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وزیر اقتصاد: هزینه های غیرضروری باید حذف شود

 بودجه پول دولت نیست

بطحائي :آمار اعتیاد 
در مدارس را اعالم 

نمي كنم

به گزارش زمان ، سید محمد بطحایی )وزیر آموزش و پرورش( درباره مصرف مواد 
مخدر یا قرص های روانگردان از سوی دانش آموزان گفت: درصد آسیب های اجتماعی 
در مدارس مانند جامعه نیست، اگرچه آسیب های اجتماعی در جامعه رو به تزاید است، 
اما در مدارس این گونه نیست.وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: مردم به هیچ 
ناکافی و  ارائه اطالعات  با  نباید  نیز  ما  از طرفی  باشند،  این مساله  نباید نگران  عنوان 
ناصحیح مردم را نگران کنیم. در حقیقت همانطور که گفته شد، شیب شیوع هنجارها و 
آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد و مصرف مواد مخدر و سیگار در میان دانش آموزان 

شیب کمتری به نسبت جامعه دارد و بسیار کنترل شده است.
5

روزانهم صبح اریان

ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تنها راهگشای 

صنعت دارو

بازگشت دوباره 
نسخه های فارسی 

تلگرام

ورود
 ۲۵۰ محصول 
نانویی به بازار

521

سخنگوی سپاه پاسداران:

ملت ایران متخصص تبدیل تهدیدها به 
فرصت ها هستند

الیحه  تهیه  برای  قضائیه  قوه  دستوررئیس 
وندی شهر حقوق  حفظ 

2

2

7

ایـران در 
جنگ اقتصادی 

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: 
سرمقاله

4هزار و یک روز 
دنیا  به  کودکی  وقتی 
می آید والدین سختی 
بسیاری  مصائب  و 
تا  کنند  را تحمل می 
یابد،  پرورش  و  رشد 
از  باید  مانند گلی که 

آن مراقبت کرد تا به بار بنشیند. روزنامه »پیام 
زمان« برای افرادی که سالیان سال در آن تالش 
کرده اند مانند همان کودکی است که والدین 
بیداریها  شب  و  خوردند  دلها  خون  برایش 
خارهای  با  که  است  گلی  همان  یا  کشیدند 
را  بسیاری  زمانه رشد کرد و سنگالخ های 
پشت سر نهاد. و این گونه بود که با چاپ 
نخستین شماره تا امروز با همراهي خوانندگان 

به عدد 4000 رسیده است. 
در طول این سال ها سعي کرده ایم تریبون 
خوبی برای مردم و صدای فریادشان باشیم. از 
دغدغه های مردم گفته ایم عشق بسیار داشتیم 
صفحه  به 16  صفحه   8 از  روزنامه  این  که 
ارتقاء یابد که دیری نپایید با افزایش قیمت 
کاغذ و احتکار در بازار، روزنامه زمان در 8 

صفحه به چاپ رسید. 

2 خانی نژاد

نگاه روز

پس از یک سال؛ سکوت 
برجامی ایران می شکند

3

مشاور فرمانده کل قوا در زمینه صنایع دفاعی و پشتیبانی 
نیروهای مسلح اظهار کرد: آمریکایی ها نه مایلند و نه 
قادر به انجام کاری هستند؛ به این معنا که عدم تمایل شان 
ناشی از ناتوانی آنها در به آشوب و تشنج کشاندن 
منطقه یا احتماالً اقدام نظامی علیه ایران چه در یک اقدام 
محدود چه در مورد حمله قرار دادن بعضی از مراکز یا 

پایگاه ها است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار 
حسین دهقان مشاور فرمانده کل قوا در زمینه صنایع 
دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح در مصاحبه با شبکه 
العربی قطر درباره انتشار برخی اخبار مبنی بر دریافت 
نامه رسمی از آمریکا راجع به عدم حمله نظامی به ایران 
اظهار کرد: ضرورتی وجود ندارد که جمهوری اسالمی 

از  نامه ای  دریافت چنین  به  یا عالقمند  منتظر  ایران 
طرف آمریکایی ها باشد؛ با این حال ممکن است برخی 
جریان های سیاسی یا رسانه ها با توجه به تحلیل هایی که 
از شرایط دارند، چنین برداشت یا نگاهی را داشته باشند.
وی افزود: باورمان بر این است که آمریکایی ها نه مایلند 
و نه قادر به انجام کاری هستند؛ به این معنا که عدم 
تمایل شان ناشی از ناتوانی آنها در به آشوب و تشنج 
کشاندن منطقه یا احتماالً اقدام نظامی علیه ایران چه در 
یک اقدام محدود یا چه در مورد حمله قرار دادن بعضی 
از مراکز یا پایگاه ها است.مشاور فرمانده کل قوا در زمینه 
صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در 
خصوص اینکه این که آمریکایی ها بخواهند یک جنگ 
گسترده و همه جانبه ای را برپا کنند، نه منطقه ظرفیت 
پذیرش یک بحران فراگیر را دارد و نه خود آنها قادر 
هستند که در این راستا فضایی در افکار عمومی جهانی 
ایجاد یا امکاناتی بسیج کنند که بتوانند علیه جمهوری 

اسالمی ایران اقدام نظامی انجام دهند.
ادامه در صفحه 3

سردار دهقان: 

آمریکایی ها توان انجام اقدام نظامی علیه ایران را ندارند
پنتاگون: تهدید ایران واقعی است !

 کفیل وزارت دفاع آمریکا مدعی است اعزام ناوگروه تهاجمی آبراهام لینکلن پاسخی معقول به نشانه های 
موجود مبنی بر واقعی بودن تهدیدها از سوی ایران است.

پاتریک شاناهان کفیل وزارت دفاع آمریکا در توجیه اقدام و اظهارات تنش زای واشنگتن مبنی بر اعزام ناوگروه 
هواپیمابر »آبراهام لینکلن« به خاورمیانه، مدعی شد: این اقدام را از بابت وجود نشانه های معتبری مبنی بر )وجود( 
تهدید از سوی ایران انجام می دهیم.سرپرست پنتاگون در ادامه ادعاهای خود افزود: از ایران می خواهیم هرگونه 
اقدام تحریک آمیزی را متوقف کند. ما ایران را به پاسخگویی در برابر هرگونه حمله به نیروها و منافعمان وادار 
می کنیم.پنتاگون همچنین در بیانیه ای مدعی شد: نشانه ها مبنی بر آمادگی باالی ایران برای انجام عملیات های 
تهاجمی علیه نیروها و منافع آمریکا وجود دارد.این در حالی است که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در 

راستای تحریک افکار عمومی مدعی شده است که از رفتار ایران بوی تشدید تنش به مشام می رسد!

