمان ایران بوده است. در تاریخ 14 دسامبر سال 2018 هواپیمای 
بویینگ 8-737 سری Max هواپیمایی نروژی که از دوبی عازم اسلو بود، 
بر فراز آسمان ایران با افت فشار روغن یکی از موتورهای خود مواجه شد 
و به ناچار در فرودگاه شیراز فرود اضطراری کرد. این هواپیما به علت 
تحریم های آمریکا علیه صنعت هوانوردی کشورمان نزدیک به 4 ماه در 
فرودگاه شیراز زمین گیر بود، چراکه امکان تأمین قطعات مورد نیاز برای 
تعمیر آن فراهم نمی شد.حال پس از دومین سانحه مرگبار برای بویینگ 737 
سری مکس، بسیاری از کشورهای جهان پرواز این هواپیما را ممنوع اعالم 
کرده اند. چین، اتیوپی و اندونزی نخستین کشورهایی بودند که پرواز این 
هواپیما را ممنوع اعالم کرده و ناوگان خود را زمین گیر کردند. این اقدام به 
سرعت در اتحادیه اروپا، فیجی، مالزی، عمان، استرالیا، کانادا، برزیل، امارات 
متحده عربی، بریتانیا و چندین کشور دیگر نیز دنبال شد و نهایتاً در آمریکا نیز 
پرواز این هواپیما ممنوع اعالم شد. نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از 
کشورهایی که این هواپیما را در ناوگان خود ندارند نیز، پرواز بویینگ 737 

سری مکس بر فراز آسمان خود را ممنوع اعالم کرده اند.

انتقاد پمپئو از عضویت ایران
 در کمیسیون حقوق زنان

 وزیر امور خارجه آمریکا از به عضویت درآمدن ایران در کمیسیون حقوق 
زنان انتقاد کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در 
توییتی با انتقاد از انتصاب ایران به عضویت کمیسیون حقوق زنان و با اشاره 
به پرونده نسرین ستوده اظهار کرد که ایاالت متحده از جنگ برای حقوق 
بشر کنار نمی کشد.این انتقاد پمپئو در حالی بیان می شود که ایاالت متحده 
از نظر بسیاری از کشورهای جهان، یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در 

جهان تلفی می شود.

 ثبت »آنالین« گوشی های مسافری 
در سامانه گمرک آغاز شد

بر اساس اعالم گمرک، ثبت گوشی های مسافری در 
سامانه های رجیستری از دیروز به صورت آنالین 

انجام می شود.
در  ایران  گمرک  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اطالعات  ثبت  متقاضیان  به مسافران و  اطالعیه ای 
تلفن همراه مسافری اعالم کرد که ثبت گوشی های 
و  شده  آنالین  رجیستری  سامانه  در  مسافری 
ضروری است متقاضیان ثبت گوشی های مسافری 
نکاتی را در نظر داشته باشند.در این اطالعیه آمده 
است: به اطالع می رساند در بروزرسانی اخیر سامانه 
»اظهارنامه گمرکی تلفن همراه« این امکان اضافه شده 
است که بعد از ثبت اطالعات و پرداخت عوارض 
گوشی به صورت آنالین اطالعات به سامانه همتا 
ارسال خواهد شد و کد فعال سازی از طرف همتا 
در همان روز پیامک خواهد شد.گوشی هایی که قبل 
از این تاریخ در سامانه ثبت شده و شناسه پرداخت 
به روزرسانی سامانه  از  بعد  دریافت کرده اند ولی 
اقدام به پرداخت عوارض کرده اند در مرحله آخر 
با پیغام »خطا در استعالم imei از سامانه همتا: کد 
متناظر گمرکی برای این شناسه )IMEI( تعریف 
نشده است« مواجه می شوند که اطالعات این دسته 
با  و  قبل  روش  همان  به  الزم  بررسی های  از  بعد 
ارسال فایل از سمت گمرک به همتا انجام خواهد 

شد و فعال سازی نیز از سمت همتا خواهد بود.

پیونگ یانگ تهدید به تعلیق 
مذاکرات هسته ای با واشنگتن کرد

بر اساس گزارش هایی که روز جمعه منتشر شد، 
یک دیپلمات بلندپایه کره شمالی گفته این کشور 
باره  در  تجدیدنظر  و  واشنگتن  با  مذاکرات  تعلیق 
در  را  ای  هسته  و  موشکی  های  آزمایش  تعلیق 
بررسی  امتیاز،  دادن  از  آمریکا  خودداری  صورت 

می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا؛ چو سون هوی معاون 
بلندپایه  مقام های  امور خارجه کره شمالی،  وزیر 
گذشته  ماه  نشست  شکست  در  را  متحده  ایاالت 
)فوریه( دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور 
هانوی،  در  شمالی  کره  رهبر  اون  جونگ  کیم  و 
از  نقل  به  روسیه  تاس  دانست. خبرگزاری  مقصر 
چو در پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی افزود: ما 
درخواست  برابر  در  شکلی  هیچ  به  نداریم  قصد 
های ایاالت متحده در نشست هانوی تسلیم شویم 
این گونه مذاکرات شرکت کنیم. به گفته  یا در  و 
چو؛ مایک پمپئو وزیر امور خارجه و جان بولتون 
مشاور امنیت ملی آمریکا ، با ایجاد جو دشمنی و 
بی اعتمادی، مانع تالش های سازنده برای مذاکرات 
میان سران کره شمالی و ایاالت متحده شده اند. کیم 
ای  بیانیه  زودی  به  دارد  قصد  کره شمالی(  )رهبر 
رسمی در باره موضع خود در باره مذاکرات خلع 
سالح هسته ای با ایاالت متحده و اقدامات بعدی 
نیز گزارش  کره شمالی صادر کند. آسوشیتدپرس 
داد: چو با هشدار نسبت به احتمال تجدیدنظر کیم 
آزمایش  و  موشک  شلیک  موقت  تعلیق  باره  در 
را  طالیی  فرصتی  واشنگتن  گفت  ای  هسته  های 
در این اجالس از دست داده است. وی افزود: می 
خواهم آشکار بگویم که موضع گانگستری ایاالت 
متحده در نهایت این وضع را در معرض خطر قرار 
خواهد داد، هر چند روابط شخصی سران 2 کشور 
هنوز خوب است. به گفته یک کارشناس امور کره 
صدور  مقدمه  است  ممکن  سخنان  این  شمالی، 
ضرب االجلی توسط پیونگ یانگ برای واشنگتن 
باشد. دومین نشست ترامپ و کیم بر سر اختالف 
در باره درخواست واشنگتن برای خلع سالح هسته 
لغو  برای  تقاضای کره شمالی  یانگ و  پیونگ  ای 
بخش قابل توجهی از تحریم های اعمال شده به 
دلیل آزمایش های هسته ای و موشکی این کشور، 
شکست خورد. چو افزود: کیم ممکن است پس از 
شکست مذاکرات هانوی به علت مخالفت ترامپ با 
درخواست لغو برخی تحریم های پیونگ یانگ در 
برابر نابود کردن مجتمع اصلی هسته ای کره شمالی، 
تعهد خود را برای پیگیری توافقی با واشنگتن کنار 

بگذارد.

ادعای جدید موساد در مورد 
نیروگاه فردو

به  که  اندیشکده  یک  از  نقل  به  پست  اورشلیم 
فایل های سری موساد دسترسی داشته مدعی شده 
است که نیروگاه فردو ایران، قدمت بیشتری از آنچه 

که اعالم شده، دارد.
و  علوم  مؤسسه  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امنیت بین المللی رژیم صهیونیستی که به قابل های 
سری موساد دسترسی داشته، مدعی شده است که 
نیروگاه هسته ای فردو ایران پیشتر از آنچه که اعالم 
شده، تأسیس گشته است.این مؤسسه با استناد به 
اسناد و عکس هایی که به ادعای موساد در ژانویه 
سال 2018 از ایران استخراج کرده است، گزارش 
داده که نیروگاه فردو دست کم پنج سال پیش از 
زمان اعالم شده تأسیس شده است.ایران اعالم کرده 

که تأسیس این نیروگاه به سال 2007 بازمی گردد.

خبرخبر

امام جمعه موقت تهران گفت: آمریکا با تمام توان 
علیه ایران تالش کرد اما جمهوری اسالمی ایران 
سوریه  و  عراق  در  را  آن  و  ایستاد  ترامپ  مقابل 

شکست داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، آیت اهلل »محمد امامی 
کاشانی« در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران 
افزود: شاهدیم که آمریکا و رییس جمهوری ناالیق 
این رژیم با تمام قدرت علیه جمهوری اسالمی ایران 
تالش می کند، اما ملت ایران و اسالم مقابل ترامپ 
ایستاده اند و جهان این موضوع را تایید می کند که 
ایران، آمریکا را در عراق و سوریه شکست داد. وی 
با بیان این که پیروزی های جمهوری اسالمی ایران 
کار خدا است، این سوال را مطرح کرد که تکلیف 

ما در ساختن کشور چیست؟
وی ادامه داد: از جمله تاکیدات رهبر عزیز انقالب 
در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان رهبری این نکته 
بود که دشمن مشغول است و با تمام قدرت و فشار 
حداکثری خود را علیه ایران برقرار کرده است، ما هم 
باید در برابر آنها امکانات حداکثری به کار بگیریم.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران ضمن قدردانی 
از حضور حداکثری مردم در راهپیمایی باشکوه 22 
بهمن؛ گفت: ملت بزرگ و گرانقدر 22 بهمن به 
خیابان ها آمدند و تبلیغات دشمن را ناکام گذاشتند؛ 
حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن مصداقی از 
قسم به زمان، قسم به عصر پیامبر اکرم)ص( و به 
ویژه قسم به عصر مهدی موعود)عج( است. وی 
ادامه داد: امام بزرگوار و شهدا به وجود آورنده 22 
بهمن بودند و این روز جلوه ای از جلوه های پیغمبر 
اکرم )ص(و حضرت مهدی )عج( است؛ نوری که 
در همه دل ها است مردم را به خیابان ها می کشاند 
بیند چون  این نور را نمی  ؛ دشمن کور است و 
در ظلمت به سر می برد. امام جمعه موقت تهران 
همچنین در سخنان خود تصریح کرد: همانطور که 
رهبری عزیز فرمودند مشکالت اقتصاید کشور باید 
در داخل حل شود یعنی ما در داخل باید به تولید 
اهمیت دهیم و مراقب باشیم افراد دزدی و فساد، 
احتکار و گرانفروشی نکنند.آیت اهلل امامی کاشانی 
خطاب به تمام مفسدان و کسانی که این جریان را 
به وجود می آورند، گفت: خدای متعال خسارت 
این عمل را یا به خود آنها یا به فرزندان و نسل 
بعد از آنها وارد می کند ، پول اندوزی جز نابودی 
به کار، وجدان  نتیجه ای ندارد. وی توجه  انسان 
اخالقی، مدیریت عمیق و نظارت دقیق بر امور و 
اشیا را از الزمه های امکانات حداکثری در برابر 
دشمن برشمرد و گفت: وقتی دشمن از امکانات 
حداکثری خود برای فشار بر کشور در تحریم ها 
استفاده می کند ما هم باید امکانات حداکثری را به 
کار گیریم و در این راستا باید ماموران و ناظرانی 
را قرار دهیم، به درستی بیاندیشیم و راه ها را برای 
مقابله با این مشکالت پیدا کنیم. خطیب نماز جمعه 

این هفته تهران همچنین اظهار داشت:ما باید مردم 
را به زندگی و عمل درست سفارش کنیم که رشوه 
نگیرند و به درآمد خود راضی باشند؛ فساد را کنار 
بگذارند این یک وظیفه و از ظرفیت ها و امکانات 
ماست؛ در هر جلسات به جای مقصریابی، برای 
عالج و رفع مشکالت عمل کنیم. آیت اهلل امامی 
کاشانی به روزهای پایانی سال اشاره کرد و گفت: 
پایان سال 97 است بر مدیریت و وجدان کاری در 
کشور تصمیم بگیریم؛ پیگیری و حل مشکالت را 
هدف قرار دهیم. وی با یادآوری حمله تروریستی 
جمعه  نماز  در   63 سال  اسفند   24 در  منافقین 
مجروحان  و  شهدا  خانواده  به  تسلیت  و  تهران 
این حادثه گفت: 14 نفر در این حادثه تروریستی 
انقالب  رهبری  شدند،  مجروح  نفر   88 و  شهید 
در آن زمان، امام جمعه تهران بودند؛ این عملیات 
خبیث  رژیم  و  منافقین  گروهک  بین  هماهنگی 
صدام و رهبری صالبت و اقتدار خطبه ها را ادامه 
دادند و نماز خوانده شد؛ هدف دشمن حمله به 
نماز جمعه بود. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند 
اشاره کرد و ادامه داد: نماز جمعه پایگاه مهم سیاسی 
و اجتماعی و مصداق وحدت کلمه است؛ دشمن 
از این موضوع هراس دارد بنابر اخبار در نیوزلند 
صدها نفر را در مسجدی در این کشور مجروح 
کردند؛ این حمله نشان می دهد نماز جمعه پایگاه 
و مرکز است؛ به نماز جمعه اهمیت دهیم، دشمن 
را بشناسیم و بدانیم دشمن ذلیل است و ما باید به 
وظیفه خود عمل کنیم. خطیب نماز جمعه این هفته 
تهران در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری 
23 اسفند سالگرد رحلت آیت اهلل سید ابوالقاسم 
یاد آن مرحوم را گرامی داشت. آیت اهلل  کاشانی 
امامی کاشانی همچنین در خطبه نخست نماز جمعه 
این هفته تهران گفت: ملت ایران و به ویژه جوانان 
که مخاطب بیانیه مهم و تاریخی گام دوم انقالب 
اسالمی هستند باید برای تحقق آن جهاد و کوشش 
کنند.وی یکی از بندهای بیانیه رهبر معظم انقالب به 

مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی )گام 
دم انقالب( را مورد بررسی قرار داد و به بیان تشریح 
موضوع معنویت و اخالق در این بیانیه پرداخت. 
وی اظهارداشت: امت اسالم و ملت ایران و به ویژه 
جوانان مخاطب این بیانیه هستند و باید جهاد و 
انقالب اسالمی  کوشش خود را در این گام دوم 
انجام دهند. امام جمعه موقت تهران همچنین با ارائه 
توضیحاتی درباره سوره عصر افزود: مفضل یکی 
از شاگردان امام صادق علیه السالم از آن حضرت 
درباره آیه سوم این سوره پرسید و امام ششم فرمود 
و  دینی  برادران  با  یعنی  االخوان«  مع  »المواسات 
کمک  آنها  به  و  باشید  داشته  مواسات  مسلمانان 
کنید و در مسائل مالی، خودتان را با آنان همگام و 
شریک کنید. آیت اهلل امامی کاشانی با بیان روایتی 
از امام صادق علیه السالم درباره »عملوا الصالحات«، 
خاطرنشان کرد: کار نیک عبارت است از مواسات 
داشتن با براداران دینی و کمک مالی به مسلمانان؛ به 
گونه ای که خودتان را با آنان همگام و شریک کنید.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت: والعصر 
یعنی قسم به زمان، عمر، روزگار و تمام ارزش هایی 
که انسان در اثر عمر و زمان به دست می آورد که 
در اینجا به دو نکته اشاره می کنم. یکی این که خدا 
انسان را به زمان، عمر و گردش روزگار توجه می 
دهد و بسیاری از مفسران می نویسند که منظور 
از عصر، زمان بعثت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و 
آله است. آیت اهلل امامی کاشانی افزود: زمان حیات 
پیامبر )ص( و دوره بعثت مقدس است، چون در 
روز و شب انسانی نیست که به گناه به سر می برد. 
تمام فسادها در زمان قرار می گیرد ولی این گناهان 
باطن زمان نیست. باطن زمان کمال زمان است و 
لذا از »عصر« به عنوان زمان پیامبر اعظم یاد شده و 
در روایات دیگری آمده است که امام صادق علیه 
السالم فرمود »عصر، زمان قائم ماست.« چون معیار 
آن که مربوط به ظهور است، این است که حق به 
طور کامل طلوع می کند و جهان را می گیرد و 
باطل به طور کلی از بین می رود. امام جمعه موقت 

تهران در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت 
ایام نوروز به فرازی از دعای تحویل سال اشاره کرد 
و گفت: در دعای یا مقلب القلوب و االبصار که از 
خدا می خواهیم تا حال ما را به بهترین حال ها تغییر 
دهد در واقع توجه به باطن زمان است. یعنی حال 
من به بهترین حال تبدیل شود و به سراغ باطن زمان 
بروم و از عمر و نعمتی که به من داده شده به طور 
صحیح استفاده کنم و از صداقت و پاکی و درستی 
این  افزود: علمای اخالق در  مند شوم. وی  بهره 
زمینه می گویند اگر بخواهیم از زمان استفاده کنیم 
باید به دو عمل اخالقی مراقبت و محاسبه توجه 
کرد. مراقبت یعنی از صبح که برخاستی مواظب 
باشی تا کارهایت صحیح باشد. در بعضی روایات 
اشاره شده که عبارت »یا مقلب القلوب و االبصار« را 
360 بار در نوروز بگویید تا ملکه شود و در وجود 
انسان رسوخ پیدا کند و در روز و شب خود فکر 
کند. امام جمعه موقت تهران افزود: مراقبت یعنی 
از ابتدای روز ببیند عمرش برای چیست و چه می 
کند. در سوره مجادله آیه ششم می فرماید »خدا 
عمل انسان را احصا می کند و می شمارد«؛ بعضی 
بزرگان اخالق گفته اند اگر عمل بدی انجام دادی، 
مثال چند سخن گناه گفتی یا یک رشوه گرفتی یا 
مال حرام خوردی یا صادرات قاچاق داشتی همه 
را حساب کن و یک ریگ کناربگذار. وی در باره 
محاسبه نیز گفت: سفارش شده که محاسبه در شب 
انجام شود. چون در آن هنگام انسان خلوت می 
کند تا ببیند این همه ثروتی که دارد چرا به نزدیکان 
خود که نیازمند هم هستند کمک نمی کند. امامی 
اگر  افراد  برخی  بعضی می گویند  افزود:  کاشانی 
این سنگ ریزه ها را در یک اتاق قرار دهند، چه 
بسا در پایان سال آن اتاق پر از سنگ ریزه شود 
و اکنون که سال در حال تمام شدن است، زمان 
خوبی است تا بنشینیم و حساب کنیم که در سال 
97 چقدر دروغ گفتیم، رشوه گرفتیم، فرار مالیاتی 
داشتیم، بی عدالتی ها کردیم.وی ادامه داد: نباید گناه 
را کوچک شمرد و اگر گناه کوچک را نیز کوچک 
بدانیم، مدتی بعد یک کوه با عظمتی مجموعه ریزه 
سنگها خواهد شد و اینگونه گناه انسان را از بین 
می برد. خطیب نماز جمعه این هفته تهران، توجیه 
کردن گناه را نیز یکی از آسیب ها دانست و گفت: 
برخی افراد آبروبردن یا پول پرستی را توجیه می 
کنند ولی اگر این افراد اهل سحر و شب زنده داری 
بودند، متوجه اشتباه خود می شدند. وی به جوانان 
سفارش کرد تا در برابر هجوم دشمن هوشیار باشند 
و با اشاره به شعر پروین اعتصامی گفت: اگر انسان 
به دنبال هوس برود، جوانی خود را از بین می برد. 
البته کسانی که سن باال هم دارند، دارای هوا و هوس 
هستند ولی معموال به دنبال مقام، پول، خودخواهی 
و خودپرستی می روند و همه این لذت ها عمر را 

تباه می کند. 

امامی کاشانی: آمریکا در عراق و سوریه از ایران شکست خورد

مشکالت کشور باید در داخل حل شود 

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: سال آینده سال فتح مبین 
جبهه اسالم علیه جبهه کفر است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین سالمی جانشین 
فرمانده کل سپاه در مراسم بزرگداشت شهیدان مهدی و حمید 
باکری که در سالن وزارت کشور برگزار شد سال جدید را سال 
فتح مبین جبهه اسالم علیه جبهه کفر دانست و اظهار داشت: 
امشب گردهم آمده ایم تا از یک اسطوره جاودانه و قهرمانی 
بزرگ تجلیل کنیم. از شهیدانی که آفرینش گران حقیقی هویت 
نوین ملت ایران هستند. هر جامعه ای عناصر هویت بخشی در 
اختیار دارند که شناسنامه آن ملت را ترسیم و نماد و نمایشگر 
آن شخصیت و هویت ملت هستند. شهیدان این خصوصیت را 
دارند که عناصر هویت ما را آن ها تعیین کردند.وی افزود: بعد 
از شهادت آن ها بود که ایران به شجاعت، ایستادگی، افتخار و 
کرامت شناخته شد. بنابراین شهیدان باکری آن عوامل و منابع 
اصلی هویت بخش ملت هستند. ترسیم سیمای نوینی که جهان 
از آن طریق ما را می شناسند.جانشین فرمانده کل سپاه شهیدان 
باکری را تمثال زیبای فضائل انسان در تراز یک انقالب بزرگ 
دانست و عنوان کرد: مهدی باکری بیرق دار فضیلت ها و قله رفیع 
شجاعت، فروتنی، نجابت کم نظیر، ایثار، گذشت، دریایی بودن 
دل و وسعت نظر در افق های بلند اندیشه بود.سردار سالمی 
تاکید کرد: وقتی از باکری سخن می گوئیم یعنی مردی که 
در طوفان های خطر آرام بود. همیشه سخت ترین نقطه های 
جنگ را انتخاب می کرد. او که می ایستاد همه می ایستادند؛ ما با 
شهادت این مردان بزرگ راه تسلیم نشدن در مقابل دشمنان را 
آموختیم. آن کسانی که توانستند بر شکوه ظاهری امپراتوری ها 

غلبه کنند و ترس و هراس را از دل ملت ایران و جهان اسالم 
و فراتر از جهان بشریت نسبت به قدرت های شیطانی بزرگ از 
بین ببرند و فراتر از دامنه قدرت آن ها پرواز کنند شهید باکری ها 
بودند.وی گفت: ما در سخت ترین شرایط درگیر بزرگ ترین 
نبردها بودیم. ظهور انقالب داستان تولد یک جهان جدید به 
نام اسالم که منادی کرامت و شرف انسان بود در مقابل قدرتی 
که ظلم، فساد، استکبار، تحقیر ملت ها و افسون نگه داشتن و 
غارت ثروت های مادی و معنوی آن ها را راهبری می کرد داستان 
جدال ۴۰ ساله ماست.سردار سالمی عنوان کرد: وقتی ما وارد 
یک جدال به ظاهر مهیب، شکست ناپذیر، ویرانگر، قاطع، بی رحم 
با دشمن شدیم در یک جهان تازه متولد شده به نام اسالم بودیم 
که هنوز قدرت و حاکمیت تثبیت نشده داشتیم ولی این تقابل 
را شروع کردیم. در این فضا سیاسی، آرایش نظامی و عملیات 
رسانه ای علیه ما بود و شاخص های طراحی قدرت به نفع دشمن 
بود و ما تازه به دنیا آمده بودیم و در جست و جوی هویت غارت 
شده خود بودیم و از قبیل مستضعفین روی زمین بودیم اما در 
مقابل دشمن ایستادیم در حالی که به ما تهاجم شده بود.سردار 
سالمی تاکید کرد: مردانی به بزرگی باکری ها بودند که رمز بقا 
را آموزاندند و جلوه های زیبای حیاط طیبه را به زمان آورند 
و منش حیاط طیبه جامعه شدند. باید چیزی هیبت استکبار 
را می شکست و ما باید این بن بست را می شکستیم تا درباره 
پیروز شدن در برابر دشمن بیندیشیم.وی افزود: تئوری غلبه 
بر قدرت های بزرگ بدون شاهدان عینی ممکن نبود که شهدا 
این راه را گشودند. شهید باکری راه غلبه بر دشمنان بزرگ 
را نشان داد که شهادت گشاینده این راه بود. اگر در جنگ 

مردانمان چنین شهید نمی شدند ما به خودباوری نمی رسیدیم.
جانشین فرمانده کل سپاه اظهار داشت: ما آموختیم و متوجه 
شدیم که در جهان امروز یا باید قوی باشیم تا مستقل باشیم و 
یا اینکه تسلیم و ذلیل و تحقیر دشمن باشیم. ما از منطق قرآن 
آموختیم که بیایستیم چراکه خداوند امر به ایستادند کرده است.

سردار سالمی تاکید کرد: هنر شهیدان ما این بود که آیات الهی 
را روی زمین تفسیر و قلب ها را مطمئن کنند. ما از آن روز 
فهمیدیم که باید نقشه استقالل را ترسیم کنیم چراکه خداوند 
همه نعمت های بزرگ شدن را به ما هدیه کرده بود. هر ملتی که 
رهبر بزرگ، مکتب و آرمان بزرگ و ملت بزرگ داشته باشد و 
کرانه امید و آرمانش بزرگ شود، بزرگ می شود.وی گفت: ملت 
ما هرگز امام خویش را تنها نگذاشته و از حوادث صدر اسالم 
درس گرفته و صادق الوعد است. ملت ما نمی نشیند و نمی ایستد 
بلکه مدام در قیام است. این ملت آگاه است و ژرفای تفکر و 
اندیشه دشمن را می شناسد. اگر دفاع مقدس نبود آیا ما به این 
درجه از قدرت دفاعی می رسیدیم؟ آیا روح شهادت بر جامعه ما 
می ریخت و نظریات مقاومت را می آموختم؟ آیا امروز به امنیت 

و بازدارندگی می رسیدیم؟
جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: امروز ما در جایگاه یک 
قدرت بزرگ منطقه ای که در آستانه یک قدرت جهانی شدن 
نشسته ایم. مردانی مانند باکری که نظریه های مقاومت را عینی 
کردند، آن ها سازندگان بنای مقاومت و هویت نوین ما بودند. 
امروز به دشمنان می گوئیم شما را شکست می دهیم و این ما 
هستیم که می خواهیم پیروز باشیم. ما تازه راه قدرتمند شدن 

را آموخته ایم.

