
شــهرداري بنــدر امــام خمينــي )ره( بــه اســتناد مصوبــه ي شــماره 1 مــورخ 1395/2/29 شــوراي محتــرم اســامي شــهر در نظــر 
ــدازی مهدکــودک و  ــام خمينــی )ره( را جهــت راه ان ــدر ام ــط عمومــی شــهرداری بن ــاب ســاختمان جنــب واحــد رواب ــک ب دارد ي
شــيرخوارگاه از طريــق مزايــده بــا شــرايط و مشــخصات ذيــل بــا رعايــت آئيــن نامــه مالــي شــهرداري هــا بصــورت اجــاره بــه مــدت 

يــک ســال شمســي بــه بخــش خصوصــي واگــذار نمايــد.
1- زمان دريافت اسناد: 

بمدت 10 روز کاري از روز شنبه 98/1/24 لغايت روز شنبه 98/2/7
2- محل دريافت اسناد مزايده: 

بنــدر امــام خمينــي )ره( – بلــوار آيــت الــه طالقانــي – روبــروي درمانــگاه راه زينــب )س( – ســاختمان مرکــزي شــهرداري – طبقــه 
ي دوم – واحــد حقوقــي و قراردادهــا تلفــن: 061-52222020-23

3- مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
فيــش واريــزي بــه مبلــغ 500/000 ريــال غيرقابــل اســترداد بــه حســاب فراگيــر بــه شــماره 1083057382 نــزد بانــک تجــارت 

مرکــزي بنــام شــهرداري بنــدر امــام خمينــي )ره(
4- زمان تحويل پيشنهادها و بازگشايي پاکت هاي مزايده:

پيشــنهاد دهنــدگان مــي بايســت پاکــت هــا را در روز يکشــنبه مــورخ 98/2/8 تــا ســاعت 13 بــه شــهرداري بنــدر امــام خمينــي )ره( 
واقــع در بلــوار آيــت الــه طالقانــي - روبــروي درمانــگاه راه زينــب )س( - ســاختمان مرکــزي شــهرداري - طبقــه همکــف تســليم و 
رســيد دريافــت نماينــد. بــه پيشــنهادهاي واصلــه در ســاعت 13:30 روز يکشــنبه مــورخ 98/2/8 توســط کميســيون عالــي معامــات 

شــهرداري کــه در دفتــر شــهردار تشــکيل مــي گــردد بازگشــايي، قرائــت و رســيدگي مــي شــود.
5- مبلغ پايه اجاره بها طبق نظر کارشناس رسمي دادگستري:

اجــاره بهــاي ماهانــه مبلــغ 7/000/000 ) هفــت ميليــون( ريــال و جمعــا بابــت يکســال شمســي مبلــغ 84/000/000 ) هشــتاد و 
چهــار ميليــون( ريــال مــي باشــد.

6- تضمين شرکت در مزايده:
متقاضيــان مــي بايســت جهــت شــرکت در مزايــده 5 درصــد از قيمــت اوليــه ي اجــاره بهــاي يکســال شمســي بــه مبلــغ 4/200/000 

) چهارميليــون و دويســت هــزار( ريــال، را بــه صــورت يکــي از ســه طريــق ذيــل ارائــه نماينــد.
الــف( واريــز مبلــغ 5 درصــد بــه حســاب ســيباي شــماره 0105424881000 نــزد بانــک ملــي ايــران بنــام شــهرداري بنــدر امــام 

خمينــي )ره( و رســيد نمــودن فيــش واريــزي در واحــد درآمــد
ب( بصورت ضمانت نامه ي بانکي بنام شهرداري بندر امام خميني )ره( بمدت يکماه

ج( چک تضمين شده بانکي
ــده  ــا در مزاي ــردن آنه ــرکت ک ــان از ش ــط متقاضي ــده توس ــرکت در مزاي ــه ي ش ــت نام ــه ي ضمان ــدم ارائ ــورت ع ــره: در ص تبص

ــد. ــد آم ــل خواه ــري بعم جلوگي
7- اليحــه قانونــي منــع مداخلــه وزرا، نماينــدگان مجلــس و کارکنــان دولــت در معامــات دولتــي مصــوب ســال 

1337 حاکــم بــر ايــن مزايــده مــي باشــد.
8-  ساير اطاعات مورد نياز در اسناد مزايده ارائه شده است.

آگهی مزایده ی عمومی
نوبت سوم ) غير حضوری(

محمد عبیاوی – شهردار بندر امام خمینی )ره(

نوبت اول
مسئوالن،  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
قشرها  از  جمعی  و  اسالمی  کشورهای  سفرای 
مختلف مردم در عید سعید مبعث، با اشاره به حادثه 
سیل، گفتند: به مسئوالن تأکید کرده ام کار اصلی، 

بازسازی ویرانی های سیل است.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، در خجسته سالروز عید مبعث، 
انقالب  معظم  رهبر  ای  خامنه  اهلل  آیت  حضرت 
دیدار مسئوالن  در  روز چهارشنبه  اسالمی صبح 
نظام، سفرای کشورهای اسالمی و جمعی از قشرها 
عظیم  حرکت  یک  را  انبیا  بعثت  مردم،  مختلف 
»عبودیت  ویژگی  دو  با  نوین  تمدن  ایجاد  برای 
با  الهی« و »مبارزه با کفر و طاغوت« خواندند و 
تأکید بر اینکه بعثت پیامبر اکرم )ص(، جامع ترین، 
گفتند:  است،  بعثت ها  ماندگارترین  و  کامل ترین 
اسالمی  جمهوری  نظام  و  اسالمی  انقالب  امروز 
ادامه بعثت پیامبر اعظم )ص( است و وعده خدا، 
طاغوت  و  توحید  مصاف  در  حق  جبهه  پیروزی 

است.رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود 
با اشاره به حادثه سیل در برخی از استان های کشور 
و مشکالت ناشی از آن و همچنین تلفات و خسارات 
سیل، افزودند: در این حادثه، تالش مردم و روحیه 
همبستگی و بسیج شوندگی در میان آنان، بسیار 
خوب بود و ملت ایران جانانه وارد میدان شدند و 
کمک کار مسئوالن بودند و مسئوالن نیز با همین 
پشتیبانی مردمی و با اتفاق کلمه توانستند اقدامات 
ابتدایی را انجام دهند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
تأکید بر اینکه هنوز کارهای زیادی برای کاهش 
آالم مردم سیل زده باقی مانده است، خاطرنشان 
کردند: به مسئوالن تأکید کرده ام که کارهای اصلی 
یعنی بازسازی ویرانی ها و جبران خسارتها، از این 
به بعد است و باید این خسارات و صدمات جبران 
شود.ایشان افزودند: البته مردم عزیز در مناطق سیل 
زده باید به همکاری با مسئوالن ادامه دهند زیرا 
کمک آنها حقیقتاً گره گشا خواهد بود.رهبر انقالب 
اسالمی در ادامه با اشاره به موضوع مبعث، ظهور 

برانگیختگی  یک  را  مختلف  جوامع  در  پیامبران 
و  »توحید  گیری  با جهت  عظیم  حرکت  یک  و 
عبودیت« و »اجتناب از طاغوت« خواندند و تأکید 
کردند: طاغوت در واقع همان جریان و خِط مقابِل 
حرکت توحیدی است که مصداق امروز آن رؤسای 
جمهور در امریکا و برخی کشورهای دیگر، هستند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه هدف 
از بعثت انبیا ایجاد جامعه فاضله و تمدن نوین بوده 
است، گفتند: در این تمدن، همه لوازم آن از جمله 
علم، اخالق، سبک زندگی و حتی جنگ نیز وجود 
به برخی دیدگاه ها که هدف  اشاره  با  دارد.ایشان 
اسالم را، از بین بردن جنگ عنوان می کنند، افزودند: 
در اسالم، جنگ وجود دارد اما موضوع مهم، جهت 
گیری این جنگ است زیرا جریان طاغوت همواره 
برای اشاعه فساد و قدرت طلبی و مقاصد خبیث، 
جنگ به راه انداخته است که این جنگ مذموم 

است اما مقابله با طاغوت، ممدوح است.
ادامه در صفحه2

رهبرمعظم انقالب تاکید کردند:

کار اصلی، بازسازی ویرانی های سیل است 

هشدار وزیر دارایی فرانسه در مورد آینده منطقه یورو
که  داد  هشدار  فرانسه  دارایی  وزیر  لومر«  »برنو 
آینده منطقه یورو در خطر است، چنانچه 19 کشور 
عضو این منطقه در زمینه اصالحاتی برای افزایش 
همگرایی اقتصادی کشورهای خود به توافق دست 

نیابند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، وی از بابت کاهش 
رشد اقتصادی در آلمان و رکود در ایتالیا ابراز نگرانی 
کرد و خواستار تصمیم گیری فوری در مورد بودجه 
منطقه یورو حداکثر تا ماه ژوئن )خرداد ماه( شد 
تا در جهت همسان سازی اقتصادهای این منطقه 
گام برداشته شود. وزیر دارایی فرانسه همچنین از 
تمهیدات کشورش برای اعمال مالیات بر غول های 
دیجیتالی چون فیس بوک و اپل به رغم ناخرسندی 
واشنگتن در این زمینه، خبر داد و گفت: مصمم 
هستیم تا مالیات بر بزرگترین شرکت های دیجیتالی 

را برای عدالت و بهره وری بیشتر به سیستم مالیات 
بین المللی تحمیل کنیم. فرانسه ماه گذشته پیش 
نویس قانونی را ارائه داد که به موجب آن، مالیات 
دیجیتال،  فضای  در  تبلیغات  برای  درصدی  سه 
درآمدی  منابع  دیگر  و  شخصی  اطالعات  فروش 
هر یک از شرکت های فناوری که بیش از 750 
ساالنه  عایدی  دالر(  میلیون   841( یورو  میلیون 
دارند، وضع می کند.پیش نویس این قانون با توجه 
به افزایش اعتراض ها در مورد مالیات حداقلی برخی 

از ثروتمندترین شرکت های بین المللی، ارائه شد.
پیش نویس این قانون پس از رد تمهیدات گسترده 
اتحادیه اروپا از سوی برخی کشورهایی چون ایرلند 
که از شرکت های بزرگ فناوری استفاده می کنند، 
مطرح شد. انگلیس، اسپانیا، اتریش و ایتالیا در حال 
بررسی طرح فرانسه هستند. لومر در حالی از اعمال 

مالیات بر غول های دیجیتالی خبر داد که »مایک 
پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا ساعاتی پیش در 
اش  فرانسوی  لودریان« همتای  ایو  »ژان  با  دیدار 
در واشنگتن، با این مساله مخالفت کرد و گفت که 
اعمال مالیات، بر شرکت های آمریکایی و کاربران 
خواهد  منفی  تاثیری  ها،  شرکت  این  فرانسوی 
داشت. در همین حال، لومر تاکید کرد که پاریس 
با واشنگتن برای ترسیم اصالحات جهانی در زمینه 
مالیات در سازمان کشورهای توسعه یافته، همکاری 
نزدیکی خواهد داشت.طرح همگرایی بیشتر منطقه 
از جلب  پس  ارائه شد،  مکرون  از سوی  که  یورو 
حمایت آلمان در سال 2018، با محدودیت هایی 
رو به رو شد، تا جایی که برخی دیپلمات های غربی 
هشدار دادند که این طرح ممکن است از تاثیر عملی 

حداقلی برخوردار باشد. 

نخست وزیر انگلیس بازهم خواستار تمدید برگزیت شد
نخست وزیر انگلیس پس از تحمل سومین شکست 
طرح دولت این کشور درباره نحوه خروج از اتحادیه 
اروپا، دیروز در نامه ای خطاب به رئیس شورای اروپا 
تقاضا کرد تا ضرب االجل برگزیت به نهم تیر ماه 

موکول شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »ترزا می« در این 
نامه یادآور شده، شورای اروپا در تاریخ دوم فروردین 
تصمیم گرفت که اگر مجلس عوام انگلیس تا نهم 
فروردین ماه )1398( توافقنامه خروج از اتحادیه 
اروپا را تصویب کند، مهلت برگزیت تا اول خرداد 
به  انگلیس  عولم  مجلس  بااین حال  شود؛  تمدید 
این توافق رأی نداد و به این ترتیب »می« تصریح 

کرد اگر در نشست اضطراری 21 فروردین شورای 
این کشور  نشود  موافقت  برگزیت  تمدید  با  اروپا 
اتحادیه  از  توافق  بدون  فروردین   23 تاریخ  در 
اروپا خارج می شود.وی با اشاره به این مطلب که 
سیاست دولت انگلیس، خروج روشمند و منظم از 
اتحادیه اروپا است، افزود: مجلس عوام تاکنون نه 
به طرح موردنظر دولت رأی داده و نه درباره طرح 
جایگزین به توافق رسیده است؛ این درحالی است 
که قانون گذاران با خروج بی توافق از اتحادیه اروپا 
هم مخالفند و دولت نیز در این زمینه هم عقیده 
این  که  داشت  اذعان  انگلیس  است.نخست وزیر 
وضعیت به ایجاد ابهام و بی اعتمادی به دمکراسی 

در داخل منجر شده و اتحادیه اروپا هم حق دارد بنا 
بر منافع خود تصمیم گیری کند؛ بر همین اساس 
با رهبر حزب مخالفت دولت  یادآور شد که  وی 
مالقات و درباره نحوه خروج از بن بست برگزیت 
رایزنی کرده است.وی ابراز امیدواری کرد که این 
گفت  وگوها به موافقت پارلمان با توافقنامه برگزیت 
منجر شود، در غیر این صورت دولت انگلیس که 
تابع تصمیم های پارلمان است، مجبور خواهد شد 
تا طرح های جایگزین برگزیت را به رأی بگذارد.