قیمت گوشت تا پایان تابستان روند كاهشی دارد
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی 
گفت: پیش بینی می شود قیمت گوشت به ویژه 
گوشت دام سنگین تا پایان تابستان امسال روندی 

کاهشی داشته باشد.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، فرهاد آگاهی افزود: 
قیمت دام سبک به ثبات نسبی رسیده و قیمت دام 
سنگین زنده هم ۱0 تا ۱2 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه کاهش قیمت گوشت به دلیل وجود 
توزیع  و  واردکنندگان  میان مسئوالن،  هماهنگی 
اظهارداشت: ضریب  است،  یافته  تحقق  کنندگان 
بین قیمت گوشت قرمز با قیمت مرغ هم اکنون 
واردکنندگان  انجمن  است.رئیس  هشت  به  یک 
فرآورده های خام دامی گفت: دهک های ضعیف 
جامعه به سمت مصرف مرغ که قیمت آن در بازار با 

کاهش روبروست سوق داده شده اند.وی با تاکید بر 
اینکه تقاضا برای گوشت قرمز کاهش یافته و منجر 
به ایجاد ثبات نسبی در بازار شده است، ادامه داد: 
قیمت ارز ترجیحی برای واردات گوشت حذف شده 
همین مسئله باعث کاهش فاصله قیمت گوشت 
داخلی با وارداتی می شود.آگاهی با اعالم این مطلب 
که کاهش فاصله قیمت گوشت وارداتی با گوشت 
داخلی موجب حذف بازارهای موازی خواهد شد، 
گفت: قیمت گوشت دام سبک در کشتار گاه ها 
نسبت به چندماه گذشته کاهش یافته است.وی 
با ذکر اینکه قاچاق دام زنده بسیار کم شده است، 
افزود: قاچاق گوشت نقش بسزایی در تعیین قیمت 

این محصول در بازار داخلی ندارد.
رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی 

با بیان اینکه به خاطر خشکسالی های چندسال 
است،  یافته  کاهش  گوشت  تولید  میزان  گذشته 
اظهارداشت: قیمت گذاری دام با مشکالتی روبرو 
وزارت جهاد کشاورزی درخواست شده  از  و  بوده 
تا قیمت دام زنده را برای دامدار مشخص کند که 
تا کنون این مهم مورد توجه وزارتخانه مربوطه قرار 

نگرفته است.
وی با اعالم این خبر که قیمت دام زنده 20 درصد 
باالتر از میزان تورم است، ادامه داد: گوشت تنظیم 
بازاری با ارز نیمایی وارد و قیمت آن با قیمت فعلی 
گوشت داخلی ۱0 تا ۱5 درصد فاصله خواهد داشت.

آینده  ماه  چند  طی  شد:  یادآور  پایان  در  آگاهی 
واردات گوشت به ویژه گوشت گوسفند از کشورهای 
CIS و آسیای میانه تا دو برابر افزایش خواهد یافت.

ورود 25۰ محصول نانویی به بازار
 دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به برنامه های این ستاد در زمینه تولید محصوالت نانو 

گفت: امسال بنا داریم ۲۵0 محصول نانویی را وارد بازار کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر،سعید سرکار با تاکید بر اینکه ما کارمان را به نحو احسن 
در شرایط سخت انجام خواهیم داد، خاطر نشان کرد: در سال گذشته 180 محصول در 
سبد محصوالت نانو قرار گرفت و اکنون در بازار ۵80 محصول نانویی وجود دارد.دبیر 
ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به برنامه های ستاد توسعه فناوری نانو در زمینه افزایش 
محصوالت نانو گفت: قطعاً در صدد هستیم که طبق برنامه ها ۲۵0 محصول نانویی را به 
بازار کشور عرضه کنیم.وی بیان کرد: در حال حاضر فناوری نانو در بیش از 1۵ حوزه 
صنعتی رسوخ پیدا کرده است.سرکار با بیان اینکه محصوالت نانو تا کنون به بیش از 4۵ 

کشور دنیا صادر شده اند، گفت: محصوالت نانوی ایرانی جغرافیای گسترده ای دارند به 
طوری که تاکنون محصوالت ایرانی نانو به کشورهای کره جنوبی، استرالیا، چین، اندونزی، 
روسیه، ترکیه، مالزی، کشورهای اروپایی، آمریکای التین، کانادا، آفریقا و ... صادر شده اند.
به گفته وی، در سال گذشته 6۲ میلیون دالر صادرات نانو به همین کشورها صورت گرفت 

که در صدد هستیم امسال این میزان را افزایش دهیم.
دبیر ستاد نانو گفت: اهداف خوبی را در نظر گرفتیم که در رابطه با رشد اقتصاد نانو است.

سرکار اظهار کرد: با وجود اینکه بودجه ستاد توسعه فناوری نانو کاهش پیدا کرده ما سست 
نخواهیم شد و در تالش هستیم که با تالش مضاعف گام در راستای تولید و صادرات 

محصوالت مبتنی بر فناوری نانو برداریم.

واریز مابه التفاوت حق مسکن كارگران در فیش اردیبهشت
 دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: مصوبه افزایش کمک هزینه 
مسکن کارگران از ابتدای سال 1۳۹8 الزم االجرا است و مابه التفاوت برج فروردین آخر 

اردیبهشت ماه به طور کامل پرداخت خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، هادی ابوی اظهار کرد: حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی 
کارگران است که حتماً باید در هیأت دولت تصویب شود تا به اجرا درآید. سال گذشته 
شورای عالی کار این رقم را به 100 هزار تومان افزایش داد و وزارت کار مصوبه را به 
دولت ارسال کرد. مصوبه هم از سوی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد و به فاصله 
کمی از تصویب هیأت وزیران گذشت. با توجه به آنکه مصوبه از سوی معاون اول رئیس 

جمهور ی ابالغ شده و در آن به صراحت قید شده که کمک هزینه مسکن کارگران 
مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1۳۹8 مبلغ 100 هزار تومان تعیین شود لذا 
این مصوبه الزم االجرا است و کارفرمایان باید افزایش 60 هزار تومانی حق مسکن را از 
برج فروردین اعمال کنند.وی گفت: برخی کارفرمایان به طور علی الحساب حق مسکن 
فروردین ماه را داده و ما به التفاوت آن را منوط به ابالغ بخشنامه کردند و برخی دیگر حق 
مسکن فروردین و اردیبهشت را یکجا با حقوق اردیبهشت پرداخت خواهند کرد.به گفته 
ابوی چنانچه کارگران مشمول قانون کار افزایش حق مسکن سال 1۳۹8 را هنوز دریافت 

نکرده اند در فیش حقوقی اردیبهشت ماه آنها منظور خواهد شد.
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*خانی نژاد