سردار سالمی:

سال آینده سال »فتح مبین« جبهه اسالم علیه جبهه کفر است

تایید دستی اسناد برای ترخیص بدون 
تاخیر مواد اولیه تولید

معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه انباشت مواد اولیه در گمرک و بندر شهید رجایی 
مربوط به اختالل سیستم »بیتا« است، گفت: هماهنگی های الزم برای تایید دستی اسناد 

جهت ترخیص کاال در حال انجام است.
 به گزارش زمان به نقل ازتسنیم،  مهرداد جمال ارونقی با اشاره به انباشت مواد اولیه تولید 
در گمرک و بندر شهید رجایی گفت: بر اساس بررسی های انجام شده در حال حاضر 
سیستم گمرک کامال وصل بوده و صاحبان کاال فرایند اظهار کاال را انجام میدهند. این در 
حالی است که با وجود پرداخت کامل حقوق و عوارض به دلیل عدم تسویه نهایی با انبار 
بنادر هنوز امکان ترخیص قطعی این کاالها فراهم نشده است.معاون فنی گمرک ایران 
گفت: به نظر میرسد اختالل سیستم بیتا دلیل اصلی عدم اتصال سامانه گمرک به سامانه 
بنادر باشد.وی با بیان اینکه در تالش هستیم تا با همکاری سازمان بنادر هرچه سریع تر 
تمهیداتی برای ترخیص این کاالها انجام شود، گفت: در حال حاضر به کارشناسان گمرک 
در بندر شهید رجایی ماموریت داده شد تا با تایید دستی اسناد مسیر را برای ترخیص هر 
چه سریع تر کاالهای انباشت شده فراهم کنند.به گفته ارونقی، کارشناسان گمرک با مهر 
برجسته اسناد مربوطه را تایید میکنند و از این طریق میتوان تا حدودی مشکالت پیش 

آمده را تا زمان اتصال کامل سیستم بر طرف کرد.

هشدار درباره افزایش تورم مسکن
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این که افزایش بدون برنامه وام مسکن باعث 
افزایش تورم می شود، گفت: ساماندهی بازار مسکن نیازمند تشکیل یک تیم اقتصادی با مدیریت 

وزارت راه و مشارکت وزارتخانه های تعاون، اقتصاد، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، فرج اهلل رجبی با یادآوری این که افزایش وام مسکن پس از 
مصوبه اخیر مجلس در الیحه بودجه سال ۹۸ درباره افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک 
مسکن صورت گرفته است، اظهار کرد: این موضوع بسیار حائز اهمیت است که آیا در نهایت می 
خواهیم قاعده عرضه و تقاضا را در بازار مسکن قبول کنیم. از این رو اولویت نخست در این حوزه، 
بازگشت سرمایه ها به بازار مسکن است و پس از آن می توان اقداماتی مانند افزایش تسهیالت 
مسکن را در دستور کار قرار داد.وی افزود: یکی از نکات قابل توجه در بحث افزایش وام مسکن، 
مسئله میزان سود تسهیالت است، از این رو باید به نقطه ای برسیم که نه از جیب مردم برای 
ارائه وام به عده ای خرج کنیم و نه اینکه متقاضیان بدون پشتوانه مالی بمانند.وی با اشاره به این 
که طی سه سال اخیر کمبود ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی داشته ایم که  باعث افزایش 
قیمت مسکنو افزایش بیکاری کارگران ساختمانی شده است، افزود: ساماندهی بازار مسکن 
نیازمند تشکیل یک تیم اقتصادی با مدیریت وزارت راه و شهرسازی و مشارکت وزارتخانه های 
تعاون، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار است.عضو کمیسیون عمران مجلس 
گفت: قطعا افزایش تسهیالت مسکن با برنامه ریزی صورت گرفته و افزایش وام بخشی از مراحل 

ساماندهی بازار مسکن باشد، این مسئله می تواند به تحریک بازار کمک شایانی کند.
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تنه  شماره  و   118172 موتور  بشماره  زیره   125 موتورسیکلت   )1(
9001242 )2( موتورسیکلت 125 متین  بشماره موتور 30102536 و 
شماره تنه8208150 )3( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 397291 
و شماره تنه8411989 )4( موتورسیکلت 125 کپکو بشماره موتور 6709 و 
شماره تنه8432181 )5( موتورسیکلت 125 کبیر بشماره موتور 25026357 
موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت   )6( تنه82600143  شماره  و 
تنه 8511147)7( موتورسیکلت 125 آکسوان بشماره  759167 و شماره 
موتور -و شماره تنه- )8( موتورسیکلت 125 کپکو بشماره موتور39027209  
موتور   بشماره  سفر   125 موتورسیکلت   )9(8403244 تنه  شماره  و 
41425174و شماره تنه 8445603)10( موتورسیکلت 125 کپکو بشماره 
تنه 8279425)11( موتورسیکلت 125 هوندا  موتور 2963133 و شماره 
بشماره موتور 01314078 و شماره تنه 82903857)12( موتورسیکلت 125 
هوندا بشماره موتور 39021851 و شماره تنه 8312568)13( موتورسیکلت 
 )14( مخدوش  تنه  شماره  و  موتور2937361   بشماره  هوندا   125
تنه  شماره  82025215و  موتور   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
و  موتور05020324   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت   )15(8423772
موتور  بشماره  هوندا    125 موتورسیکلت   )16(8516536 تنه  شماره 
200784253 و شماره تنه 8615 )17( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
موتور 3022136 و شماره تنه 8423008)18( موتورسیکلت ویو بشماره 
موتور  مخدوش  و شماره تنه- )19( موتورسیکلت 125  هوندا بشماره 
موتور 31812518 و شماره تنه 8601742)20( موتورسیکلت 125هوندا  
تنه مخدوش)21( موتورسیکلت 125  بشماره موتور2953293  و شماره 
پیشرو بشماره موتور 31791810 و شماره تنه مخدوش  )22( موتورسیکلت 
125  گستر بشماره موتور - و شماره تنه -)23( موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره موتور 36330 و شماره تنه 9082686)24( موتورسیکلت 125  آریو 
بشماره موتور 23514504 و شماره تنه مخدوش  )25( موتورسیکلت 125  
الگانس بشماره موتور61728  و شماره تنه 81136205 )26( موتورسیکلت  
ویو بشماره موتور 8001533 و شماره تنه  8405000)27( موتورسیکلت 
 )28(8802602 تنه   شماره  و  موتور09011042   بشماره  کپکو    125
تنه  شماره  2010134526و  موتور   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
8989754)29( موتورسیکلت جترو بشماره موتور410280  و شماره تنه  
تنه  شماره  و  موتور10021   بشماره  کپکو    125 موتورسیکلت   )30(-
8907541)31( موتورسیکلت 125 تیگراد بشماره موتورمخدوش   و شماره 
تنه  مخدوش)32( موتورسیکلت 125  هوندا بشماره موتور32038480  و 
بشماره  هوندا    125 موتورسیکلت   )33(  8432890 تنه  شماره 
موتور3007980  و شماره تنه  83910209)34 ( موتورسیکلت 125 کپکو 
بشماره موتور 200759152 و شماره تنه 8617918)35( موتورسیکلت ویو 
بشماره موتور8159087  و شماره تنه 8966763)36( موتورسیکلت 125 
تیز کار بشماره موتور 31070993 و شماره تنه مخدوش  )37( موتورسیکلت 
 )38(82622017 تنه   شماره  و   31785582 موتور  بشماره  کپکو    125
موتورسیکلت 125 پیشرو بشماره موتور32004045  و شماره تنه 8711549 
تنه   شماره  و  موتورمخدوش   بشماره  هوندا    125 موتورسیکلت   )39(
مخدوش)40( موتورسیکلت 125  بهرو بشماره موتور 30983186 و شماره 
تنه  8522684)41( موتورسیکلت 125  بهرو بشماره موتور 3006593 و 
شماره تنه 8725144)42( موتورسیکلت 125 رهرو بشماره موتور 407642 
موتور  بشماره  شهباز   125 موتورسیکلت   )43(9330705 تنه  شماره  و 
بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت   )44(8370696 تنه  شماره  و   01237
موتور0264029  و شماره تنه 82901037)45( موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره موتور 50005734 و شماره تنه8307400 )46( موتورسیکلت 125 
کپکو بشماره موتور 41609 و شماره تنه 9103724)47( موتورسیکلت 125 
گالکسی بشماره موتورمخدوش   و شماره تنه  -)48( موتورسیکلت 125 
کپکو بشماره موتور027692  و شماره تنه 82552336)49( موتورسیکلت 
125 هوندا  بشماره موتور -- و شماره تنه  --)50( موتورسیکلت 125  
تنه مخدوش)51( موتورسیکلت  هوندا بشماره موتور002768  و شماره 
مخدوش)52(  تنه  شماره  و   83900404 موتور  بشماره  هوندا   125
تنه  شماره  و   02905082 موتور  بشماره  کبیر   125 موتورسیکلت 
8306248)53( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور112087  و شماره 
تنه 1125267)54( موتورسیکلت 125هوندا  بشماره موتور 200831419 و 
شماره تنه -)55( موتورسیکلت 125  آرمان بشماره موتور 50008082 و 
و   194722 موتور  بشماره  ویو  موتورسیکلت   )56(8409350 تنه  شماره 
و  موتورمخدوش    بشماره  هوندا  موتورسیکلت 125   )57( تنه-  شماره 
شماره تنه  مخدوش)58( موتورسیکلت 125 کبیر بشماره موتور115725  و 
شماره تنه  -)59( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور18673  و شماره 
تنه- )60( موتورسیکلت 125 کپکو بشماره موتور - و شماره تنه -)61( 
تنه  شماره  و  موتور27004603   بشماره  کبیر   125 موتورسیکلت 
و   31004577 موتور  بشماره  کبیر   125 موتورسیکلت   )62(82707254
شماره تنه8035781 )63( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور5573842  
بشماره  هوندا    125 موتورسیکلت   )64(84005 تنه  شماره  و 
موتور31797868  و شماره تنه  96109918)65( موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره موتور -- و شماره تنه --)66( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
موتور31106246  و شماره تنه 830967)67( موتورسیکلت 125 تیز کار 
بشماره موتور 3017888 و شماره تنه 8404892)68( موتورسیکلت 125 
 )69(8042970 تنه  شماره  و  موتور310012670   بشماره  پیشرو 
تنه  شماره  و   933480 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
8220081)70( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور3115505  و شماره 
تنه  مخدوش )71( موتورسیکلت 125 کپکو بشماره موتور 3067651 و 
شماره تنه  مخدوش )72( موتورسیکلت 125 نیرو موتور بشماره موتور 
بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت   )73(8306484 تنه  شماره  و   29348
هوندا   125 موتورسیکلت   )74(1265789 تنه  شماره  و   412398 موتور 
بشماره موتور 020891212 و شماره تنه  820266)75( موتورسیکلت 125 
نیرو بشماره موتور 2974514 و شماره تنه 82680059)76( موتورسیکلت 
موتورسیکلت    )77(-- تنه  شماره  و   -- موتور  بشماره  موتور  نیرو   125
 )78(81020096200 تنه  شماره  و   4864007 موتور  بشماره  یاماها 
تنه  شماره  و  موتور200876511   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
و   20431728 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت   )79(8700645
شماره تنه 812645)80( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور865559  
موتور   بشماره  هوندا    125 موتورسیکلت   )81(8513558 تنه  شماره  و 
مخدوش  و شماره تنه  مخدوش )82( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
موتور 31803506 و شماره تنه 8166102)83( موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره موتور 2259050 و شماره تنه 7886448)84( موتورسیکلت 125 
هوندا بشماره موتور81207256  و شماره تنه8868781 )85( موتورسیکلت 
 )86(7711390 تنه  شماره  و   2882483 موتور  بشماره  هوندا   125
موتورسیکلت 125  بهتاز بشماره موتور  مخدوش و شماره تنه  مخدوش 
تنه  شماره  و  موتور8000843   بشماره  ویو   125 موتورسیکلت   )87(
8200872)88( موتورسیکلت 125  هوندا بشماره موتور870691  و شماره 
تنه 8601931)89( موتورسیکلت 125  یاماها بشماره موتور 686407453 
بشماره   DMI هوندا   125 موتورسیکلت   )90(86407453 تنه  شماره  و 
موتور71045939  و شماره تنه 8621600)91( موتورسیکلت 125 هوندا 
 )92(7081415118 تنه  شماره  و  موتور020599476   بشماره  گالکسی 
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور00622004  و شماره تنه مخدوش  
تنه   شماره  و  مخدوش   موتور  بشماره  اکسیر  موتورسیکلت 125    )93(
و   10106448 موتور  بشماره  اکسیر   125 موتورسیکلت  مخدوش)94( 
بشماره  هوندا    125 موتورسیکلت   )95(9024626 تنه  شماره 
موتور81000538  و شماره تنه 8702566)96( موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره موتور61253249  و شماره تنه 8500104)97( موتورسیکلت 125 
 )98(877033800 تنه  شماره  و   814956703 موتور  بشماره  هوندا 
تنه  شماره  86001875و  موتور   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
8607140)99( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 208620 و شماره 
تنه 865274)100( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 1653262 و 
موتور  بشماره  تک  تیز   125 موتورسیکلت   )101( تنه639357  شماره 
کار  تیز   125 موتورسیکلت   )102(8588675 تنه  شماره  و   31159570
بشماره موتور200611325  و شماره تنه 8516227)103( موتورسیکلت 
 )104(8046465 تنه  شماره  و  موتور31016232   بشماره  پیشرو   125
تنه  شماره  و   117903 موتور  بشماره  کپکو   125 موتورسیکلت 
و  مخدوش   موتور  بشماره  زیگما   125 موتورسیکلت   )105(8700639
بشماره  هاردستون    125 موتورسیکلت    )106( تنه  8120623   شماره 
موتور1070386  و شماره تنه   861   )107( موتورسیکلت 125 هوندا بهرو 
بشماره موتور 3100230 و شماره تنه 8720675)108( موتورسیکلت 125 
لیفان بشماره موتور 30994675 و شماره تنه 8301725)109( موتورسیکلت 
 )110(8782218 تنه  شماره  و   880169 موتور  بشماره  هوندا   125
موتورسیکلت 125 هوندا جی موتور بشماره موتور 85002439 و شماره 
تنه8604 )111( موتورسیکلت 125  تکتاز بشماره موتور 32022588 و 
بشماره  هوندا    125 موتورسیکلت  مخدوش)112(  تنه   شماره 
موتور2910874  و شماره تنه 8003299) 113( موتورسیکلت 125  هوندا 
بشماره موتور 200413232 و شماره تنه8403627 )114( موتورسیکلت 
تنه  مخدوش )115(  موتور 200752254 و شماره  بشماره  125  هوندا 
موتورسیکلت 125  هوندا بشماره موتور2341231  و شماره تنه7127003 
) 116( موتورسیکلت 125  هوندا بشماره موتور مخدوش   و شماره تنه  
دستکوب ) 117( موتورسیکلت 125  تیز تک بشماره موتور31154065  

موتور  بشماره  کپکو    125 موتورسیکلت   )118(8301185 تنه  شماره  و 
20191020 و شماره تنه  مخدوش ) 119( موتورسیکلت یاماها  بشماره 
موتورسیکلت 125   )120 ( تنه81233505  موتور020793108  و شماره 
 )121(8500842 تنه  شماره  و  موتور06070657   بشماره  بارزین 
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 10044294 و شماره تنه8944322  
)122( موتورسیکلت 125تک تیز  بشماره موتور 3207670 و شماره تنه 
823207840)123( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 31030392 و 
موتور  بشماره  ویو    125 موتورسیکلت   )124(81618190 تنه  شماره 
671563 و شماره تنه 8900744)125( موتورسیکلت 125  لیفان بشماره 
موتور 81042295 و شماره تنه 8744659)126( موتورسیکلت 125 کبیر 
بشماره موتور 3086864 و شماره تنه  مخدوش )127( موتورسیکلت 125  
 )128  (80101407 تنه  شماره  و  موتور01106322   بشماره  هوندا 
موتورسیکلت 125 نیرو موتور  بشماره موتور  20234و شماره تنه  مخدوش 
تنه  شماره  01429و  موتور   بشماره  آریا    125 موتورسیکلت   )129(
و   115617 موتور  بشماره  دینو    125 موتورسیکلت   )130(83302943

شماره تنه 828582
شماره  و   4127517 موتور  بشماره  پیشرو   125 موتورسیکلت   )131(
تنه8602762  )132( موتورسیکلت 125  کپکو بشماره موتور2989032  و 
شماره تنه 8305029)133( موتورسیکلت 125 کپکو بشماره موتور27547  
موتور  بشماره  کپکو    125 موتورسیکلت   )134(9012598 تنه  شماره  و 
مخدوش  و شماره تنه مخدوش  )135( موتورسیکلت 125 شاهین بشماره 
موتور  71867108و شماره تنه 8764371)136( موتورسیکلت 125 شهباز 
بشماره موتور0123700  و شماره تنه 8100585)137( موتورسیکلت 125 
سفر بشماره موتور3324055  و شماره تنه 8429987)138( موتورسیکلت 
 )139( تنه8184933  شماره  31059545و  موتور   بشماره  پیشرو   125
تنه  شماره  و   047842 موتور  بشماره  تک  تیز   125 موتورسیکلت 
8680582)140( موتورسیکلت 125 الگانس بشماره موتور37869  و شماره 
تنه 8118020)141( موتورسیکلت 125 لینهای بشماره موتور 311003 و 
موتور   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت   )142(8335520 تنه  شماره 
مخدوش 120 و شماره تنه  مخدوش )143( موتورسیکلت 125 الگانس 
بشماره موتور 133957 و شماره تنه 9212191)144( موتورسیکلت 125 
ویو  بشماره موتور0166105  و شماره تنه --)145( موتورسیکلت 125 تیز 
تک بشماره موتور 1300818 و شماره تنه 83107832)146( موتورسیکلت 
 )147(8501398 تنه  شماره  و   4126117 موتور  بشماره  هوندا   125
موتورسیکلت 125 30104129بشماره موتور  و شماره تنه 83115115)148( 
تنه  شماره  و  موتور31002813   بشماره  پیشرو   125 موتورسیکلت 
82000129 )149( موتورسیکلت 125 تیز کار بشماره موتور 31109731 و 
موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت   )150(827266256 تنه  شماره 
دستکوب  و شماره تنه دستکوب  )151( موتورسیکلت 125 کبیر بشماره 
موتور2706725  و شماره تنه 8311105 )152)()0(( موتورسیکلت 125  
ویو بشماره موتور مخدوش   و شماره تنه  مخدوش )153( موتورسیکلت 
 )154( تنه8718202  شماره  و  موتور3004127   بشماره  هوندا    125
تنه  شماره  و  موتور115302836   بشماره  125هوندا   موتورسیکلت 
8201990) 155( موتورسیکلت 125 نیرو موتور بشماره موتور34481  و 
موتور  بشماره  سفیر    125 موتورسیکلت   )156(8301506 تنه  شماره 
موتور   موتورسیکلت 125نیرو   )157 ( تنه8719281  و شماره   3020996
بشماره موتور21690  و شماره تنه 8408420) 158( موتورسیکلت 125 
 )159  ( تنه83002627  شماره  و  موتور3301864   بشماره  موتور  نیرو 
تنه  شماره  و  موتور13003129   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
83107508) 160( موتورسیکلت یاماها  بشماره موتور1003659  و شماره 
تنه 8050600) 161( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور3004132  و 
بشماره  کپکو  هوندا    125 موتورسیکلت   )162(8327017 تنه  شماره 
نیرو  موتورسیکلت 125  تنه 869872) 163(  شماره  و  موتور3071938  
 )164 مخدوش)  تنه   شماره  و  موتور27009453   بشماره  موتور 
موتورسیکلت 125 گالکسی  بشماره موتور 83575 و شماره تنه 8058248) 
تنه  و شماره  موتور 13021644  بشماره  هوندا  موتورسیکلت 125   )165
8497816) 166( موتورسیکلت 125 زیگما  بشماره موتور 3216871 و 
موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت   )167  (8312414 تنه  شماره 
سامینکو    125 موتورسیکلت   )168(8422451 تنه  شماره  و   2919819
بشماره موتور578844  و شماره تنه 8648165) 169( موتورسیکلت 125 
کثیر بشماره موتور906255  و شماره تنه 8021482) 170( موتورسیکلت 
 )171  ( دستکوب  تنه   شماره  و  دستکوب   موتور   بشماره  کبیر   125
تنه   شماره  و   20285180 موتور  بشماره  دنا   125 موتورسیکلت 
و  موتور82034250   بشماره  کبیر   125 موتورسیکلت   )172(8114054
موتور  بشماره  هوندا    125 موتورسیکلت   )173(8436818 تنه  شماره 
31003294 و شماره تنه 8032062) 174( موتورسیکلت 125  کپکو بشماره 
موتور2974423  و شماره تنه 8272768)175( موتورسیکلت 125 هوندا  
بشماره موتور2006813  و شماره تنه 841116) 176( موتورسیکلت 125 
تنه 8409900) 177(  و شماره  موتور50009778   بشماره  آرمین   هوندا 
موتورسیکلت 125  گالکسی بشماره موتور73842  و شماره تنه --) 178( 
تنه  شماره  و  موتور7159848   بشماره  لیفان    125 موتورسیکلت 
8719663)179( موتورسیکلت 125هوندا  بشماره موتور009100446  و 
موتور  بشماره  هوندا    125 موتورسیکلت   )180(8808100 تنه  شماره 
50016472 و شماره تنه 8516442)181( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
موتور2167154  و شماره تنه 7011048)182( موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره موتور 664587 و شماره تنه 8101148)183( موتورسیکلت 125 
بهران بشماره موتور4251  و شماره تنه 8317245) 184( موتورسیکلت 
 )185(8050080 تنه  شماره  و  موتور31752184   بشماره  پیشرو   125
تنه  شماره  و  موتور3130884   بشماره  هوندا    125 موتورسیکلت 
و   003207 موتور  بشماره  نامی   125 موتورسیکلت   )186(831200240
شماره تنه 8801867)187( موتورسیکلت 125 الگانس بشماره موتور91445  
موتور  بشماره  سفر   125 موتورسیکلت   )188(8223893 تنه  شماره  و 
موتور  موتورسیکلت 125 جی  تنه 8429411)189(  شماره  و   3318437
بشماره موتور486978  و شماره تنه 80125)190( موتورسیکلت 125 تیز 
تک بشماره موتور  12132601و شماره تنه 8727330)191( موتورسیکلت 
 )192(8500750 تنه  شماره  و   200504499 موتور  بشماره  125کبیر  
تنه   شماره  و   3058288 موتور  بشماره  کپکو  هوندا   125 موتورسیکلت 
--)193( موتورسیکلت 125  هوندا بشماره موتور مخدوش  و شماره تنه 
مخدوش  )194( موتورسیکلت 125  هوندا بشماره موتور 20312 و شماره 
موتور  بشماره  موتور  نیرو    125 موتورسیکلت   )195( مخدوش  تنه  
هوندا   125 موتورسیکلت   )196(8528609 تنه  شماره  و   200607060
بشماره موتور813951815  و شماره تنه 872085400)197( موتورسیکلت 
 )198(82624423 تنه  شماره  و  موتور31784559   بشماره  پیشرو   125
تنه  شماره  و  موتور05035136   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
8403426)199( موتورسیکلت 125 تیز کار بشماره موتور70000274  و 
شماره تنه 8200084)200( موتورسیکلت 125 کبیر بشماره موتور مخدوش  
بشماره  پیشرو   125 موتورسیکلت   )201(  8707666 تنه  شماره  و 
موتور31020008  و شماره تنه 81802814)202( موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره موتور 2942291 و شماره تنه8552029)203( موتورسیکلت 125 
تنه8042485)204(  شماره  و  موتور200741211   بشماره  هوندا 
شماره  و   2376247 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
تنه7130036)205( موتورسیکلت 125 الگانس بشماره موتور221381  و 
موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت  تنه83356202)206(  شماره 
بشماره  کبیر  موتورسیکلت 125  تنه8504780)207(  شماره  و  مخدوش  
موتور 2989641 و شماره تنه8304560)208( موتورسیکلت 125 تیز کار 
موتورسیکلت  تنه8600551)209(  شماره  و   200740207 موتور  بشماره 
تنه8406772)210(  شماره  و  موتور0400051   بشماره  هوندا   125
شماره  و  موتور71370587   بشماره   125 هوندا  موتورسیکلت 
شماره  و  موتور-   بشماره  ویو  موتورسیکلت  تنه8658575)211( 
تنه860031600)212( موتورسیکلت 125هوندا  بشماره موتور 33937 و 
شماره تنه831075)213( موتورسیکلت 125 بهران بشماره موتور3017817  
و شماره تنه86012362)214( موتورسیکلت 125 تیز تک بشماره موتور 
23000310 و شماره تنه83782671)215( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
کپکو  موتورسیکلت 125  تنه8640423)216(  شماره  و  موتور2095375  
بشماره موتور 2306577 و شماره تنه8421175)217( موتورسیکلت 125 
نامی بشماره موتور 0226656 و شماره تنه88513302)218( موتورسیکلت 
تنه9018118)219(  شماره  و   2010149428 موتور  بشماره  هوندا   125
شماره  و   17554664 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
تنه8200382)220( موتورسیکلت یاماها  بشماره موتور008239  و شماره 
تنه461963)221( موتورسیکلت 125 کاسپین بشماره موتور 30513276 و 
موتور  بشماره  125پاژن   موتورسیکلت  تنه822300866)222(  شماره 
تنه8544929)223( موتورسیکلت 125 حیران بشماره  101403 و شماره 
موتورسیکلت 125 هوندا  تنه82149315)224(  موتور 103362 و شماره 