نخست وزیر انگلیس پیشنهاد کرد که شورای اروپا 
ماه  تیر  نهم  تا حداکثر  برگزیت  تمدید مهلت  با 

موافقت کند 

بازار با قرارداد آتی سبد سهام
 منطقی تر می شود

هشدار وزیر دارایی فرانسه در مورد آینده 
منطقه یورو

سردمداران آمریکایی به داد مردم 
خودشان برسند

به گزارش زمان ، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه قراردادهای آتی روی 
سبد سهام مزیتی بزرگ برای تعادل بخشی به بازار سهام است، گفت: این ابزار می تواند در 

مدیریت ریسک برای اشخاص به کار گرفته شود.

،»برنو لومر« وزیر دارایی فرانسه هشدار داد که آینده منطقه یورو در  به گزارش زمان 
خطر است، چنانچه 19 کشور عضو این منطقه در زمینه اصالحاتی برای افزایش همگرایی 

اقتصادی کشورهای خود به توافق دست نیابند.

به گزارش زمان ،  وزیر امور خارجه اظهار داشت: آقای پامپئو و دیگر مقامات آمریکا، 
به وضعیت مصیبت زدگان داخل آمریکا که ماه هاست از حوادث طبیعی در آمریکا در 

رنج و عذابند رسیدگی کنند.
4

روزانهم صبح اریان

رهبرمعظم انقالب تاکید کردند:

کار اصلی، بازسازی ویرانی های سیل است 
1
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پاسخ توئیتری ظریف به پامپئو:
سردمداران آمریکایی به داد مردم خودشان برسند

 وزیر امور خارجه اظهار داشــت: آقــای پامپئو و دیگر مقامات آمریکا، به 
وضعیت مصیبت زدگان داخل آمریکا که ماه هاست از حوادث طبیعی در 

آمریکا در رنج و عذابند رسیدگی کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران با انتشار بیانیه ای در صفحه توئیترش به اظهارات مداخله جویانه 
و عوام فریبانه وزیر خارجه آمریکا در سو استفاده از سیل در ایران پاسخ داد.

وی اظهار داشت: آقای پامپئو و دیگر مقامات آمریکا که با تروریسم اقتصادی 
خود آحاد مردم ایران را هدف قرار داده و حتی تالش می کنند مانع واریز 
شدن کمک های مالی هموطنان ما در خارج از کشور به حساب های هالل 
احمر ایران برای کمک به سیل زدگان شوند، بهتر است بجای سوءاستفاده 
غیرمعمول و سیاســت زده از درد و رنج انسان ها در حوادث طبیعی، به 
وضعیت مصیبت زدگان داخل آمریکا که ماه هاست از حوادث طبیعی در 
آمریکا در رنج و عذابند رسیدگی کنند.ظریف خاطرنشان کرد: وزیر امور 
خارجه آمریکا ظاهراً از سو مدیریت حوادث دو سال گذشته در آمریکا ناآگاه 
است که این گونه اظهارنظرهای غیرحرفه ای، مداخله جویانه و فریبکارانه در 
مورد مدیریت سیل های سهمیگن و بی سابقه روزهای گذشته که همزمان 
24 اســتان ایران را درگیر خود ساخته اســت، می کند. ایشان فراموش 
کرده اســت که هزاران آمریکایی بر اثر بالیای طبیعی کشته شدند، برق 
بسیاری از مناطق برای روزها و هفته های متمادی قطع بود، صدها هزار نفر 
مجبور شدند خانه های خود را رها کنند و دولت فدرال از رسیدگی الزم در 
بسیاری از مناطق آسیب دیده ناتوان بودند. به واقع مردم پورتوریکوی آمریکا 
و یا آسیب دیدگان طوفان های هاروی، مایکل و یا فلورانس بعد از گذشت 
ماه ها هنوز نتوانسته اند حتی به زندگی شبه عادی برگردند. بیش از یک 
دهه پس از طوفان کاترینا که ناکارآمدی مطلق دولت آمریکا در مدیریت 
بالیای طبیعی را به نمایش گذاشت، بهتر است سردمداران آمریکایی به داد 
مردم خودشان برسند، که هزاران نفر از آنان هنوز با عواقب این بالیا دست 
بگریبانند.ظریف ادامه داد: ایشان فراموش نکند که از طرف رژیمی سخن 
می گوید که منافع مردم آمریکا—که بیش از 43 میلیون آنان بر اساس 
آمار رسمی زیر خط فقر و 100 میلیون در حد خط فقر زندگی می کنند و 
بیش از 500 هزار نفر از آنها بی خانمان هستند—را فدای ماجراجویی های 
خارجی خود کرده است؛ رژیم قانون شکنی که جان هزاران سرباز آمریکایی 
و تریلیون ها دالر پول مالیات دهندگان آمریکایی را برای بحران آفرینی و 
کشتار زنان و کودکان بیگناه در چندین هزار کیلومتری مرزهای آمریکا 
صرفاً در حمایت از تجاوزات و ظلم های اسرائیل علیه مردم منطقه ما هزینه 
کرده است؛ منابعی که می توانست امنیت اقتصادی و سیاسی مردم آمریکا 
را بهبود بخشد و به نجات محیط زیست کره خاکی و ریشه کنی فقر در 
جهان کمک کند.وی بیان کرد: مردم بزرگ ایران با اتحاد و همدلی و تالش 
هماهنگ مردم، دولت، نیروهای مسلح، و همه نهادهای عمومی، غیردولتی 
و خصوصی، بیاری خدا به زودی نه تنها بر مصائب حوادث طبیعی اخیر 
چیره خواهند شــد و از آن--با کوله باری از عبرت و تجربه برای ساختن 
آینده ای بهتر و پیشــگیری از تکرار فجایعی که به جان و مال تعدادی از 
هموطنان عزیز ما آسیب زد--عبور خواهند کرد بلکه تحریم های غیرقانونی 
و تروریسم اقتصادی آمریکا را نیز به شکست خواهند کشاند ولی تجربه 

رفتار آمریکا را در حافظه تاریخی خود ثبت خواهند کرد.

پیگیری آموزش و پرورش برای رفع 
مشکل ادامه تحصیل فرهنگیان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش درباره مشکالت مربوط به ادامه تحصیل 
فرهنگیان و محدودیت اعمال مدارک تحصیلی باالتر 
برای کارمندان دولت از جمله فرهنگیان، گفت: فعاًل 
نظر سازمان اداری استخدامی بر عدم لغو این مصوبه 
است و تا زمانی که این مصوبه لغو نشود یک دستگاه 
اجرایی مانند آموزش و پرورش نمی تواند آن را تغییر 

دهد و یا خالف آن را اجرا کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی الهیار ترکمن 
درباره مشکالت مربوط به ادامه تحصیل فرهنگیان 
و محدودیت اعمال مــدارک تحصیلی باالتر برای 
کارمندان دولت از جمله فرهنگیــان، اظهار کرد: 
این مصوبه مربوط به شــورای عالی اداری است و 
وزیر آموزش و پرورش هم چندین مرتبه پیگیری 
و موکداتی پیرامون رفع محدودیت ها داشته است.

وی افزود: فعالً نظر سازمان اداری استخدامی بر عدم 
لغو این مصوبه اســت و تا زمانی که این مصوبه لغو 
نشود، یک دستگاه اجرایی مانند آموزش و پرورش 
نمی تواند آن را تغییر دهد و یا خالف آن را اجرا کند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش با اشاره به طرح چند پیشنهاد برای اصالح 
این مصوبه گفت: چند پیشــنهاد مطرح کردیم از 
جمله اینکه مــدرک مورد نیاز فرهنگیان را از فوق 
دیپلم درنظر بگیرند تا لیسانس را مدرک اول و فوق 
لیسانس را مدرک بعدی محاسبه کنند. اما متاسفانه 
به جایی نرســید.الهیار ترکمن افزود: پیگیری این 
موضوع در دســتور کار ماست و مجددا از سازمان 
اداری اســتخدامی پیگیری می کنیم؛ تا زمانی که 
در شورای عالی حل نشود ما هم نمی توانیم کاری 
کنیم.وی با اشاره به اینکه از تبعیت از قوانین عام رنج 
می بریم عنوان کرد: مصوبه ای که برای کارمند جهاد 
کشــاورزی، وزارت صنعت یا وزارت ارشاد مصداق 
دارد، برای آموزش و پرروش که یک نهاد آموزشی 
است و معلمان باید مرتب بروز شده و آموزش ببینند 

و خود را ارتقا دهند، مصداق پیدا نمی کند.

اخبار

خبر

ساختن  شرمنده  و  آوردن  در  خشم  به 
دوست ، مقدمه جدایی از اوست

کالمامیر

ادامه از صفحه1
کردند:  خاطرنشان  اسالمی،  انقالب  رهبر 
صهیونیستی  رژیم  تجاوزگری های 
بارز  نمونه  متمادی،  سالهای  طول  در 
جنگ افروزی های طاغوت، و مقابله مجاهدان 
فلسطینی و حزب اهلل لبنان و همچنین دفاع 
8 ساله ملت ایران مصداق بارز، جهاد در راه 
خدا است.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید 
بر اینکه بعثت پیامبر اسالم )ص( جامع ترین 
اسالمی  انقالب  و  بعثت ها  ماندگارترین  و 
ایران نیز ادامه آن بعثت است، افزودند: علت 
دشمنی با نظام جمهوری اسالمی همان خط 
دشمنی جبهه طاغوت با جبهه توحید است 
و اینکه گفته می شود دشمن تراشی نکنید 
با  نادرستی است زیرا جبهه طاغوت  حرف 
اصل و هویت حرکت توحیدی مخالف است 
او همچون آل سعود،  نوکرهای  و  امریکا  و 
در  حرکت  از  کشیدن  دست  از  کمتر  به 
مسیر توحید راضی نمی شوند.ایشان مصاف 
اجتناب  مصافی  را  طاغوت«  و  »توحید 
ناپذیر خواندند و با تأکید بر اینکه خداوند 
فرموده  را مقدر  پیروزی جبهه حق  متعال 
است، گفتند: اگر ملت ایران همانگونه که تا 
به مسیر خود  به حال حرکت کرده است، 
امریکا  یعنی  دشمنان  بر  قطعاً  دهد،  ادامه 
و اذناب او غلبه خواهد کرد و پیروز خواهد 
شد.  رهبر انقالب اسالمی در عین حال نکته 
مهمی را متذکر شدند و خاطرنشان کردند: 
البته این نتیجه پیروزی قابل تغییر است و 
آن، در شرایطی است که دچار کوتاهی، عدم 
از  همراهی، عدم صداقت و دست کشیدن 
مجاهدت در راه خدا، بشویم.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای گفتند: اما ملت ایران نشان داده 
است که اینگونه نیست و امروز جوانان کشور 
با انگیزه، معرفت و آمادگی بیشتر از جوانان 
ادامه خواهند  را  این مسیر  قبل،  نسل های 
به همین علت است که من همواره  داد و 
جوانها را خطاب قرار می دهم. ایشان با تأکید 
بر اینکه جوانان باید در همه عرصه ها آماده 
حرکت و پیشرفت روزافزون باشند، افزودند: 
امروز همه بویژه جوانان باید در عرصه های 
زندگی،  سبک  اخالق،  فناوری،  و  علم 
در  و  فرهنگی  مسائل  اقتصادی،  مسائل 
جبهه حرکت های سیاسی و آگاهانه، فعال و 
پرنشاط در صحنه حضور داشته باشند.رهبر 

انقالب اسالمی در پایان سخنان خود تأکید 
کردند: فردای ایران اسالمی متعلق به جوانان 
مؤمن و پرانگیزه ای است که با اراده قاطع و 
فکر روشن و ابتکارهای پی در پی، می توانند 

کشور را به اوج اعتال برسانند.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آقای 
روحانی رئیس جمهور اساس رسالت پیامبر 
مستقیم  صراط  به  دعوت  را  )ص(  اعظم 
از  تبعیت  با  ایران  ملت  افزود:  و  دانست 
تعالیم رسول خدا )ص( در مقابل دشمنان 
استوار،  و  مقاوم  و  نشد  تسلیم  بشریت، 
ایستادگی کرد.آقای روحانی، شکوه وحدت 
و همکاری مردم، دولت، نیروهای مسلح و 
نهادهای عمومی برای مقابله با سیل اخیر 
را نمونه دیگری از تمسک به سیره نورانی 
پیامبر عظیم الشأن اسالم برشمرد و گفت: در 
این حادثه دشمنانی که با بستن حساب های 
ایرانیان  هالل احمر مانع ارسال کمک های 
شدند،  خود  هموطنان  به  کشور  از  خارج 
روسیاه شدند.رئیس جمهور افزود: روسیاهان 
هنوز قادر به جبران خسارتهای سیل چند 
خواهند  همه  اما  نیستند،  آمریکا  قبل  ماه 
مسئوالن  و  مردم  عزیز،  ایران  در  که  دید 
در کنار یکدیگر ویرانی ها را دوباره خواهند 
مقابل  در  ایستادگی  روحانی،  ساخت.آقای 
و  قدس  علیه  اسالم  دشمنان  توطئه های 
جوالن را دستاوردی مهم برای امت اسالمی 
پایتخت  قدس  هرگز  نه  گفت:  و  خواند 
متجاوزین اشغالگر خواهد شد و نه جوالن 
از سوریه عزیز جدا خواهد شد و دشمنان 
در  را  مسلمان  ملت های  توانست  نخواهند 
متجاوز صهیونیستی  و  غاصب  رژیم  مقابل 

وادار به تسلیم کنند.رئیس جمهور با تأکید 
بر اینکه ملت ایران در سایه راه پیامبر اعظم 
کرد،  خواهد  عبور  مشکالت  همه  از  )ص( 
افزود: در روزهای سختی که بر ما گذشت 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  هدایت های  از 
برخوردار بودیم و از دستورهای مؤثر ایشان 

سپاسگزاریم.