وقتی کودکی به دنیا می آید والدین سختی و 
مصائب بسیاری را تحمل می کنند تا رشد و 
پرورش یابد، مانند گلی که باید از آن مراقبت 
کرد تا به بار بنشیند. روزنامه »پیام زمان« برای 
افرادی که سالیان سال در آن تالش کرده اند 

مانند همان کودکی است که والدین برایش خون دلها خوردند و شب 
بیداریها کشیدند یا همان گلی است که با خارهای زمانه رشد کرد و 

سنگالخ های بسیاری را پشت سر نهاد. 
و این گونه بود که با چاپ نخستین شماره تا امروز با همراهي خوانندگان 
به عدد 4000 رسیده است. در طول این سال ها سعي کرده ایم تریبون 
خوبی برای مردم و صدای فریادشان باشیم. از دغدغه های مردم گفته 
ایم عشق بسیار داشتیم که این روزنامه از 8 صفحه به 16 صفحه ارتقاء 
یابد که دیری نپایید با افزایش قیمت کاغذ و احتکار در بازار، روزنامه 
زمان در 8 صفحه به چاپ رسید. همراه با انتشار گزارش و اخبار، 

یادداشت، تحلیل، دل نوشته و خاطره با شما بوده ایم.
خاطرات تلخ و شیرین را که مرور می کنیم درهای بسیاری را یکی پس 
از دیگری کوفتیم تا از راهی بهتر در باال بردن تیراژ روزنامه همت کنیم. 
سالهای پرفراز و نشیبی را پشت سر نهادیم تا به سال گذشته رسیدیم، 
نوسان قیمت ارز در ماه های مختلف که با سختی های بسیاری منتشر 

شد.
آسیب هایی که از کاهش تیراژ روزنامه، تعدیل نیروها و... در بحبوحه 
گرانی کاغذ اتفاق افتاد و مخاطبانی که گاه اعتراض می کردند روزنامه 

شما در کیوسک ها نیست.
پایین آمدن کاهش گردش مالي، نبود مرجعي براي حمایت از حقوق 
خبرنگاران و روزنامه نگاران، نابسامانی در توزیع و باال رفتن دقیقه به 

دقیقه قیمت کاغذ و نمایشگاه مطبوعاتی که دیگر وجود نداشت.
خوابهای آشفته ای که شبها دیدیم و از ترس اینکه مبادا مدیر مسئول 
عطای فرهنگ را به لقایش ببخشد و تصمیم بگیرد روزنامه ای که با هزار 
جفا سال ها چاپ و حداقل ۲۲ شماره در ماه منتشر می شده را تعطیل 

کند و پرسنل بیکار شوند.
نبود کاغذ که نشریات را در سراشیبی تندی قرار داد و یارانه ای که با 
هزار منت گاهی اوقات پرداخت می شد. هنگامی که مجوز نشریات 
صادر می شد گواه این مطلب بود که هدف از صدور مجوزهای بی حد 
و حساب جز به گل نشاندن مطبوعات نیست بدون توجه به زیرساخت 

ها چگونه می توان سودای توسعه داشت.
    جهان براي انسان از تاریکي، از ابهام و خأل آغاز شد و با خواندن 
و آموختن، زیبایي و روشني رقم خورد مجالی نیست در مسیری که با 
عشق قدم گذاشته ایم پیش می رویم تا روزی سوله هایی که از کاغذ 
انباشته شده یا می سوزد و خاکستر می شود یا به دست اهلش می رسد.
o.khaninezhad@yahoo.com

بررسی تخصیص ۱4 میلیارد دالر به کاال های 
اساسی در مجلس

 سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی از برگزاری جلسه 
غیر علنی هفته آینده مجلس در موضوعات امنیتی و اقتصادی 

خبر داد
از  دیروز  نعمتی  بهروز  سیما؛  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
برگزاری جلسه غیر علنی هفته آینده مجلس در موضوعات امنیتی 
و اقتصادی خبر داد و گفت: نحوه تخصیص ۱۴ میلیارد دالر به 
کاال های اساسی و موضوعات امنیتی و اقتصادی در جلسه ۴ ساعته 
غیرعلنی  درباره جزئیات جلسه  بررسی می شود. وي  بعد  هفته 
و  امنیتی  موضوعات  جلسه  این  در  گفت:  صبح  دیروز  مجلس 
بین المللی به صورت محرمانه مطرح شد. وی افزود: در خصوص 
موضوعات اقتصادی و ۱۴ میلیارد دالر که برای کاال های اساسی 
تخصیص داده شده مباحثی مطرح شد مبنی بر اینکه با توجه 
اضافه  دارد.نعمتی  نارضایتی ها همچنان وجود  این تخصیص  به 
کرد: قرار شد همکاران در کمیسیون برنامه و بودجه جلساتی را 
با دولت برگزار کنند و این عدد ۱۴ میلیارد دالر تعیین تکلیف 
شود.همچنین قرار است روش هایی که کاال ها راحت تر به دست 
بررسی شود.نعمتی همچنین  در جلسه کمیسیون  برسد  مردم 
افزود: راه های مختلف از جمله کاال برگ الکترونیک، پرداخت به 
صورت نقدی یا غیرنقدی نیز در این جلسه بررسی شد، ولی نهایتا 
نمایندگان به این موضوع تاکید داشتند که موضوع باید پخته تر و 
کامل تر باشد.وی افزود: قرار است هفته آینده جلسه غیر علنی با 
موضوعات امنیتی و اقتصادی در مجلس برگزار و نحوه تخصیص 

۱۴ میلیارد دالر به کاال های اساسی برررسی شود.

دستوررئیس قوه قضائیه برای 
تهیه الیحه حفظ حقوق شهروندی

 رئیس قوه قضائیــه به معاونت حقوقی قوه قضائیه 
مأموریت داد که الیحه جامع حقوق شــهروندی را 
با بهره مندی از تجربیات گذشــته و در نظر گرفتن 

مفاهیم و مصادیق جدید تهیه کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل ســید ابراهیم 
رئیســی در نخستین جلسه هیئت مرکزی نظارت 
بر حفظ حقوق شــهروندی در دوره جدید ریاست 
قوه قضائیه با بیان اینکه تضمین آزادی های مشروع 
مردم از افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسالمی است، 
تصریح کرد: آزادی، موهبتی است که خداوند به همه 
انســان ها عطا کرده و جمهوری اسالمی نیز در کنار 
اســتقالل و ماهیت اسالمی خود که متکی به آرای 
عمومی است، این موهبت الهی را در قانون اساسی 
و قوانین عادی تضمین کرده است.رئیس قوه قضائیه 
با بیان اینکه دستگاه قضائی به موجب قانون اساسی 
دفاع از آزادی های مشــروع، گسترش عدل و احقاق 
حقوق عامه را برعهــده دارد، افزود: بر این مبنا قوه 
قضائیه از انواع آزادی های مشروع اعم از آزادی اندیشه، 
آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی در سایر شئون زندگی 
فردی و اجتماعی مردم حراســت می کند و به هیچ 
نهاد، جریان، مقام و صاحب منصبی اجازه نمی دهد 
که آزادی های مشــروع مردم را تهدید یا سلب کند.