بشماره موتور 3002996 و شماره تنه8415618)225( موتورسیکلت 125 
موتورسیکلت  تنه8576483)226(  موتور 202977 و شماره  بشماره  تایوا 
تنه8625880)227(  شماره  و  موتور05045206   بشماره  125متین  
موتورسیکلت 125دینو  بشماره موتور 17819 و شماره تنه0118818)228( 
شماره  و   27012688 موتور  بشماره  کپکو   125 موتورسیکلت 
تنه83949865)229( موتورسیکلت 125 بارزین بشماره موتور 02806 و 
موتور  بشماره  125آرمان   موتورسیکلت  تنه8420113138)230(  شماره 
50012298 و شماره تنه8411847)231( موتورسیکلت 125 کویر بشماره 
سحر   125 موتورسیکلت  تنه9100664)232(  شماره  و  موتور36210  
بشماره موتور 7954 و شماره تنه8305995)233( موتورسیکلت 125هوندا  
بشماره موتور0356395  و شماره تنه83811968)234( موتورسیکلت 125 
کویر بشماره موتور  2051474و شماره تنه8060555)235( موتورسیکلت 
تنه860116)236(  شماره  و  موتور52001932   بشماره  لیفان   125
شماره  و  موتور110000076   بشماره  سفیر   125 موتورسیکلت 
تنه81000038)237( موتورسیکلت 125 پیشرو بشماره موتور31757093  
موتور  بشماره  ساوین   125 موتورسیکلت  تنه8053260)238(  شماره  و 
05034748 و شماره تنه8639307)239( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
موتور 61253119 و شماره تنه -)240( موتورسیکلت 125 الگانس بشماره 
موتور 98024 و شماره تنه837012999)241( موتورسیکلت 125 اصالن 
موتورسیکلت 125  تنه8700086)242(  موتور 146105 و شماره  بشماره 
تنه8637240)243(  شماره  و   61582234 موتور  بشماره  ساوین 
شماره  و  موتور71134083   بشماره  لیفان   125 موتورسیکلت 
تنه8613638)244( موتورسیکلت 125 تیز کار بشماره موتور 200767008 
موتور  بشماره  هیرمن   125 موتورسیکلت  تنه8702800)245(  شماره  و 
بشماره  وحید   125 موتورسیکلت  تنه8328426)246(  شماره  و   48538
موتور4128356  و شماره تنه8562521)247( موتورسیکلت 125 تک تیز 
بشماره موتور 3216771 و شماره تنه8311698)248( موتورسیکلت 125 
موتورسیکلت  تنه مخدوش)249(  موتور  08709و شماره  بشماره  هوندا 
تنه8400137)250(  شماره  200500130و  موتور   بشماره  هوندا   125
شماره  و   2977194 موتور  کویربشماره   125 موتورسیکلت 
تنه8291375)251( موتورسیکلت 125 آرمان بشماره موتور 50011435 و 
بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت  مخدوش)252(  تنه  شماره 
موتور20362610  و شماره تنه81132316)253( موتورسیکلت 125 هوندا 
موتورسیکلت  تنه8604751)254(  شماره  و  موتور200636691   بشماره 
تنه8223687)255(  شماره  و   836094 موتور  بشماره  لینهای   125
شماره  و   29004429 موتور  بشماره  پیشرو   125 موتورسیکلت 
تنه8018330)256( موتورسیکلت 125 بهران بشماره موتور36001868  و 
شماره تنه8202959)257( موتورسیکلت 125هوندا  بشماره موتور3123033  
و شماره تنه مخدوش)258( موتورسیکلت 125هوندا  بشماره موتور241978  
موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت  تنه113586)259(  شماره  و 
4126413 و شماره تنه8602456)260( موتورسیکلت 125هوندا  بشماره 
پیشرو  تنه مخدوش )261( موتورسیکلت 125  موتور104956  و شماره 
موتورسیکلت  تنه 82626277)262(  موتور 31780408 و شماره  بشماره 
تنه81019205)263(  شماره  و  موتور108360   بشماره  موتور   125نیرو 
شماره  200759448و  موتور   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
تنه86019205)264( موتورسیکلت 125 لیفان بشماره موتور71740159  و 
شماره تنه8736532)265( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور43115  
و شماره تنه - )266( موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 2003003133 
بشماره  125هوندا   موتورسیکلت  تنه001967)267(  شماره  و 
موتور00000310  و شماره تنه8300091)268( موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره موتور20742669  و شماره تنه8120536)269( موتورسیکلت 125 
هوندا بشماره موتور -- و شماره تنه8201808)270( موتورسیکلت 125 
سفیر بشماره موتور41443411  و شماره تنه مخدوش)271( موتورسیکلت 
تنه8546912)272(  شماره  و  موتور32106508   بشماره  هیرمند   125
شماره  و  موتور6321805   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
تنه8233887)273(موتورسیکلت 125 کویر بشماره موتور30207988  و 
شماره تنه9301623)274(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور مخدوش   
بشماره  هوندا    125 )275(موتورسیکلت  مخدوش  تنه  شماره  و 
موتور200801829  و شماره تنه8753660)276(موتورسیکلت 125  ویو 
بشماره موتور 8600553 و شماره تنه8600384 )277(موتورسیکلت 125 
تنه8200429)278(وتورسیکلت  شماره  و  موتور 2901663  بشماره  کویر 
تنه82736122)279( شماره  و   31114608 موتور  بشماره  125هوندا  

شماره  و   361880 موتور  بشماره  کویر   125 موتورسیکلت 
تنه91002084)280(موتورسیکلت 125هوندا  بشماره موتور 31100614 و 
شماره تنه82728870)281(موتورسیکلت پاپ 125 بشماره موتور 202217 
موتور  بشماره  کار  تیز   125 تنه8536409)282(موتورسیکلت  شماره  و 
29001522 و شماره تنه7911951)283(موتورسیکلت 125الگانس  بشماره 
اسکایکو   125 تنه8158930)284(موتورسیکلت  شماره  13272و  موتور  
بشماره موتور 30512655 و شماره تنه8399534)285(موتورسیکلت 125 
تنه8208071)286( شماره  و  موتور31751661   بشماره  تک  تیز 
شماره  و   1804663 موتور  بشماره  پیشرو   125 موتورسیکلت 
تنه823597734)287(موتورسیکلت 125چابک  بشماره موتور31105702  
بشماره  پیشرو   125 تنه82724695)288(موتورسیکلت  شماره  و 
موتور31722100  و شماره تنه مخدوش )289(موتورسیکلت 125 چابک 
بشماره موتور2001001513  و شماره تنه819000042)290(موتورسیکلت 
تنه832044)291( شماره  و  موتور3205156   بشماره   125 تکتیز 
شماره  و   912421 موتور  بشماره   125 هوندا  موتورسیکلت 
و   624860 موتور  بشماره  هوندا   125 تنه8501869)292(موتورسیکلت 
بشماره  125هوندا   تنه6227180)293(موتورسیکلت  شماره 
سفر   125 تنه8271453)294(موتورسیکلت  شماره  و  موتور30512527  
تنه8653378)295(موتورسیکلت 125  بشماره موتورمخدوش   و شماره 
هوندا بشماره موتور 60070639 و شماره تنه8929481)296(موتورسیکلت 
تنه8790692)297( شماره  و   881100034 موتور  بشماره  ویو   125
شماره  و   12068304 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
تنه8516841)298(موتورسیکلت 125  هوندا بشماره موتور مخدوش   و 
شماره تنه مخدوش )299(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور مخدوش   
موتور  بشماره  هوندا   125 )300(موتورسیکلت  مخدوش  تنه  شماره  و 
125هوندا   تنه8420114702)301(موتورسیکلت  شماره  و   06802590
بشماره موتور20178434  و شماره تنه8194881)302(موتورسیکلت 125 
بهرو بشماره موتور29290589  و شماره تنه مخدوش )303(موتورسیکلت 
تنه8711788)304( شماره  و   57012362 موتور  بشماره   125 تک  تیز 

شماره  و  موتور0001444   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
تنه828768046)305(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور32101682  
موتور  بشماره  هوندا   125 تنه8724176)306(موتورسیکلت  شماره  و 
200501025 و شماره تنه مخدوش )307(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
موتور267  و شماره تنه8316909 )308(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
موتور32043702  و شماره تنه9014196)309(موتورسیکلت 125 هوندا 
تنه847857483)310(موتورسیکلت  شماره  و  موتور31164171   بشماره 
تنه8414234)311( شماره  و  موتور50011539   بشماره  هوندا   125

شماره  و  موتور200769225   بشماره  موتور  نیرو   125 موتورسیکلت 
پیشرو بشماره موتور 3179079 و  تنه8616371)312(موتورسیکلت 125 
بشماره  125کسرا   تنه81660097)313(موتورسیکلت  شماره 
هوندا   125 تنه8317863)314(موتورسیکلت  شماره  و  موتور4000749  
بشماره موتور--  و شماره تنه --)315(موتورسیکلت 125نیرو موتوری  
بشماره موتور  23801083و شماره تنه83090945)316(موتورسیکلت 125 
تنه8956809)317( شماره  و   170925783 موتور  بشماره  هوندا 
شماره  و  موتور2979802   بشماره  کار  تیز   125 موتورسیکلت 
تنه8273775)318(موتورسیکلت 125کویر  بشماره موتور  200630862و 
بشماره  کپکو    125 تنه8273775)319(موتورسیکلت  شماره 
تنه8802412)320(موتورسیکلت 125کویر   شماره  و  موتور200993809  
هوندا  تنه--)321(موتورسیکلت 125  و شماره  موتور 2990515  بشماره 
بشماره موتور 83016005 و شماره تنه82216082)322(موتورسیکلت 125 
تنه429535)323(موتورسیکلت  بشماره موتور3325630  و شماره  هوندا 
تنه8201507)324( شماره  و   68868 موتور  بشماره   125 هارتفورد 
شماره  و   2307124 موتور  بشماره  125هوندا   موتورسیکلت 
و  موتور8500840   بشماره  هوندا  تنه7108555)325(موتورسیکلت 125 
موتور  بشماره  هوندا   125 تنه8531155)326(موتورسیکلت  شماره 
بشماره  125نسیم   تنه8611002)327(موتورسیکلت  شماره  و   4125067
موتور 71538803 و شماره تنه861462)328(موتورسیکلت 125 تیز تک 
بشماره موتور 31142015 و شماره تنه -)329(موتورسیکلت 125تیز کار  
بشماره موتور 71325224 و شماره تنه8610538)330(موتورسیکلت 125 
لینهای بشماره موتور21118002  و شماره تنه مخدوش )331(موتورسیکلت 
تنه8761624)332( شماره  و  موتور8707858   بشماره  ساالر   125

موتورسیکلت 125 سفیر بشماره موتور 00069 و شماره تنه8602899)333(
موتورسیکلت 125 کپکو بشماره موتور--  و شماره تنه82980027)334(
شماره  و  موتور2009522   بشماره  کپکو   125 موتورسیکلت 
و  موتور 1895783  بشماره  تنه9113134)335(موتورسیکلت 125هوندا  
و  موتور  --  بشماره  تنه6609101)336(موتورسیکلت 125هوندا  شماره 
موتور 2979078 و  بشماره  تنه --)337(موتورسیکلت 125بهرو   شماره 
شماره تنه86758904)338(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 20944 
و شماره تنه--)339(موتورسیکلت 125 سفیر بشماره موتور 3305714 و 
بشماره  هوندا   125 تنه83018128)340(موتورسیکلت  شماره 
موتور75706076  و شماره تنه--)341(موتورسیکلت 125هوندا  بشماره 
موتور 3081630 و شماره تنه --)342(موتورسیکلت SORT 125بشماره 
تنه8208948)343(موتورسیکلت 125تیز تک   و شماره  موتور 1102471 
تنه81711757)344(موتورسیکلت  شماره  و  موتور31020123   بشماره 
تنه8110254)345( شماره  و  موتور673081   بشماره  125هارتفورد  
شماره  و   0132537 موتور  بشماره  نامی    125 موتورسیکلت 
تنه6286245)346(موتورسیکلت 125  هوندا بشماره موتور--  و شماره 
شماره  و   218978 موتور  بشماره  هوندا   125 تنه--)347(موتورسیکلت 
تنه9304714)348(موتورسیکلت 125  هارتفورد بشماره موتور 663762 و 
شماره تنه8101214)349(موتورسیکلت 125 لیفان بشماره موتور0909009  
و شماره تنه8922164)350(موتورسیکلت 125کپکو  بشماره موتور -- و 
موتور  بشماره  بهتاز   125 تنه8409231)351(موتورسیکلت  شماره 
35007060 و شماره تنه مخدوش )352(موتورسیکلت 125تیز کار  بشماره 
موتور  200700123و شماره تنه مخدوش)353(موتورسیکلت 125 هوندا 
تنه8200008)354(موتورسیکلت  شماره  و   2901743 موتور  بشماره 
سوزاکی 125 بشماره موتور 0256580     و شماره تنه80066674 )355(

شماره  و  مخدوش    موتور  بشماره  احسان   125 موتورسیکلت 
تنه9115693)356(موتورسیکلت 125جترو  بشماره موتور مخدوش   و 
موتور  بشماره  کویر    125 )357(موتورسیکلت  مخدوش  تنه  شماره 
ویو   طرح   125 )358(موتورسیکلت  مخدوش  تنه  شماره  و   8503820
125هوندا   تنه)359(موتورسیکلت  شماره  و  موتور12502001   بشماره 
بشماره موتور 27016522 و شماره تنه8394034)360(موتورسیکلت 125 
اسکو بشماره موتور102300  و شماره تنه 9104090 )361(موتورسیکلت 
تنه8792474)362( شماره  و  موتور05075227   بشماره  ساوین   125
موتورسیکلت 125  هوندا بشماره موتور 2880038 و شماره تنه مخدوش 
شماره  020191706و  موتور   بشماره  الگانس   125 )363(موتورسیکلت 
و  موتور6338933   بشماره  125هوندا   تنه816430)364(موتورسیکلت 
شماره تنه8318688)365(موتورسیکلت 125  لیفان بشماره موتور2144052  
بشماره  آرسیان    125 تنه6919994)366(موتورسیکلت  شماره  و 
موتور879489  و شماره تنه08712520)367(موتورسیکلت 125  تیز کار 
بشماره موتور 200755765 و شماره تنه8616022)368(موتورسیکلت 125  
تنه8100055)369(موتورسیکلت  شماره  و  موتور110327   بشماره  لیفان 
تنه75500)370( شماره  و   200988284 موتور  بشماره  کپکو   125

شماره  و  موتور31818588   بشماره   125 پیشرو  موتورسیکلت 
تنه82609389)371(موتورسیکلت 125لینهای  بشماره موتور 61155680 و 
و  موتور--   بشماره  تنه8616080)372(موتورسیکلت 125هوندا   شماره 
شماره تنه--)373(موتورسیکلت 125هوندا  بشماره موتور33008525  و 
شماره تنه--)374(موتورسیکلت 125تیز تک  بشماره موتور31090398  و 
موتور  بشماره  لینهای   125 تنه83763205)375(موتورسیکلت  شماره 
2010139698 و شماره تنه--)376(موتورسیکلت 125 بهرو بشماره موتور 
بشماره   125 سفیر  تنه8672486)377(موتورسیکلت  شماره  و   2972166
موتور 3323757 و شماره تنه008312707)378(موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره موتور1002350  و شماره تنه86005153)379(موتورسیکلت 125 
پیشرو بشماره موتور 99000545 و شماره تنه8015435)380(موتورسیکلت 
تنه8224670)381( شماره  و  موتور30383175   بشماره   125 لینهای 

شماره  و  مخدوش    موتور  بشماره  پیشرو125  موتورسیکلت 
تنه8046613)382(موتورسیکلت 125کویر  بشماره موتور 31795522 و 
شماره تنه--)383(موتورسیکلت 125 تیز کار بشماره موتور200614704  و 
موتور  بشماره  هوندا   125 تنه8018008)384(موتورسیکلت  شماره 
82553069 و شماره تنه82556069)385(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
موتور05031322  و شماره تنه8403298)386(موتورسیکلت 125 هوندا 
تنه8400387)387(موتورسیکلت  شماره  و  موتور10874   بشماره 
تنه8938196)388( شماره  و  موتور03010215   بشماره  125ساوین  
موتورسیکلت 125 آرمان  بشماره موتور  41205250و شماره تنه مخدوش 
تنه  شماره  و   2980504 موتور  بشماره  کویر   125 )389(موتورسیکلت 
و  موتور22011962   بشماره  125پیشرو   )390(موتورسیکلت  مخدوش 
شماره تنه7910881)391(موتورسیکلت 125هوندا  بشماره موتور 45447 
موتور  بشماره  هوندا   125 تنه8500988)392(موتورسیکلت  شماره  و 
نیرو موتور 125  00006965 و شماره تنه88706757)393(موتورسیکلت 
تنه8610264)394(موتورسیکلت  شماره  و  موتور200625304   بشماره 
تنه82981499)395( شماره  و   270013 موتور  بشماره   125 هوندا 
شماره  و   29001513 موتور  بشماره  پیشرو   125 موتورسیکلت 
تنه7912048)396(وتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور200523407  و 
بشماره  125هوندا   8512392)397(موتورسیکلت  تنه  شماره 
موتور200741211  و شماره تنه8400286)398(موتورسیکلت تیز کار 125 
بشماره موتور 200741211 و شماره تنه8511206)399(وتورسیکلت 125 
هوندا بشماره موتور20052309  و شماره تنه8511206)400(موتورسیکلت 
125 کپکو بشماره موتور33710  و شماره تنه9014526)401(موتورسیکلت 
مخدوش)402( تنه  شماره  و  موتور2906181   بشماره  هوندا   125
تنه--)403( شماره  و   -- موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
شماره  و  موتور30503586   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
تنه829348)404(موتورسیکلت 125 تیز تک بشماره موتور200608819  و 
شماره تنه8514084)405(موتورسیکلت 125 تیز تک بشماره موتور 50981 
بشماره  سفیر   125 تنه8178040)406(موتورسیکلت  شماره  و 
125هوندا   تنه8438861)407(موتورسیکلت  شماره  و  موتور12037406  
بشماره موتور 82601665 و شماره تنه19170)408(موتورسیکلت 125 تیز 
تک بشماره موتور 31066870 و شماره تنه8174846)409(موتورسیکلت 
تنه8649985)410( شماره  و  مخدوش   موتور  بشماره  ساوین   125
شماره  و  موتور36014618   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
تنه88400644)411(موتورسیکلت 125هوندا  بشماره موتور125882748  
موتور  بشماره  کویر   125 تنه8824219)412(موتورسیکلت  شماره  و 
بشماره  سفر   125 تنه8132648)413(موتورسیکلت  شماره  و   2929318
موتور  58811588و شماره تنه8515441)414(موتورسیکلت 125 هوندا 
تنه8670029)415(موتورسیکلت  شماره  و   12111191 موتور  بشماره 
مخدوش)416( تنه  شماره  و  موتور200605144   بشماره  125هوندا  
شماره  و  موتور31808605   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
و  موتور55116   بشماره  125کویر   تنه82800977)417(موتورسیکلت 
موتور  بشماره  کار  تیز   125 تنه8407241)418(موتورسیکلت  شماره 
200634395 و شماره تنه8533038)419(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
موتور 200875100 و شماره تنه8705462)420(موتورسیکلت 125هوندا  
بشماره موتور 200623907 و شماره تنه8626996)421(موتورسیکلت 125 
هوندا بشماره موتور 30308911 و شماره تنه مخدوش )422(موتورسیکلت 
)423(8151664 تنه  شماره  و  موتور33020618   بشماره  هوندا   125
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور12072210  و شماره تنه --)424(

شماره  و   31121884 موتور  بشماره  تک  تیز   125 موتورسیکلت 
تنه827738971)425(موتورسیکلت 125 پیشرو بشماره موتور31796627  
و شماره تنه--)426(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور6340799  و 
موتور  بشماره  اس  ام  ان   125 مخدوش)427(موتورسیکلت  تنه  شماره 
10109054 و شماره تنه8820221)428(موتورسیکلت 125 کویر بشماره 
زیگما   125 تنه--)429(موتورسیکلت  شماره  و   2003005082 موتور 
بشماره موتور10002265  و شماره تنه--)430(موتورسیکلت 125 الگانس 
بشماره موتور 71370405 و شماره تنه8658641)431(موتورسیکلت 125 
کویر بشماره موتور 3011837 و شماره تنه8418232)432(موتورسیکلت 
تنه8715951)433( شماره  و   118030 موتور  بشماره  ساوین   125

شماره  و  موتور29003393   بشماره  پیشرو   125 موتورسیکلت 
تنه8018054)434(موتورسیکلت 125 فوچیکا بشماره موتور066182  و 
و   311359 موتور  بشماره  کویر   125 تنه--)435(موتورسیکلت  شماره 
شماره تنه--)436(موتورسیکلت 125 گالکسی بشماره موتور 020591285 
و  موتور02124   بشماره  شهباز  تنه--)437(موتورسیکلت 125  و شماره 
شماره  و   -- موتور  بشماره   70 تنه8494127)438(موتورسیکلت  شماره 
تنه83002677)439(موتورسیکلت 125 کویر بشماره موتور 3026178 و 
موتور  بشماره  هوندا   125 تنه8424723)440(موتورسیکلت  شماره 
موتور  بشماره  تنه--)441(موتورسیکلت 125 هوندا  1384973 و شماره 
ویو  هوندا    125 تنه7025667)442(موتورسیکلت  شماره  و   2234622

تنه8715379)443(موتورسیکلت  شماره  و  موتور217470   بشماره 
تنه8713588)444( شماره  و   2992929 موتور  بشماره  هوندا   125

تنه  شماره  و   3072241 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
مخدوش)445(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 1859433 و شماره 
تنه6516428)446(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور51007349  و 
بشماره  هوندا   125 تنه8605434)447(موتورسیکلت  شماره 
موتور23000980  و شماره تنه8600567)448(موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره موتور41411933  و شماره تنه مخدوش)449(موتورسیکلت 125 
هوندا بشماره موتور 02905072 و شماره تنه8306209)450(موتورسیکلت 
تنه810912984)451( شماره  و   -- موتور  بشماره  تک   تیز   125
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور22914  و شماره تنه8070185)452(
شماره  و  موتور050596164   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
و  موتور 27011361  بشماره  کپکو  تنه8407621)453(وتورسیکلت 125 
موتور  بشماره  هوندا   125 تنه82936698)454(موتورسیکلت  شماره 
بشماره  هوندا   125 تنه--)455(موتورسیکلت  شماره  و   73003631
هوندا   125 تنه8209858)456(موتورسیکلت  شماره  و  موتور3302871  
بشماره موتور5562727  و شماره تنه6701615)457(موتورسیکلت 125 
تنه8600219)458( شماره  و   110000157 موتور  بشماره  هوندا 
شماره  و  موتور50022231   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
تنه8518664)459(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور41533869  و 
شماره تنه8170535)460(موتورسیکلت 125 لیفان بشماره موتور845098  
موتور  بشماره  هوندا   125 تنه8416530)461(موتورسیکلت  شماره  و 
کار  تیز   125 تنه8600194)462(موتورسیکلت  شماره  و   031290008
بشماره موتور 17010817 و شماره تنه8270961)463(موتورسیکلت 125 
تنه84111730)464( شماره  و   31142281 موتور  بشماره  تک  تیز 
شماره  و   71336030 موتور  بشماره  سفر   125 موتورسیکلت 
تنه8604504)465(موتورسیکلت 125 الگانس بشماره موتور4300471  و 
شماره تنه8101377)466(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور3002083  
بشماره  هوندا   125 تنه8402483)467(موتورسیکلت  شماره  و 
تنه8518664)468(موتورسیکلت 125 سفیر  موتور50022231  و شماره 
بشماره موتور 110000157 و شماره تنه مخدوش)469(موتورسیکلت 125 
هوندا بشماره موتور16174008  و شماره تنه مخدوش)470(موتورسیکلت 
تنه8711972)471( شماره  و   2952953 موتور  بشماره  هوندا   125

شماره  و  موتور007838   بشماره  ساوین   125 موتورسیکلت 
بشماره  کار  تیز   125 تنه79105404347)472(موتورسیکلت 
موتور30513831  و شماره تنه78227400)473(موتورسیکلت 125 سپند 
بشماره موتور--  و شماره تنه7870027900)474(موتورسیکلت 125 پانیز 
تنه--)475(موتورسیکلت 125 هوندا  بشماره موتور 1704096 و شماره 
بشماره موتور41532895  و شماره تنه78313136)476(موتورسیکلت 125 
کپکو بشماره موتور0266705  و شماره تنه829014118)477(موتورسیکلت 
125 کپکو بشماره موتور27019094  و شماره تنه--)478(موتورسیکلت 
تنه78425210)479( شماره  و   3025700 موتور  بشماره  هوندا   125