رهبر انقالب در جلسه بررسی
 ابعاد سیل اخیر:

همه اقدامات الزم تا رفع 
مشکالت مردم سیل زده 

با جدیت ادامه یابد
رهبر معظم انقالب اسالمی روز سه شنبه نیز 
در جلسه ای ویژه با حضور معاون اول رئیس 
رئیس  دولت،  اعضای  از  تعدادی  و  جمهور 
ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهان کل 
نیروهای زمینی،  ارتش و سپاه، فرماندهان 
دریایی، نیروی انتظامی و بسیج، مسئوالن 
ستاد مدیریت بحران و دستگاه های امدادی 
از  گزارش  دریافت  ضمن  رسان،  کمک  و 
درخصوص  نظامی  و  اجرایی  مسئوالن 
از  دیده  آسیب  مناطق  وضعیت  آخرین 
اسکان  برای  شده  انجام  اقدامات  و  سیل 
مردم  مشکالت  به  رسیدگی  زدگان،  سیل 
و تصمیم های اتخاذ شده به منظور جبران 
کشاورزی،  مسکن،  بخشهای  در  خسارات 
روند  همچنین  و  زیرساخت ها  دامداری، 
برخی  در  آینده،  روزهای  شرایط  کنترل 

استان ها گفتند: خدمات رسانی، هماهنگی 
بخشهای مختلف و شور و شوق کمک رسانی 
و روحیه بسیج شوندگی مردم در حادثه اخیر 
سیل در چند استان بسیار برجسته بود اما 
باید همه تصمیم ها و اقدامات الزم، به صورت 
جدی پیگیری شود و تا رفع مشکالت و آالم 
انقالب  یابد.رهبر  ادامه  دیده  آسیب  مردم 
اسالمی ضمن قدردانی از گزارش های ارائه 
انجام  افزودند: خدمات  این جلسه  شده در 
گرفته و هماهنگی میان دستگاه ها و حضور 
مسئوالن رده باال و فرماندهان نظامی در دل 
نکات  از  دیده،  آسیب  مناطق  در  و  حادثه 
قابل توجه این حادثه بود.حضرت آیت اهلل 
این  کنار  در  کردند:  خاطرنشان  ای  خامنه 
دارد  وجود  نیز  مهمتری  موضوع  اما  نکات 
که آن هم مسئله پیشگیری از ویرانی ها و 
بینی  پیش  قبل  از  باید  است که  خسارات 
خسارات،  از  جدای  افزودند:  می شد.ایشان 
از  ناشی  روانی  و  روحی  صدمات  موضوع 
حوادثی همچون سیل، بلندمدت و تأثیرگذار 
است، بنابراین باید به گونه ای برنامه ریزی 
و آینده نگری شود که صدمات و خسارات 
ناشی از اینگونه حوادث به کمترین میزان 

ممکن برسد.
رهبر انقالب اسالمی »الیروبی رودخانه ها«، 
»الیروبی سدها«، »آزاد سازی حریم رودخانه 
ها«، »آبخیزداری« و »حفظ مراتع و جنگل 
برشمردند  مهم  بسیار  موضوعات  از  را  ها« 
باید یک درس  این حادثه  تأکید کردند:  و 
عبرت باشد تا در طرح های مختلف آینده از 
جمله سد سازی ها، راه سازی ها، احداث راه 
آهن، و عمران شهری، همه جوانب مختلف 
دیده و آینده نگری الزم و جامع انجام شود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای موضوع پیگیری 
جدی تصمیم های اتخاذ شده در حادثه سیل 
قرار  تأکید  مورد  را  مختلف  استان های  در 
دادند و گفتند: در حادثه اخیر، مردم واقعاً 
کمک کردند و روحیه بسیج شوندگی مردم 
برای خدمت فوق العاده است که باید از این 
آنکه همکاری  استفاده شود، ضمن  روحیه 
خوبی میان مردم و مسئوالن به وجود آمد.

ایشان در پایان سخنان خود ضمن قدردانی 
از دستگاه های مختلف خاطرنشان کردند: در 
قضیه سیل اخیر صدا و سیما، انصافاً عملکرد 

خوبی داشت.

آگهی مناقصه عمومی
 نوبت اول  

شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد مجوزات 
به  اسالمی شهر وحیدیه  از سوی شورای  واصله 
شماره های 33/2 مورخ 98/01/08 و 33/1 مورخ 98/01/08 نسبت 

به اجرای پروژه های:
وحیدیه طبق  اصلی شهر  معابر  بهسازی  و  اصالح  و  پروژه  1-ادامه 
فهرست بهاء راه و باند سال 1397 با برآورد اولیه 75/000/000/000 ریال
2-پروژه تامین روشنائی ورودی شهر وحیدیه تا روستای فرارت با 

برآورد اولیه 22/000/000/000 ریال
 اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل
 می آورد حداقل قیمت پیشنهادی خود را جهت اجرای پروژه فوق در 

سه پاکت جداگانه به شرح زیر:
1-پاکت الف- حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر )5% قیمت برآورد اولیه(

2-پاکت ب- حاوی مدارک مثبته شرکت
3-پاکت ج- حاوی قیمت پیشنهادی

حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به امور مالی شهرداری 
وحیدیه تحویل و رسید دریافت نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا 
قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و کلیه کسورات متعلقه و 
هزینه درج آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشد و به پیشنهادات 
مشروط و مخدوش و فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر معادل 5% قیمت 
برآورد اولیه ترتیب اثر داده نخواهد شد. جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 65636200 تماس حاصل نمایید.
شهرداری وحیدیه

آگهی مزایده
  مرحله دوم     نوبت دوم  

برابر مجوز شورای  اینکه شهرداری قصد دارد  به  نظر 
سیار  رستوران  اندازی  راه  به  نسبت  شهر  اسالمی 
و  طرح  باستناد  فارس  خلیج  پارک  ساماندهی  و 
 13 ماده  طریق  از  فنی  و  گذاری  سرمایه  واحد  نقشه 
برآورد  مبلغ  نماید  واگذار  مزایده  به  مالی  نامه  آئین 
 ٪5 مزایده  در  شرکت  تضمین  ریال   1/425/000/000
وجه  در  بانکی  ضمانتنامه  بصورت   -1 برآورد  مبلغ 
وجه  واریز  بصورت   -2 ساداتشهر  و  کتالم  شهرداری 
ملی  بانک  3100001115000نزد  سپرده  حساب  به  نقدر 
اسناد  دریافت  جهت  میتوانند  داوطلبان  کتالم  شعبه 
مزایده و سایر اطالعات مربوطه از تاریخ انتشار آگهی 
نوبت دوم 98/1/17تا 98/1/24بمدت 7 روز به امور مالی 
شهرداری مراجعه نمایند تاریخ تحویل پیشنهادات به 
دبیرخانه تا 98/1/29تاریخ بازگشایی پاکات 98/1/31 
شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

مجتبی رضوانی شهردار کتالم و ساداتشهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح   1020 شماره   شناسنامه  دارای  مساعد  اکبر  آقای  
3/972505ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان مرحمت شهباززاده بشناسنامه 991    در تاریخ  97/9/30 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   عسگر مساعد 
فرزند     علی  –ش ش2802820877خوی –  پسر متوفی/2-   سیما مساعد فرزند     
علی   –ش  ش  2800348593 -خوی -  پسر متوفی/3-  حسین  مساعد فرزند    
فرزند    نسرین  مساعد  – پسرمتوفی/4-   علی   -ش  ش  2802542613–خوی 
علی  ش ش 2800405414 -خوی- دختر  متوفی/5- اکبر   مساعد فرزند  علی  
ش ش 2802634763 خوی- پسر متوفی/6-  هادی  مساعد فرزند علی  ش ش   
2790032548       خوی –پسرمتوفی/7-   ندا   مساعد   فرزند  علی  ش ش  
2802734261   خوی - دختر متوفی/8-  علی   مساعد فرزند  ---    ش ش 
2800267615خوی- 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

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

)87/6/11
بدینوسیله به آقای  رضا جهاندیده نام پدر: ابوالفضل  کدملی  2790282927 صادره از 
خوی بنشانی :خوی   -روستای شوراب سمت چپ اولین کوچه داخل بن بست اول –
درب سفید  ابالغ میشود که  خانم فائزه صفرزاده  فرزند علی  به کدملی 2790803331  
برای وصول تعداد 500 قطعه  سکه  تمام بهار آزادی  طرح جدید  بموجب مستند 
پرونده اجرایی9701107 که از طریق اجرای ثبت خوی اجرائیه  صادر نموده چون طبق 
گزارش شماره 139704013447003606-97/11/14 مامور ابالغ ادرس شما بشرح 
فوق شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شمارا برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید لذا طبق 
درخواست وارده بشماره 139705013447011441  - 1397/12/20 باستناد ماده 18 –
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه 1355 )اصالحی87/6/11(  
مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و 10 روز پس از تاریخ انتشار 
آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت وچنانچه  پس از ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی پیگیری خواهد شد و جز این اگهی اگهی 

دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک خوی- سلیمانپور

آگهي  برگه اجرائیه 
  به محکوم علیه  محمد رضا تقی آبادی فرزند محمد    فعال مجهوالمکان ابالغ   میشود  
که. بموجب  رای شماره 502 مورخ 97/1/5صادره از شعبه اول  حکمی   شورای حل 
اختالف  خرم آباد  بکالسه پرونده 327/97 /ش1ح، که قطعیت یافته است جنابعالی  
محکوم  می باشید:  به پرداخت مبلغ بیست و نه  میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  
سیصد و نود و دو هزار و پانصد  ریال هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از  تاریخ گواهی 
عدم پرداخت)97/6/7( تا زمان وصول  در حق خواهان ) محکوم له  (    اسماعیل 
قاسمی فرزند محمد حسین ،به نشانی :تنکابن- خرم آباد -خ  شریعتی -روبروی تاکسی  
شاهد-ساختمان هسی -طبقه 4-واحد 7  صادر و اعالم میگردد ، به استناد ماده 19 
آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم 
علیه  موظف است  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي  مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد  و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد   
،در غیر این صورت پرونده    جهت اقدام قانونی به اجرای احکام دادگاه محل تحویل  

خواهد شد.                                 
مدیر شعبه اول  حکمی  شورای حل اختالف خرم آباد   /قاضی شعبه اول حکمی 

 شورای حل اختالف خرم آباد   

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   11 شماره  شناسنامه  دارای  زاده  عزیز  توحید  آقای 
3/972490ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان حسینعلی عزیززاده  بشناسنامه 188    در تاریخ   97/10/6 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  مسلم  عزیز زاده فرزند  حسینعلی 
–ش ش 567    خوی –  پسر متوفی/2-   توحید عزیز زاده فرزند حسینعلی –ش  ش  
11    -خوی -  پسر متوفی/3-  مریم عزیز زاده فرزند حسینعلی -ش  ش  607 –خوی 
-  دختر متوفی/4-  زینب  عزیز زاده فرزند  حسینعلی ش ش  608   -خوی- دختر  
متوفی/5-  زهرا  عزیز زاده فرزند  حسینعلی ش ش   22    خوی- دختر متوفی/6-  
خدیجه  عزیز زاده فرزند  حسینعلی ش ش    2790008876    خوی –دخترمتوفی/7-   
عصمت کریم زاده فرزند   علیقلی  ش ش 190     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
خانم   ژیال صمصامی دارای شناسنامه شماره   2468  بشرح دادخواست به کالسه 
3/972497ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  بهرام صمصامی بشناسنامه 2087 در تاریخ   97/8/11   اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- ژیال صمصامی فرزند   
جهانگیر –ش ش2468 خوی –  همسر متوفی2-ابولفضل صمصامی فرزند بهرام  ش 
ش 2791688498 –خوی پسر متوفی/3-  ثمین صمصامی فرزند  بهرام -ش  ش  
2791291301–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

مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پژو 206 به رنگ مشکی روغنی مدل 81 با شماره موتور 
10FSE33863136و شماره شاسی 81610269و شماره پالک 557س61ایران 82 به 

مالکیت سلیمه صبا اسدی بشلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی
با شماره   سند مالکیت هودرو سواری سمند LXمدل 1388 به رنگ سفید روغنی 
موتور 12488276599و شماره شاسی NAACA1CB5AF215088با شماره پالک 
993ج75 ایران 62به مالکیت علی چوپانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 نکا

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری پراید صبا جی تی ایکس مدل 79 به رنگ سفید شیری – روغنی با 
شماره موتور 145443و شماره شاسی S1412279622765و شماره پالک 247ب37ایران 

86به مالکیت مهرناز نوری نسب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز سواری مزدا N3مدل 89 با شماره موتور LF11000150و 
شماره شاسی NAGDSX8CC21Cبا شماره پالک 995ق44 ایران 77 بنام مینا امیر 

بابل سلیمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی 
با شماره پالک 384897و شماره کارت هوشمند  ایسوزو  کارت هوشمند کامیونت 
3030199بنام مهدی عیسی پور شاخوره مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

مفقودی 
کارت هوشمند راننده به شماره کارت 2530522به نام یاسر شمس جامخانه فرزند حسن 

 نکابه شماره ملی 2093412127 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز ماشین سواری پژو مدل 96 با شماره شهربانی 167b0018100و شماره 
شاسی naap41fe8hj003576بنام هادی رزقی شیر سوار مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 برگ  سبز کارت سوخت خودروی سواری پراید سایپا تیپ 131SEمدل 93 به 
رنگ سفید روغنی و به شماره نیروی انتظامی 272ص77 ایران 72 و به شماره موتور 
جلیل  عزت  سیده  نام  به  NAS411100E3694540و  شاسی  شماره  5237044و 

پوستین سرائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نوشهر 

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز و کارت سوخت و کارت ماشین خودرو سواری ام وی ام 
هاچ بک تیپ AT-X22مدل 97 و به رنگ سفید روغنی و به شماره نیروی انتظامی 
شماره   MVMD4G15BAGJ01183و  موتور  شماره  به  و   82 ایران  287ی12 
شاسی NATDBABW0J1010137به نام زهرا بالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 نوشهر 

مفقودی
با شماره  با شماره شهربانی 165ج26ایران 92  پراید هاچ بک مدل 83  برگ سبز   
موتور 00646672و شماره شاسی S1442282168042بنام تارا اکبر زاده افروزی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز پژو 206 آریا ن72SDمدل 90 با شماره شهربانی 566ص72 ایران 82 با 
شماره موتور 13890003473و شماره شاسی NAAP61MECJ416694بنام محمد 

عابدین پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
شماره  پالک 589-17942و  شماره  با  مدل 1395  آسیا  سیکلت  موتور  سبز  برگ   
V1NIRAIW9513A2514604N2G18 تنه  شماره  E6AG2063701و  موتور 

0P9514604 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مفقودی
موتورسیکلت  مشخصات  کارت  و  سبز(سندکمپانی  مالکیت)برگ  شناسنامه 
پرواز125CDIمدل1389به رنگ گوجه ای به شماره پالک ایران46773/564وشماره 
گردیده  مفقود  منصوری  سیدامین  نام  شاسی8959782به  شماره  موتور0153689و 

وازدرجه اعتبار ساقط است.
شهرستان دزفول

مفقودی
برگ سبز سواری پژو مدل 85 با شماره پالک 245ص92 ایران 82 با شماره موتور 
12485207333و شماره شاسی 19387392بنام حمزه یوسف زاده درزی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  شماره  5086بشرح  شناسنامه  دارای  زاده  عباس  اصغر  آقای 
3/972437ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان روح اله عباس زاده بشناسنامه 5086 در تاریخ   97/11/5   اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- امیر  عباس زاده فرزند  
روح اله –ش ش 2792016663 خوی –  پسر متوفی/2- اصغر   عباس زاده فرزند    
غالمعلی –ش  ش 757-خوی - پدر متوفی/3-  گل تاج افشاری فرزند  حسین -ش  
ش468–خوی -  مادر متوفی/4-  حمیده محمد پور فضل الهی فرزند    محمد باقر  
ش ش 325    -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

رهبرمعظم انقالب تاکید کردند:

کار اصلی، بازسازی ویرانی های سیل است 
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اخبار

مفقودی
 المثنی برگ سبز پژو پارس مدل 88 با شماره پالک 973و13 ایران 66 با شماره موتور 
12488213638و شماره شاسی NAAN01CAXAE668892 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت)برگ سبز(سندکمپانی)فاکتورفروش(وکارت مشخصات خودروتندر
شماره  پالک34-136ص33به  شماره  به  سفید  رنگ  E2-L90مدل1390به 
موتور100014067RD152835وشماره شاسیNAALSRALDBA087318به نام 

مجتبی خواجه زاده فرزند غالمرضا مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محسن حاجی علی رضالو  دارای شناسنامه شمار47466 بشرح دادخواست به 
کالسه 3/972531ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان حیدر حاجی علی رضالو  بشناسنامه527 در تاریخ    90/7/18 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  ابراهیم خلیل 
علی رضالو  فرزند    حیدر –ش ش 694   خوی –  پسر متوفی/2-  علی علی 
رضالو  فرزند  حیدر –ش  ش  33458    -خوی -  پسر متوفی/3-  فخرالدین  علی 
رضالو  فرزند  حیدر -ش  ش 1147 –خوی -  پسر متوفی/4-  محسن  علی رضالو  
فرزند  حیدر ش ش  47466   -خوی-پسر  متوفی/5-    صغری علی رضالو  فرزند 
حیدر ش ش 38970   خوی- دختر متوفی/6-  نوریه  علی رضالو  فرزند حیدر ش 
ش   38971خوی –دخترمتوفی/7-   صدیقه حاجی زاده فرزند   حیدر  ش ش  334 
خوی –زوجه 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  بهنام تقی زاده دارای شناسنامه شماره 2790391653 بشرح دادخواست به کالسه 
3/972477ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان سمین طالبی بشناسنامه  5394 در تاریخ   97/12/2   اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  بهنام تقی زاده فرزند   صفر 
–ش ش  2790391653 خوی –  پسر متوفی/2-   معصومه سید نجیب فرزند   رضا 
–ش  ش 78 -خوی -  مادر 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
شماره دادنامه :9/525    - تاریخ صدور  97/7/17 شماره پرونده:9/615/97 

مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل اختالف –بنشانی خوی –اداره زندان خوی
خواهان: رقیه  اصغر زاده با وکالت آقای  جعفرصادق  دادگر  محل اقامت : خوی 
خ  امام –نواله خان مجتمع نواله خان ط 4 واحد11  خوانده: مجید حسین زاده بادکی   

ادرس: زندان خوی   موضوع: مطالبه مبلغ 20/000/000ریال بابت وجه1 فقره سفته 
قاضی  پس از مشاوره با اعضای محترم شورا با بررسی جامع اوراق پرونده با استعانت از 
درگاه خداوند متعال ختم  دادرسی را اعالم به شرح ذیل  مبادرت به صدور رای مینماید.

رای شورا
در خصوص دعوی خواهان رقیه  اصغر زاده با وکالت آقای  جعفرصادق  دادگر  بطرفیت 
مجید حسین زاده بادکی   بخواسته مطالبه مبلغ 20/000/000ریال بابت وجه1 فقره سفته 
شماره 545701 سری/ب  بعهده خزانه داری کل  با احتساب  خسارات ناشی از تاخیر 
تادیه از سررسید سفته و حق الوکاله وکیل   بشرح متن دادخواست و اینکه خوانده  با 
اصالع  از دعوا  در جلسه  دادرسی حاضرنشده و الیحه نداده   و هیچگونه  ایراد و دفاعی 
بعمل نیاورده  و دلیلی بر پرداخت دین  و برائت دین  و برائت ذمه  خویش اقامه و ارائه 
نکرده است لذا شورا  دع.وی خواهان را  ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 307 و 309  
قانون تجارت  و ماده 198 ایین دادرسی مدنی  حکم بر محکومیت خواند هبه پرداخت 
مبلغ  20/000/000 ریال بابت اصل خواسته  با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ 1/350/000 
ریال خسارت تاخیر تادیه  ازتاریخ  تقدیم دادخواست الی اجرای حکم  و حق الوکاله وکیل 
در حق خواهان صادر و اعالم میدارد :رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این مرجع شورا میباشد پس از انقضای مهلت واخواهی  قابل تجدید نظر  

در محاکم  محترم عمومی حقوقی میباشد
رضا  رضا زاده - قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای محمد هادی گلیج فرزند علی بشرح درخواستی که به شماره 970116ش  دوم  
حکمی  ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته  که  علی گلیج فرزند احمد به شماره شناسنامه  10صادره از    تنکابن    در  
تاریخ12/6/ 97دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/

وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
مجتبی گلیج فرزند متوفی

محمد هادی گلیج فرزند متوفی
محمد مهدی گلیج فرزند متوفی

لیال گلیج فرزند متوفی
طاهره گلیج فرزند متوفی

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

صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   دوم شعبه حکمی    شورای حل اختالف  خرم آباد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  بشرح  اسداله       فرزند  سلطانی  ذوالفقاری  عالیه  خانم 
970036ش  دوم  حکمی  ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده و اعالم داشته  که  اسد آقا ذوالفقاری سلطانی فرزند محمود آقا  به شماره 
شناسنامه  327صادره از    تنکابن در   تاریخ6/30/ 88دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    

تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
علی ذوالفقاری سلطانی فرزند متوفی

سیروس ذوالفقاری سلطانی فرزند متوفی
سیامک ذوالفقاری سلطانی فرزند متوفی

بابک ذوالفقاری سلطانی فرزند متوفی
عالیه ذوالفقاری سلطانی فرزند متوفی

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

قاضي شعبه   دوم شعبه حکمی    شورای حل اختالف  خرم آبادصادر خواهد شد . 

برگ اجرائیه 
 محکوم له مصطفی صمصامی  با وکالت محمد دادگر محکوم علیها 1- نقی تقی زاده 
2- محمد معمارزاده خوئی  خوی- 1- مجهول المکان 2- اول بلوار احمدنیا –نرسیده 
به قمسال مبل میالد   بموجب دادنامه شماره    570 مورخه 97/7/30 شورا ی حل 
اختالف  شعبه نهم  که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- 
قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه  محکوم  هستند به  پرداخت مبلغ 27/000/000  
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  310/000ریال هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل   
طبق تعرفه قانونی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  الی  یوم الوصول 
در حق محکوم له  پرداخت نمایند..ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده  محکوم 

علیها  می باشد 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 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 ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای 
تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم 
خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می 
باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه نهم  شورای حل اختالف شهرستان خوی 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای فرهاد منصور کیایی فرزند ذبیح اله بشرح درخواستی که به شماره 970033ش  
دوم  حکمی  ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشته  که  ذبیح اله منصور کیایی فرزند عین اله   به شماره شناسنامه  515صادره از    
تنکابن    در  تاریخ6/1/ 96دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
بهمن منصور کیایی فرزند متوفی
احمد منصور کیایی فرزند متوفی

اسمعیل منصور کیایی فرزند متوفی
جواد منصور کیایی فرزند متوفی
فرهاد منصور کیایی فرزند متوفی
زهرا منصور کیایی فرزند متوفی

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

صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   دوم شعبه حکمی    شورای حل اختالف  خرم آباد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای یزدان منصوری فرزند فخر علی    بشرح درخواستی که به شماره 970111  ،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته  که 
تنکابن در   از     به شماره شناسنامه  17088صادره  یزدان   فرزند  مهدی منصوری 
تاریخ10/28/ 97دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/

وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:  کوروش منصوری فرزند متوفی
مریم داج لری همسر متوفی

راضیه قاسمی مادر متوفی
یزدان منصوری پدر متوفی

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

صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   دوم شعبه حکمی    شورای حل اختالف  خرم آباد

آگهی ماده 3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی ثبت اسناد و 

امالک شهرستان دزفول
براساس ماده3قانون مرقوم هیئت رسیدگی به تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر درثبت شهرستان دزفول تقاضای افراد مشروحه ذیل مربوط به 
بخش سه دزفول را رسیدگی نموده ومالکیت مفروزه متقاضیان راکه منجر به صدور رای 

گردیده است رابه شرح ذیل آگهی می نماید.امالک واقع دربخش سه دزفول:
پالک1042-سعید ژوالئی فرزند ملک ششدانگ یکباب ساختمان درحال ساخت به 
مساحت176/25مترمربع واقع در دزفول بلوار پیام آوران خیابان ارغوان-مع الواسطه از 