آیت اهلل رئیسی با اشاره به قانون احترام به آزادی های 
مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ که 
مبنای آن دستورالعمل رئیس وقت دستگاه قضائی 
مرحوم آیت اهلل هاشــمی شاهرودی بود، از عملکرد 
هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی که 
به موجب این قانون تشکیل شده است، قدردانی کرد 
و گفت: این هیئت بر اســاس گزارش های دریافتی، 
بازرســانی را به مراکز انتظامی، دادســراها، محاکم، 
بازداشــتگاه ها و زندان ها اعــزام می کند تا ادعاهای 
مطروحه مورد بررســی قرار گیرد و از تهدید حقوق 
و آزادی های شهروندان جلوگیری به عمل آید.رئیس 
قوه قضائیه تأکید کرد: آنچه باید همگان مورد توجه 
قرار دهند این است که مقوله حقوق شهروندی یک 
امر سیاسی و شعاری نیست که سیاسیون بخواهند از 
آن بهره برداری حزبی و جناحی کنند بلکه یک امر 
واقعی، اعتقادی و حقوقی است که ریشه هایی محکم 
در قانون اساسی و سایر قوانین دارد.آیت اهلل رئیسی 
در ادامه با بیان چند نکته برای بهبود وضعیت حقوق 
شهروندی در کشور اظهار کرد: یکی از ضروری ترین 
اقدامات، آموزش عمومی است. همه شهروندان باید 
از حقوق خود آگاه باشند تا نقض حقوق شهروندی 
کمتر اتفاق بیفتد. در این زمینه صدا و سیما، عموم 
رسانه ها و صاحبان تریبون وظیفه ای جدی بر عهده 
دارند.رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر ضرورت 
آموزش اختصاصی دست اندرکاران و عموم مدیران 
ادارات و سازمان ها خاطرنشان کرد: این آموزش نیز 
باید علی الدوام و مستمر باشــد تا شاهد ثمرات آن 
باشیم.آیت اهلل رئیسی، سومین نکته را بازنگری در 
قانون مصوب ۸۳ با توجه به مفاهیم و مصادیق جدید 
برشمرد و تصریح کرد: با گذشت ۱۶ سال قطعاً نیازمند 
جمع بندی تجربیات، دستاوردها و نقایص این قانون 
در مقام اجرا هستیم. ضمن اینکه الزم است متولیان 
حقوق شهروندی اعم از قوه قضائیه دیده شوند یعنی 
همان گونه که قانون اساسی نیز تصریح کرده است، 
دفاع از آزادی های مشروع یا به عبارتی تضمین حقوق 
شــهروندی بر عهده دستگاه قضائی است اما اجرا و 

رعایت آن بر عهده همه دستگاه هاست .

اخبار

سرمقاله

بسیار با دشمنان مذاکره و با فرزانگان 
همنشینی و گفتگو نمائید

کالمامیر

سپاه  عمومی  روابط  مسئول  و  انزلی-سخنگو 
پاسداران با اشاره به تحریم های اقتصادی علیه 
نظام مقدس اسالمی، گفت: ملت ایران متخصص 

تبدیل کردن تهدیدها به فرصت ها هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سرتیپ دوم پاسدار 
رمضان شریف دیروز سومین سالگرد شهادت شهید 
مدافع حرم جواد دوربین که در گلزار شهدای بندر 
انزلی برگزار شد، اظهار کرد: شهدای مدافع حرم 
تربیت یافته فرهنگ انقالب اسالمی هستند.وی 
با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت سبب 
شده  انقالب  و  اسالم  دشمنان  شدن  زمین گیر 
است، گفت: امروز به برکت خون شهدای مدافع 

حرم، سر دشمنان اسالم و انقالب به سنگ خورده 
کشورهای  اینکه  به  اشاره  با  شریف  است.سردار 
استکباری برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی، 
برکت  به  امروز  افزود:  کردند،  تأسیس  را  داعش 
مجاهدت های پاسداران سپاه اسالم، نقشه دشمنان 
نقش بر آب شده است.مسئول روابط عمومی سپاه 
پاسداران تاکید کرد: با سربلندی به شهدا اعالم 
دشمنان  و  داده  ادامه  را  آن ها  راه  که  می کنیم 
انقالب را به خاک ذلت می کشانیم.وی آمریکا را 
همانند یک طبل تو خالی توصیف و تصریح کرد: 
امروز آمریکا و هم پیمانانش در منطقه، هیچ توانایی 
با نظام مقدس جمهوری اسالمی و  برای مقابله 

روحیه  تضعیف  شریف  ندارند.سردار  ایران  ملت 
امید ملت ایران را هدف دشمنان انقالب دانست و 
عنوان کرد: دشمنان باید بدانند که امروز ملت ایران 
بیشتر از گذشته برای مقابله با آن ها آماده است.

سخنگوی سپاه پاسداران با بیان اینکه امروز دشمن 
به دنبال ایجاد جنگ روانی علیه ملت ایران است، 
گفت: جمهوری اسالمی ایران، امن ترین کشور در 
منطقه بحران زده خاورمیانه است.وی با تاکید بر 
اینکه آمریکا در مقابله با نظام جمهوری اسالمی 
کاری از پیش نمی برد، افزود: سپاه پاسداران امروز 
از تجهیزات نظامی قدرتمندی برخوردار است که 
بدهد. دشمنان  به  دندان شکنی  پاسخ  می تواند 

ایجاد  اقتصادی  به جنگ  اشاره  با  سردار شریف 
شده توسط دشمنان علیه ملت ایران، بیان کرد: اگر 
مدیران کشور با روحیه جهادی و با بهره مندی از 
ظرفیت مردم عمل کنند، قطعاً دشمن را در حوزه 
جنگ اقتصادی شکست می دهند.مسئول روابط 
متخصص  را  ایران  ملت  پاسداران  سپاه  عمومی 
و  دانست  فرصت ها  به  تهدیدها  کردن  تبدیل 
اظهار کرد: شکست های سنگین ارتش آمریکا و 
هم پیمانانش در جنگ های منطقه، بیانگر این است 
که رویایی »از نیل تا فرات« کشورهای استکباری 
به دیوارکشی در یک کشور اشغال شده تنزل پیدا 

کرده است.