شماره  و  موتور558787   بشماره  زیگما   125 موتورسیکلت 
و   2963084 موتور  بشماره  کویر   125 تنه8614884)480(موتورسیکلت 
شماره تنه80075)481(موتورسیکلت 125 پیشرو بشماره موتور 31010103 
موتور  بشماره  هوندا   125 تنه8041621)482(موتورسیکلت  شماره  و 
41576582 و شماره تنه8328044)483(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
موتور200766211  و شماره تنه8704515)484(موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره موتور3007793  و شماره تنه83910013)485(موتورسیکلت 125 
هوندا بشماره موتور 1643693 و شماره تنه8300539)486(موتورسیکلت 
تنه8700815700)487( شماره  و   71734174 موتور  بشماره  هوندا   125

شماره  و  موتور71567483   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
تنه860710200)488(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 2932409 و 
شماره تنه7913616)489(موتورسیکلت 125 آریا بشماره موتور5109841  
موتور  بشماره  بهرو   125 تنه78558387)490(موتورسیکلت  شماره  و 
2942201 و شماره تنه8552599)491(موتورسیکلت 125 ساوین بشماره 
موتور 05033678 و شماره تنه8638559)492(موتورسیکلت 125 الگانس 
بشماره موتور99015757  و شماره تنه مخدوش)493(موتورسیکلت 125 
نامی بشماره موتور33033942  و شماره تنه8302348)494(موتورسیکلت 
تنه81511641)495( شماره  و  موتور33022748   بشماره  الگانس   125
موتورسیکلت 70 بشماره موتور8190509  و شماره تنه70824416)496(

شماره  و  مخدوش  موتور  بشماره  ویو  طرح   125 موتورسیکلت 
تنه8701138)497(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 31095783 و 
بشماره  ویو  طرح   125 مخدوش)498(موتورسیکلت  تنه  شماره 
هوندا   125 تنه8401398)499(موتورسیکلت  شماره  و  موتور8006242  
 125 تنه8113)500(موتورسیکلت  شماره  و  موتور02107422   بشماره 
هوندا بشماره موتور99000742  و شماره تنه 800108)501(موتورسیکلت 
تنه8830530)502( شماره  و  موتور3028839   بشماره  هوندا   125

تنه  شماره  و  موتور83705197   بشماره  ویو  طرح   125 موتورسیکلت 
مخدوش)503(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 4320801 و شماره 
تنه8260156)504(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور30513864  و 
بشماره  هوندا   125 تنه8226916)505(موتورسیکلت  شماره 
موتور05013682  و شماره تنه مخدوش)506(موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره موتور1095549  و شماره تنه9131384)507(موتورسیکلت 125 
هوندا بشماره موتور411626  و شماره تنه8417596)508(موتورسیکلت 
تنه8870426)509( شماره  و   2010126341 موتور  بشماره  هوندا   125

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور83005586  و شماره تنه8326730 
)510(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور413918809  و شماره تنه 
و  موتور33000660   بشماره  هوندا   125 )511(موتورسیکلت  مخدوش 
شماره تنه8002389)512(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور3004390  
بشماره  هوندا   125 مخدوش)513(موتورسیکلت  تنه  شماره  و 
 125 تنه8017934)514(موتورسیکلت  شماره  و  موتور29003421  
61003164بشماره موتور  و شماره تنه8502806)515(موتورسیکلت 125 
هوندا بشماره موتور4128024  و شماره تنه8602852)516(موتورسیکلت 
تنه8725410)517( شماره  و   50025262 موتور  بشماره  هوندا   125

شماره  و  موتور32012510   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
تنه8816583)518(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 31020664 و 
شماره تنه--)519(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 200501363 و 
شماره تنه8416807)520(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور263926  
موتور  بشماره  هوندا   125 تنه9511728)521(موتورسیکلت  شماره  و 
50021051 و شماره تنه مخدوش)522(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
موتور30450065  و شماره تنه مخدوش)523(موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره موتور 3002255 و شماره تنه8402486)524(موتورسیکلت 125 
هوندا بشماره موتور06067744  و شماره تنه8534513)525(موتورسیکلت 
تنه872083500)526( شماره  و   81395947 موتور  بشماره  هوندا   125
شماره  و  موتور1907297   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
و  موتور 3002113  بشماره  تنه8701815)527(موتورسیکلت 125 هوندا 
شماره تنه8271625)528(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتورمخدوش  
بشماره  هوندا   125 )529(موتورسیکلت  مخدوش  تنه  شماره  و 
موتور31608434  و شماره تنه82911468)530(موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره موتور85910  و شماره تنه848121134)531(موتورسیکلت 125 
هوندا بشماره موتور03401  و شماره تنه--)532(موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره موتور 2018 و شماره تنه7083073620)533(موتورسیکلت 125 
هوندا بشماره موتور03093484  و شماره تنه--)534(موتورسیکلت 125 
هوندا بشماره موتور0192553  و شماره تنه88408273)535(موتورسیکلت 
تنه82100504)536( شماره  و  موتور02117765   بشماره  هوندا   125
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 42253 و شماره تنه8172484)537(
شماره  و  موتور23611140   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
تنه82184395)538(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 02073095 و 
موتور  بشماره  هوندا   125 تنه8317492)539(موتورسیکلت  شماره 
05038130 و شماره تنه8410214)540(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
موتور200500927  و شماره تنه84100175)541(موتورسیکلت 125 هوندا 
تنه8903277)542(موتورسیکلت  شماره  و  موتور2009108542   بشماره 
تنه83100764)543( شماره  و  موتور3008342   بشماره  هوندا   125
تنه  شماره  و  موتور4006717   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
8423548)544(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتورمخدوش  و شماره 
تنه8511196)545(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 71460259 و 
شماره تنه مخدوش)546(موتورسیکلت 125  هوندا بشماره موتورمخدوش  
بشماره  هوندا   125 مخدوش)547(موتورسیکلت  تنه  شماره  و 
هوندا   125 مخدوش)548(موتورسیکلت  تنه  شماره  و  موتور3087060  
بشماره موتور 50022815 و شماره تنه8623361)549(موتورسیکلت 125 
هوندا بشماره موتور33009357  و شماره تنه8113696)550(موتورسیکلت 
تنه8969283)551( شماره  و   308281 موتور  بشماره  هوندا   125
شماره  و  موتور31000636   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
و  موتورمخدوش   بشماره  هوندا   125 تنه8026509)552(موتورسیکلت 
شماره تنه مخدوش)553(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور2968676  
بشماره  تک  تیز   125 تنه8672941)554(موتورسیکلت  شماره  و 

ادامه در صفحه 5موتور31131796  و شماره تنه82750186)555(

موتورسیکلتهای پارکینگ بیژنی شهرستان گناوه
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اماده باش پلیس براي چهارشنبه 
پایان سال

جانشین فرمانده ناجا از آماده باش پلیس برای تامین 
امنیت و حفظ آرامش شــهروندان در چهارشــنبه 

سوری خبر داد.
سردار ایوب سلیمانی در این باره گفت: البته در این 
خصوص دستگاه ها و نهادهای دیگری هم مسئولیت 
دارند که وارد عمل شده اند، پلیس هم از مدت ها قبل 
اقدامات خــود در این زمینه را آغاز کرد و با نظارت 
و توان اطالعاتی خود موفق شــد تا در گلوگاه های 
مختلف از قاچــاق و توزیع مواد محترقه خطرناک 
در کشور جلوگیری کند. چندین انبار نیز طی این 
مدت از سوی ماموران پلیس کشف شده است.وی 
با بیان اینکه اقدام اصلی پلیس در این راستا صورت 
گرفت که مواد محترقه خطرناک در جامعه پخش 
نشود، درباره برگزاری محله محور چهارشنبه سوری 
نیز گفت: آنچه که ما می گوییم این است که معابر 
عمومی، جاهایی که محل تردد و ازدحام مردم باشد 
نباید دچار مشکل شود و طبیعی است که برای حفظ 
آرامش و امنیت مردم در جاهایی که در تردد مردم 

خلل ایجاد شود، چنین اجازه  ای نخواهیم داد.
به گفته جانشــین فرمانده ناجا، رویکرد پلیس در 
چهارشــنبه سوری این اســت که از وقوع تخلفات 
جلوگیری کند.سلیمانی در مورد افرادی که ممکن 
اســت به اموال عمومی و تجهیزات شهری آسیب 
برسانند نیز گفت: قطعا با این موارد برخورد می کنیم، 
حتی در جریان هستیم بعضی ها فراخوان هایی زدند 
که ما حواسمان به آنها هم هست و به استان ها نیز 
ابالغ کرده ایم که مراقب افرادی که قصد برهم زدم 

آرامش و سواستفاده از این فضا را دارنذ، باشند.
وی اضافه کرد: پلییس به شــیوه ای هوشمندانه با 

تخلفات و افراد متخلف برخورد خواهد کرد.

دوز اشعه یونیزان وارده به بیماران در 
کشور ما مطابق با استاندارد جهانی

دبیر علمی هفدهمین کنگره پرتونگاری ایران گفت: 
دوز اشــعه یونیزان مرجع وارده بــه بیماران حین 
تصویربرداری در کشــور ما در بیشــتر روش های 
پرتونگاری و سی تی اسکن مطابق با استاندارد جهانی 
و حتی کمتر است.ولی باید کیفیت تصویر نیز همزمان 
در نظر گرفته شود.به گزارش انجمن پرتو نگاری ایران 
،دکتر مازیار مهدوی، دبیر علمی هفدهمین کنگره 
پرتونگاری ایران در آستانه برگزاری این کنگره اظهار 
داشت: این کنگره همزمان با سی و پنجمین  کنگره 
رادیولوژی ایران سوم تا ششم اریبهشت ماه در برج 
میالد با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار 

می شود.

خبر

* محبوبه بیدگی
 52 خودش  گفته  است،طبق  مرضیه  مش  نا 
سال دارد ولی چهره خسته و تکیده اشسنش 
را بیشتر نشان می دهد.او به تنهایی چرخ زندگی 
را می چرخاند،چه زمانیکه همسرش در قید 
حیات بوده و با وانت قدیمی اش کار می کرده 
و چه اکنون که خودشبه دلیل فوت همسرش  
سرپرست خانوار است. با خیاطی خرج زندگی 
فرزند  آورد.مرضیه 3  در می  به زحمت  اشرا 
دارد دو پسر و یک دختر،تمام آمالو آرزوهایش 
در سرو سامان گرفتن فرزندانش خالصه می 
ازدواج  آمنه دخترش  و  بزرگتر  پسر  شودامیر 
کرده اندحاال مرضیه با پسر کوچکتر خود ایمان 

زندگی می کند.
رفتن  راه  توانایی  دیگر  مغزی  سکته  از  بعد 
نداردولی مجبور است باز هم با  خیاطی امورات 
خود را بگذراند.روزهای زیادی را با سختی و 
مشقت فراوان طی کرده است ولی مردانه به پای 

تمام مشکالت ایستاده و هم اکنون با سرطان
و شیمی درمانی دست و پنجه نرم می کند به 
قول خودش مشکالت دیگر از دست او خسته 

شده اند !
»زنان سرپرست خانوار« اصطالحی است که 
در ادبیات آسیبهای اجتماعی عمر زیادی ندارد. 
زنانی که به واسطه فوت همسر، طالق یا تجرد، 
امروز از آنها به عنوان زنان سرپرست خانوار یاد 
می شود. این زنان که تعداد آنها کم نیست؛ در 
جامعه به دالیل مختلف طالق، فوت همسر؛ 
از کار افتادگی همسر رها شده توسط مردان 
مهاجر، اعتیاد همسر و... تنها زندگی می کنند و 
گاهی با فرزندان و همسرشان؛ شکل دیگری از 
زندگی را تجربه می کنند. و با مشکالت عدیده 
ای مواجه هستند. گروههای آسیب پذیری که با 

اما و اگرهای زیادی روبرو هستند. از مشکالت 
اقتصادی گرفته تا مشکالت عاطفی، نگاه اجتماع 
تا  همه و همه دست به دست هم می دهند 
هجمه ای از مشکالت عرصه زندگی را بر این 
گروه از زنان هر چه بیشتر تنگ کند.  بر اساس 
اخرین  آمارها در کشور ایران بیش از دو میلیون 

و پانصد هزار زن سرپرست خانوار
وجود دارد البته منابع مطالعاتی و اطالعاتی در 
کشورمان محدود و ناقص است و تعدادی از 

زنان بد سرپرست در این آمارها نیامده است.
قانونگذار  مجلس  تشکیل  با   1362 سال  در 
زنان  تامین  و  حمایت  اسالمی،قانون  شورای 
رسیدو  تصویب  به  سرپرست  بی  کودکان  و 
وظایف و حدود کاری سازمان های حمایت 
کمیته  و  بهزیستی  و  رفاه  وزارت  مثل  گر 
امدادمشخص شد و در سال 1383 طبق قانون 
جامع رفاه و تامین اجتماعی مشخص گردید 
دولت باید به عنوان متولی رفاه اجتماعی وظیفه 
برنامه ریزی و سیاست گذاری را در این زمینه به 

عهده داشته و بهزیستی و کمیته امداد همکاری 
الزم را به عمل آورند.

زنان  مشکالت  راس  در  اقتصادی  مشکالت 
سرپرست  زنان  اکثر  است؛  خانوار  سرپرست 
مهارت  ندارند.  دانشگاهی  خانوار تحصیالت 
علمی و حرفه ای ندیده اند و در محیط کار به 
عنوان نیروهای کار بسیار ارزان از آنها استفاده 
می شود. در این میان بیشتر وقت خود را صرف 
بدست آوردن یک قلمه نان می کنند؛ فارغ از 
بحث نیروی کار ارزان بودن در جامعه و بسیاری 
از دالیلی که زن را به عنوان جنس دوم معرفی 
سرپرست  زن  اشتغال  تبع  به  پس  کنند.  می 
خانوار، زمان کافی برای رسیدگی به فرزندانشان 
را ندارند کمبود پدر در کنار نبود مادر مشکلی 
است که از همه جهت فرزندان زنان سرپرست 
خانوار را تحت تاثیر قرار می دهد. زنانی که 
مجبور به ایفای نقش پدر و مادر در خانواده 
هستند. این زنان به دلیل شرایط بد اقتصادی 
اکثرا در حاشیه شهرها زندگی می کنند؛ حاشیه 

نشینی که با فقر و بسیاری از معضالت که از پی 
فقر می آیند! از دغدغه یک لقمه نان حالل تا 
دلشوره فرزندان تنها گوشه ای از مشکالت زنان 
سرپرست خانوار است که در حاشیه شهرها 
زندگی می کنند که در کنار شرایط اقتصادی 
بد آینده این زنان را مبهم می کند. در این بین 
نگاه قیم گونه به زنان در طول تاریخ نباید نادیده 
بگیریم، زن نیازمند به یک سایه سر و سرپرست 
همچون مرد است، تا شاید در امان باشد؛ هم از 
حرف و حدیث مردم و هم ناعدالتی جنسیتی! 
آن هم در جامعه سنتی که مردساالری در تمام 
مقاطع و مراحل زندگی جامعه پررنگ و مشهود 

است.
با وجود ارائه آمار نفوس و مسکن باز هم آمار 
متفاوتی از زنان سرپرست خانوار اعالم می شود. 
اعداد و ارقامی که تعداد زنان سرپرست خانوار 
را هر روز بیشتر از روز قبل می کند؛ این زنان 
به علت بی آگاهی و کم سوادی حتی نمی دانند 
سازمانی یا نهاد و ارگانی از آنها حمایت می کند 
یا نه! مطالبه گری و خواست آنها زیر سایه انواع 
مشکالت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... به 
فراموشی سپرده می شود. متولی حمایت از زنان 
سرپرست خانوار ارگانهایی هستند که علی رغم 
بودجه های کالنی که دارند؛ قسمت اعظمی از 
سرمایه هایشان را از کمکهای مردمی تامین می 
کنند و در این میان اما عدم مدیریت صحیح و 
کمبود بودجه ای که شاه بیت تمام ارگانهای 
رسمی و غیررسمی در ایران است؛ نمی توانند 
بر عهده  سرپرستی زنان سرپرست خانوار را 
بگیرند. عدم توانایی آنها همواره با پاسخهای 
تکراری همراه بوده و این تکرار تنها عرصه را 
بیشتر بر این قشر آسیب پذیر تنگ می کند و در 

عمل کاری از پیش نمی برد.

هشدارهای پلیس به مناسبت سال نوفراموشی زنان سرپرست خانوار در سایه مشکالت اقتصادی
* بخش پایانی

سرقت هاي توام باخشونت :
1- از سوار شدن به اتومبیل هاي مسافرکش شخصي و غیر مجاز پرهیز شود به 
خصوص خانم ها در صورت تنها بودن از سوار شدن به خودروهاي شخصي غیر 

مجاز خودداري نمایند .
2- مسافرین زیورآالت و اشیاء قیمتي و وجوه نقدي خود را در معرض دید راننده 

و سرنشینان اتومبیل قرار ندهند . 
3- سوار نکردن مسافر هاي جوان و مشکوک که تقاضاي دربستي به مقصد خارج از 

شهر و یا مکان هاي نامطمئن مي نمایند.
4- هوشیاري  رانندگان مسافرکش در زماني  که دایمن مسیر خود را تغییر مي دهند .

5- در طول مسیر از قبول هر گونه خوردني و آشامیدني از راننده و سایر سرنشین 
ها خوداري نمائید .

6- قبول نکردن مواد خوراکي و خوردني از افراد ناشناس که احتمال مسموم کردن 
آن وجود دارد به خصوص آموزش رانندگان وسایط نقلیه عمومي 

7- چنانچه شخص یا اشخاصي با معرفي خود به عنوان مامور پلیس ) حتي با 
پوشیدن لباس پلیس ( و  فاقد خودرو آرم دار پلیس قصد بازرسي بدني شما و 
یا بررسي وجوه نقدتان را داشتند قبل از هر  اقدامي مراتب را به 110 اطالع و از 

همکاري بدون  هماهنگي 110 پرهیز کنید .
8- تزئین نکردن کودکان به زیورآالت قیمتي و رها ننمودن  آنها در معابر و بوستان ها 

و اماکن عمومي و مذهبي .
9- حمل نکردن پول نقد همراه خود و استفاده از چک هاي بین  بانکي و یا چک پول 

به جاي پول نقد و اسکناس .
10– در اماکن پرتردد مراقب تماس بدني افراد ناشناس با خود باشید .

11- از کارتهاي اعتباري و عابر بانک براي خرید استفاده نمائید .
12– در فروشگاه هایي که امکان پرداخت الکترونیکي وجود دارد ، از دادن اطالعات 
کارت خود به فروشنده خودداري و شخصاً رمز عبور و مبلغ پرداختي را وارد نمایید .

13- بیشتر از نیاز روزانه وجه نقد به همراه نداشته باشید .
14- از به همراه داشتن طال و جواهر و اشیاء غیر ضرور گرانقیمت پرهیز شود .

15– کیف تان را نزدیک به بدنتان و یا در دستي که آزاد است نگه دارید .
16– در مراکز خرید با ازدحام جمعیت مراقب کیف دستي و اشیاء همراه خود 

باشید .
17- هنگام پشت نویسي، چک ها را بر روي پیش خوان بانک رها نکنید .

18- بهترین راه انتقال پول استفاده از چک هاي بین بانکي ، حوالجات بانکي و عابر 
بانک مي باشد .

19- از مبادله وجوه نقد با چک مشتریان حاضر در بانک خودداري کنید .
20- هنگام حمل کیف حاوي وجوه نقد و مدارک در معابر عمومي با دست مخالف 

سواره رو اقدام به حمل کیف نمایید .
21- به هنگام دریافت  وجوه نقد از بانک مراقب افراد مشکوکي که شما را تحت 

نظر  گرفته اند باشید . 
 هشدارهاي پلیسي براي پیشگیری از جیب بری  

1. از کارت هاي اعتباري و عابر بانک براي خرید استفاده نموده و از قرار دادن رمز 
در کنار آن خودداری نمائید. 2.  بیشتر از نیاز روزانه وجه نقد به همراه نداشته باشید .

3.  از به همراه داشتن طال و جواهر و اشیاء غیر ضرور گرانقیمت پرهیز شود. 
4.  کیف تان را نزدیک به بدن تان و یا در دستي که آزاد است نگه دارید. 5. در 
اماکن پرتردد مراقب تماس بدني افراد ناشناس با خود باشید. 6. در مراکز خرید با 
ازدحام جمعیت مراقب کیف دستي و اشیاء همراه خود باشید. 7. از قبول نوشیدني 
و مواد غذایي از افراد ناشناس خودداري نمایید . 8. در مجموع سعی شود زمان 
خرید مدیریت گردد تا در مواقع ازدحام و شلوغی بازار و معابر اقدام به خرید 
ننمائید. 9.  در فروشگاه هایي که امکان پرداخت الکترونیکي وجود دارد، از دادن 
اطالعات کارت خود به فروشنده خودداري و شخصاً رمز عبور و مبلغ پرداختي 

را وارد نمایید .
 هشدارهاي پلیسي براي کودکان، نوجوانان  و جوانان  

1. درب منزل را قبل از اطمینان کامل از شناسایي افرادي که تحت عنوان مامور آب، 
برق،  گاز ، تعمیر و سرویس کار، همسایه،  مهمان همسایه،  پست چي و ... به درب 

منازل مراجعه مي کنند باز نکنید . 
2. اجازه ندهید  والدینتان به اطمینان شما اتومبیل شان را رها نمایند . 

3. از سوار شدن به اتومبیل هاي مسافرکش شخصي و غیر مجاز پرهیز شود 
4. چنانچه شخص یا اشخاصي با معرفي خود به عنوان مامور پلیس ) حتي با 
پوشیدن لباس پلیس ( و  فاقد خودرو آرم دار پلیس قصد بازرسي بدني شما و 
یا بررسي وجوه نقدتان را داشتند قبل از هر  اقدامي مراتب را به 110 اطالع و از 

همکاري بدون  هماهنگي 110 پرهیز کنید .
5. در مواقع حضور در معابر، بوستان ها و اماکن عمومي و مذهبي زیورآالت قیمتي 

خود را به همراه نداشته باشید . 
6. از به نمایش گذاردن پول همراه خود بپرهیزید.

7. اگر در مجامع عمومي از پدر و مادر خود دور افتادید فوراً به مامورین انتظامي 
متصدیان اطالعات و سایر مسئولین ذیربط مراجعه کنید .

8. بزرگساالن به ندرت از بچه ها تقاضاي کمک مي کنند در صورت برخورد با 
چنین وضعیتي با احتیاط اقدام کنید .

9. هر وقت به تلفن جواب مي دهید  نگوئید در خانه تنها هستم )کودکان و نوجوانان(.

10. وقتي در خانه هستید غریبه را به خانه دعوت نکنید و حتي درب را  باز نگذارید.
11. پلیس دوست شماست در مواقع لزوم و یا وقتي گم شدید آماده کمک به شما 

مي باشد .
12. هیچوقت تنها جائي نروید و همیشه با دوستان خود بازي کنید و دعوت افراد  

ناشناس را براي بازي نپذیرید .
13. هرگز در خانه هاي خالي و متروکه و یا محلهاي خلوت و دورافتاده بازي نکنید .

14. از قبول مواد غذایي و نوشیدني از افراد ناشناس خودداري نمائید . 
15. همراه داشتن چاقوي نامتعارف، انگیزه ارتکاب جرم را افزایش مي دهد.

16. همراه داشتن چاقوي نامتعارف، جسارت نزاع با دیگران را افزایش مي دهد.
17. با حمل چاقوي نامتعارف شخصیت خود را زیر سئوال نبریم.

18. حمل چاقوي نامتعارف به ناامني دامن مي زند.
19. با حمل چاقوي نامتعارف در موضع تهمت واقع نشویم.

20. اولین مظنون در حوادث، حمل کننده چاقوي نامتعارف است.
21. همراه داشتن چاقوي نامتعارف به منزله بي اعتمادي به پلیس است.

22. با حمل چاقوي نامتعارف، امنیت را به شیوه خودسرانه تعریف نکنیم.
23. با حمل چاقوي نامتعارف حضور پلیس را انکار نکنیم.

24. از نظر مردم و پلیس هیچ توجیهي براي حمل چاقوي نامتعارف وجود ندارد.
25. با حمل چاقوي نامتعارف از دایره شهروندي خارج نشویم.

26. حمل چاقوي نامتعارف در شان شهروند نیست.
27. با حمل چاقوي چاقوي نامتعارف خود را مسئله دار نکنیم.

28. ضعف در عدم شناخت صحیح فرصت یا آسیب هاي اجتماعي، موجب بروز 
انواع بزهکاري مي گردد.

29. از انجام رفتارهاي پرخطر پرهیز کنیم.
30. همه مجالس و مهمانیها که شما در آن شرکت مي کنید سالم و بي ضرر نیستند 

با والدین خود در این باره مشورت کنید.
31. جوانان و نوجوانان عزیز مراقب باشید مشروبات الکلي محیط خانه را نا امن و 
حرمتها را شکسته غیرت را طرد و الابالیگري و بي بند وباري را براي شما تجویز 

مي نماید .
32. خونسرد باشید و تحت تاثیر دیگران تحریک نشوید .

33. تفریح ونشاطي که در ورزش است را با دود سیگار و سایر اعمال خالف 
عوض نکنید .

34. مواظب باشید : ممکن است افرادي براي معتاد کردن و به بیراهه بردن شما 
برنامه ریزي کرده باشند.

35. واقع بین باشید و به واقعیتهاي وجودي خود توجه داشته باشید و در حد خودتان 
توقع داشته باشید هرگز خود را با شخص دیگري مقایسه نکنید .