موسی آگشته مالک رسمی.
پالک1562تا1566و1570تا1573و1575/محمدرضا کوپائی دار فرزند مرتضی یک و 
نیم دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت121/5متر مربع واقع در دزفول 
بلواریازهرا بین خیابان های امامت و میثم تمار-مع الواسطه از حمیده معتمد دزفولی 
مالک رسمی. لذا به موجب ماده13-آیین نامه اجرایی قانون مزبور مراتب جهت اطالع 
عموم در دونوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آرای صادره 
مفروزه متقاضیان فوق اعتراضی داشته باشند ظرف مدت)60(روز از تاریخ اولین انتشار 
آگهی اعتراض خودرا به این اداره تسلیم داشته و رسید دریافت دارند وظرف مدت 
یک ماه پس از تاریخ تنظیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه 
اقدامات بعدی جهت صدور سند مالکیت  قضایی محل نمایند ودرغیراین صورت 
متقاضیان فوق انجام خواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول:1397/12/27-تاریخ انتشار 
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رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای غالم صادق زاده حمزیان علیا  دارای شناسنامه شماره  2 بشرح دادخواست به کالسه 
3/972510ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان طهمز صادق زاده حمزیان علیا بشناسنامه 120 در تاریخ   96/6/17 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- غالم صادق 
زاده حمزیان علیا  فرزند  طهمز –ش ش 2  خوی –  پسر متوفی/2-   جعفرصادق  
صادق زاده حمزیان علیا  فرزند  طهمز –ش  ش 228 -خوی -  پسر متوفی/3-  جمال  
صادق زاده حمزیان علیا  فرزند طهمز -ش  ش  22  –خوی -  پسر متوفی/4-   ناصر 
صادق زاده حمزیان علیا  فرزند طهمز ش ش 3 -خوی- پسر  متوفی/5-   گلناز صادق 
زاده حمزیان علیا  فرزند  طهمز ش ش 2    خوی- دختر متوفی/6-  زکیه صادق زاده 
حمزیان علیا  فرزند  طهمز ش ش   16 خوی –دخترمتوفی/7-  زری   صادق زاده 
حمزیان علیا  فرزند  طهمز ش ش150 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 ابراهیم خلیل حاجی علی رضالو  دارای شناسنامه شماره   2802462636 بشرح 
دادخواست به کالسه 3/972533ش  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  
و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه حاجی زاده   پارچلو بشناسنامه   2802039822 
در تاریخ   97/9/02 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به/1-  ابراهیم خلیل  حاجی علی رضالو  فرزند    حیدر –ش ش 2802462636 
خوی –  پسر متوفی/2-  فخرالدین حاجی  علی رضالو  فرزند  حیدر –ش  ش  
2802662724   -خوی -  پسر متوفی/3-  محسن  حاجی  علی رضالو  فرزند  حیدر 
-ش  ش 2800463244  –خوی -  پسر متوفی/4-  صغری حاجی  علی رضالو  فرزند  
حیدر ش ش 2800378123   -خوی-دختر  متوفی/5-     نوریه  حاجی علی رضالو  
فرزند حیدر ش ش  2800378131-دخترمتوفی/ 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 درخواست گواهی حصر وراثت
آقای حسین حسینیان فرزند شعبانعلی بشرح درخواستی که به شماره 970032،این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته  که  سیده پروین 
وهابی فرزند سید احمد  به شماره شناسنامه  243صادره از    تنکابن    در  تاریخ11/5/ 
97دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت 

آن  مرحوم  منحصر است به:  حسن حسینیان فرزند متوفی
حسین حسینیان فرزند متوفی
کلثوم حسینیان فرزند متوفی

خدیجه حسینیان فرزند متوفی
خاطره حسینیان فرزند متوفی

زرانگیس حسینیان فرزند متوفی
شعبانعلی حسینیان همسر متوفی

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

قاضي شعبه   دوم  شعبه حکمی    شورای حل اختالف  خرم آباد

آگهی ماده3قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ثبت اسنادو 

امالک شهرستان دزفول
براساس ماده3قانون مرقوم هیئت رسیدگی به تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر درثبت شهرستان دزفول تقاضای افراد مشروحه ذیل مربوط به 
بخش سه دزفول را رسیدگی نموده ومالکیت مفروزه متقاضیان راکه منجر به صدور رای 

گردیده است رابه شرح ذیل آگهی می نماید.امالک واقع دربخش سه دزفول:
پالک987-الهام بذرافکن فرزند علی محمد شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
145متر مربع واقع در دزفول خیابان دهقان بین خیابان های مطهری وخیام-مع الواسطه 

از شکراله برزین مالک رسمی.
پالک1544-محمود ولی زاده فرزند حسین شش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به 
مساحت200/45مترمربع واقع در دزفول کوی سعدی خیابان رباعی منشعبه از خیابان 

بوستان سعدی-مع الواسطه از اختر حاجی شیخ مالک رسمی.
لذا به موجب ماده13-آیین نامه اجرایی قانون مزبور مراتب جهت اطالع عموم در 
دونوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آرای صادره مفروزه 
متقاضیان فوق اعتراضی داشته باشند ظرف مدت)60(روز از تاریخ اولین انتشار آگهی 
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم داشته و رسید دریافت دارند وظرف مدت یک ماه 
پس از تاریخ تنظیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه قضایی 
محل نمایند ودرغیراین صورت اقدامات بعدی جهت صدور سند مالکیت متقاضیان 
نوبت  انتشار  اول:1397/12/27-تاریخ  نوبت  انتشار  تاریخ  خواهدشد.  انجام  فوق 
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رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم    آذر بابا زاده خوئی دارای شناسنامه شماره 250 بشرح دادخواست به کالسه 
3/972511ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان جمال خلیلی بشناسنامه 1997 در تاریخ    97/11/22 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  مهیار خلیلی فرزند   جمال 
–ش ش 6212   خوی –  پسر متوفی/2-  ملیکا خلیلی فرزند    جمال –ش  ش  
2791042083   -خوی -  دختر متوفی/3-  مهدی  خلیلی فرزند  جمال -ش  ش  
2790217297 –خوی -  پسر متوفی/4-  آذر بابا زاده خوئی فرزند    امان اله  ش 
ش250 –تهران - 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

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی ماشین پراید صبا جی تی ایکس مدل 82 با شماره پالک 
798ص57ایران 82 با شماره موتور 005447844و شماره شاسی s1412282103108بنام 

سید جعفر ابراهیمی حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

تصمیم گیری برای پرداخت خسارت سیالب ها 
در جلسات قوای سه گانه

 رئیس مجلس شورای اسالمی از پیگیری جدی برای احداث سد 
بختیاری و افزایش ارتفاع تاج سد دز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی الریجانی در جریان بازدید از سد دز 
اظهار کرد: میزان و نوع خروجی آب را طوری کنترل شود که هیچ 
مشکلی برای مردم در پایین دست پیش نیاید.وی ادامه داد: در روزهای 
آینده نیز شاهد ریزش نزوالت آسمانی هستیم که بر این اساس باید 
کنترل های عاقالنه ای داشته باشیم.الریجانی با اشاره به پیگیری برای 
افزایش ارتفاع سد دز با وجود نیاز به سرمایه گذاری سنگین یادآور شد: 
همچنین طرح ساخت و احداث سد بختیاری نیز باید پیگیری شود که 
آن هم به یک سرمایه گذاری سنگین تر نیاز دارد.رئیس مجلس شورای 
اسالمی عنوان کرد: در مسیر با استاندار صحبت شد که این طرح ها زمان 
بر است ولی با شرایط فعلی باید به فکر برنامه ریزی و کنترل خروجی 
باشیم تا ایمنی شهرهای خوزستان کنترل شود.الریجانی با تأکید بر 
اینکه باید از آب به درستی استفاده شود چون کشور ایران منطقه ای 
خشک است، گفت: نماینده دزفول پیگیر پروژه های مختلف است که 
از آن جمله می توان به احداث سد بختیاری و افزایش ارتفاع سد دز 
اشاره کرد و باید سرمایه گذاری های الزم برای آن انجام شود.وی با 
اشاره به اینکه طرح های فوق برنامه های میان مدت و بلندمدت است، 
اظهار کرد: برای زمان فعلی برخی از کارشناسان روش های جدیدی به 
منظور استفاده از آب برای دشت های خوزستان مطرح کردند که باید 
آن را به طور جدی پیگیری کرد.رئیس مجلس شورای اسالمی بیان 
کرد: به وزیر نیرو اعالم شده که این طرح های کارشناسی را مطالعه 
کنند تا در کوتاه مدت حداکثر استفاده را از آب های زیرسطحی استفاده 
کنیم.الریجانی با ابراز امیدواری از اینکه بارندگی های چند روز آینده 
نیز با همت پیگیری شود، یادآور شد: از روزهای اولی که سیل در 
استان گلستان رخ داد نگران خوزستان بودم و احساس می کردم در 
آخر همه این آب ها در سطح کشور به خوزستان منتهی می شود؛ از 
آن زمان با استاندار تماس های مداوم گرفتم که از پیگیری های مختلف 
برای خوزستان باخبر باشم.وی با اشاره به همفکری نمایندگان مجلس 
خوزستان برای سیالب های اخیر ادامه داد: با آن حجم آب سنگینی که 
در یک بازه کوتاه وارد استان شد، مدیریت خوب بود و در مجموع 
دولت و مجلس تصمیم گیری های خوبی داشت.وی در خصوص 
جبران خسارت ناشی از سیالب نیز گفت: مردم خوزستان دغدغه ای 
نداشته باشند چون یکی از مسائل مهم از روزهای اول در استان های 
درگیر سیالب جبران خسارت و آسیب های وارده به مردم در بخش 
بحران  این  چون  بود  شده  تخریب  منازل  و  کشاورزی  دامداری، 
ناخواسته رخ داد.الریجانی با تاکید بر اینکه مردم تقصیری در بروز 
این بحران نداشتند، اضافه کرد: هرچند دولت با مشکالت مالی مواجه 
است ولی تأمین منافع پرداخت خسارت سیل به مردم را از راه های 

مختلف تعیین می کند.

خبر

درخواست نتانیاهو از پوتین برای 
خروج ایران از سوریه

 نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدارش با رئیس جمهور 
روسیه خواستار استفاده مسکو از تمامی نفوذش در سوریه 

برای جلوگیری از حضور دائمی ایران در این کشور شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
پوتین،  والدیمیر  با  دیدارش  در  صهیونیستی  رژیم 
رئیس جمهور روسیه درباره نقش ایران در سوریه به بحث 
و گفت وگو پرداخت.یک مقام صهیونیستی مدعی شده است 
که نتانیاهو در این دیدار از روسیه خواسته است از نفوذش 
این  ایران در  از حضور دائم  برای جلوگیری  در سوریه 
کشور استفاده کند.گزارش ها همچنین حاکی از این هستند 
که نتانیاهو از پوتین خواسته است تا درباره کارخانه موشک 
ادعایی ساخته شده در خاک لبنان توسط ایران و حزب اهلل 
به بیروت هشدار دهد.مقامات رسمی ایران همواره اعالم 
کرده اند که هیچ مداخله ای در مسائل داخلی کشورها ندارند و 
اینگونه ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی در جهت انحراف 
افکار عمومی از سیاست های ضد بشری اش در منطقه و به 
ویژه در رابطه با لبنان است.مقامات کشورمان همچنین تاکید 
کرده اند حضور ایران در سوریه تنها به صورت مستشاری و 

بنا به درخواست دولت مشروع دمشق بوده است.

خسارت سیل به کشاورزی
 جبران می شود

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تمامی تالش 
مسئوالن جهاد کشاورزی و دولت اینکه خسارت بخش 
کشاورزی را هرچه سریع تر جبران کنند که بر این اساس 

تصمیمات خوبی نیز گرفته شده است.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت جهاد کشاورزی، یزدان 
سیف اظهار داشت: کشاورزان این اطمینان خاطر را داشته 
کنار  در  دولت  و  کشاورزی  جهاد  مسئوالن  که  باشند 
آنان هستند.وی در ادامه ضمن اظهار امیدواری از جبران 
خسارت ناشی از سیل در بخش کشاورزی به بهترین نحو 
ممکن گفت: تولید یکی از موضوعات بسیار مهم و مورد 
وفاق همه ارکان نظام در شرایط حاضر است.معاون وزیر 
جهاد کشاورزی افزود: این مهم طی چند ساله گذشته به 
خصوص در بخش کشاورزی به شدت مورد توجه قرار 
گرفته است.سیف ادامه داد: به رغم بارندگی های اخیر و 
آسیب بخشی از مزارع گندم و تولیدات باغی استان های 
سیل زده میزان تولید محصوالت کشاورزی قابل قبول بوده 

و نسبت به چند سال اخیر رشد مناسبی داشته است.