سخنگوی سپاه پاسداران:

ملت ایران متخصص 
تبدیل تهدیدهـا به 
فـرصت ها هستند

مفقودی
کارت هوشمند کامیون کشنده اسکانیا به شماره ۲187086 و به شماره پالک ایران 
17-۳7۹ع۲1 و به شماره  VIN FRGN0۹1KPF11۳7۲۵7 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

آگهی مزایده
 به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹701۲۲0ششدانگ پالک ثبتی 8 فرعی از ۲۳۵۵ 
اصلی واقع در بهش یک شرق بابل به نام خانم فاطمه انگری ثبت و صادر گردیده 
است طبق اسناد رهنی شماره 1810۵7 مورخ ۹۳/10/18 و 17016۹ مورخ ۹0/1۲/17و 
18۳۵878مورخ ۹6/6/18دفتر خانه شماره 66 بابل در رهن بانک اقتصاد نوین قرار 
گرفته است ضمنا مازاد اول و دوم پالک مذکور بابت پرونده های اجرای ثبت اسناد 
بابل بازداشت می باشد طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک واقع در بابل خیابان 
نواب صفوی – نبش کوچه  اشرقی 1۲ و در یک مجتمع مسکونی 14 واحدی می 
باشد چاهک آسانسور در مجتمع پیش بینی و درون آن آهن کشی انجام و دربهای 
بیرونی آن نصب گردیده است لیکن موتور و کابین مشاهده نگردیده است قدمت 
مجتمع 8 سال لیکن تاکنون از آن بهره برداری نگردیده است پالک مذکور در طبقه 
اول واحد شمالی مجتمع قرار پالک مذکور دارای کابینت اما فاقد شیر آالت دستگیره 
درب ها و پره ها شوفاژ بوده است پالک فوق از ساعت ۹ الی 1۲ روز چهارشنبه مورخ 
۹8/۳/۲۹ در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 
4/۲00/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده و 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده 
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزاری خواهد شد م. الف 

اجرای ثبت و اسناد شهرستان بابل ۹8/100/70۲6 تاریخ انتشار : ۹8/۲/18

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ اخطار اداری نظریه کارشناسی طبق ماده )101( آئین نامه اجرای مفاد 

اسناد رسمی الزم االجرا
کدملی  نصیر  فرزند  کرکرق  اجرائی  حسین  آقای  به  بدینوسیله  اخطاریه:  موضوع 
0۳1007۳07۳ به نشانی کرج خ آزادی شهرک حصار کوچه باال کوچه شهید حسینی 
)بدهکار پرونده اجرائی ۹7004۲6( از طریق نشر آگهی ابالغ می شود: ششدانگ 
یکدستگاه خودرو سواری هاچ بک ام وی ام مدل 1۳۹۳ به شماره انتظامی 68/ 846 
بمبلغ  دادگستری  کارشناس رسمی  توسط  ی 8۳ طبق گزارش مورخه ۹7/1۲/۲۳ 
اعتراض، ظرف  داشتن  در صورت  لذا  است  گردیده  ارزیابی  ریال   ۵۲۵/000/000
مدت ۵ روز از تاریخ انتشار این اخطاریه کتبا اعتراض خود را به ضمیمه فیش هزینه 
به حساب کانون کارشناسان رسمی  مبلغ ۲/000/000 ریال  به  دستمزد کارشناسی 
دادگستری نزد بانک ملی واریز و به اجرای اردبیل تسلیم نمائید. در غیر اینصورت 
ارزیابی قطعی خواهد شد و به اعتراضی که خارج از موعد مقرر و فاقد فیش بانکی 

دستمزد کارشناسی تجدید نظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردبیل

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای سید حمید میر فالحی فرزند سید قابیل بشرح درخواستی که به شماره ۳۲/۹8/ش۳ 
،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و  اعالم داشته  
که  شادروان  سید قابیل میر فالحی  فرزند سید عیسی شماره شناسنامه    481  صادره از   
تنکابن    در  تاریخ10/1/ ۹7 دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    ...   بدرود زندگی گفته 

وورثه/وراث حین الفوت  وی عبارتند از : 
سید حمید میر فالحی فرزند متوفی
سیده زهرا میر فالحی فرزند متوفی

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

لهراسبی/قاضي شعبه   سوم  شورای حل اختالف بخش نشتاءخواهد شد . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم   گوهر محمودی دارای شناسنامه شماره  ۲801۲1۲۲۵۳ بشرح دادخواست به کالسه 
۳/۹8010۲ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان اسداله خاکپراقی بشناسنامه ۲80۳11۹447    در تاریخ    ۹8/1/۲ اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   بایرامعلی خاکپراقی 
فرزند     اسداله –ش ش۲800476184    خوی –  پسر متوفی/۲-   اکبر خاکپراقی 
فرزند   اسداله –ش  ش۲80۳۳۵8۹7۲-خوی -  پسر متوفی/۳- سمانه   خاکپراقی فرزند  
اسداله -ش  ش  ۲7۹0۳6684۵ –خوی -  دختر متوفی/4-  مهدی خاکپراقی فرزند   
اسداله ش ش ۲7۹06۹۳۹61     -خوی- پسر متوفی/۵-  سعیده  خاکپراقی فرزند اسداله 
ش ش ۲7۹01۹74۹0 خوی- دختر متوفی/6- خدیجه  خاکپراقی فرزند اسداله ش ش   
۲80۳4۹0۵87خوی –دخترمتوفی/7-     گوهر محمودی   فرزند  مهدی قلی  ش ش  
۲801۲1۲۲۵۳    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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای غالمعلی رستم نژاد فرزند محمد رضا بشرح درخواستی که به ش ۹800۵6/
ش۲، این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که :محمد رضا رستم نژاد فرزند غالمعلی  شماره شناسنامه 161صادره 
ازتنکابن در صادره از  رامسربه   تاریخ۵/۲4/ 81دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    
تنکابن بدرود زندگی  گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 

1- غالمعلی رستم نژاد فرزند متوفی
۲-غالمحسن رستم نژاد فرزند متوفی

۳-تیمور رستم نژاد فرزند متوفی
4-سیمین رستم نژاد فرزند متوفی

۵-مهری نگار رستم نژاد فرزند متوفی
6-روح انگیز رستم نژاد فرزند متوفی

7- زهرا صیادی 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    شورای حل اختالف تنکابن

رونوشت حصر وراثت
آقایی عابد منصوری به شماره شناسنامه ۳184 و شماره ملی ۳7۳164۵8۲۳ به شرح 
دادخواست به کالسه 8/۹801۵4 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان فیض اله منصوری به شماره شناسنامه 848 در تاریخ 
1۳۹۳/7/۲ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1.  عابد منصوری ش ش ۳184 ت ت 1۳4۲/۹/۹ و شماره ملی ۳7۳164۳۵61 