36. با انگیزه به ظاهر دلسوزانه افراد ناشناس ، نسبت به خود فکر کنید .
37. مزاحمت به هر صورت که انجام پذیرد ) مزاحمتهاي تلفني ، خیاباني ( جرم 

است مراقب اعمال خود باشید.
38. از دیدن فیلمها و سي دیهاي مبتذل که باعث تحریک شما گشته و بایدهاي 

اخالقي را در شما سست مي کند اجتناب نمائید .
39. دزدي جرم است ، دزدي را سریعاً به بزرگتر خود اطالع داده و اسامي کلیه 

کساني که احتماالً شاهد ماجرا بوده اند یا اطالعاتي دارند بازگو کنید .
40. به خاطر داشته باشید که دسترسي غیر مجاز به رایانه ، اطالعات آن و پست 

الکترونیکي کاري غیر ممکن نیست.

هشدارهای پلیس

ادامه از صفحه 4
موتور36012713   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
و شماره تنه --)556(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
موتور31795051  و شماره تنه--)557(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور0212239   بشماره  هوندا   125
تنه802023545)558(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
مخدوش)559( تنه  شماره  و  موتور3312412  

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور31612234  و 
هوندا   125 تنه82918095)560(موتورسیکلت  شماره 
تنه8208048)561( شماره  و  موتور98043   بشماره 

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 63000745 و 
هوندا   125 تنه8607480)562(موتورسیکلت  شماره 
شماره  و   200801262 موتور  بشماره 
بشماره  هوندا   125 تنه8712664)563(موتورسیکلت 
تنه8538294)564( شماره  و   61387708 موتور 

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور57101513  و 
هوندا   125 تنه8711736)565(موتورسیکلت  شماره 
تنه8492722)566( شماره  و   04476 موتور  بشماره 

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور31119956  و 
هوندا   125 تنه82742002)567(موتورسیکلت  شماره 
تنه8300158)568( شماره  و  موتور35581   بشماره 

و  موتور118624   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه0119392)569(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 33022644 و شماره تنه مخدوش)570(

و  موتور52769   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
تیوا   125 تنه8406031)571(موتورسیکلت  شماره 
تنه9310065)572( شماره  و  موتور711033   بشماره 

و  موتور3008379   بشماره  موتورسیکلت 125 هوندا 
هوندا   125 تنه8416291)573(موتورسیکلت  شماره 
شماره  و  موتور070751099   بشماره 
بشماره  هوندا   125 تنه8707536)574(موتورسیکلت 
تنه8700732)575( شماره  و  موتور107310  

و  موتور19266   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 مخدوش)576(موتورسیکلت  تنه  شماره 
بشماره موتور13009976  و شماره تنه8400153)577(

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور00000962  و 
شماره تنه مخدوش)578(موتورسیکلت 125 طرح ویو 
تنه8800696)579( شماره  و  موتور--   بشماره 

و  موتور--   بشماره  ویو  طرح   125 موتورسیکلت 
بشماره  هوندا   125 تنه--)580(موتورسیکلت  شماره 
تنه8428847)581( شماره  و  موتور05073921  

و   8008763 موتور  بشماره  ویو   125 موتورسیکلت 
بشماره  هوندا   125 تنه--)582(موتورسیکلت  شماره 
تنه2006745)583( شماره  و   8511119 موتور 

و  موتور 2981721  بشماره  موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره  هوندا   125 تنه--)584(موتورسیکلت  شماره 
تنه8929468)585( شماره  و   09070534 موتور 

و  موتور 3100267  بشماره  موتورسیکلت 125 هوندا 
بشماره  هوندا   125 تنه--)586(موتورسیکلت  شماره 
تنه--)587(موتورسیکلت  شماره  و   2950866 موتور 
125 هوندا بشماره موتور31106883  و شماره تنه--

بشماره  هوندا   125 )588(موتورسیکلت 
تنه8635749)589( شماره  و  موتور4130413  

و  موتور2903207   بشماره  هوندا   125 وتورسیکلت 
هوندا   125 )590(موتورسیکلت  تنه8203347  شماره 
تنه--)591( شماره  و  موتور2266476   بشماره 

و  موتور844625   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
بشماره  هوندا   125 تنه--)592(موتورسیکلت  شماره 
موتور 30501935 و شماره تنه--)593(موتورسیکلت 
شماره  و  موتور3009858   بشماره  هوندا   125
بشماره  هوندا   125 تنه8501258)594(موتورسیکلت 
)595(83136661 تنه  شماره  و  موتور15109  

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور27002355  و 
شماره تنه82920003)596(موتورسیکلت 125 هوندا 
تنه--)597( شماره  و  موتور2911849   بشماره 

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 29003483 و 
هوندا   125 تنه8017923)598(موتورسیکلت  شماره 
تنه8504108)599( شماره  و   867512 موتور  بشماره 
و   0214127 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
بشماره  هوندا   125 تنه--)600(موتورسیکلت  شماره 
تنه8612129)601( شماره  و   200746931 موتور 
و  موتور03189   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه8607343)602(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 4331077 و شماره تنه8253670)603(
و   3016489 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
ساوین   125 تنه8726254)604(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور05012546  و شماره تنه8406163)605(
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور31796686  و 
بشماره  هوندا   125 تنه--)606(موتورسیکلت  شماره 
تنه8724554)607( شماره  و  موتور3009125  
و   183425 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه8503334)608(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور200875683  و شماره تنه8709246)609(
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور6483  و شماره 
تنه818208386)610(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره 
تنه76070667)611( شماره  و  موتور700522  
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور20051773  و 
هوندا   125 تنه8410043)612(موتورسیکلت  شماره 
مخدوش)613( تنه  شماره  و   114862 موتور  بشماره 
و  موتور3313319   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
شماره تنه مخدوش)614(موتورسیکلت 125 ان ام آی 
تنه--)615( شماره  و  موتور116055   بشماره 
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 41733876 و 
هوندا   125 تنه8326178)616(موتورسیکلت  شماره 
تنه8622100)617( شماره  و   03211 موتور  بشماره 
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 31605037 و 
کپکو   125 تنه82802948)618(موتورسیکلت  شماره 
تنه--)619( شماره  و  موتور200628337   بشماره 
و  موتور32028929   بشماره  موتورسیکلت 125هوندا 
هوندا   125 تنه843094)620(موتورسیکلت  شماره 
تنه--)621( شماره  و  موتور31081125   بشماره 
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور31036133  و 
بشماره  هوندا   125 تنه--)622(موتورسیکلت  شماره 
تنه81016716)623( شماره  و   3123464 موتور 
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور97104487  و 
الگانس   125 تنه8943583)624(موتورسیکلت  شماره 
تنه8112988)625( شماره  و   53959 موتور  بشماره 
و  موتور3008728   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه83100378)626(موتورسیکلت  شماره 
تنه--)627( شماره  و   -- موتور  بشماره  هفتاد 
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور200788645  و 
بشماره  هوندا   125 تنه--)628(موتورسیکلت  شماره 
تنه8328488)629( شماره  و   48450 موتور 
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 33025122 و 
بشماره  هوندا   125 تنه--)630(موتورسیکلت  شماره 
تنه8016739)631( شماره  و   29001329 موتور 
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور29006766  و 
هوندا   125 تنه8020544)632(موتورسیکلت  شماره 
مخدوش)633( تنه  شماره  و  مخدوش  موتور  بشماره 
و  موتور2998231   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه8307451)634(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 05180057 و شماره تنه8515594)635(
و   52859 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 مخدوش)636(موتورسیکلت  تنه  شماره 
بشماره موتور7144652  و شماره تنه8642806)637(

موتورسیکلت 125 تیز کار بشماره موتور 200634712 
هوندا  تنه8532558)638(موتورسیکلت 125  و شماره 
تنه--)639( شماره  و   32017473 موتور  بشماره 

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور31059190  و 
هوندا   125 مخدوش)640(موتورسیکلت  تنه  شماره 
بشماره موتور--  و شماره تنه --)641(موتورسیکلت 
125 هوندا بشماره موتور 3200202035 و شماره تنه-

موتور  بشماره  هوندا   125 -)642(موتورسیکلت 
10229576 و شماره تنه8021753)643(موتورسیکلت 
تنه--)644( و شماره  موتور385   بشماره  هوندا   125

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 09020101 و 
هوندا   125 تنه8980608)645(موتورسیکلت  شماره 
تنه318083)646( شماره  و  موتور4751   بشماره 

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 29008077 و 
هوندا   125 8024539)647(موتورسیکلت  تنه  شماره 
تنه--)648( شماره  و  موتور020192027   بشماره 

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور200626122  و 
بشماره  هوندا   125 تنه--)649(موتورسیکلت  شماره 
تنه--)650(موتورسیکلت  شماره  و   2500939 موتور 
شماره  و  موتور2951638   بشماره  هوندا   125
بشماره  هوندا   125 تنه8661349)651(موتورسیکلت 
تنه8405231)652( شماره  و  موتور588143  

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور82603267  و 
هوندا   125 تنه81251700)653(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 0450010 و شماره تنه8320648)654(

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 31020516 و 
هوندا   125 تنه82768482)655(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 5561040 و شماره تنه8403017)656(

و   763443 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه8515516)657(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 00001459 و شماره تنه مخدوش)658(

و   1766982 موتور  بشماره  کویر   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه882869)659(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 57014819 و شماره تنه8713984)660(

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 41423015 و 
هوندا   125 مخدوش)661(موتورسیکلت  تنه  شماره 
مخدوش)662( تنه  شماره  و   02458 موتور  بشماره 

و  موتور2941274   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه8551719)663(موتورسیکلت  شماره 
تنه8100938)664( شماره  و  موتور--   بشماره 

و   2972983 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 مخدوش)665(موتورسیکلت  تنه  شماره 
تنه8316961)666( شماره  و   41728 موتور  بشماره 

و  موتور25174   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 مخدوش)667(موتورسیکلت  تنه  شماره 
بشماره موتور 2924103 و شماره تنه88413502)668(

و  موتورمخدوش   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه62110782)669(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 2912510 و شماره تنه8127666)670(

و   2936421 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه8551091)671(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتوردستکوب   و شماره تنه دستکوب)672(

موتوردستکوب   و  بشماره  موتورسیکلت 125 هوندا 
هوندا   125 مخدوش)673(موتورسیکلت  تنه  شماره 
بشماره موتور31084019  و شماره تنه8400248)674(

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 41411924 و 
هوندا   125 تنه8437958)675(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور189571  و شماره تنه83304189)676(

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور200503249  و 
هوندا   125 تنه8509208)677(موتورسیکلت  شماره 

بشماره موتور 2955720 و شماره تنه8966952)678(
و   3118289 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه915103)679(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 8150923 و شماره تنه8540418)680(
و  موتور2910712   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا    125 مخدوش)681(موتورسیکلت  تنه  شماره 
بشماره موتور مخدوش  و شماره تنه820201520)682(
و  موتور2948822   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 )683(موتورسیکلت  مخدوش  تنه  شماره 
تنه مخدوش)684( بشماره موتورمخدوش   و شماره 
و   3323946 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه83012836)685(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور2902981  و شماره تنه8202421)686(
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور81502757  و 
هوندا   125 تنه8800417)687(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 2936681 و شماره تنه مخدوش)688(
و  موتور4124390   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه8610098)689(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور3002099  و شماره تنه مخدوش)690(
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور12114961  و 
هوندا   125 مخدوش)691(موتورسیکلت  تنه  شماره 
بشماره موتور2942419  و شماره تنه8553500)692(
و   3006567 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
بشماره   70 تنه8725048)693(موتورسیکلت  شماره 
تنه235003229)694( شماره  و   03029988 موتور 
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 31778445 و 
شماره تنه81640798)695(موتورسیکلت یاماها بشماره 
تنه86504885)696( شماره  و  مخدوش   موتور 
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور61342234  و 
هوندا   125 مخدوش)697(موتورسیکلت  تنه  شماره 
تنه8324831)698( شماره  و  موتور08641   بشماره 
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور200753688  و 
هوندا   125 8613930)699(موتورسیکلت  تنه  شماره 
تنه829390)700( شماره  و   2977918 موتور  بشماره 
و   792131 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه8643471)701(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور مخدوش  و شماره تنه82113106)702(
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور31795654  و 
هوندا   125 مخدوش)703(موتورسیکلت  تنه  شماره 
بشماره موتور501320  و شماره تنه83303168)704(
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور200758040  و 
هوندا   125 تنه8618633)705(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور32006294  و شماره تنه8602525)706(
و   2980756 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه8292378)707(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 20249165 و شماره تنه8112389)708(
و   2971106 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
لینهای   125 مخدوش)709(موتورسیکلت  تنه  شماره 
تنه8219403)710( شماره  و   -- موتور  بشماره 
و   40063 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه8316271)711(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 13019820 و شماره تنه8407123)712(
موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور200734771  و 
هوندا   125 تنه8617044)713(موتورسیکلت  شماره 
تنه8202494)714( شماره  و  موتور05270   بشماره 
و   00393 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه8707397)715(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 31011807 و شماره تنه8042836)716(
و  موتور070916   بشماره  ویو   125 موتورسیکلت 
بشماره  هوندا   125 تنه--)717(موتورسیکلت  شماره 

تنه مخدوش)718( موتور 200884305 و شماره 
و  موتور01493   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 

هوندا   125 تنه8314212)719(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 30602759 و شماره تنه822724)720(

و  موتور0122449   بشماره  موتورسیکلت 125 هوندا 
هوندا   125 مخدوش)721(موتورسیکلت  تنه  شماره 
بشماره موتور 0186640 و شماره تنه مخدوش)722(

و  موتور874759   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 مخدوش)723(موتورسیکلت  تنه  شماره 
بشماره موتور3313239  و شماره تنه83023704)724(

و  موتور 4337669  بشماره  موتورسیکلت 125 هوندا 
هوندا   125 تنه8275105)725(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 31604406 و شماره تنه82802189)726(

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 20104166 و 
هوندا   125 تنه8929546)727(موتورسیکلت  شماره 
تنه8516587)  شماره  و  موتور200611333   بشماره 
بشماره  هوندا   125 728(موتورسیکلت 
تنه8534141)729( شماره  و  موتور31802105  

و   20394 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه822403)730(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور41401630  و شماره تنه مخدوش)731(

و   13418 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 مخدوش)732(موتورسیکلت  تنه  شماره 
شماره  و   200635796 موتور  بشماره 
بشماره  هوندا   125 تنه8601445)733(موتورسیکلت 
تنه8409128)734( شماره  و   50402037 موتور 

شماره  و  مخدوش  موتور  بشماره   70 موتورسیکلت 
بشماره  هوندا   125 تنه8601445)735(موتورسیکلت 
تنه7114904)736( شماره  و   2912823 موتور 

و   111004 موتور  بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه812972)737(موتورسیکلت  شماره 
تنه8434230)738( شماره  و  موتور4222   بشماره 

شماره  و  موتور2119448   بشماره   70 موتورسیکلت 
موتور  بشماره  هوندا   125 تنه--)739(موتورسیکلت 
تنه829291)740(موتورسیکلت  شماره  و   30503692
تنه  شماره  و   136316 موتور  بشماره  هوندا   125
مخدوش)741(موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور 
مخدوش)742(موتورسیکلت  تنه  شماره  و   5302129
شماره  و   200504343 موتور  بشماره  125هوندا 
بشماره  هوندا   125 تنه8500870)743(موتورسیکلت 
تنه88428835)744( شماره  و   5559312 موتور 

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور05190401  و 
هوندا   125 مخدوش)745(موتورسیکلت  تنه  شماره 
بشماره موتور51200165  و شماره تنه8211252)746(

و  موتور8601257   بشماره  موتورسیکلت 125 هوندا 
هوندا   125 تنه8845423)747(موتورسیکلت  شماره 
بشماره موتور 1210179 و شماره تنه8331168)748(

موتورسیکلت 125 کپکو بشماره موتور 050262374 و 
بشماره  یاماها    100 تنه--)749(موتورسیکلت  شماره 
تنه790604178)750( شماره  و  موتورمخدوش   
و   3088989 موتور  بشماره  کپکو   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 9080710)751(موتورسیکلت  تنه  شماره 
بشماره موتور 980757 و شماره تنه82911424)752(

و  موتورمخدوش   بشماره  هوندا   125 موتورسیکلت 
هوندا   125 تنه8422588)753(موتورسیکلت  شماره 
مخدوش)754( تنه  شماره  و   8023 موتور  بشماره 

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور31086501  و 
هوندا   125 تنه8271182)755(موتورسیکلت  شماره 
تنه--)756( شماره  و  موتور2941087   بشماره 

موتورسیکلت 125 هوندا بشماره موتور42082693  و 
کپکو   125 تنه8301887)757(موتورسیکلت  شماره 
تنه--)758( شماره  و  موتور2939325   بشماره 
تنه-- شماره  و  موتور--   بشماره   70 موتورسیکلت 
موتور  بشماره  هوندا   125 )759(موتورسیکلت 

61387046 و شماره تنه 8502710  

موتورسیکلتهای پارکینگ بیژنی شهرستان گناوه

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران از تدارک سبد 
کاال برای کلیه خانواده های کودکان کار و خیابان در آستانه 

سال نو خبر داد.
مهشید موقر ، درباره آخرین اقدامات بهزیستی استان تهران 
برای ساماندهی کودکان کار و خیابان به ایسنا  گفت: آئین 
نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان که مربوط به سال ۱۳۸۴ 
بود، توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان ها و 
مؤسسات غیردولتی بازنگری شده و تحت عنوان دستورالعمل 
حمایت های اجتماعی جهت تصویب به مراجع ذیربط ارسال 

شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۱۲۴ کودک کار و خیابان 
تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان تهران هستند، اظهار 
غیردولتی  مؤسسات  و  مراکز  طریق  از  کودکان  این  کرد: 
خدمات مددکاری، روانشناسی، بهداشتی - درمانی، آموزشی - 
تحصیلی دریافت می کنند. همچنین اعضای خانواده آنها حرفه 
آموزی و سواد آموزی می شوند و خدمات کاهش آسیب و 

حمایت های مالی دریافت می کنند.
موقر در پایان تاکید کرد: دفتر امور آسیب دیدگان سازمان 
بهزیستی کشور در حال اخذ نظرات و پیشنهادات مراکز و 
جشنواره  یک  برگزاری  جهت  برنامه ریزی  برای  مؤسسات 

سراسری شادی و نشاط در سال ۱۳۹۸ برای این کودکان 
است.

وزی کاال«  برای خانواده های کودکان کار و خیابان تهیه »سبد نور

س از زهرا یوسفی
عک
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 میزان »آب بدون درآمد« ایران
 25 درصد است

خدمات  مصرف،  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
و  آب  شرکت  هدررفت  کاهش  و  مشترکان 
فاضالب کشور مجموع »آب بدون درآمد« در 

ایران را 25 درصد اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، علی سیدزاده 
افزود: 12,9 درصد از مجموع آب بدون درآمد 
و خطوط  توزیع  های  شبکه  به  مربوط  کشور 
انتقال است که برای کاهش آن اقدام هایی در 
واژه  داد:  توضیح  وی  دارد.  قرار  کار  دستور 
است؛  نوع  دو  فنی  اصطالح  در  رفت«  »هدر 
یک نوع آن به »آب بدون درآمد« باز می گردد 
که به آب هایی گفته می شود که وارد شبکه 

توزیع شده اما به فروش نمی رسند.
نخستین  درآمد  بدون  آب  داد:  ادامه  سیدزاده 
میزان  توان  می  آن  طریق  از  که  است  گامی 

هدررفت آب را محاسبه کرد.
خدمات  مصرف،  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
و  آب  شرکت  هدررفت  کاهش  و  مشترکان 
آب  هدررفت  داشت:  اظهار  کشور  فاضالب 
از  منظور  باشد؛  واقعی  یا  ظاهری  تواند  می 
هدررفت ظاهری، آبی است که هدر نرفته بلکه 
محاسبات  در  اما  کرده  مصرف  را  آن  مشترک 

لحاظ نشده است.
که  مصارفی  و  غیرمجاز  انشعابات  سیدزاده 
کنتور خطا داده و مصرف واقعی را نشان نداده 
است را از دیگر از مصادیق هدر رفت ظاهری 

برشمرد.
به گفته وی، در هدررفت واقعی آب، هدررفت 
از شبکه  نشت  همان  که  است  مطرح  فیزیکی 
های توزیع و خطوط انتقال و سرریز از مخازان 

و نشت از شبکه مشترکان را دربر می گیرد.
خدمات  مصرف،  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
و  آب  شرکت  هدررفت  کاهش  و  مشترکان 
فاضالب کشور ادامه داد: اکنون در ایران حدود 
شبکه  از  رفت  هدر  واقعی  میزان  12,9درصد 
های توزیع بوده، حدود 10,5درصد میزان هدر 
شامل  هم  درصد   1,5 و  است  ظاهری  رفت 
وی  است.  آبی  منابع  هدررفت  اشکال  سایر 
افزود: در مجموع حدود 25 درصد میزان آب 
بدون درآمد است که 12,9درصد آن به شبکه 

های توزیع و خطوط انتقال باز می گردد.
سیدزاده گفت: ساالنه 6 میلیارد و 200 میلیون 
متر مکعب آب در بخش شهری این شرکت در 

کشور تولید می شود.

اعالم شعب کشیک بانک 
پارسیان در ایام نوروز98

رسیدن  فرا  گرامی داشت  با  پارسیان  بانک 
رفاه  منظور  به  ساله  همه  روال  به  نو،  سال 
حال مشتریان  و با هدف دسترسی مشتریان 
نوروزی،  تعطیالت  در  بانکی  خدمات  به 
تهران و شهرستان ها  فهرست شعب کشیک 
بانک  عمومی  روابط  گزارش  کرد.به  اعالم  را 
پارسیان، ۳۰ شعبه این بانک در تهران و ۹۰ 
و  کشور  استان های  در  شهرستان ها  شعبه 
همچنین شعبه منطقه آزادکیش در روزهای 
 ۹۸ فروردین  چهارم  یکشنبه  و  سوم  شنبه 
به  خدمات  ارائه  آماده   ۱۲ تا   ۹ ساعت  از 
گزارش  بنابر  هستند.همچنین  مشتریان 
دیگری از روابط عمومی بانک پارسیان، شعب 
برگزیده بانک پارسیان برای توزیع اسکناس 
نو آمادگی دارند.بانک پارسیان به منظور رفاه 
در  نو  اسکناس  تأمین  برای  شهروندان  حال 
برگزیده  شعب  طریق  از  جدید  سال  آستانه 
کند.  می  نو  اسکناس  توزیع  به  اقدام  خود 
بنابر این گزارش،شعب برگزیده بلوارکشاورز، 
و  آزادی  خیابان  تختی،  چهارراه  افسریه، 
لغایت۲۷  از۲۲  تهران   استان  در  پیروزی،  
خواهند  نو  اسکناس  عرضه  به  ماه  اسفند 
اسکناس  توزیع  است  ذکر  به  پرداخت.الزم 
نو در سایر استان ها، با هماهنگی ناظر پولی 
استانی  برنامه ریزی  براساس  و  مرکزی  بانک 

صورت خواهد گرفت.

صادرات نفت ایران به 2 میلیون 
و ۷٠٠ هزار بشکه رسید

 سازمان اوپک اعالم کرد: تولید تولید نفت ایران 
ماه  در  و  یافت  افزایش  روز  در  بشکه  هزار   ۱۲
بشکه  هزار  و ۷۴۳  میلیون   ۲ به  فوریه ۲۰۱۹ 

در روز رسید.
به گزارش زمان به نقل از شبکه خبر، اوپک در 
جدیدترین گزارش ماهیانه خود اعالم کرد: تولید 
نفت ایران در ماه فوریه ۲۰۱۹ با ۱۲ هزار بشکه 
 ۲ به  آن  از  قبل  ماه  به  نسبت  روز  در  افزایش 
میلیون و ۷۴۳ هزار بشکه در روز رسیده است.

این در حالی است که میزان کل تولید نفت اوپک 
در ماه فوریه با ۲۲۱ هزار بشکه کاهش به ۳۰ 
میلیون و ۵۴۹ هزار بشکه در روز کاهش یافته 
است.بنا بر اعالم اوپک، تولید نفت ایران در ماه 
ژانویه نیز نسبت به ماه قبل از آن ۷ هزار بشکه 
افزایش یافته بود.بر اساس این گزارش،  در روز 
قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران در فوریه 
با ۵.۱ دالر افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 
۶۱ دالر و ۳۹ سنت رسید.قیمت متوسط سبد 
نفتی اوپک نیز در ماه فوریه با افزایش ۵ دالری 
نسبت به ماه قبل از آن به ۶۳ دالر و ۸۳ سنت 
رسید.در همین حال بر اساس گزارش ها واردات 
ماهانه نفت کره جنوبی از ایران در ماه فوریه، ۴ 

برابر شد.