خبر

خطیب نماز جمعه تهران گفت: باید موانع پیش روی تولید را 
برداشت و سرمایه ها را به حوزه هایی هدایت کرد که از باالترین 

مزیت و ارزش افزوده برخوردار است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم سید محمدحسن 
ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه 
این هفته، اظهارداشت: انقالبی پایدار است که عقبه ای عقالنی و 
معرفتی داشته باشد. پشتوانه معرفتی انقالب اسالمی مبانی دینی 
و اندیشه سیاسی فقیه پرورش یافته در مکتب قرآن و عترت 
است.حجت االسالم ابوترابی فرد، افزود: در روزهای آغاز سال، ما 
با بارش های استثنایی روبرو شدیم و در یک عصر جدیدی قرار 
داریم. ما در عصر گام دوم انقالب قرار داریم؛ عصر یک حرکت 
بالنده. عصر تحوالت معنوی، انسان دوستی و نیکوکاری در جامعه 

اسالمی؛ عصر تحوالت آب و هوا و اقلیمی.
وی با اشاره به عصر جدید در رسانه ملی تصریح کرد: زمینه رویش 
و درخشش استعدادها و ظرفیت های نسل جوان فراهم شده 
است. در تحوالت اقلیمی در 13 روز اول سال، حدود 90 میلیارد 
مترمکعب بارش داشته ایم. در سال های آب و هوای معمولی، 
حداکثر بارش در طول سال بارانی کشور، حدود 400 میلیارد 
مترمکعب است. در 13 روز 90 میلیارد مترمکعب بارش داشته ایم. 
اگر کار بزرگ انقالب و فرزندان هوشمند آن در ساختن سدهای 
کشور نبود، معلوم نبود چه شرایطی داشته باشیم. امروز 172 سد 
در سطح کشور داریم و در هنگام پیروزی انقالب 19 سد داشتیم. 
این کار بزرگ مهندسی فنی با 10 سال جنگ تحمیلی و سال ها 
تحریم و مشکالت اقتصادی شکل گرفته است.خطیب نماز جمعه 
تهران گفت: اگر این سدها نبود، نمی دانم امروز خوزستان، جنوب 
کشور، لرستان و استان های کشور چه شرایطی داشتند. این سدها 
خسارات را به حداقل ممکن کاهش داد. آمادگی که شکل گرفت، 
با بسیج نیروها و حضور مؤثر مهندسی سپاه و ارتش در کنار 
مدیران و هدایت فرماندهی معظم کل قوا، راه را برای مدیریت 
این سیل ویرانگر هموار کرد.وی با بیان اینکه امروز 172 سد 
کشور تقریباً باالترین ظرفیت آبی خود را دارد، افزود: بیش از 50 
میلیارد مترمکعب آب در پشت سدهای ما وجود دارد. ورودی 
امسال نسبت به سال گذشته تقریباً بیش از سه برابر است. قطعاً 
این موضوع برای اقتصاد ایران و تولید برق کشور و از بین رفتن 
ریزگردها اهمیت دارد. پر شدن تاالب ها مثل هورالعظیم و دیگر 
تاالب ها و دریاچه ارومیه مهم بود و انشااهلل شاهد تحول معنادار 
در کشاورزی و اقتصاد ملی خواهیم بود.حجت االسالم ابوترابی فرد 
افزود: ملت ایران باید همانند مردم شریف شیراز، خانه هایشان 
را به سوی سیل زدگان بگشایند. خانه های مردم شیراز به سوی 
میهمانان گشوده شد و در خدمت خواهران و برادران خود قرار 

گرفت. این کار بزرگ باید تداوم پیدا کند. ملت درصدی از حقوق 
و درآمد خود را به این موضوع اختصاص دهند. یک کار بزرگ 
ملی شکل بگیرد تا برادران و خواهران ما که در این حادثه آسیب 
آنهاست.خطیب  ایران پشت  احساس کنند که ملت  دیده اند، 
نماز جمعه تهران با تأکید بر اینکه دولتمردان دور از انصاف و 
بی اخالق آمریکا باید بفهمند که ملتی که انقالب را با اقتدار 
پاسداری کرده است، با اقتدار از این چالش ها عبور خواهد کرد، 
گفت: این ملت رحمت الهی را متوجه خود می کند.امام جمعه 
موقت تهران در ادامه با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری 
و تأکید بر مسئله تولید گفت: کلید واژه »برون رفت از تنگناهای 
اقتصادی و اجتماعی« تبدیل شدن ایران اسالمی به قدرت بزرگ 
تعیین کننده اقتصادی قاره آسیا است. امروز ما با همه مشکالت، 
تحریم ها و تنگناها، جز 20 اقتصاد اول دنیا هستیم. این زیبنده 
انقالبی نیست که در عرصه سیاسی، قدرت تعیین کننده جهانی 
است.حجت االسالم ابوترابی فرد با تأکید بر اینکه قدرت های بزرگ 
اقتداری  و  وزن  از  ما  انقالب  و  میز می نشینند  در یک طرف 
برخوردار است که در برابر آنان در یک میز قرار می گیرد. این 
اقتدار و وزن سیاسی و همچنین وزن علمی کشور اقتضا می کند 
که ما یک قدرت اقتصادی بزرگ باشیم که هیچ تهدیدی نتواند بر 
این اقتصاد بالنده تأثیر معنادار داشته باشد؛ باید در این جایگاه قرار 
بگیریم.وی تصریح کرد: حلقه بنیاد واشنگتن، یکی از پنج حلقه 
اقتصادی است که به کنگره آمریکا و دولت آمریکا در چگونگی 
مبارزه با جمهوری اسالمی مشورت می دهد. آقای پاتریک یکی از 
اقتصاددانان این حلقه در دی ماه سال 9۶ در سمینار »بازاجرای 
تحریم های ایران؛ کجا، چگونه و چرا« می گوید اقتصاددانان و 
مدیران بزرگ ایران قدرت تصمیم های سخت ندارند. این جمله تا 
حدودی درست است.خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه باید 
تصمیمات سخت گرفت، گفت: باید مصرف را به حداقل رساند. 
ملت عزیز! پیام حضرت یوسف است که مصرف باید مدیریت شده 
باشد. این فرد بعد از آن می گوید که اقتصاد ایران یک اقتصاد متنوع 
است. ایران سرشار از منابع طبیعی است و حدود 37 میلیارد تن 
ذخایر قطعی معدنی داریم. بیش از 5300 معدن فعال در کشور 
وجود دارد. جامعه مهندسی ایران بعد از آمریکا، باالترین رتبه را 
در جهان دارد.حجت االسالم ابوترابی فرد با تأکید بر اینکه بیش از 
3۶ هزار پزشک متخصص و فوق تخصص در کشور وجود دارد، 
گفت: بیش از 2400 شرکت دانش بنیان در کنار ذخایر عظیم 
نفت و گاز بسیار حائز اهمیت است. منابع طبیعی و ظرفیت های 
بسیار باالیی برای گردشگری و خلق ثروت داریم. بیش از 2000 
کیلومتر راه به آب های آزاد داریم. ایران یک کشور استثنایی است. 
یکی از مقامات ارشد نظامی آلمان می گوید ایران در کره خاکی، 

نقطه ژئوپلیتیک جهان است.وی با اشاره به حرف های پاتریک 
که می گوید وضعیت اقتصاد کالن ایران، وضعیت خوبی است، 
دولت بودجه احتیاطی خوبی برای حل مشکالت در اختیار دارد 
و صندوق توسعه ملی که با نگاه رهبری معظم شکل گرفت، مهم 
است، ادامه داد: در ایران شاخص بدهی دولت نسبت به تولید 
ناخالص داخلی، خیلی بهتر از وضعیت این شاخص در آمریکا 
است. پاتریک در ادامه می گوید اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی 
ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، وضعیت اقتصاد ایران 
در حد ایتالیا و اسپانیا است که اقتصادهای معمولی و طبیعی 
دنیا هستند. این اقتصاد اگر رابطه خود را با خام فروشی به حداقل 
کاهش دهد و رو به تولید دانش بنیان بیاورد، با یک انقالب عظیم 
در عرصه اقتصاد روبرو می شویم.خطیب نماز جمعه تهران با بیان 
اینکه در این شرایط کشور به یک قدرت بزرگ اقتصادی تبدیل 
می شود، افزود: نگاه رهبری معظم انقالب به این افق بلند است 
و راهکار، تولید است. موانع پیش روی تولید را باید برداشت و 
سرمایه ها را باید به حوزه هایی هدایت کرد که از باالترین مزیت 
و ارزش افزوده برخوردار است.وی خطاب به دولتمردان گفت: ما 
برای تولید نیازمند نقشه راه هستیم. همانطور که حضرت یوسف 
نقشه راه ارائه کرد. باید نقشه راه درستی را تعریف کرد و راه را 
برای هدایت سرمایه ها به سمتی که باالترین مزیت را دارد، هموار 
کرد.حجت االسالم ابوترابی فرد خطاب به کارآفرینان و کسانی که 
در عرصه اقتصادی فعال هستند، گفت: منابع خود را به سمت 
تولید واقعی هدایت کنید و کاالهایی که صادر می شود، باید ارز 
حاصل از آن در خدمت اقتصاد ملی قرار بگیرد. اگر مصالح و منافع 
خود را می خواهید، منافع شما در بازگشت جریان درآمدهای 
ارزی به متن واقعی اقتصاد است.خطیب نماز جمعه تهران مبارزه 
قاطع با فساد را ضروری عنوان کرد و افزود: در این صورت، راه 
برای سرمایه گذاری صحیح هموار می شود. باید نظام بانکی کشور 
با استقالل بانک مرکزی و نظارت دقیق آن بر نظام بانکی و 
برنامه ریزی برای هدایت منابع به سمت تولید، در خدمت تولید 

قرار بگیرد.

حجت االسالم ابوترابی فرد: نیازمند نقشه راه هستیم

موانع پیش روی تولید را باید برداشت



واردات دام زنده گوسفندی 
تا ۲روز آینده

 مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، با انتقاد از جریان 
سازی توزیع گوشت مرغ تنظیم بازاری با قیمت  بیش 
از نرخ مصوب در برخی استان ها گفت: در هیچ استانی 

گوشت مرغ بیش از قیمت مصوب عرضه نمی شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حمید ورناصری با انتقاد 
از انتشار اخباری مبنی بر عرضه گوشت مرغ گرم و 
منجمد تنظیم بازاری با قیمت هایی بیش از نرخ مصوب 
در برخی از استان های کشور، گفت: برخی با طرح این 
موضوعات، عالوه بر ذهنیت سازی، تالش دارند به 
افزایش قیمت انواع گوشت در کشور دامن بزنند اما با 
تالش شرکت پشتیبانی امور دام سراسر کشور، نه تنها 
این اتفاق رخ نداد بلکه شاهد روند کاهشی قیمت ها 
نیز در شب عید و ایام نوروز بودیم.وی تصریح کرد: 
درباره گوشت مرغ در شب عید و ایام نوروز، شرایط 
با روند کاهش  را پشت سر گذاشتیم و حتی  آرامی 
قیمت ها روبرو شدیم.ورناصری اضافه کرد: تا جایی که 
در این ایام، روزانه هزار تن گوشت مرغ گرم در تهران 
و در سایر استان های کشور متناسب با نیاز بازار عرضه 
کردیم که البته این اقدام ادامه می یابد.مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی امور دام گفت: طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار 
هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم با نرخ 11 هزار و 500 
تومان و مرغ منجمد 10 هزار و 500 تومان عرضه شد و 
نرخی بیش از این نداشتیم.وی افزود: با توجه به عرضه 
گسترده گوشت گرم و منجمد مرغ در سراسر کشور، به 
طور متوسط قیمت مرغ گرم در استان ها بین 12 تا 13 
هزار تومان و در تهران به 14 هزار تومان تقلیل یافت.

ورناصری همچنین با اشاره به کاهش قیمت دام زنده 
گوسفندی گفت: با توجه به میزان گسترده واردات و 
عرضه گوشت گوسفندی و دام زنده در شب عید و 
ایام نوروز، قیمت هر کیلوگرم دام زنده 10 هزار تومان 
کاهش پیدا کرد. در هیچ استانی نه تنها افزایش قیمت 
گوشت قرمز نداشتیم بلکه روند کاهشی آن ادامه دارد.
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اوقات شرعی

آغاز پرداخت کمک بالعوض به سیل زدگان از امروز

رئیس بنیاد مســکن کشور گفت: پرداخت 
پنج میلیون تومان کمک بالعوض به سیل 
زدگان لرستان از شنبه 17 فروردین آغاز می 

شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علیرضا تابش 
در جلسه ستاد مدیریت بحران لرستان اظهار 
کرد: در استان ها و شهرستان های مختلف 
ســتادهای معینی را برای ارزیابی خسارت 
مســتقر کرده ایم و قول هــم دادیم که ما 

جبران خســارت را االن از منابع خودمان انجام می دهیم تا تأمین اعتبار شود، 
به ویژه خســارت معیشتی را مانند لوازم زندگی مردم را که پنج میلیون تومان 
بالعوض ســریع می پردازیم.وی ادامه داد: پرداخت خســارات را در استان های 
مازندران و گلســتان شروع کردیم و در لرســتان از روز شنبه که بانک ها دایر 
می شــود ما می توانیم بپردازیم.تابش افزود: در شهرستان دورود استان همدان 
را مستقر کرده ایم که خودم رفتم مستقرشان کردم، در نورآباد استان قزوین را 
مستقر کردیم، استان مرکزی را در شهر خرم آباد و استان اصفهان را از دیروز صبح 
با امکانات زیادی ماشین آالت، لودر و کامیون در پلدختر مستقر کردیم. من خودم 
پلدختر بودم لذا ما در برآورد خسارت و پرداختش هیچ مشکلی نداریم و در اسرع 
وقت انجام می دهیم و بازسازی را هم به شکل معمولش با سرعت هرچه تمام تر 
انجام می دهیم تا اول زمســتان مردم در خانه های خودشان مستقر می شوند و 
مشکلی در این زمینه نمی بینیم جز در مورد اعتبارات که با عنایت شما )رئیس 

مجلس( مثل همیشه حل می شود.