پسر متوفی
۲. فرهاد منصوری ش ش ۲۹۵8 ت ت 1۳4۵/8/17 و شماره ملی ۳7۳164۵8۲۳ 

پسر متوفی
به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

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

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 9393 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به شماره ۹800۳8/ باقر        بشرح درخواستی که  آقای جعفر شوکتیان فرزند 
ش۲،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که :باقر شوکتیان فرزند کاظم شماره شناسنامه  ۹7 صادره از  تنکابن    در   
تاریخ1۲/۹/ ۹7دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/

وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1- کاظم شوکتیان فرزند متوفی
۲-صادق شوکتیان فرزند متوفی
۳-جعفر شوکتیان فرزند متوفی

4-مینا شوکتیان فرزند متوفی
۵-ریحان شوکتیان فرزند متوفی
6-مریم شوکتیان فرزند متوفی

7-شایسته شوکتیان فرزند متوفی
مریم شوکتیان فرزند متوفی)شماره شناسنامه 1(8-

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    شورای حل اختالف تنکابن

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

فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 1۳۹760۳180160001۳71 – مورخ 1۳۹7/11/۲4 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  
بالمعارض متقاضی آقای  نعمت  اله عابدی  جوردهی  فرزند اسداله  به شماره  شناسنامه 1۲7 صادره  از رحیم  آباد  به 
شماره  ملی  6۳1۹۵70040 در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر یکباب  خانه  به مساحت ۵11/01  متر مربع  پالک 
۲۲۹ فرعی  از 174  اصلی  مفروز  و مجزی شده از پالک – فرعی  از 174  اصلی  واقع  در قریه  جعفرسرا  خریداری 
شده از مورد مالکیت  سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  
باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  
ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در 

صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
11- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹8/۲/4 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹8/۲/18

دبیر شورای عالی فضای مجازی اعالم کرد: وزارت ارتباطات 
به هاتگرام و طالگرام سروری اختصاص نداده و به زودی این 
دو پیام رسان به شکل مستقل به فعالیت خود ادامه خواهند 

داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »ابوالحســن فیروزآبادی« 
ظهر سه شنبه در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری شورای 
عالی فضای مجازی با شــورای عالی انقالب فرهنگی در 
جمع خبرنگاران از استقالل نســخه های فارسی تلگرام 
)هاتگرام و طالگرام( خبر داد.او با اشــاره به این که هفته 
گذشته پیام رسان های برتر برای ادامه حمایت های دولتی 
معرفی شــدند، گفت: در تصمیماتی که در کمیســیون 
مربوط به پیام رسان ها داشتیم، تصمیم بر آن شد به دلیل 
کمبود امکانات در مرکز دو یا ســه پیام رســان را بیشتر 
حمایت کنیم. این به آن معنی نیست که بقیه پیام رسان ها 
ســندیت ندارند و دیگران نمی توانند با آن ها کار کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: پیام رسان هایی که 
مطرح شدند از نظر تیم فنی، امکانات، تعداد کاربران و دیگر 
شاخص ها در اولویت حمایت دولت هستند. ما جلساتی را 
با قســمت های مختلف دولت برگزار می کنیم که خدمات 
دولتی خصوصاً خدمات دولت الکترونیک به ســمت این 
پیام رسان ها برده شود.فیروزآبادی در ادامه گفت: خدمات 
دولت به پیام رسان ها باید از همین ابتدا شروع شود، بحث 
این بود که وزارت ارتباطات امکانات زیرساختی برای این ها 
فراهم کند، اما به دلیل مشکالت بودجه ای وزارت ارتباطات 
این مسیر کمی ُکند پیش می رود. سازمان برنامه وبودجه 
می گوید وزارت ارتباطات باید از بودجه خودش هزینه های 
مربوط به این حمایت را تأمین کند و وزارت ارتباطات نیز 

می گوید باید برای آن بودجه خاصی در نظر گرفته شود. ما 
هم میانه موضوع را گرفته ایم و امیدواریم مشکالت موجود 
حل شود.او در توضیح مسائلی که پیرامون حمایت داخلی از 
نسخه های فارسی تلگرام که به نام های هاتگرام و طالگرام 
فعــال بودند و چند روز قبل گوگل آن را از روی گوشــی 
کاربران پاک کرد، گفت: این بحث ها کمی سیاسی شده اند. 
در این که هاتگرام و طالگرام با مجوز به فعالیت خودشان 
ادامه داده اند، هیچ شــکی وجود ندارد. این مجوز از سوی 
مرکز ملی فضای مجازی و هماهنگی قوه قضاییه صادر شده 
اســت. در حقیقت قوه قضاییه حق قانونی دارد که در این 
خصوص مجوز صادر کند. قوه قضاییه این مجوز را به مرکز 
داد و مرکز ملی نیز به این شــرکت ابالغ کرد که می تواند 
فعالیت خود را ادامه دهد.فیروزآبادی خاطرنشان کرد: این 
پیام رسان ها برای ادامه فعالیت خود نیاز به پهنای باند داشت 
که بر اساس همان مجوز از سوی وزارت ارتباطات برای آن  ها 
تأمین شد. شــایعاتی نیز در این خصوص شکل گرفته که 
می گوید هاتگرام و طالگرام برای اســتقالل و خودکفایی 
خود نیاز به حجم سرمایه گذاری باالیی حدود 200 تا 250 
میلیارد تومان نیاز دارد.دبیر شــورای عالی فضای مجازی 
تصریح کرد: دولت تاکنون چنیــن پولی را واگذار نکرده 
است، شاید بتوان گفت دلیل ناتوانی در تأمین این بودجه 
از سوی شــرکت ها و شرکای این پیام رسان ها باعث شده 
آن ها به موفقیت نرسند. تا جایی که من اطالع دارم وزارت 
ارتباطات حتی سرور نیز در اختیار آن ها قرار نداده و اگر 
سروری در اختیارشان قرار گرفته از سوی شرکای خودشان 
بوده است.او در خصوص ادعای استقالل هاتگرام و طالگرام 
گفت: خبرهای خوبی در این خصوص وجود دارد که اخبار 