خبر

نفت و برنامه های سال آینده
* اکبر نعمت الهی
 مدیر طرح موزه های صنعت نفت

 داشتن دوست برای سرزمینی که به همه دنیا به 
نگاه می کند خیلی سخت است.  عنوان دشمن 
خیلی سخت نیست که بفهمیم دستهایی در کار 
است که ما را از رسیدن به روابط عاقالنه با دنیا باز 

بدارد. اکنون زوایای پنهان ماجراهایی مانند سفارت انگلیس و سفارت 
عربستان فاش شده است. هدفهای شان را حتی اگر نشود ثابت کرد اما 

می توان درباره آنها به قطعیت رسید.
بر اساس برخی برآوردها در طول دوره تحریم ها همزمان با دولت 
احمدی نژاد بیش از یکصد میلیارد دالر نفت توسط دولت وقت با 
دور زدن تحریم ها به فروش رسیده است. بخش زیادی از این پول به 
جیب دالالنی واریز شده است که با برخی از نهادها در ارتباط بوده اند. 
از این میزان، که نه می توان آن را به دقت محاسبه کرد و نه می توان از 
سرنوشت پولی که از آن دوران نصیب کشور شده است مطمئن بود، 
چیزی حدود یک چهارم آن به کشور بازگشته و بقیه یا در پیچ و خم 
روابط پنهانی یا عوامل فساد اقتصادی خرج شده است. یک قلم آن 
پرونده پتروشیمی است که اکنون در دادگاه تحت رسیدگی است و 
دیگری همین بابک زنجانی و… که پرونده هایشان همچنان تحت 

پیگرد قرار دارد.
این که چرا باید مجبور شویم از چنین دهلیزهایی برای فروش نفت 
کشور استفاده کنیم بحث مهمی است. پرونده کانال های نامتعارف برای 
فروش نفت پرونده ای است که می توان تنها با پاک کردن دالیل این 
پنهانکاری از پس آن برآمد. در چنین اوضاعی دالل های عجیب و 
غریب ظهور می کنند و پرونده های مالی عجیبی را پیش روی کشور 
می گشایند و جالب این که پولی که باید صرف عمران و آبادانی یک 

کشور شود صرف اموری می شود که برای کشور آتیه ای ندارد.
وقتی بپذیریم که از راههای غیرمتعارف وارد خرید و فروش نفت 
شویم باید ریسک پذیری خود را هم در قبال بازگشت پول نفت باال 
ببریم. دالالن بازار سیاه چنان که از نامشان برمی آید، در شبکه ای پیچیده 
معامله می کنند و نمی توان روی وعده ها و کارهایشان حساب کرد. آنها 
به نفع خود وارد معامله می شوند و با همین ترفندها پولهای ناشی از 

عملکرد خود را هم به راحتی باال می کشند.
برای حل این معضل به دادگاه نیازی نیست. کافی است که اقتصاد 
خود را از درون این پنهانکاری ها بیرون بکشیم. AFTF بخشی از 
داستان است که متاسفانه به عمد توسط عده ای که هویت خود را در 
ناکام گذاشتن برنامه های دولت می بینند به بن بست رسیده است. چرا 
خود را در این جزیره سرگردانی گم می کنیم وقتی می دانیم که کل 
ماجرا در این داستان ریشه دارد که تا جایی که بتوان جلو برنامه های 
دولت گرفته شود. غافلیم از این که همین آلمان که حاضر نیستیم 
اصالت برخی سیاست هایش را بپذیریم حاضر نشد حزب اهلل لبنان را 
در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد و باز همین آلمان برای 
جلوگیری از به بن بست رسیدن برجام تمام قد پشت سر راه حل مالی 

اتحادیه اروپا ایستاد.
چرا باید اینقدر فرصتها را به هدر دهیم. آنها که راه های اقتصاد کشور را 
بلوکه می کنند، فکر کرده اند که سال آینده چگونه می خواهیم از عهده 

هزینه های عمومی کشور برآییم؟
nematollahiakbar@yahoo.com

عرضه نفت خام و میعانات گازی
 با تسهیالت جدید در بورس

 نفت خام حدود پنج ماه و معیانات گازی حدود دو ماه است که 
به صورت  است  قرار  گفته مسئوالن  به  و  بورس شده اند  مهمان 
این  در  شوند.  عرضه  انرژی  بورس  بین المللی  رینگ  در  هفتگی 
راستا مشتریان با مراجعه به وزارت نفت درخواست هایی مبنی بر 
تغییر نحوه عرضه ارائه کرده اند که به تبع آن وزارت نفت تسهیالت 
جدیدی را برای تسهیل عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس 

انرژی اعمال کرده است.
به گزارش ایسنا، رینگ بین الملل بورس انرژی تاکنون شش دفعه 
میزبان طالی سیاه بوده و نفت خام در این فرآیند تاکنون تنها سه 
مرتبه به فروش رفته است. البته آنطور که نفتی ها می گویند بعد از 
هربار عرضه، تعدادی خریدار برای خرید مراجعه کرده اند اما اقدام 
به خریده نکرده اند. میعانات گازی نیز سرنوشتی مشابه نفت خام 
داشته اند و در سه مرتبه ای که در بورس عرضه شدند بی مشتری 
ماندند.البته نفتی ها فروش نرفتن نفت در بورس را اتفاقی طبیعی 
دانسته و بر این باورند که متقاضیان در حال آشنایی با این فرآیند 
هستند. آن ها هم چنین بر عرضه مداوم و هفتگی نفت و میعانات 
گازی در رینگ بین المللی بورس انرژی تاکید دارند و این اقدام را 
وظیفه وزارت نفت می دانند. از سوی دیگر اعالم کردند که در هر 
عرضه مراجعان زیادی برای خرید نفت در بورس اقدام می کنند که 
پیشنهاداتی را نیز ارائه کرده اند که این پیشنهادات در حال بررسی 
و در انتظار اخذ مجوز بود.آخرین اخبار حاکی از آن است که پنج 
تسهیل جدید برای عرضه در بورس انرژی در نظر گرفته شد. پیش 
از این اعالم شده بود واریز پیش پرداخت به صورت ریالی ممکن 
بوده است. بر این اساس امکان واریز پیش پرداخت 6 درصد به 
وجه  باقیمانده  تسویه  برای  است.  شده  فراهم  نیز  ارزی  صورت 
تأیید  مورد  ارزی  سازوکارهای  از  می توانند  خریداران  المعامله، 
شرکت ملی نفت ایران استفاده کنند؛ در این حالت تسویه خارج از 
پایاپای بورس صورت می گیرد.دوره زمانی تحویل کاال نیز افزایش 
پیدا کرده است و خریداران می توانند تا 4 ماه پس از انجام معامله 
محموله را تحویل بگیرند. تحویل محموله در خارگ انجام می شود، 
از این پس تحویل محموله در سایر مناطق منوط به تأیید شرکت ملی 
نفت ایران امکان پذیر است. در صورت درخواست خریداران امکان 
تحویل محموله به صورت زمینی از مخازن نفت پاالیشگاه تبریز نیز 

امکان پذیر شده است.

یادداشت

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران اعالم کرد: خوشبختانه ذخایر بنزین کشور 
خوش  اخبار  امیدوارم  و  است  مناسب  بسیار 
بورس  طریق  از   98 سال  در  بنزین  صادرات 

به زودی اعالم شود.
زمان  به  پاسخ  در  موسوی خواه  سیدمحمدرضا 
مبنی بر افزایِش ذخیره سازی بنزین نسبت به سال 
اجازه  کرد:  مطرح  فرآورده  صادرات  و  گذشته 
دهید ذخیره سازی بنزین را به اعداد و ارقام اعالم 
نکنیم و اطالعات ذخیره سازی را بروز ندهیم اما 
درصورت کلی، موجودی بنزین در اقصی نقاط 
کشور ذخیره شده و ذخایر بنزین بسیار مناسب 
است و با توجه به بی نیازی از واردات فرآورده، 
امیدوارم اخبار خوش صادرات بنزین در سال 98 

از طریق بورس به زودی اعالم شود.
سیدمحمدرضا  زمان،  خبرنگار  گزارش  به 
پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل  موسوی خواه- 
 22 چهارشنبه-  روز  ایران  نفتی  فرآورده های 
رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  اسفندماه 
به  خدمات رسانی  برنامه های  تشریح  منظور  به 
عرضه  بر  نظارت  طرح  و  نوروزی  مسافران 

کشور  سراسر  در  نفتی  فرآورده های  مطلوب 
گفت: با ذخیره سازی مناسب فرآورده های نفتی 
تأمین  بحث  در  کامل  آرامش  جاری،  سال  در 
سوخت نوروزی مسافران فراهم شده است. وی 
اندیشیده شده برای سوخت رسانی  از تمهیدات 
مطلوب به مسافران نوروزی و نظارت های کمی و 
کیفی دقیق روزانه در جایگاه های عرضه سوخت 
سراسر کشور در تعطیالت نوروز خبرداد و افزود: 
خوشبختانه موجودی ذخایر فرآورده کشور بسیار 
مناسب است و این قول را به مردم می دهیم که 
ان شاء اهلل امسال نیز همچون سال های گذشته، 
مردم نوروز بسیار خوب و بدون دغدغه ای را 

داشته باشند.
سوخت  عرضه  سیار  جایگاه های  »استقرار 
مهم  نکات  از  یکی  تردد«،  پر  مسیرهای  در 
اشاره  با  خواه  موسوی  که  بود  نشست  این  در 
ستاد  نمایندگان  اعزام  کرد:  تشریح  اهم  این  بر 
مناطق  به  نفتی  فرآورده های  ملی پخش  شرکت 
سامانه  در  پشتیبانی  نیروهای  افزایش  گانه،   37
دقیق  کیفی  و  کمی  نظارت های   ،09627 تلفنی 
روزانه در همه تعطیالت نوروز و کنترل هفتگی 

برای  اندیشیده شده  تمهیدات  از جمله  تلمبه ها 
سوخت رسانی مطلوب به مسافران نوروزی است. 
هوشمند  کارت  اهمیِت  وجود  بر  تأکید  با  وی 
سوخت در ایام مسافرت، به مسافرانی که قصد 
سفر به استان سیستان و بلوچستان را دارند ابراز 
کرد این دسته از هموطنان حتما کارت سوخت 

شخصی همراه خود داشته باشند.
»عرضه مستمر بنزین سوپر در کشور در سال 
که  بود  جلسه  نکات  ترین  کلیدی  از  آینده« 
موسوی خواه با بیان اینکه در سال 97، در مجموع 
4 میلیون و 100 هزار لیتر بنزین سوپر وارد کشور 
شد، بیان کرد: در سال 98 شاهد عرضه مستمر 
بنزین سوپر در کشور خواهیم بود و حتی یک 
لیتر بنزین هم وارد نخواهیم کرد. موسوی خواه با 
اشاره به این که هم اکنون به طور میانگین روزانه 
بیش از 25 میلیون لیتر بنزین یورو 4 و بیش از 
20 میلیون لیتر نفت گاز یورو 4 در کشور تولید و 
توزیع می شود، گفت: هم اکنون در بیش از 557 
جایگاه عرضه سوخت کالنشهرها و محورهای 
مواصالتی کشور، نفت گاز یورو 4 توزیع می شود. 
پرفراز  گذاشتن سال  پشت سر  به  اشاره  با  وی 

و نشیبی در توزیع فرآورده کشور گفت: در تیر 
با  کشور  بنزین  مصرف  رکورد  جاری  سال  ماه 
121.8 میلیون لیتر در تیرماه شکسته شد و رشد 
مصرف بی سابقه 100 درصدی بنزین در استان 
های شمالی کشور اتفاق افتاد که خوشبختانه با 
زحمات همکاران ما در مجموعه شرکت پخش 

سربلند بیرون آمدیم.
»تغییر در نوع مخازن از سی ان جی به ای ان 
جی« یکی دیگر از محورهای مهم در این نشست 
بود که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده 
برای افزایش سهم سی ان جی در سبد سوخت 
خودروها گفت: خوشبختانه در سال 97 اقدامات 
خوبی در این زمینه در مدیریت طرح سی ان جی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی انجام شده 
نظیر  برنامه ریزی هایی  با  داریم  انتظار  است و 
اعطای وام تبدیل خودروهای پرمصرف، تبدیل 
نوع  در  تغییر  و  نقل  و  پرمصرف حمل  ناوگان 
مخازن از سی ان جی به ای ان جی، شاهد جهش 
قابل توجهی در مصرف سی ان جی در سال آینده 

باشیم.

موسوی خواه در پاسخ به زمان مطرح کرد:

اعالم اخبار خوش صادرات بنزین
 از طریق بورس، به زودی

کاتالیست SAC۵۰۰ برای تولید گریدلوله PE-۱۰۰ پلی 
اتیلن سنگین برای نخستین بار با همکاری شرکت پژوهش و 
فناوری پتروشیمی و مجتمع پتروشیمی شازند به بهره برداری 

صنعتی رسید.
مدیرعامل  پژوهان-  علی  زمان،  خبرنگار  گزارش  به 
خبری  نشست  در  پتروشیمی  فناوری  و  پژوهش  شرکت 
روزچهارشنبه-۲۲ اسفندماه همزمان با رونمایی از کاتالیست

این  تولید  در  ایران  خودکفایی  به  اشاره  با   SAC۵۰۰
پلی اتیلن   )۱۰۰-PE( لوله  گرید  تولید  جهت  کاتالیست 
سنگین اظهار کرد:تولیداین نوع کاتالیست ۱۵ میلیون یورو 

صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه دارد.
»برنامه ریزی برای تولید ۷ کاتالیست کاربردی در سال آینده« 
یکی از محورهای مهم در این نشست بود که پژوهان با اشاره 
براین اهم، از امضای حدود ۱۴ قرارداد تجاری در سال جاری 
خبر داد و افزود: هفت عدد از ۱۴ قرارداد در حوزه کاتالیست 
بودند و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی در نظر دارد سال 
آینده بومی سازی و تولید ۷ کاتالیست پر مصرف و استراتژیک 
را در صنعت پتروشیمی اجرایی کند که در سال ۹۸ شاهد 

تولید حداقل هفت کاتالیست استراتژیک خواهیم بود. 

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با اشاره به این 
که کاتالیست ها قلب پلنت های شرکت های بزرگ هستند 
گفت :شاهد هستیم که خارجی ها لیسانس تولید کاتالیست 
را به کشور ما نمی دهند و اکنون با تالش وفعالیت پژوهشگران 
شرکت پژوهش وفناوری پتروشیمی وحمایت های وزارت نفت 
وشرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال دستیابی به دانش 
فنی وساخت کاتالیست های جدید هستیم . وی با بیان این 
که با تولید کاتالیستSAC۵۰۰ رقیب جدی برای شرکت 
های مطرح دنیا خواهیم بود گفت: این کاتالیست قیمت تمام 
شده پایینی دارد وقابلیت رقابت با  شرکت بازل را دارد و باید 
گفته که این کاتالیست ها روی کیفیت محصوالت پتروشیمی 
تأثیر زیادی می گذارند که این تأثیر روی پلی اتیلن بسیار ویژه 
است و در این مورد خاص ما رقیبی جدی برای شرکت های 
مطرح دنیا خواهیم بود. پژوهان دامه داد: لوله های پلی اتیلن 
کاربرد بسیاری در لوله های انتقال پرفشار آب و گاز دارد که 

برای تولید این لوله ها به کاتالیست های خاص نیاز است.
 مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی افزود: در دنیا 
فقط سه یا چهار شرکت این کاتالیست ها را تولید می کنند. 
ظرفیت تولید ما تا ۱۰۰ تن در سال و مصرف کشور ۴۵ تا 

۵۰ تن در سال است. وی ادامه داد: شش ماه بعد از واگذاری 
دانش فنی محصول تولید شد و مورد تأیید قرار گرفت. این 
محصول از چهارشنبه هفته گذشته تزریق شده  و شروع به 
 ۱۰۰-PE لوله  است: محصول  ذکر  است.قابل  کرده  تولید 
تولیدی موفق به اخذ گواهینامه های کیفی از شرکت های 
معتبر داخلی شد که نشان دهنده مشخصات فنی مطلوبتر 
نسبت به گرید های خارجی است.بر پایه این گزارش، پس از 
ارزیابی کامل کاتالیست صنعتی در مقیاس های آزمایشگاهی، 
پایلوت و نیمه صنعتی و گذراندن موفقیت آمیز همه تستها، 
صنعتی  واحد  راکتور  در  گذشته  هفته  مذکور  کاتالیست 
پتروشیمی شازند تزریق شد. با تالش کارشناسان مجتمع 
پتروشیمی شازند گرید لوله PE۱۰۰ پلی اتیلن هم اکنون 
با کاتالیست بومی در حال تولید است و این کاتالیست قابلیت 
رقابت با کاتالیست های وارداتی را داشته و در برخی از خواص 
نسبت به نمونه های مشابه دارای مزیت است.کاهش مصرف 
انرژی در واحد، کاهش محصوالت جانبی کم ارزش، کاهش 
مصرف بعضی مواد اولیه و بهبود وضعیت تقطیر و افزایش 
تولید محصول ارزشمند پلی اتیلن سنگین از مزایای مهم این 

کاتالیست نسبت به کاتالیست مشابه خارجی است.

برنامه ریزی برای تولید ۷ کاتالیست کاربردی در سال آینده 

صرفه جویی 15میلیون یورویی برای کشور رخ داد

با توجه به وضعیت سرسام آور قاچاق سوخت 
در کشور و تشکیل شبکه های مافیایی در این 
حوزه، می توان با روش هایی همچون کارت 
سوخت و اختصاص سوخت متناسب با تردد تا 

حدودی با این پدیده شوم مقابله کرد.
به گزارش مهر، یکی از عمده ترین چالش های 
اقتصاد ایران مربوط به قاچاق سوخت می شود. 
تنها سرمایه مردم و کشور  نه  پدیده ای که 
و  نابرابری  برای  را  و زمینه  برده  تاراج  به  را 
اشتغال سوزی فراهم کرده است.در این بین، 
بر اساس آنچه که متولیان امر عنوان می کنند 
در کشور  قاچاق سوخت  دلیل  ترین  عمده 
مساله »تفاوت قیمت این محصول در ایران 
که  موضوعی  است.  همسایه«  کشورهای  و 
دو وجه دارد یکی افزایش انگیزه قاچاقچیان 
درآمدزایی  جهت  فرصتی  دیگری  و  کالن 
برای افراد بیکار و یا با سطح درآمدی پایین 
مقدار  درباره  چند  مرزی.هر  استان های  در 
قاچاق فراورده ها اطالعات دقیقی در دسترس 
نیست و هربار مسئوالن با اعالم »میلیون ها 
لیتر« از ارائه آمار شفاف شانه خالی می کنند، 
کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  برآورد  طبق  اما 
 ۱۱.۵ حدود  روزانه  زیاد  احتمال  به  ارز،  و 
میلیون لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق 
می شود که بیش از ۸۰ درصد از این حجم 

به قاچاق نفت گاز اختصاص دارد.البته آنطور 
که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
عنوان می کند اقدامات زیادی برای جلوگیری 
از قاچاق سوخت از جمله شناسنامه دار کردن 
سوخت  کارت های  لغو  نفتی،  فراورده های 
راه  اما هنوز  انجام شده است  مهاجر و … 
بسیار زیادی برای رسیدن به شرایط مطلوب و 
مقابله با شبکه های مافیایی که با سواستفاده از 
شرایط به صورت عمده سرمایه کشور را قاچاق 
می کنند، وجود دارد.در این راستا چندی پیش 
با  مبارزه  مرکزی  ستاد  رئیس  مویدی  علی 
قاچاق کاال و ارز ضمن انتقاد از وضعیت قاچاق 
سوخت در کشور به دلیل عدم تنظیم نرخ 
این محصول، قاچاق سوخت را سازمان یافته 
عنوان کرده و گفته بود: در سازمان یافته بودن 
قاچاق سوخت هیچ شکی نیست. از منظر ما 
بیشترین درصد کسانی که در این عرصه کار 
می کنند سازمان یافته هستند به گونه ای که 
این سازمان یافتگی با بخشی از ساختارهای 
اداری و دولتی ما نیز پیوند خورده است. آنچه 
که مسلم بوده این است که شبکه های قاچاق 
کاال و ارز مافیایی هستند و تالش های زیادی 

در این عرصه داشتند.بر این اساس؛ تاکنون 
در خصوص  زیادی  مسئوالن  و  کارشناسان 
پیامدهای قاچاق سوخت و راه های مقابله با 
آن صحبت کرده اند اما بر اساس گزارشی که 
به تازگی از سوی مرکز پژوهش های مجلس با 
محوریت مقابله با قاچاق سوخت منتشر شده 
است می توان گفت، یکی از راهکارهای مواجهه 
با این موضوع الزام استفاده از کارت سوخت 
خودرو در هنگام سوخت گیری و ممنوعیت 
سامانه  این  از  خارج  بنزین  مبادله  هرگونه 
اختصاص  و  سوخت  کارت  از  است.استفاده 
در  آن  مصرف  پیمایش،  اساس  بر  نفت گاز 
بخش حمل و نقل را از حدود ۵۴ میلیون لیتر 
در روز در سال ۹۳ به کمتر از ۴۸ میلیون 
رساند.همچنین   ۹۴ سال  در  روز  در  لیتر 
با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد قاچاق 
سوخت از یک استان صورت می گیرد، الزام 
سوخت گیری در آن استان با کارت سوخت 
و کدینگ کارت های سوخت به گونه ای که 
در  بتوانند  استان  همان  خودروهای  فقط 
نظر  در  )با  کنند،  گیری  جایگاه ها، سوخت 
گرفتن تسهیالتی برای مسافران( یک اقدام 

مؤثر در مهار قاچاق است.اختصاص سوخت 
کامیون ها،  نقل عمومی،  و  وسایل حمل  به 
وسایل راهداری، لنج ها و خودروهای دیزلی 
درون و برون شهری متناسب با پیمایش یکی 
از راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت 
است.هرچند هیأت وزیران در سال ۹۳ مصوب 
کرد نفت گاز بر اساس پیمایش به خودروهای 
دیزلی تخصیص یابد، اما فقط اتوبوس ها به 
خودروی  هزار   ۵۲۰ و  شده  مجهز   GPS
درون شهری و کامیون ها و وسایل راهداری 
لنج  هزاران  عالوه،  هستند.به   GPS فاقد 
تحت عناوین صیادی و حمل بار ثبت شده اند 
که فعالیت نکرده و فقط از سهمیه نفت گاز 
استفاده می کنند. هر چند راه های متنوعی 
برای تخصیص سهمیه به این لنج ها در نظر 
گرفته شده است، اما به نظر می رسد اختصاص 
سوخت متناسب با تردد واقعی لنج ها راه حل 
اساسی مهار قاچاق در این بخش است.روزانه 
حدود ۵۰ میلیون لیتر نفت گاز در بخش های 
صنعتی و کشاورزی مصرف می شود. از سال 
این قبیل مصرف  ۸۹ اختصاص سوخت به 
کنندگان با معرفی وزارتخانه های مربوط بر 
اساس ثبت در سامانه تجارت آسان صورت 
می گیرد. اما این سازوکار نتوانسته از قاچاق 

نفت گاز به طور کامل جلوگیری کند.