حذف ارز۴۲۰۰تومان پیش نیاز رونق تولید

 یک اقتصاددان گفت: در راستای تحقق رونق تولید، باید ارز 4200 تومانی حذف 
و ممنوعیت های صادراتی دقیقاً بررسی و سیاست صادراتی اتخاذ شود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد صادق الحسینی با بیان اینکه در 11 ماه سال 
97 واردات با 21.5 درصد کاهش مواجه شده بود، اظهار داشت: با وجود کاهش 
شــدید فروش نفت، کل صادرات تقریباً تغییری نداشته است.این اقتصاددان با 
اشاره به صادرات 40 میلیارد دالری و واردات 38.5 میلیارد دالری در یازده ماهه 
ســال گذشته، گفت: این آمار از رشد 118 درصدی تراز تجاری کشور حکایت 
دارد.صادق الحسینی با اشاره به ارز دولتی و تأثیر آن در تراز تجاری کشور گفت: 
اگر ارز 4200 تومانی نبود، درآمد دولت افزایش و رونق تولید هم محقق می شد.

این اقتصاددان ادامه داد: از ســویی دیگر کاهش ارزش پول ملی فرصت مهمی 
برای افزایش صادرات و در نتیجه رونق تولید است؛ این در حالیست که ما از این 
فرصت استفاده نکردیم.وی یادآور شد: سیاست ارزی غلط از تعیین ارز 4200 
تومانی تا ممنوعیت های بی مورد و غیره باعث شــد تا صادرات غیرنفتی رشد 
باالیی نداشته باشد که البته با این مشقات، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات 
برای اولین بار به باالترین میزان در 11 ماهه رســید.این اقتصاددان با اشاره به 
شعار سال، اظهار داشت: اگر خواهان تحقق رونق تولید هستیم باید به چند مورد 
توجه ویژه ای داشته باشیم.وی افزود: در این راستا ارز 4200 تومانی باید حذف 
شود، با ابداع روش های خالق پیشنهادی نیز کانال ها و امکان انتقاالت ارزی برقرار 
شود، ممنوعیت های صادراتی دقیقاً بررسی و سیاست صادراتی اتخاذ شود.صادق 
الحسینی گفت: ثبات ارزی با این موارد ممکن می شود و صادرات افزایش، واردات 

کاهش و تولید و اشتغال با رونق مواجه می شود.

کارگران آسیب دیده در سیل بیمه بیکاری می گیرند

 معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تمام کارگران آســیب 
دیده در سیالب اخیر کشور و به خصوص در استان لرستان مشمول بیمه بیکاری 

می شوند.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حاتم شــاکرمی در 
حاشیه تشکیل ستاد کمک رسانی به آسیب دیدگان لرستان اظهار داشت: این 
ســتاد در راستای خدمات رسانی منسجم دستگاه های زیرمجموعه تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی ایجاد شــده است تا هر گونه کمک و امداد رسانی با مدیریت 
و هماهنگی اســتانداری و مدیریت بحران به مناطق سیل زده ارسال شود.وی 
افزود: تمام واحدهای اقتصادی، تولیدی، صنعتی و کشاورزی در ستاد تسهیل 
بررسی و در کارگروه ها در خصوص استمهال بدهی ها، تسهیالت ویژه احیای این 
واحدها اقدام می شود.معاون روابط کار همچنین گفت: تمام کارگران آسیب دیده 
در ســیالب اخیر کشور و به خصوص در استان لرستان مشمول بیمه بیکاری 

می شوند.

آمادگی نروژ برای توسعه
 پرورش ماهی در قفس در ایران

رییس سازمان دامپزشکی نروژ در دیدار 
با همتــای ایرانی خود در اجالس جهانی 
بهداشــت دام، برای توسعه پرورش ماهی 

در قفس در ایران اعالم آمادگی کرد.
بــه گــزارش زمان بــه نقل ازســازمان 
دامپزشــکی، در حاشــیه اجالس جهانی 
بهداشت دام که درباره سالمت آبزیان که 
در شیلی در حال برگزاری است، »علیرضا 
رفیعی پور«، رییس ســازمان دامپزشکی 

ایران با رئیس سازمان دامپزشکی نروژ به عنوان پیشرو ترین کشور دنیا در 
تولید ماهی در قفس دیدار کرد.رفیعی پور از دامپزشکی نروژ برای پذیرش و 
برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با پرورش و تشخیص بیماری های ماهی 
در صنعت پرورش ماهی در قفس در ایران و مزارع کشور نروژ تشکر کرد و 
با توجه به نو بودن این صنعت و شــرایط مطلوب ایران برای گسترش تولید 
ماهی در قفس تا بیش از 300 هزار تن به عنوان یک تولید پایدار در چارچوب 
اقتصاد مقاومتی، خواستار همکاری بیشتر دامپزشکی های دولتی، دانشگاه ها 
و بخش های خصوصی دو کشور شد. پس از درخواست ایران، رییس سازمان 
دامپزشکی نروژ نیز با ابراز تمایل برای همکاری بیشتر برابر پروتکل بین دو 
کشــور، آمادگی کامل خود را برای کمک به توسعه پرورش ماهی در قفس 
در زمینه های بهداشتی، تشخیصی، نظارتی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز 
ایران اعالم کرد و افزود: کماکان در خصوص نقش دولت در مدیریت پرورش 
ماهــی در قفس برای موفقیت این صنعت مهم به کشــورهایی نظیر ایران 
آموزش الزم را خواهند داد.رفیعی پور در این دیدار، خواستار همکاری بیشتر 
دامپزشکی های دولتی، دانشگاه ها و بخش های خصوصی دو کشور در قالب 
پروتکل های همکاری میان دو کشــور شد.رییس سازمان دامپزشکی ایران 
همچنین در دیدار با نمایندگان دامپزشــکی ترکیه درباره سالمت آبزیان، 
باتوجه به رشــد مناسب همکاری های دو کشــور در سال گذشته در حوزه 
دامپزشــکی و وجود موافقت نامه و پروتکل های بهداشتی همکاری بین دو 
کشور، تاکید شــد.بر این اساس، ایران و ترکیه می توانند در حوزه بهداشت 
دام، بهداشت غذا و تجارت دام و فرآورده های خام دامی در سطح پیمان های 
منطقه و بین قاره ای، الگوی کشورهای مختلف جهان باشند.رفیعی پور در 
خصوص نتایج این دیدار گفت: برگزاری دو نشست موفق منطقه ای eco و 
Eufmd در ایران در سال گذشته و سال های قبل در ترکیه، از توانمندی 
دامپزشکی دو کشور برای مدیریت تولید، امنیت غذایی، کنترل بیماری های 
دامــی و موفقیت در تجارت بین المللی به ویــژه در حوزه ترانزیت به دلیل 
موقعیت جغرافیایی دو کشــور حکایت دارد.وی افزود: مسئوالن دامپزشکی 
ترکیه عالوه بر استقبال از توسعه همکاری های در دست اجرا، موافقت کردند 
همکاران دامپزشکی ایران برای بازدید، آموزش مدیریت بهداشتی و مدیریت 

تولید پرورش ماهی در قفس به ترکیه اعزام شوند.

خبر

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان 
اینکه قراردادهای آتی روی سبد سهام مزیتی 
بزرگ برای تعادل بخشی به بازار سهام است، 
گفت: این ابزار می تواند در مدیریت ریسک 

برای اشخاص به کار گرفته شود.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان بورس و اوراق 
بهادار، شاپور محمدی قراردادهای آتی روی 
سبد سهام را مزیتی بزرگ برای تعادل بخشی 
به بازار سهام دانست و گفت: از آنجا که این 
ابزار در مقایسه با دیگر ابزارها تنوع بیشتر و 
ریسک کمتری دارد انتظار می رود موفق تر از 
دیگر ابزارها عمل کند.وی اظهار داشت: البته 
ما قرار داد آتی تک سهم را در بازار سرمایه 
داشتیم، اما قرارداد آتی روی سبد سهام که اخیراً 
طراحی شد، ابزار مهمی برای تعادل بخشی و 
ایجاد فرصت در بازار سهام بوده و در عین حال 
می تواند در مدیریت ریسک برای اشخاص به 
اینها همه مزیت های این  کار گرفته شود که 
ابزار نوین است.دبیر شورای عالی بورس افزود: 
یکی از مزیت های قراردادهای آتی روی سبد 
دارد و چند  تنوع خوبی  این است که  سهام 
همین  از  اند،  گرفته  قرار  سبد  این  در  سهم 
رو، ریسک آن کمتر است. دومین مساله این 
است که اگر یک نماد بسته شود، قرارداد آتی 
آن  معامله  واقع  در  و  می شود  بسته  هم  آن 
به  وقتی  داد:  ادامه  است.محمدی  بالموضوع 
جای یک سهم یک سبد قرار می گیرد، طبیعتًا 

در این سبد می تواند حتی بعضی از نمادها به 
خاطر مسائلی همچون مجمع یا امثال آن بسته 
باشد، ولی قرارداد آتی و خود آن سبد به لحاظ 
معامالتی موضوعیت داشته باشد که این هم 
مزیت دیگری است.سخنگوی سازمان بورس 
و اوراق بهادار با بیان اینکه در موضوع ریسک 
نیز سبد سهام یا آتی که روی این سبد تعریف 
می شود، امکان پوشش ریسک بیشتری فراهم 
می کند، تاکید کرد: اینکه بشود در یک بخش 
بخش  مثاًل  کرد-  گذاری  سرمایه  صنعت  از 
پتروشیی ها، معدنی ها، بانکی ها و بیمه ها - با 
قرارداد آتی روی سبد سهام قابل تعریف است؛ 
لذا این مزیت، هم به افزایش حجم معامالت 
کمک می کند و هم به واسطه آن کشف قیمت 

عالی  شورای  می شود.دبیر  انجام  صحیح تر 
بورس خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد اجزای 
یک سبد، مسیری را در خارج از سبد به لحاظ 
قیمتی طی کند اما سبد مسیر دیگری را طی 
کند، طبیعتاً فرصت آربیتراژی به وجود می آید.
محمدی ادامه داد: این مزیت خود به کنترل، 
مدیریت و روند منطقی تر بازار کمک می کند و 
باعث می شود که بازار ما بتواند منطقی تر قیمت 
را کشف کند.وی با بیان اینکه این ویژگی هم 
یک ویژگی کالن است و شاید برای سرمایه 
گذاران زیاد مورد توجه نباشد، افزود: با این حال 
این مساله برای سرمایه گذاران از جهت افزایش 
سودآوری آنها فرصت بیشتری فراهم می کند و 
می توانند سود بیشتری با قراردادهای آتی کسب 

کنند. چون اهرم دارد و این اهرم کمک می کند 
که نسبت به زمانی که در خود آن تک تک 
سهم ها سرمایه گذاری کنند، سودی به مراتب 
باالتر به دست آورند.دبیر شورای عالی بورس 
همچنین با اشاره به اینکه این کار در همین یکی 
دو ماه اخیر شروع شده و استقبال هم خوب 
حدود  اکنون  هم  داشت:  اظهار  است،  بوده 
سی و چند کارگزاری برای قرارداد آتی روی 
سبد سهام فعالند؛ البته فرهنگ سازی بیشتری 
کارگزاری های  است  الزم  و  شود  انجام  باید 
بیشتری درگیر موضوع شوند. ما نیز این امکان 
را داریم که تمامی کارگزاران در این قضیه وارد 
شوند.بر اساس این گزارش، پاییز 97 سرمایه 
نخستین قراردادهای آتی سبد سهام با حضور 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران و جمعی از 
مدیران، کارگزاران و کارشناسان بازار روی 30 
تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  بزرگ  شرکت 
آتی  قراردادهای  همزمان  و  شد  اندازی  راه 
سبد سهام روی هفت صنعت پربیننده بازار، 
معامالت خود را آغاز کرد.امکان اخذ موقعیت 
خرید و فروش روی سبدی از سهام متناظر 
با شاخص های بورسی، امکان کسب سود از 
نوسانات شاخص های بورسی و امکان کسب 
سود با تحلیل شرایط کالن اقتصاد و مدیریت 
ریسک پرتفوی از جمله مزایای قرارداد آتی 

سبد سهام است.