آن طی روزهای آینده به گوش خواهد رســید؛ با تشدید 
تحریم های آمریکا علیه ایران، شرکت های ایرانی فعال در 
حوزه فضای مجازی، مسیر استقالل را در پیش گرفته اند.
فیروزآبادی در پاســخ به این سوال که آیا پیام رسان های 
داخلی یک پروژه شکست خورده است، گفت: ما به هیچ 
وجه در رسیدن به استقالل و مباحث تکنولوژیک شکست 
نمی خوریم. توانمند هستیم اما انتظارمان نیز باالست. از یک 
سال اخیر که فعالیت پیام رسان های داخلی در کشورمان 
آغاز شــد، تعداد کاربران، تنوع پیام رسان ها، حرکت شان 
به سمت تخصصی تر شدن ســرعت بسیار خوبی داشته 
است. حتی روی یکی از این پیام رسان ها بستر آموزشی، 
vod، پیام رسانی ایجاد شده است. وی تاکید کرد: سرعت 
تحوالت ما در رشــد پیام رسان های داخلی، کمتر از رشد 
پیام رســان های خارجی در کشــورهای خودشان نبوده 
است. مردم و مســئوالن ما انتظار دارند که طی یک سال 
به خودکفایی برســیم که این موضوع مقــداری زمان بر 
شده است اما به زودی شاهد اقبال مردم از پیام رسان های 
داخلی خواهیم بود. دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه 
داد: در ســند حمایت از پیام رسان های داخلی 5 دستگاه 
برای حمایت از پیام رســان ها مشخص و وظایفی بر عهده 
آنها گذاشته شد، اما مدیران پیام رســا ن ها اذعان دارند 
این همکاری به جز در وزارت ارتباطات رخ نداده اســت. 
فیروزآبادی در این خصوص گفت: بحث ها در این خصوص 
سیاسی شده اند و هر دستگاهی به زعم خودش کمک کرده 
است. هر دستگاهی هم که کمک نکرده یا اشکال قانونی به 
آن وارد بوده، یا مجوز انجام آن کار از دستگاه های باالتر به 

آن اعطا نشده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد :

بازگشت دوباره نسخه های فارسی تلگرام
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 دشمن به دنبال تضعیف روحیه ملی است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: دشمنان با جنگ نرم و عملیات 
روانی به دنبال تضعیف روحیه ملی و خودباوری جوانان هستند.

به گزارش زمان از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ »امیر حاتمی« در 
مراسم تجلیل از تیم کاراته وزارت دفاع که به نمایندگی از نیروهای مسلح 
موفق به کسب مقام قهرمانی در مسابقات نظامیان آسیا شد با ابراز خرسندی از 
این موفقیت ارزشمند اظهارداشت: در شرایطی که دشمنان دائماً با جنگ نرم 
و عملیات روانی به دنبال تضعیف روحیه ملی و خود باوری جوانان هستند، 
کسب موفقیت های ورزشی توسط جوانان موجب ارتقای امید و نشاط در 
دل مردم می شود.وی افزود: کسب مقام های قهرمانی در رقابت های داخلی 
کشور بسیار ارزشمند است ولی کسب مقام در رقابت های بین المللی و در 
شرایطی که تمام اهتمام دشمن بر تضعیف اقتدار ملی ایران اسالمی معطوف 
است از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که شرایط امروز به دلیل تالش 
دشمن برای ایجاد تزلزل در روحیه ملت، بسیار متفاوت است.وزیر دفاع ادامه 
داد: برافراشته شدن پرچم مقدس ایران اسالمی در آوردگاه های ورزشی نشان 
از همت، غیرت و پویایی جوانان این مرز و بوم و انگیزه و اراده مضاعف آنان 
در سربلندی نام پرافتخار ایران اسالمی دارد.امیر سرتیپ حاتمی با بیان این 
که حفظ این قهرمانی ها شاید از خود قهرمانی سخت تر باشد، گفت: فرآیند 
جانشین پروری و تربیت نیروهای کارآمد را همانگونه که در بدنه وزارت دفاع 
پیاده سازی کردیم باید در عرصه ورزشی نیز جزو برنامه های خود اجرا کنیم 
تا بتوانیم فرآیند قهرمانی و ایستادن روی سکوها را برای سالیان متوالی تکرار 
کنیم.وی به این بخش از فرمایشات فرمانده معظم کل قوا در خصوص ورزش 
قهرمانی اشاره کرد که »قهرمانان مانند قله ها هستند که در دامنه این قله  افراد 
زیادی ورزش می کنند« و ادامه داد: نفس عمل به ورزش و تربیت جسم برای 
ما بسیار مهم و حائز اهمیت است چرا که موجب ارتقاء آمادگی جسمانی 
کارکنان می شود.وی خطاب به قهرمانان کاراته وزارت دفاع گفت: این کار 
شما یک نوع مبارزه است و کمک به سربلندی نظام اسالمی درحوزه های 
مختلف علمی، ورزشی و فرهنگی در عرصه های داخلی و بین المللی جهاد 

است و ان شاءاهلل اجر مجاهد را هم خواهید برد.

تحریم آمریکا علیه ایران نقض حقوق بشر

کارشناس مستقل سازمان ملل در شورای حقوق بشر اعالم کرده است که 
تحریم های قهری و یک جانبه اعمال شده از سوی آمریکا عیله کشورهای کوبا، 
ایران و ونزوئال نادیه گرفتن حقوق بشر بوده و جامعه جهانی باید مذاکرات با 
آمریکاو این سه کشور ترتیب دهد تا به حل وفصلی صلح آمیز دست یافته و 

محدودیت های اعمال شده بر این سه کشور را به چالش بکشند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل 
روز دوشنبه در بیانیه ای اعالم کرد که ادریس جزایری، کارشناس مستقل 
سازمان ملل در شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل 
در امور حقوق بشری هشدار داده است که اعمال تحریم ها یک جانبه علیه کوبا، 
ونزوئال و ایران با اهداف سیاسی، نادیده گرفتن حقوق بشر است.در این بیانیه 
مطرح شده است: یک کارشناس مستقل در شورای حقوق بشر سازمان ملل 
نگرانی هایی جدی درباره اعمال تحریم های یک جانبه و انجام دادن اقدامات 
قهری علیه کوبا، ونزوئال و ایران از سوی آمریکا ابراز کرده و گفته است که 
استفاده از تحریم های اقتصادی برای مقاصد سیاسی تخطی از حقوق بشر و 

هنجارهای رفتار بین المللی است.

بیانیه ضد ایرانی بولتون با دیکته 
صهیونیست ها

گزارش اخیر شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی ، 
باردیگر تاثیرگذاری و نفوذ عوامل سازمان جاسوسی 
اسراییل ) موساد ( بر مقامات واشنگتن را ، با هدف 