3 راهکار برای مقابله با قاچاق سوخت
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مفقودی
شهربانی  شماره  به   1600i پیکان  سواری  خودرو  مالک  مجیدی  امیر  اینجانب 
موتور  شماره  NAAA36AA7AG201603و  بدنه  شماره  و   29 ایران  57ل883 
11488101593به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی 
خودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

رونوشت آگهی حصروراثت
بنفشه گوجان سامانی   دارای شناسنامه شماره 7330  به شرح دادخواست  خانم 
نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسه 970807  ش1س 
به شناسنامه شماره 93   اله گوجان سامانی   وچنین توضیح داده که شادروان فرج 
درتاریخ1397/8/11 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
1ـ مهرانگیزخلیلی سامانی فرزندداراب  به شماره ملی 4622868636  زوجه دایمی  

2ـ حمیدرضاسامانی  به شماره ملی 0056914067فرزند ذکور
3ـ بنفشه گوجان سامانی  به شماره ملی 0068683091 فرزنداناث

4ـ حامدسامانی به شماره ملی 1 006995818فرزند ذکور
5ـ حمیده سامانی به شماره ملی 0059747927 فرزند اناث

6ـ فاطمه سامانی   به شماره ملی 4623641325 فرزند اناث 
7ـ مجیدسامانی  به شماره ملی 0080040551فرزند اناث وال غیر

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

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

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازرامهرمزدرخواستی  بشناسنامه1صادره  پدرسهراب  نام  نوذری  محمد  آقای 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم سهراب نوذری بشناسنامه 
دهدزاقامتگاه  1397/11/16درشهرستان  تاریخ  ازرامهرمزدر  1333صادره  5تاریخ 
سهراب  فرزند  نوذری  محمد  متقاضی   -1 عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  غیردائمیش 
نوذری  علی  ازرامهرمز2-  1361/1/1صادره  1911694952متولد  ملی  بشناسنامه1کد 
از  1363/4/24صادره  1911215957متولد  ملی  کد  بشناسنامه662و  سهراب  فرزند 
1911902601متولد  ملی  بشناسنامه23کد  سهراب  فرزند  نوذری  رامهرمز3-احمد 
ملی  وکد  بشناسنامه  سهراب  فرزند  نوذری  مهران  ازرامهرمز4-  1365/6/30صادره 
1900280132متولد 1373/6/26صادره ازرامهرمز)پسران متوفی(5- پروانه نوذری فرزند 
سهراب بشناسنامه 461کد ملی 1911125044متولد 1358/7/1صادره ازرامهرمز6- مژگان 
نوذری فرزند سهراب بشناسنامه11885و کد ملی 1910118958متولد 1357/6/30صادره 
از رامهرمز)دختران متوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف12/715
رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز-حسن رئیسی زاده

ابالغ وقت
 دادرسی نظر به اینکه خواهان آقای میرصمد حمیدی فرزند میر حمید با وکالت 
نغمائی   خورشید  طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  کالری  جمشید 
به  قانونی  مقدمات  انجام  از  پس  که  نموده  تسلیم  شعبه  این  در  هوشنگ  فرزند 
کالسه1/1247/97 ثبت و برای مورخه 98/1/27ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده 
است لذا به لحاظ مجهول الکان  بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج 
و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه یکم حاضر و قبل از آن 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه اول مراجعه نمایند 
در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اسمعیل  آخوندی  گوراند دارای شناسنامه شماره 280 -بشرح دادخواست به 
کالسه 3/972347ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان حبیبه غفارزاده خوئی بشناسنامه 144   در تاریخ    91/6/29 
به/1-  هاتف  آن مرحوم منحصر است  به درود گفته ورثه  را  دائمی خود  اقامتگاه 
سلطانعلی زاده فرزند   حسین –ش ش2790426481 خوی –  پسر متوفی/2-  عارف  
سلطانعلی زاده فرزند   حسین –ش  ش  2790756627 -خوی -  پسر متوفی/3- الهه  
سلطانعلی زاده فرزند حسین -ش  ش  2791246592 –خوی -  دختر متوفی/4-   
حسین سلطانعلی زاده -ش ش  4939591166  -خوی- پدر  متوفی/ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 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
آقای توحید مددی  دارای شناسنامه شماره   2803011530   بشرح دادخواست به 
کالسه 972452/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان مجید مددی بشناسنامه 3021 در تاریخ    97/10/23 اقامتگاه 

دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
پسر    – –ش ش 2800695218   خوی  مجید  فرزند      مددی  محمد     -1/
متوفی/2-  توحید  مددی فرزند     مجید –ش  ش  2803011530    -خوی -  پسر 
متوفی/3-  حمید  مددی فرزند    مجید -ش  ش  2803526123  –خوی -  پسر 
متوفی/4-    محبوبه مددی فرزند    مجید ش ش 2800690267 -خوی- دختر  
متوفی/5-  فریده  مددی فرزند   مجید ش ش 2800695201 خوی- دختر متوفی/6-  
سکینه   هاشم زاده  فرزند  علی  ش ش   2800670029       خوی –همسر متوفی/ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه 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
آقای  پرویز آقازاده دارای شناسنامه شماره   2790092478    بشرح دادخواست به کالسه 
3/972475ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان حسن آقازاده بشناسنامه 239   در تاریخ    89/5/20 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- پرویز آقازاده فرزند   حسن 
–ش ش  2790092478       خوی –  پسر متوفی/2-   محمد آقازاده فرزند     حسن 
–ش  ش  2790619247    -خوی -  پسر متوفی/3-  سیمین  آقازاده فرزند  حسن 
-ش  ش  2803671859  –خوی -  دختر متوفی/4-   مریم  آقازاده فرزند   حسن 
ش ش 2790307563 -خوی- دختر  متوفی/5-  راضیه  آقازاده فرزند   حسن ش ش 
2790442738    خوی- دختر متوفی/6-  فاطمه  آقازاده فرزند حسن ش ش 2790721173 
خوی –دخترمتوفی/7-   سیما  آقازاده فرزند   حسن ش ش  2791252320 خوی - 
دختر متوفی/8-    شیدا آقازاده فرزند   حسن ش ش  2791522344 خوی- دختر 
متوفی/9-     دلبر  اوموئی میالن فرزند  حسین ش ش 2801743038     خوی – همسر 
متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه 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

دادنامه
دادگاه  اساسی  قانون   49 اصل  دادگاه  9709987713300019شعبه  کالسه  پرونده 

انقالب اسالمی بوشهر تصمیم نهایی شماره 9709977713300041
بوشهر-شهرستان  استان  نشانی  خواهان  ره  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  1-ستاد 
بوشهر- شهر بوشهر – خیابان عاشوری – نبش بهارستان 16-ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام )ره( استان بوشهر
خواسته : صدور حکم بر تملک به نفع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره(

رای دادگاه
درخصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره (استان بوشهرطی گزارش 
های شماره 165/215148/ن مورخ 97/7/14 و 165/281012/ن مورخ 97/9/10 بدین 
توضیح که پالک ثبتی 3170 واقع در بخش یک بوشهر بنام ربقا دیان زاده بوده و ملک 
به صورترها شده و در معرض تضییع و تصرف افراد سود جو قرار دارد در راستای ماده 
8 و تبصره 10 ایین نامه نحوه رسیدگی به پرونده ای اصل 49 تقاضای قرار سرپرستی و 
صدور حکم به عنوان رها شده و مجهول المالک  را نموده است دادگاه باعنایت به اوراق و 
مندرجات پرونده تحقیقات صورت گرفته به شرح مندرج در پرونده ،پاسخ واصله ازاداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر مبنی بر اینکه سند مالکیت شش دانگ پالک 3170 
واقع در بخش یک بوشهر کوی شاه اباد با حق افتتاح دو دریچه به پالک 3116 بنام ربقا 
دیان زاده صادر و تسلیم گردیده است.نظر به این که موضوع با تعیین وقت رسیدگی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار اگهی گردیده و در وقت مقرر شخص یا اشخاصی اعم 
از حقیقی و یا حقوقی نسبت به میزان سهم مورد در خواست ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره (استان بوشهر ادعایی یا حقی داشته باشند حضور نیافتند و الیحه ای نیز در این 
خصوص واصل نگردیده است .فلذا با عنایت به مراتب معنونه به استناد فرمان مورخ 
68/2/6حضرت امام )ره(به عنوان مجهول المالک شناخته شده و حسب تبصره ماده 20 
ایین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی ضبط و در اختیار ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره(قرار داده می شود تا وفق ماده 28 قانون مدنی به مصارف 
فقراء و مستندان برسد. بدیهی است در صورت مراجعت مالک یا مالکین و ذی نفع شناخته 
شدن وی از سوی مراجع قضایی ،ستاد می بایست مطابق مقررات قانونی اقدام و جبران 
نماید.رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از ان قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
محترم تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های اصل 49 می باشد. تاریخ انتشار:97/12/25

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

متن آگهی 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم بنام شهرام جام بر سنگ فرزند علی به 
اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی با میزان تقصیر 
75 درصدی موضوع شکایت آقای حسام تقی زاده فرزند رضا ظرف یکماه از تاریخ 

نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردند . 
بازپرس شعبه نهم دادسرای خرم آباد – یونس آزاد پور . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح      14 شماره   شناسنامه  دارای  شاهد  محمد  آقای 
3/972456ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  سلطان سعادت بشناسنامه 511 در تاریخ    94/3/16 اقامتگاه دائمی 
فرزند  به/1-  حسن شاهید  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  خود 
نقی–ش ش 1235  خوی –  پسر متوفی/2-  فریدون شاهد فرزند     نقی –ش  ش  
1783 -خوی -  پسر متوفی/3-   محمد شاهد فرزند نقی -ش  ش  14  –خوی 
-  پسر متوفی/4-   سوسنبر  شاهید فرزند    نقی- ش ش  1236   -خوی- دختر  
متوفی/5-   گل عنبر شاهد فرزند  نقی ش ش 1294    خوی- دختر متوفی/6-  صونا   
شاهد فرزند   نقی ش ش  1630 خوی –دخترمتوفی/7-    فاطمه شاهد فرزند   نقی 
ش ش  1631خوی - دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 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 تحدید حدود اختصاصی 
عرصه قسمتی ازپالک 990اصلی بخش یک رامهرمز

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  که  این  نظربه 
مفروزی  وتصرفات  رامهرمزمالکیت  درثبت  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
آقای خداسازآبشنگ فرزند جعفردارای کدملی 1911669941بشناسنامه 121صادره 
ازرامهرمز رابرابر رای شماره 139760317005004304مورخه 97/8/28تائید نموده 
وآگهی های ماده3قانون تعیین تکلیف انتشاریافته لذا تحدید حدود پالک موصوف 
به نام مشارالیه تحت عنوان ششدانگ عرصه قسمتی از یکباب ساختمان به مساحت 
60/60مترمربع به آدرس رامهرمز خیابان طالقانی شرقی بازار بزرگ قائم درروز شنبه 
مورخه 1398/1/24ازساعت 9الی 12ظهر به استناد ماده 14قانون ثبت انجام می گیرد.
لذا بدینوسیله به موجب این آگهی به مالکین یا مجاورین وصاحبان حقوق ارتفاقی 
اخطار می گرددکه عملیات تحدید حدود ونقشه برداری درساعت وروزمقرردرآگهی 
انجام وشروع خواهد شد واعتراض نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی با توجه به 
30روز  مدت  به  حدود  تحدید  مجلس  صورت  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  ماده20قانون 

پذیرفته خواهدشد. شماره م الف:12/713-تاریخ انتشار:1397/12/25
باغدار-کفیل ثبت اسناد و امالک رامهرمز

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  یوسف کربالی خلیلی دارای شناسنامه شماره 2802418191 بشرح دادخواست 
به کالسه 3/972489ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان  ربابه سیدحمزه بشناسنامه 433 در تاریخ   97/11/21   اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  یوسف کربالی خلیلی 
فرزند    اروجعلی –ش ش 2802418191   خوی –  پسر متوفی/2-  محترم  کربالی 
خلیلی فرزند   اروجعلی –ش  ش   46525    -خوی -  دختر متوفی/3-  مریم  کربالی 
خلیلی فرزند اروجعلی -ش  ش  144  –خوی -  دختر متوفی/4-   معصومه کربالی 
خلیلی فرزند  اروجعلی -ش ش  263  -خوی- دختر  متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 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

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم : 1- جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی نشانی: اذربایجان 

غربی –شهرستان خوی- شهر خوی- خیابان امام خمینی –کوچه مدرس
2-بانکتجارت به نشانی : استان تهران –شهرستان تهران – خیابان طالقانی – ساختمان 

مرکزی بانک تجارت –نرسیده به میدان فردوسی پالک 298 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : 1-حبیب اله کاظمی   فرزند یداله  نشانی:آذربایجان   
غربی –شهرستان خوی  شهر خوی –روستای بدل اباد –بلوار امام خمینی کوچه 
سعادت 1 –هشت متری اول2-لیال  خلیل نژاد دلی  فرزند فرج اله  نشانی:آذربایجان   
غربی –شهرستان خوی  شهر خوی-خ کارگر کوچه صالحلو منزل شخصی کاظمی 

محکوم به :
 به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه   به شماره بایگانی 3/971096ش  و به 
شماره دادنامه  مربوطه 9709974634301333  محکوم علیها  محکوم  هستند  به 
پرداخت مبلغ 12/000/000   ریال بابت اصل خواسته  با احتساب خسارت تاخیر 
تادیه برابر نرخ تورم تا یوم الوصول  وپرداخت  هزینه دادرسی بمبلغ  1/250/000   
ریال و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی در حق محوم له. ضمنا پرداخت نیم عشر 

دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد
مسئول  دفتری شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- سهیال درستی  

قاضی  شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- امیر فرهادپور 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به 
طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه 
اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون اجرای  محکومیت 
مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار 
از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
یا  درجه شش  تعزیری   مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه صورت اموال  پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

آگهی فقدان سند مالکیت ) موضوع ماده 120(
آقای غالمرضا غالمی  فرزند  شمس اهلل  به شناسنامه شماره 12  صادره از خمین  
مالک با تسلیم یک برگ استشهادیه و در خواستی به شماره وارده 15133  مورخ 
1397/12/01 اعالم داشته سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 160 
پالک 135    از  مجزی شده  و  مفروز  اصلی  از 54  فرعی  پالک 10707   مربع  متر 
دفتر  ثبت  ذیل  تهران  دوازده  بخش  اسالمشهر  شهرستان  در  واقع  اصلی  از  فرعی 
139720301059018756  بنام غالمرضا غالمی  ثبت و سند چاپی 400550  صادر 
و تسلیم شده است. طبق تقاضای شماره 15133 مورخ 1397/12/01 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 
ثبت مصوب 1380/11/8  قانون  نامه اصالحی  آئین  ماده 120  مقررات  وفق  راستا 
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 2355
اگهی ابالغ وقت رسیدگی رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی 

بوشهر  استان  ویژه  اساسی  قانون  اصل 49  پرونده کالسه 970056دادگاه  بموجب 
استان بوشهر تعداد  امام خمینی )ره(  حسب گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت 
759 دستگاه موتور سیکلت در پارکینگ بیژنی شهرستان گناوه به صورت رها شده 
تحت نظر است لذا کسانی که نسبت به اموال یاد شده ادعای حقی داشته باشند با 
دردست داشتن اصول و مدارک مالکیت خود در تاریخ 1398/2/15ساعت 9 صبح به 
این دادگاه مراجعه نمایند نتیجه عدم حضور رسیدگی و صدور حکم غیابی می باشد.

)لیست موتورسیکلت ها (پیوست می باشد.
منشی دادگاه کیفری شعبه دادگاه اصل 49 قانون اساسی دادگاه انقالب اسالمی بوشهر-

زهرا اعتمادی

آگهی فقدان سند مالکیت
 ششدانگ پالک ثبتی بشماره 40/2440 اصلی بخش چهار خوی  بنام اقای  حسن 
اروجلوئی در جلد 117 صفحه 334 ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده 
سپس  احدی از وراث بنام خانم محبوبه  اروجلوئی برابر گواهی حصروراثت با تسلیم 
برگ استشهادیه مدعی است  سند مالکیت  صادره بعلت اساب کشی  مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده 120- اصالحی 
قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر 
گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی 
وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 
به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار 

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

رونوشت حصر وراثت
آقای محمد حسین ملکی به شماره شناسنامه 1714 و شماره ملی 3730913921 به 
شرح دادخواست به کالسه 8/971671 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجمود ملکی ش ش 737  و شماره ملی 
3730903942 در تاریخ 26/11/1397 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. محمد حسین ملکی ش ش 1714 ت ت 1348/2/2 و شماره ملی 3730913921 

پسر متوفی
2. مسعود ملکی ش ش 1715 ت ت 1350/1/3 و شماره ملی 3730913931 پسر 

متوفی
نادر ملکی ش ش 2040 ت ت 1357/7/1 و شماره ملی 3730917201 پسر   .3

متوفی
4. صدیقه ملکی ش ش 3914 ت ت 1362/11/29 و شماره ملی 3732191400 

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 9108 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه  1/779/97شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
بیان  نموده است. و  را  آقای فرج محمودنیادرخواست صدور گواهی حصر وراثت 
فوت  دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ57/9/6   در  محمودی  شادروانبراخاص  داشته 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.فرج محمودنیا   زایچه:1336/12/5-189کدملی:5959583240

2.احمدمحمودی نیا  زایچه: 1349/7/1-134کدملی: 5959582694
3.عینا محمودی   زایچه: 1345/7/2-310  کدملی: 5959755106

4.سالم محمودی  زایچه:1343/7/1-71 کدملی: 5959582066
تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

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

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  چهارم  4/780/97شعبه  کالسه  پروند  حکایت  به 
را  وراثت  حصر  گواهی  صدور  درخواست  فردی  رشید  محمد  آقای  جوانرود 
نموده است. و بیان داشته شادروان هاشم فردیدر تاریخ1397/12/14در اقامتگاه دائمی 

خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.محمد رشید فردی259 - 1343کدملی: 4959712798  پدر متوفی

2.لیمو سهرابی2921 - 1364 کدملی: 4959658835 مادر متوفی
3.دنیا کریمی1378 کدملی: 4950177141همسر متوفی

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

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

محکوم له/محکوم لهم : 1-بانک تجارت به نشانی : اذربایجان غربی –اورمیه –خ 
امام جنب مسجد سرادر 

2- جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی نشانی: اذربایجان غربی –شهرستان خوی- 
شهر خوی- خیابان امام خمینی –کوچه مدرس

الهویردی    فرزند  صفرلو     خداویردی   -1  : علیهم  محکوم  علیه/  محکوم 
نشانی:آذربایجان   غربی –شهرستان خوی  دیزج هریک2-علینقی جعفری فرزند 
جبار نشانی:آذربایجان   غربی –شهرستان خوی  شهر خوی-شهانق باغ کوچه حافظ2 

پالک 19 
محکوم به :

 به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه   به شماره بایگانی 3/970498ش   و به 
شماره دادنامه  مربوطه 9709974634300593   محکوم علیها  محکوم  هستند  به 
پرداخت مبلغ 10/000/000    ریال بابت اصل خواسته  با احتساب خسارت تاخیر 
تادیه برابر نرخ تورم تا یوم الوصول  وپرداخت  هزینه دادرسی بمبلغ  1/250/000   
ریال و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی در حق محوم له. ضمنا پرداخت نیم عشر 

دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد
مسئول  دفتری شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- سهیال درستی  

قاضی  شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- امیر فرهادپور 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به 
طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه 
اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون اجرای  محکومیت 
مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار 
از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(6- چنانچه صورت اموال  پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب مواد 113 الی 152 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده کالسه 
951746 صادره از شعبه دوم اجرای احکام کیفری کرج اتهامی امیر محمد زاده فرزند 
حمید ملک وثیقه گذار متعلق حمید محمد زاده فرزند حاجی علی تحت پالک شماره 
5 فرعی از 101 اصلی بخش 2 خرم آباد شماره ثبت 17332 صفحه 20 دفتر 265 با 

در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده بفروش می رسد . 
1-ملک مورد مزایده توسط کارشناس دادگستری به قیمت 5/160/295/000 ریال 
ارزیابی گردیده است و مزایده در مرحله اول برگزار می گردد و برنده مزایده کسی 

است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
2-برنده مزایده می بایست 10 درصد پیشنهادی را فی المجلس )نقدا ( پرداخت یا به 
حساب دادگستری واریز نماید تبصره / چنانچه به هر علت از پیشنهاد خود منصرف 
شود یا حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ انجام مزایده باقیمانده قیمت ملک مسکونی را 
نپردازد ده درصد پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به نفع دولت 

ضبط می گردد .
3-طالبین می توانند 5 روز قبل از انجام مزایده با دریافت مجوز از اجرای احکام مدنی 

دادگستری خرم آباد از ملک مورد مزایده بازدید نمایند 
4-کلیه بدهی های معوقه بر عهده مالک و هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار 

نمی باشد. 
5-مزایده روزسه شنبه  مورخه 1398/1/20 راس ساعت 10 صبح در محل ملک مورد 

مزایده واقع در خرم اباد برگزار خواهد شد. 
توصیف ملک شش دانگ ملک مسکونی واقع در خرم آباد خیر آباد )جنب پست 
بانک( بر خیابان و بلوار اصلی خیر آباد )شهید بهشتی ( ساختمان دو طبقه ، طبقه 
اول )آپارتمان طبقه اول (کد پستی 6814615848 عرصه مشاعی به مساحت 378/88 

متر مربع 
معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان – علی علیپور .

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم : 1- جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی نشانی: اذربایجان 

غربی –شهرستان خوی- شهر خوی- خیابان امام خمینی –کوچه مدرس
 2- ناصر تقی لو فرزند شمس اهلل نشانی : اذربایجان غربی –شهرستان خوی- شهر 

خوی- بلوار ولیعصر کوچه ارغوان ششم 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : 1- لطیف چوپانی اموئی فرزند فرمان  نشانی:آذربایجان   

غربی –شهرستان خوی   45 متری سیستانی زاده کوچه تعاون پ 96
محکوم به :

 به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه   به شماره بایگانی 3/970494ش   و به 
شماره دادنامه  مربوطه 9709974634300534   محکوم علیها  محکوم  هستند  به 
پرداخت مبلغ  70/000/000      ریال بابت اصل خواسته  با احتساب خسارت تاخیر 
تادیه برابر نرخ تورم تا یوم الوصول  وپرداخت  هزینه دادرسی بمبلغ  2/000/000   
ریال و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی در حق محوم له. ضمنا پرداخت نیم عشر 

دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد
مسئول  دفتری شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- سهیال درستی  

قاضی  شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- امیر فرهادپور 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به 
طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه 
اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون اجرای  محکومیت 
مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار 
از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
یا  درجه شش  تعزیری   مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه صورت اموال  پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

رونوشت حصر وراثت
آقای محمد حسین ملکی به شماره شناسنامه 1714 و شماره ملی 3730913921 به 
شرح دادخواست به کالسه 8/971671 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه صیدیمرادی به شماره شناسنامه 877 
در تاریخ 9/2/1397 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. مجمود ملکی ش ش 737 ت ت 1313/10/2 و شماره ملی 3730903942 شوهر 

متوفی
2. محمد حسین ملکی ش ش 1714 ت ت 1348/2/2 و شماره ملی 3730913921 

پسر متوفی
3. مسعود ملکی ش ش 1715 ت ت 1350/1/3 و شماره ملی 3730913931 پسر 

متوفی
نادر ملکی ش ش 2040 ت ت 1357/7/1 و شماره ملی 3730917201 پسر   .4

متوفی
5. صدیقه ملکی ش ش 3914 ت ت 1362/11/29 و شماره ملی 3732191400 

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 9107 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم : 1- جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی نشانی: اذربایجان 

غربی –شهرستان خوی- شهر خوی- خیابان امام خمینی –کوچه مدرس
 2-بانک تجارت به نشانی : اذربایجان غربی –اورمیه –خ امام جنب مسجد سرادر 

محکوم علیه/ محکوم علیهم : 1- حسن رحمانی فرزند عیسی 2- مجید غفاری فرزند 
محمد هردو    نشانی:آذربایجان   غربی –شهرستان خوی  کوی خ سینا پالک 55 

محکوم به :
 به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه   به شماره بایگانی 3/970499ش   و به 
شماره دادنامه  مربوطه 9709974634300536   محکوم علیها  محکوم  هستند  به 
پرداخت مبلغ 6/000/000     ریال بابت اصل خواسته  با احتساب خسارت تاخیر 
تادیه برابر نرخ تورم تا یوم الوصول  وپرداخت  هزینه دادرسی بمبلغ  1/200/000   
ریال و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی در حق محوم له. ضمنا پرداخت نیم عشر 

دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد
مسئول  دفتری شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- سهیال درستی  

قاضی  شعبه  3  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- امیر فرهادپور 
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به 
طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه 
اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون اجرای  محکومیت 
مالی 1394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار 
از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
یا  درجه شش  تعزیری   مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(6- چنانچه صورت اموال  پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری



هدف ما تبدیل شدن به دیگری نیست. بلکه شناختن 
دیگری، یادگرفتِن دیدن دیگری و محترم شمردن او به 

خاطر آن چیزی است که هست
هرمان هسه

سخن حکیمانه

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست 
 که هرچه بر سر ما می رود اردات اوست

نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر
 نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست

امروز با حافظ

رمان جدید جواد مجابی
 منتشر شد

تیمارخانه«  این  »در  رمان 
توسط  مجابی  جواد  نوشته 
راهی  و  منتشر  ققنوس  نشر 

بازار نشر شد.
»در  رمان  مهر،  گزارش  به 
نوشته جواد  تیمارخانه«  این 
نشر  توسط  به تازگی  مجابی 
ققنوس منتشر و راهی بازار 
این کتاب صد و سی و پنجمین  نشر شده است. 
»داستان ایرانی« و هشتاد و پنجمین »رمانی« است که 
این ناشر چاپ می کند.»در این هوا«، »باغ گمشده«، 
»روایت عور« و »گفتن در عین نگفتن« کتاب های 
آثار  مجموعه  قالب  در  پیش تر  که  هستند  دیگری 
شده اند. چاپ  ققنوس  نشر  توسط  مجابی  جواد 
مجابی در »در این تیمارخانه« بخش هایی از متون 
تاریخی قدیمی و ادبی را در قالب روایت های اصلی 
رمان آورده است. نویسنده در این کتاب را یک نگاه 
تاریخی، در پی انتقال این معنی به مخاطب است که 
مانند نگاه به هر اتفاقی در دوران خودش، می تواند به 
تاریخ نگاه کند و ببیند که اتفاقات مختلف در طول 
تاریخ تکرار شده اند. به هر روی حرف کلی این رمان 
این است که اتفاقاتی که شاهدشان هستیم، منحصر 
به زمان ما نیستند.نویسنده بسیاری از قسمت های این 
رمان را از متون تاریخی آورده و به قول خودش آن ها 
را تکه چسبانی کرده است. رمان »در این تیمارخانه« 
با 21 فصل نوشته شده است. مجابی نگارش این اثر 
را سال 91 به پایان رسانده است.این کتاب با 303 
صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 29 

هزار تومان منتشر شده است.
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اوقات شرعی

ایران اسکار موزه هاي جهان را کسب کرد

نمایشگاه بین المللی موزه هنر و مهد تمدن 
ایران در هلند موفق به کسب جایزه نخست 

موزه های برتر جهان شد.
ایران اسکار موزه های جهان را کسب کردبه 
گروه  گردشگری  و  میراث  حوزه  گزارش 
از  یکی  خبرنگاران جوان،  باشگاه  فرهنگی 
موضوع  با  موزه ها  جهانی  جوایز  مهمترین 
فرهنگ و تمدن موزه ای کشور های دنیا در 
که  ایران  تمدن  مهد  موزه  آثار  نیویورک، 

چندی قبل در هلند برگزار شد را حائز رتبه نخست جهان دانست.قابل ذکر است که 
اهمیت این جایزه آنقدر ویژه است که این جایزه را به عنوان اسکار جوایز موزه ای 
هلند،  در  آسن  درنتس شهر  موزه  رییس  توپان،  رابطه هری  این  می نامند.در  دنیا 
درباره جزئیات این جایزه معتبر جهانی عنوان کرد: اعطای این جایزه به موزه هنر 
و تمدن ایران در هلند در رقابت با 94 موزه جهان صورت پذیرفته است.وی ادامه 
داد: پس از برگزاری موزه هنر و مهد تمدن ایران در هلند، موزه ای از آثار هلند نیز 
در همکاری متقابل در موزه ملی ایران برپا شد و همچنان ادامه دارد.همچنین در 
این رابطه جبرئیل نوکنده _ مدیر کل موزه ملی ایران- با تشریح اهمیت این جایزه 
عنوان کرد: خوشبختانه ایران داشته های فراوانی دارد که نظیر آن در جهان کمتر 
وجود دارد، کما اینکه در برخی مواقع نتوانستیم از این داشته های فرهنگی و تمدنی 
خوب بهره مند شویم.نوکنده بیان داشت: اعطای این جایزه معتبر موزه ای به ایران، با 
وجود فشار های برخی کشور ها بر علیه ایران صورت پذیرفته است و نکته جالب 
نیز این است که این جایزه جهانی در نیویورک به نمایشگاه هنر و تمدن ایران در 
هلند تعلق گرفته است.گفتنی است، موزه هنر و تمدن ایران پس از برپایی در هلند، 

در روز پنجشنبه 23 اسفند در موزه آلیکانته اسپانیا برپا و افتتاح می شود

اولین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ایرانشهر
 برگزار می شود  

هنرهای  کل  اداره  مشارکت  با  ایرانشهر  خیابانی  تئاتر  سراسری  اولین جشنواره   
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  استان سیستان و بلوچستان برگزار  نمایشی و 

می شود.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، اولین جشنواره 
سراسری تئاتر خیابانی ایرانشهر با نگاه به مرز و مرزداری و اقوام ایرانی و به قصد 

ایجاد فرصت پیوند فرهنگی و هم اندیشی ساکنین مرزهای ایران برگزار می شود. 
این جشنواره در تالش است با نگاه به مرز و مرزداری و اقوام ایرانی فرصتی برای 
منظور  همین  به  کند.  فراهم  ایران  مرزهای  ساکنین  هم اندیشی  و  فرهنگی  پیوند 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  استان سیستان و بلوچستان، اداره کل هنرهای 
تئاتر خیابانی  اولین جشنواره سراسری  ایران  نمایشی  انجمن هنرهای  نمایشی و 
ایرانشهر را به جهت آشنایی ساکنین استان های مرزنشین در عرصه های گوناگون 
بخش  دو  در  جشنواره  این  کرد.  خواهند  برگزار  و...  امنیتی  اقتصادی،  فرهنگی، 
»مسابقه« و »نمایش های آیینی و سنتی« برگزار خواهد شد. سقف پذیرش آثار در 
بخش »مسابقه« 10 نمایش است. آثار متقاضی این بخش نباید تا پیش از این در 
هیچ جشنواره رقابتی در گستره سراسری شرکت کرده باشند. آثاری می توانند در 
این بخش شرکت کنند که تا پیش از مهلت ارسال آثار حداقل پنج اجرای عمومی 
)به تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی یا انجمن هنرهای نمایشی استان( داشته 
باشند.  بخش »نمایش های آیینی و سنتی« نیز به صورت رقابتی برگزار می شود و بر 
اساس انتخاب هیأت داوران در سه بخِش تحقیق و پژوهش آیین ها، کارگردانی و 
طراحی فضای نمایشی یک برگزیده معرفی و به برگزیدگان جوایزی اهدا می شود. 
سقف پذیرش اثر در این بخش شش نمایش و حداکثر تعداد نفرات هر گروه 12 

نفر است. 
بلوچستان،  استان سیستان و  ایرانشهر در  تئاتر خیابانی  اولین جشنواره سراسری 
شهرستان ایرانشهر برگزار می شود و دبیرخانه این رویداد هم در همین شهرستان 

قرار دارد.
فرخوان اولین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی ایرانشهر بعد از تایید نهایی مدیرکل 

هنرهای نمایشی به زودی منتشر خواهد شد.   