رئیس سازمان بورس: 

بازار با قرارداد آتی سبد سهام منطقی تر می شود

شــهرداري بنــدر امــام خمينــي )ره( بــه اســتناد مصوبــه ي شــماره 5 مــورخ 1397/11/1 شــوراي محتــرم اســامي شــهر در نظــر 
دارد پارکينــگ پــارک ســاحلی واقــع در جــاده تاسيســات بنــدری را از طريــق مزايــده بــا شــرايط و مشــخصات ذيــل بــا رعايــت آئيــن 

نامــه مالــي شــهرداري هــا بصــورت اجــاره بــه مــدت يــک ســال شمســي بــه بخــش خصوصــي واگــذار نمايــد.
1- زمان دريافت اسناد: 

بمدت 10 روز کاري از روز شنبه 98/1/24 لغايت روز شنبه 98/2/7
2- محل دريافت اسناد مزايده: 

بنــدر امــام خمينــي )ره( - بلــوار آيــت الــه طالقانــي - روبــروي درمانــگاه راه زينــب )س( - ســاختمان مرکــزي شــهرداري - طبقــه 
ي دوم - واحــد حقوقــي و قراردادهــا تلفــن: 061-52222020-23

3- مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
فيــش واريــزي بــه مبلــغ 500/000 ريــال غيرقابــل اســترداد بــه حســاب فراگيــر بــه شــماره 1083057382 نــزد بانــک تجــارت 

مرکــزي بنــام شــهرداري بنــدر امــام خمينــي )ره(
4- زمان تحويل پيشنهادها و بازگشايي پاکت هاي مزايده:

پيشــنهاد دهنــدگان مــي بايســت پاکــت هــا را در روز يکشــنبه مــورخ 98/2/8 تــا ســاعت 13 بــه دبيرخانــه شــهرداري بنــدر امــام 
خمينــي )ره( واقــع در بلــوار آيــت الــه طالقانــي - روبــروي درمانــگاه راه زينــب )س( - ســاختمان مرکــزي شــهرداري - طبقــه همکــف 
تســليم و رســيد دريافــت نماينــد. بــه پيشــنهادهاي واصلــه در ســاعت 13:30 ظهــر روز يکشــنبه مــورخ 98/2/8 توســط کميســيون 

عالــي معامــات شــهرداري کــه در دفتــر شــهردار تشــکيل مــي گــردد بازگشــايي، قرائــت و رســيدگي مــي شــود.
5- مبلغ پايه اجاره بها :

طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری برای مدت يکسال مبلغ 420/000/000 ريال تعيين گرديد.
6- تضمين شرکت در مزايده:

متقاضيــان مــي بايســت جهــت شــرکت در مزايــده 5 درصــد از قيمــت اوليــه ي اجــاره بهاي يکســال شمســي بــه مبلــغ 21/000/000 
ريــال، را بــه صــورت يکــي از ســه طريــق ذيــل ارائــه نمايند.

الــف( واريــز مبلــغ 5 درصــد بــه حســاب ســيباي شــماره 0105424881000 نــزد بانــک ملــي ايــران بنــام شــهرداري بنــدر امــام 
خمينــي )ره( و رســيد نمــودن فيــش واريــزي در واحــد درآمــد

ب( بصورت ضمانت نامه ي بانکي بنام شهرداري بندر امام خميني )ره( بمدت يکماه
ج( چک تضمين شده بانکي

ــده  ــا در مزاي ــردن آنه ــرکت ک ــان از ش ــط متقاضي ــده توس ــرکت در مزاي ــه ي ش ــت نام ــه ي ضمان ــدم ارائ ــورت ع ــره: در ص تبص
ــد. ــد آم ــل خواه ــري بعم جلوگي

7- اليحــه قانونــي منــع مداخلــه وزرا، نماينــدگان مجلــس و کارکنــان دولــت در معامــات دولتــي مصــوب ســال 
1337 حاکــم بــر ايــن مزايــده مــي باشــد.

8-  ساير اطاعات مورد نياز در اسناد مزايده ارائه شده است.

آگهی مزایده ی عمومی
نوبت اول ) غير حضوری(

محمد عبیاوی – شهردار بندر امام خمینی )ره(

نوبت اول

رئیس انجمن خوراک دام با بیان اینکه اختصاص ارز 4200 
تومانی راهکار مناسبی برای تنظیم کاالهای اساسی در سال 
98 نیست، گفت: شرایط به گونه ای شده که صرف می کند ما 

گوسفند را صادر و بعد وارد کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مجید موافق قدیری اظهار 
باید  داشت: در سه سال پسابرجام کارهایی بود که حتماً 
انجام  دولتی  ارز  الخصوص  علی  ارز،  انتقال  و  نقل  جهت 
می شد. از جمله پیمان دو جانبه پولی، انتقال لنگر ارزی از 
دبی، تقویت روابط پولی با چین و هند و روسیه برای تنوع 
بخشی کانال های ارزی که تصادفاً هیچ کدام را انجام ندادیم.

وی ادامه داد: همچنین کارهای دیگری هم بود که ابداً نباید 
انجام می شد، مانند رها کردن بحران بانکی برای 5 سال و بعد 
کاهش دستوری نرخ سود سپرده در بدترین زمان ممکن به 
لحاظ فصلی و بنیادی، میخکوب کردن نرخ ارز به دلیل پرهیز 
از تکدر مقامات اجرایی، انتقال منابع ارز حاصل از فروش 
نفت به اروپا که تصادفاً همگی انجام شد. همه این اقدامات 
و البته تحریم های بانکی باعث شد تا سال گذشته بدترین 
دوران در اقتصاد کشورمان را از منظر انتقال ارز شاهد باشیم.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان تصریح کرد: 
در حال حاضر، با توجه به اخبار تحریم ها و کاهش فروش 
روزانه نفت و مسائلی که عنوان شد، سخت شدن تجارت 

البته  است.  محتمل  دام  خوراک  تولید  و  دامی  نهاده های 
سیاست های ارزی دولت می تواند مقداری راه را برای فعالین 
اقتصادی روشن نماید تا بازرگانان صاحب نام به فکر راه حل 
های آتی باشند.قدیری ادامه داد: مثالً ما هنوز نمی دانیم که 
دولت امسال ارز 4200 تومان بابت واردات نهاده های دامی 
اختصاص می دهد؟ اگر پاسخ مثبت است این ارز تا چه زمانی 
پرداخت خواهد شد؟ اگر می خواهد اختصاص دهد آیا فکری 
به حال ارزان تر کردن و آسان تر کردن انتقال پول از طریق 
بانک های کشورهایی که نفت ایران را می خرند کرده است؟ 
آیا هزینه های تبعی آن را می تواند کنترل کند؟ و بسیاری از 
سواالت و دغدغه هایی که اهالی کسب و کار را سرگردان کرده 
است.وی افزود: واقعیت های آماری نشان می دهد، سیاست 
تخصیص ارز دولتی تأثیری در کاهش شتاب قیمت نهاده های 
دامی تولید خوراک دام و البته کاالهای اساسی به ویژه گوشت 
نداشته است و در عمل نرخ ارز آزاد تعیین کننده قیمت بازار 
است. همچنین سیاست دولت در واردات نهاده های دامی با 
ارز دولتی، رانت گسترده ای نصیب شبکه واردات و توزیع اقالم 
اساسی کرده است.رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و 
آبزیان تصریح کرد: عالوه بر این سرکوب قیمت و تعزیراتی 
کردن بازار و ایجاد مزیت قیمتی برای واردات نهاده های دامی، 
موجب کاهش تولید داخل و افزایش شرکت هایی که اهلیت 

استخوان داری در تجارت نهاده های دامی ندارند، شده است. 
جمع بندی آن است که، هم مصرف کننده و هم تولیدکننده 
و هم دولت، بازنده مطلق سیاست های غلط )سرکوب قیمت و 
توزیع رانت ارزی( بوده اند و تداوم این سیاست برای امسال به 
صالح کشور نیست.وی اضافه کرد: فراموش نکنیم با توجه به 
افزایش نرخ ارز، واردکنندگان و تولید کنندگان شیر، گوشت 
و تخم مرغ توان تأمین نقدینگی ریالی را ندارند. بنابراین 
سیاستگذاران اقتصادی باید برای حل این موضوع با ایجاد 
تسهیالت ویژه که می تواند پول هم نباشد، حمایت کنند.

قدیری با بیان اینکه قیمت نهاده های دامی همچون کنجاله 
سویا در بازار نشانه بی اثر و غلط بودن ارز 4200 تومانی است، 
گفت: بارها گفته ام منابع کشور را اینگونه به تاراج ندهیم. 
بسیاری به اسم فقرا با این سیاست ها میلیاردر شدند. حذف 
ارز یارانه ای بهترین راه حل است. در شرایط فعلی دولت باید 
اجازه واردات آزاد با نظارت کیفی و بهداشتی الزم را بدهد. 
متأسفانه شرایط طوری شده است که صرف می کند گوسفند 

را از کشور خارج و بعد وارد کرد!
وی افزود: راه حل ایده آل و بی هزینه ای برای خروج از این 
شرایط وجود ندارد ولی کم هزینه ترین و مناسب ترین راه 
حل آن است که سیاست توزیع ارز دولتی با بررسی شرایط 

متوقف شود. 

هشدار درباره اختصاص ارز دولتی برای واردات کاالهای اساسی

سه شرط اصلی برای رونق تولید
 در اقتصاد ایران

آمریکایی،  تحریم های  از  ناشی  اقتصادی  فشارهای  افزایش  با   
در  را  اقتصادی  مشکالت  از  گریز  راهکار  اقتصاددانان  از  بسیاری 
اقتصاددان  یک  باره  این  در  می دانند؛  ملی  تولید  به  بیشتر  توجه 
معتقد است که برای رونق تولید در کشور به سه نهاده اصلی نیروی 

کار، سرمایه و تکنولوژی نیاز داریم.
اینکه  بیان  با  معینی  شهرام  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
»رونق تولید« در ادبیات اقتصادی به معنای افزایش تولید و رشد 
شود  بیشتر  اقتصادی  رشد  که  زمانی  کرد:  اظهار  است  اقتصادی 
به این معنا است که تولید افزایش پیدا کرده است. افزایش رشد 
در  که  چرا  می شود  محسوب  هدف  کشورها  همه  برای  اقتصادی 
شرایط افزایش رشد اقتصادی ملت ها ثروت، اشتغال و رفاه بیشتری 
اصلی  نهاده  سه  به  تولید  افزایش  اینکه  بیان  با  داشت.او  خواهند 
نیروی کار، سرمایه و تکنولوژی نیاز دارد، ادامه داد: هرچه نیروی 
داشته  پیشرفته تری  تکنولوژی  و  سرمایه  با  توأم  بیشتری  کار 
در  باشیم.  داشته  بیشتری  تولید  می توانیم  صورت  آن  در  باشیم 
اما  شرایط فعلی در کشور نیروی کار به تعداد زیادی وجود دارد 
دو شاخص سرمایه و تکنولوژی غایب است.این اقتصاددان کمبود 
گفت:  و  کرد  توصیف  تولید  کمبود  از  ناشی  را  کشور  در  سرمایه 
پس انداز  آن  درآمد  از  بخشی  می گیرد  صورت  تولید  که  زمانی 
این  بر  می شود.  استفاده  آن  از  تولید  فرایند  در  دوباره  و  می شود 
اساس کشوری مانند ایران که سطح تولید پایین تری دارند خود به 
خود سرمایه کمتری هم برای تولید خواهد داشت. در این شرایط 
کنند.او  جذب  سرمایه  دیگر  کشورهای  از  می توانند  کشورها  این 
ادامه  ایران  در  تولید  حوزه  در  ضعیف  سرمایه گذاری  به  اشاره  با 
داد: اگر نخواهیم از سرمایه گذاری خارجی استفاده کنیم و تنها از 
منابع داخلی بخواهیم برای افزایش تولید در کشور استفاده کنیم 
درصد  سه  تا  دو  حدود  در  محدودی  بسیار  اقتصادی  رشد  آنگاه 
خواهیم داشت اما باید بدانیم که این چند درصد نمی تواند تحولی 
در اقتصاد کشور ایجاد کند.معینی با اشاره به ضرورت استفاده از 
تکنولوژی برای افزایش سطح تولید اضافه کرد: اگر بخواهیم تنها به 
تکنولوژی داخلی اکتفا کنیم ممکن است نتوانیم در همه زمینه ها 
بنابراین آن محصولی  باشیم  را داشته  تکنولوژی  عالی ترین سطح 
هم که تولید می کنیم به راحتی به فروش نمی رسد و آنگاه دولت 
مجبور می شود از تولید حمایت کند. با این حال بهترین حمایتی 
افزایش  برای  شرایطی  ایجاد  آورد  عمل  به  می توان  تولید  از  که 
پس انداز تولیدکنندگان و همچنین امکان ارتباط با سرمایه گذاران 
از  است.پیش  تکنولوژی  همچنین  و  سرمایه  جذب  برای  خارجی 
این نیز بسیاری از اقتصاددانان بر ضرورت توجه به تولید ملی برای 
هدایت  بودند.  کرده  تاکید  اقتصادی کشور  از مشکالت  برون رفت 
نقدینگی به سمت تولید، دفع موانع اداری راه اندازی کسب وکار و 
کاهش مالیات بر فعالیت های تولیدی از جمله راهکارهایی است که 

اقتصاددانان برای حمایت از تولید بر آن تاکید کرده اند.