اکران های نوروزی مشخص شد

در جلسه شورای صنفی نمایش 7 فیلم اکران نوروز سال 1398 اعالم شد.
غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با  مهر با اشاره به جلسه 
شورای صنفی نمایش گفت: اکران های نوروز سال 98 مشخص شد و براساس 
نمکی  ده  مسعود  کارگردانی  به  ها«  »زندانی  سینمایی  فیلم  نهایی،  گیری  تصمیم 
در گروه سینمایی آزادی، »رحمان 1400« منوچهر هادی در گروه سینمایی ایران، 
»تختی« به کارگردانی بهرام توکلی در گروه سینمایی استقالل، »چهار انگشت« به 
به  سفید«  پیشونی  »آهوی  زندگی،  سینمایی  گروه  در  محمدی  حامد  کارگردانی 
کارگردانی جواد هاشمی در گروه سینمایی فرهنگ، »ژن خوک« به کارگردانی سعید 
کارگردانی سعید  به  نیم«  و  »متری شیش  و  کتاب  باغ  در گروه سینمایی  سهیلی 

روستایی در گروه سینمایی آستارا اکران می شوند.
7 فیلم اعالم شده ازامروز  شنبه 25 اسفند ماه در سینماهای کشور اکران می شوند.

خیمه شب بازی ایران صاحب خانه می شود

خانه موزه خیمه شب بازی ایران روز 25 اسفند در خانه فرهنگ و هنر مانا با مدیریت 
ستاره اسکندری راه اندازی می شود.

امروز شنبه 25 اسفند و در آستانه نوروز 98، خانه موزه خیمه شب بازی ایران با برگزاری 
مراسم افتتاحیه، آغاز به کار می کند.این خانه موزه که مدیریت آن بر عهده ستاره 
اسکندری و سیاوش ستاری است، در خانه فرهنگ و هنر مانا دایر می شود.در مراسم 
افتتاحیه خانه موزه خیمه شب بازی ایران که ساعت 18 با حضور چهره های هنری و 
مدیران فرهنگی و هنری همراه است، از مرتضی شیخ احمد خمسه ای تنها بازمانده نسل 

قدیم خیمه شب بازی قدردانی می شود.
همچنین رونمایی از نمایشگاه خانه موزه و اجرای خیمه شب بازی از دیگر برنامه های 

مدنظر در این مراسم افتتاحیه است.

خبر

  کاظم سیاحی، صداپیشه عروسک 
پرطرفدار  شخصیت  این  از  جیگر 

می گوید.
تکیه کالم  جیگرمجیگر«  »من 
عروسکی عصبانی اما دوست داشتنی 
قرمزی  کاله  محبوب  مجموعه  در 
است که: »جیگر« صدایش می کنند، 
یکی از عروسک های دوست داشتنی 
و بامزه کاله قرمزی. صداپیشه این 
که  است  سیاحی  کاظم  عروسک 
موش های  شهر  سینمایی  فیلم  در 
بر  را  دو شخصیت  2 صداپیشگی 
عهده داشته است. وی فارغ التحصیل 
بازیگری از دانشکده هنر و معماری 
در  و  است  تهران  آزاد  دانشگاه 
»لیسانسه ها« و  مجموعه هایی چون 
»یادداشت های یک زن خانه دار« هم 
نقش آفرینی کرده است.  به گزارش 
ایران آنالین با نزدیک شدن به نوروز 
و خبرهای ضد و نقیضی که درباره 
تولید و پخش مجموعه کاله قرمزی 
)که سال ها به طور ثابت در برنامه های 
نوروزی جا داشته( به گوش می رسد، 
به گفت وگو با کاظم سیاحی یکی از 
قرمزی  کاله  مجموعه  صداپیشگان 
و  تلویزیونی  مجموعه  این  درباره 
شخصیت جیگر نشستیم.چه شد که 
برای صدا پیشگی عروسک جیگر 
انتخاب  کاله قرمزی  مجموعه  در 
کاله  گروه  به   92 سال  شدید؟من 
کاله  مجموعه  شدم.  اضافه  قرمزی 
ماه  تا سه  دو  از ضبط  قبل  قرمزی 
تمرین داشت، در زمان تمرین آقای 
کاراکترهایی  به  توجه  با  طهماسب 
که مد نظرشان بود، صداپیشگان را 
نمی دانستم  اصاًل  من  می سنجیدند. 
عروسکی  چه  جای  است  قرار  که 
ضبط،  به  نزدیک  و  کنم  صحبت 
اولین  برای  تازه عروسک جیگر را 

بار دیدم.
یعنی در زمان تمرین نمی دانستید 

صداپیشه کدام عروسک هستید؟
نه نمی دانستم. زمان تمرین فرصت 
با  طهماسب  آقای  تا  بود  خوبی 

است  قرار  که  آدم هایی  تفکر  طرز 
بزنند آشنا  جای عروسک ها حرف 
ضبط  به  مانده  هفته  سه  دو  شوند 
از  که  آمدند  عروسک هایی  تازه 
قرمزی  کاله  جدید  شخصیت های 
جیگر  عروسک  روی  صدا  بودند، 
تست شد و در نهایت من صداپیشه 

عروسک جیگر شدم.
شما قبل از ورود به مجموعه کاله 
قرمزی اصاًل جای دیگری صدای 

جیگر را تست کرده بودید؟
تا آنجایی که یادم هست نه این صدا 

را جایی استفاده نکرده بودم.
بازیگری  تحصیالت  شما  خب 
حرفه  وارد  اتفاقی  یعنی  دارید 

صداپیشگی شدید؟
من صدا پیشگی را به طور حرفه ای 
به دعوت خانم سعادت شروع کردم 
و جذب صدا پیشگی شدم. ایشان به 
من اعتماد کردند و در یک برنامه ای 
برای شبکه جام جم کار صداپیشگی 
را انجام دادم و  صدا پیشگی چیزی 
باید  شما  نیست.  بازیگری  از  جدا 
کاراکتری را برای عروسک بسازید. 
است  طور  همین  هم  بازیگری  در 
این  در صداپیشگی  گاهی  شاید  و 

فرآیند سخت تر هم باشد.
از نظر شما تغییر صدا استعداد ذاتی 

نیاز ندارد و با تمرین می شود صدا 
را تغییر داد؟

بله با تمرین می توان صدا را تغییر داد 
ولی تغییر صدا تنها مهم نیست، باید 
کاراکتری را به تماشاچی ارائه کنید که 
وجه های مختلف آن برای تماشاچی 
باورپذیر باشد و با آن ارتباط برقرار 

کند.
شخصیت  شدن  مشخص  از  بعد 
ارتباط  عروسک  با  چطور  جیگر 

برقرار کردید؟
هر کدام از کاراکترهای کاله قرمزی را 
نگاه کنید در طول سال ها و دوره های 
مختلف پخته تر شدند. جیگر هم از 
این قاعده مستثنی نبود. آرام آرام در 
این سال ها ویژگی های مختلفی به آن 

اضافه شد که االن می بینید.
شخصیت  رشد  در  تنهایی  به  من 
عروسک  با  نداشتم.  نقش  جیگر 
گردان جیگر - عیسی یوسفی پور - 
تعامل خوبی داشتیم؛ ما باهم حرف 
جیگر  که  این  مورد  در  و  می زدیم 
می دادیم.  نظر  باشد  باید  چطور 
ایرج  راهنمایی های  با  دویمان  هر 
طهماسب، در ساخته شدن کاراکتر 
جیگر، سهیم بودیم ما با هم از قبل 
آشنا بودیم و به لحاظ طرز تفکری که 
در مورد این عروسک داشتیم به یک 

نقطه مشترک رسیدیم.
پروسه  شدن  طوالنی  روی  این 

ضبط تأثیر نداشت؟
مجموعه کاله قرمزی هدایت کنندگان 
که  این  برای  داشت.  خوبی  بسیار 
صداپیشگان  و  عروسک گردان ها 
با هم به هماهنگی برسند و از نظر 
ذهنی بهم نزدیک شوند ما دو سه ماه 
این هماهنگ شدن  تمرین داشتیم، 
جبلی  و  طهماسب  آقای  نظر  زیر 

صورت می گرفت.
چقدر با عروسک جیگر در کاله 

قرمزی بچگی کردید؟
با  قرمزی  کاله  کاراکترهای  همه 
تا  کردند  کار  درونشان  کودک 
بتوانند کاراکترها را زنده کنند؛ یکی 
از ویژگی های آن کاراکترها بچگی 
کردن شان بود حتی روابط عروسک ها 
بر اساس دنیای بچه ها شکل گرفته و 
آن چه در برنامه دیده شد مثل دنیای 
بچه ها بکر و صادقانه بود. یک سری 
همان  قرمزی  کاله  طرفداران  از 
بچه هایی هستند که االن بزرگ شدند 
قرمزی  کاله  فرزندان شان  کنار  و 
پشت  و  می خندند  و  می بینند  را 
حرف های عروسک ها را بیشتر درک 
می کنند. دسته دیگر بچه هایی هستند 
که کاله قرمزی را دوست دارند چون 

عروسک ها در کاله قرمزی مثل آنها 
بازی می کنند حرف می زنند و نوع 

ارتباطشان کودکانه است.
 کاله قرمزی مجموعه ای است که با 
ارتباط  دنیای کودکان و بزرگساالن 
کاله  دیگر  جنبه  می کند.  برقرار 
قرمزی که آن را جذاب می کرد جنبه 
آموزنده بودنش بود آقای طهماسب 
هر پالتویی که ضبط می شد تأکید 
داشتند که این برنامه را همه کودکان 
ایران می بینند و این مجموعه مختص 

بچه های تهران نیست.
شخصیت  از  جنبه  کدام  خودتان 
عروسک جیگر را دوست داشتید؟

داشتم  دوست  را  جیگر  صداقت 
چیز  هیچ  به  را  صداقتش  جیگر 

نمی فروشد.
بچه ها هر سال نوروز منتظر کاله 
خبری  چرا  امسال  هستند  قرمزی 
عید  برای  مجموعه  این  تولید  از 

نیست؟
این دومین سالی  نیست.  نه خبری 
است که نزدیک عید ما سر تمرین 
دلیل  هم  من  نیستیم  قرمزی  کاله 
برای  قرمزی  کاله  چرا  که  این 
نوروز به خانه های مردم نمی آید را 
نمی دانم. مجموعه کاله قرمزی جدا 
از این که من عضوی از آن هستم، 
مجموعه ای است که 25 سال سابقه 
دارد و همه آن را دوست داشتند و 
عید منتظرش هستند. نباید این طور 
رها شود مردم در زمان های خاص 
قرمزی خوشحال  با کاله  عید  مثل 
می شدند هیچ برنامه ای را مثل کاله 
قرمزی سراغ ندارم که با این سابقه 
پربیننده و جذاب باشد. پخش نشدن 
است.  فرصت سوزی  قرمزی  کاله 
آدم های این مجموعه زنده و سالم 
در  مجموعه  این  بزرگان  و  هستند 
جامعه هنری غیر قابل تکرار هستند 
باید از آنها استفاده کرد و فقط یک 
روند  تا  می خواهد  مدیریت خوب 
متوقف شده کاله قرمزی دوباره به 

جریان بیفتد«

کاریکاتور

پوستر فیلم سینمایی »غالمرضا تختی« به کارگردانی بهرام توکلی و 
تهیه کنندگی سعید ملکان که در برنامه اکران نوروزی سینماها قرار 

دارد، رونمایی شد.
فیلم سینمایی »غالمرضا تختی« که در سی و هفتمین جشنواره فیلم 
فجر به نمایش درآمد و جزو 5 فیلم برتر تماشاگران بود، برای اکران 
نوروزی، در سینماهای سراسر کشور به نمایش درمی آید.»غالمرضا 
تختی« به کارگردانی بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان، از 
معدود آثار سینمای ایران است که داستان زندگی یکی از قهرمانان 
ملی را روایت می کند، در این فیلم چهار دوره از زندگی جهان 
آتیال  الوند،  است.ماهور  شده  کشیده  تصویر  به  تختی  پهلوان 
پسیانی، سیاوش طهمورث، فرهاد آییش، حمیدرضا آذرنگ، ستاره 
پسیانی، شیرین یزدان بخش، پریوش نظریه، مجتبی پیرزاد، معصومه 
قاسمی پور، فریدون عبدالهیان، بهنوش طباطبایی از بازیگران این 
فیلم هستند. همچنین محسن تختی، علیرضا گودرزی و شاهرخ 

شهباز برای اولین بار در این فیلم سینمایی معرفی شدند.

طباطبايئ ،الوند و پسياين 

در پوسرت تخيت

استعفای مرد خندان فوتبال!

بلیت فروشی کنسرت های ارزان قیمت محمد معتمدی با همکاری 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، شنبه 25 اسفند ماه آغاز 

می شود.
به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 
در آستانه فرا رسیدن نوروز، بلیت فروشی کنسرت های ارزان قیمت 
با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری  محمد معتمدی 
تهران، در قالب طرح »هنر برای همه« و با قیمت 25 هزار تومان، 
شنبه 25 اسفند ماه ساعت 12 ظهر در سایت تیکوک آغاز می شود. 
هدف از اجرای طرح »هنر برای همه«، بهره بردن یکسان همه 
بلیت  قیمت  و  است  فرهنگی و هنری  امکانات  از  شهروندان 
همه ردیف های سالن یکسان خواهد بود. کنسرت های محمد 
معتمدی از چهارم فروردین ماه ساعت 21:30 در پردیس تئاتر 
تهران برگزار می شود. برای تهیه بلیت می توانید به سایت تیکوک 
به نشانی tikook.com مراجعه کنید. پردیس تئاتر تهران در 
بزرگراه امام علی )ع( شمال به جنوب، خروجی شهید محالتی 
شرق، خیابان شاه آبادی، پایین تر از میدان مالک اشتر واقع شده 

است. 

طرح »هرن برای همه« اب 
کنرست  محمد معمتدی

نمایش کمدی »آلفرد« به نویسندگی پاسکال نوواکی با ترجمه 
هومن حسین زاده با طراحی و کارگردانی هادی عامل از 19 

فروردین در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه می رود.
پوریا پورسرخ که در کارنامه کاری خود سابقه همکاری با 
کارگردانانی چون محمدحسین لطیفی، فرزاد موتمن، سعید 
آقاخانی، علی عطشانی، پرویز شهبازی و... را دارد به عنوان 
یکی از کاراکترهای نمایش »آلفرد« با هادی عامل همکاری 
می کند.از عوامل این اثر می توان به علی روحانی آهنگساز، 
مژگان عیوضی طراح لباس، امیر قادری طراح گریم، وحید 
میثاقی طراح پوستر و بروشور، حامد ادوای و فرشته قاسم پور 
دستیاران کارگردان، سارا حدادی مدیر روابط عمومی مشاور 
رسانه ای و تبلیغات - you studio و امیر خدامی عکاس 
اشاره کرد.نمایش »آلفرد« نوشته پاسکال نوواکی با طراحی و 
کارگردانی هادی عامل از 19 فروردین در تماشاخانه ایرانشهر 
دیگر  رود.  می  صحنه  روی  کرمانی  ناظرزاده  استاد  سالن 

بازیگران این اثر به زودی اعالم خواهند شد

پوراي پور رسخ براي نخستني ابر 
روي صحنه تئاتر

اشکهاي امیلیا کالرک در اخرین 
روزهاي بازي تاج وتخت

امیلیا کالرک در آخرین 
»بازی  فیلمبرداری  روز 
وقتی  تخت«  و  تاج 
می خواست در سخنرانی 
کند،  تشکر  گروه  از 
اشک هایش سرازیر شد.

بود  گرفته  تصمیم  او 
فیلمبرداری  آخر  روز 
و  بازیگر  همکاران  از 
کل گروه بخاطر این سفر شگفت انگیز تشکر کند اما 

احساسات بر او غلبه کرد و او ایستاد و گریست.
کالرک می گوید:« می خواستم از گروه تشکر کنم چون 
هر بار که با بازیگری با نقشی خداحافظی می کرد، دیوید 
بنیوف و دن وایس به ما هدیه می دادند و گروه جمع 
می شد و هر کسی چند کلمه ای حرف می زد و واقعا 

زیبا بود.«
»فقط سه کلمه حرف زدم تا کامل اشک هایم سرازیر 
شدند.«امیلیا کالرک برای دوستانی که در دوران تولید 
این مجموعه پیدا کرده دلش تنگ می شود اما از پایان 
مجموعه متاسف نیست چون یک فیلمبرداری طوالنی 
پایان برده است.»بازی تاج و تخت  به  و ترسناک را 
احتماال دشوارترین فیلمبرداری بوده که داشته ام. چون 
نقش بسیار فیزیکی است و ما هم لباس های خاصی 
تن می کردیم. گاهی هوا بد بود. ساعت های طوالنی 
آفیش بودیم. هر شخصیت تنش های زیادی را تا پایان 
کارش در مجموعه تحمل می کرد. تنش کار باال بود. و 

تمرکزمان باید زیاد می بود. استرس زا بود«

سریال »مانکن« کلید خورد

خانگی  نمایش  سریال  اصلی،  بازیگران  تکمیل  با 
سریال  خورد.تصویربرداری  کلید  تهران  در  »مانکن« 
نمایش خانگی »مانکن« به کارگردانی حسین سهیلی 
زاده با حضور شخصیت های اصلی داستان در غرب 
تهران آغاز شد.محمدرضا فروتن، مریال زارعی، نازنین 
بیاتی، امیرحسین آرمان، فرزاد فرزین، لیندا کیاني، حسین 
نژاد، عارفه معماریان، رضا توکلي،  پاوه  الهام  پاکدل، 
بهشاد شریفیان، پانته آ کی قبادي، رابعه مدنی، بهزاد 
خلج، بهزاد محسنی، مائده محمدی و محمد صادقی، از 
جمله بازیگران این سریال هستند که جلوی دوربین رفته 
اند و قرار است بازیگران جدید دیگری هم به مجموعه 
اضافه شوند.گفتنی است سریال نمایش خانگی »مانکن« 
به تهیه کنندگی ایرج محمدی در 26 قسمت به قلم بابک 
کایدان نگاشته شده و در خالصه داستان این مجموعه 
آمده است: »همیشه عشق های بزرگ و زیبا، دشمنان 

بزرگ و مخوف داشته اند«

خبر

کالنشهر کرج با رشد روز افزون جمعیت 
و همزمان افزایش خودرو با ترافیک سرسام 
آوری مواجه بوده است. از آنجایی که توسعه 
ادوات  و  تجهیزات  با  باید همگام  ناوگان 
ناوگان  نوسازی  و  گسترش  شود  همراه 
نیازمند تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی 
است با این هدف که از تردد خودروهای 
و  شده  کاسته  سرنشین  تک  و  شخصی 
جمعیت کالنشهر کرج را راغب به استفاده 

از ناوگان حمل و نقل شهری نماید.
به این منظور 30 دستگاه اتوبوس به ناوگان 
حمل و نقل عمومی کرج اضافه شد. بهره 
برداری از فاز اول ناوگان حمل و نقل شهری 
شورای  اعضای  البرز،  استاندار  حضور  با 
اسالمی شهر، شهردار کرج و دیگر معاونان 

انجام شد.
از  برداری  بهره  مراسم  در  کرج  شهردار 

اتوبوسرانی کرج  ناوگان  نوسازی  اول  فاز 
نقل یکی  ناوگان حمل و  گفت: نوسازی 
کرج  شهری  مدیریت  اصلی  اهداف  از 
برداری  بهره  شاهد  خوشبختانه  که  است 
از فاز اول آن هستیم.وی با اشاره به اینکه 
سالهاست کمک دولت برای نوسازی ناوگان 
اتوبوسرانی قطع شده، افزود: تا هشت سال 
پیش ، دولت 82,5 درصد از اعتبار مورد نیاز 
برای خرید اتوبوس ها را دولت تقبل می کرد 
ولی این کمک دولتی در سال 89 قطع شد 
و از آن سال به بعد ناوگان اتوبوسرانی کرج  
این  افزود: در طول  توسعه ای نداشت.وی 
سالها تعداد زیادی اتوبوس به دلیل فرسوده 
شدن از محور خدمت رسانی خارج شده و 
اتوبوس ها از هزار دستگاه به 400 دستگاه 

رسید.
شهردار کرج، خاطر نشان کرد: پیگیری های 

زیادی طی سال جاری برای خرید اوتوبوس 
باقی  شرکت  یک  بجز  و  گرفت  صورت 
انجام نمی  اتوبوس را  شرکت ها ساخت 
به سفر خود و  اشاره  با  زاده  دادند.کمالی 
اعضای شورای اسالمی شهر کرج به سمنان 
به منظور انعقاد تفاهم نامه ای مبنی بر خرید 
200 دستگاه اتوبوس، گفت: طبق این تفاهم 
دستگاه   30 تحویل  به  موفق  امروز  نامه 

اتوبوس در فاز اول این طرح شدیم.
وی اشاره کرد: این تعداد اتوبوس با اعتباری 
بالغ بر 45 میلیارد تومان با تامین از اعتبارات 
مدار  وارد  و  خریداری  کرج  شهرداری 

خدمت رسانی به شهر و شهروندان شد.
سرانه  طبق  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  این 
دستگاه  و 500  هزار  باید  ها  استاندارد  و 
اتوبوس در کرج داشته باشیم، اظهار کرد: این 
30 دستگاه در خطوط پر تردد شهر فعالیت 

خواهند کرد تا طبق برنامه ریزی ها بتوانیم به 
تعداد این ناوگان اضافه کنیم.

اینکه  به  توجه  با  کرد:  عنوان  زاده  کمالی 
کسانی که از اتوبوس استفاده می کنند قشر 
و  توسعه  برای  اقدام  هر  هستند،  محروم 
بازسازی اتوبوس ها به جلب رضایت این 

قشر کمک می کند.
شهردار کرج در تشریح مزیت اتوبوس های 
خریداری شده، عنوان کرد: این اتوبوس ها با 
باال ترین کیفیت از بهترین برند ها خریداری 
شده و این قابلیت را دارند که معلولین هم به 

راحتی از آن استفاده کنند.
وی در پایان به برنامه سال آینده در خصوص 
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره 
این  آینده  ما در سال  برنامه  کرد و گفت: 
است که بتوانیم با 300 میلیارد تومان اوراق، 
200 دستگاه را به 300 دستگاه افزایش دهیم.

به منظور نوسازی ناوگان اتوبوسرانی صورت گرفت؛

بهره برداری از فاز اول ناوگان حمل و نقل شهری کرج

پخش نشدن کاله قرمزی فرصت سوزی است