سیاست »ایران هراسی« آشکار کرد.
رژیم   1۳ کانال  ؛  ازایرنا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
به  آمریکا  نظامی  ناو  اعزام  به  اشاره  با  صهیونیستی 
خاورمیانه گزارش داد: پیش از آنکه ، واشنگتن اعزام 
ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن را به خاورمیانه اعالم کند ، 
موساد درباره طرح احتمالی ایران برای حمله به منافع 
آمریکا در خلیج فارس، به واشنگتن هشدار داده بود. 
اتخاذ  به  امنیت ملی آمریکا که  جان بولتون مشاور 
مواضع تند و جنگ طلبانه شهرت دارد ؛ روز گذشته با 
تکرار اتهاماتی علیه ایران گفت که آمریکا در پاسخ به 
برخی هشدارها و نشانه های دردسرساز و تنش ساز، 
ناوگروه رزمی خود را به منطقه خاورمیانه اعزام می کند. 
کانال 1۳ رژیم صهیونیستی در گزارش خود فاش کرد 
که »میربن شابات« مشاور امنیت ملی این رژیم دو هفته 
پیش در جلسه ای با بولتون در واشنگتن، درباره طرح 
احتمالی ایران هشدار داده بود. مقام های اسراییل گفته 
اند به نظر می رسد اطالعاتی که تل آویو یعنی اساسا 
موساد ) سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی ( جمع 
کرده بود بخشی از دالیلی باشد که بولتون خبر اعزام 
ناو هواپیمابر آمریکا به منطقه را اعالم کرد. براساس 
این گزارش ، یک مقام رژیم صهیونیستی نیز که به 
نام او اشاره ای نشده است ؛ بدون ارائه مستنداتی و 
در راستای سیاست های ایران هراسانه نتانیاهو نخست 
وزیر این رژیم مدعی شد که ایران در حال بررسی 
اقداماتی علیه منافع آمریکا در خلیج فارس است .این 
مقام رژیم صهیونیستی گفت : هنوز برای ما مشخص 
نیست که ایرانی ها سعی دارند چه کاری انجام دهند.
در همین ارتباط ؛ تارنمای آکسیوس نیز نوشت: در 
مقطع فعلی، اطالعات در مورد طرح احتمالی ایران، 
چندان مشخص نیست. اما برخی گفته اند این تهدید 
علیه منافع آمریکا در خلیج فارس یا متحدان واشنگتن 
مانند عربستان و امارات است. از سوی دیگر درحالیکه 
عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی در تالشند 
اعزام ناو آمریکا به منطقه خاورمیانه را با سیاست های 
ایران هراسانه خود مرتبط سازند ، اما کارشناسان غربی 
اعزام این ناو را به منطقه ، برنامه ای از قبل تعیین شده 
دانسته اند، امری که ارتباطی با ایران ندارد. »ایالن گلدن 
امنیت نوین  امنیتی خاورمیانه ای مرکز  برگ« مدیر 
آمریکا در توییتی در این مورد نوشت: اعزام ناوگروه 
به سنتکام، اقدام غیرمعمولی نیست و احتماال اقدامی 
عادی بوده که از مدت ها قبل برنامه آن چیده شده 

است. 

خبرخبر

تعهدات هسته ای خود که  اجرای  به زودی  ایران 
در سه سال گذشته با تایید آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به طور دقیق انجام داده است را در واکنش به 
خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تشدید فشارهای 
سیاسی و اقتصادی در نبود حضور فعال و قوی سه 

کشور اروپایی، کاهش می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، یک سال از خروج 
مدت  این  در  ایران  و  گذشته  برجام  از  آمریکا 
سیاست »صبر« و »مقاومت« را در مقابل ترامپ و 
تیم تندرواش در پیش گرفته است. ایران سعی کرده 
با توجه به همراهی ضعیف اروپا با برجام با حفظ 
اجماع بین المللی مزیت های سیاسی، بین المللی و 
حقوقی را برای خود حفظ کند.جمهوری اسالمی در 
این مدت تالش کرد مقهور فضاسازی های منطقه ای 
و بین المللی در زمینه ها و سطوح مختلف به ویژه 
در حوزه افکار عمومی نشده و احساساتی برخورد 
نکند، چراکه  مسئوالن ایران متفق القول بودند ترامپ 
و تیمش تمایل دارند ایران را در موضع تهاجمی قرار 
دهند تا به این شکل اجماع جهانی که سال ها علیه 
ایران وجود داشت و با برجام رنگ باخته بود را یک 
بار دیگر به جریان اندازند و از سویی به اقدامات 
تنبیهی و تحریمی خود نسبت به ایران وجهه قانونی 
و حقوقی بخشند.از این رو ایران در برابر »سیاست 
فشار حداکثری« آمریکا،  »سیاست مقاومت حداکثری« 
را در پیش گرفت و به نظر نمی آید حتی با وجود قرار 
دادن نام »سپاه پاسداران انقالب اسالمی« در لیست 
سازمان ها و نهادهای تروریستی ایران در شرایط فشار 
حداکثری دست از مقاومت بکشد و همان طور که 
ترامپ می خواهد پای میز مذاکره بنشیند؛ چرا که اگر 
ایران حاضر به مذاکره تحت چنین شرایطی بود 1۵ 
سال پیش در سال ۲00۳ با طرح پرونده هسته ای 
دستانش را باال می گرفت یا در همین اواخر قبل از 
آنکه یکی از مهم ترین نهادهای نظامی اش در لیست 
سازمان های تروریستی قرار گیرد، تن به مذاکره البته 
مذاکره »ذلت« می داد، اما هیچ کدام از این تصورات 

نه در گذشته و نه هم اکنون به واقعیت تبدیل نشده 
و نخواهد شد.اکنون نظام جمهوری اسالمی ایران 
بعد از 1۲ ماه، به این جمع بندی رسیده است که 
باید »عمل متقابلی« در حوزه برجام نشان دهد. این 
تصمیم ایران  می تواند ابعاد و جنبه های متفاوت و 
اما به نظر می آید مهم ترین  متعددی داشته باشد 
پیام این اقدام ابتدا به آمریکاست که به مقامات این 
کشور تاکید کند ایران بنای عقب نشینی از مواضعش 
را ندارد و پیام دیگر به سه کشور اروپایی و چین 
و روسیه است که صبر ایران در برابر مماشات و 
به  پیاده سازی مکانیسمی  این کشورها در  تاخیر 
منظور بهره برداری ایران از مزایای اقتصادی برجام به 
سر آمده است.به نظر می رسد، اقدامات متقابل ایران 
مبتنی بر بندهای ۲6 و ۳6 برجام بر »کاهش تعهدات« 
نمی  نظر  به  اقدامات  این  است.  استوار  هسته ای 
آید در این مرحله به معنای خروج از برجام باشد 
بلکه ایران بر اساس بند ۲6 با توجه به نقض برخی 
تعهدات برجامی از سوی طرف مقابل، اقداماتی را 
انجام می دهد و البته در صورت بی توجهی طرف 
های مقابل، این روند می تواند به خروج از برجام 
بینجامد.آغاز غنی سازی ۳.67 درصدی، عدم پایبندی 
ایران به ذخیره ۳00 کیلوگرمی، نصب سانتریفیوژها 

 4-IR  در فردو که می تواند از نسل اول و دوم و
انبار  از 1۳0 تن و  باشد، تولید آب سنگین بیش 
توقف  خارجی،  کشوری  نه  کشور  خاک  در  آن 
اضافی،  دسترسی های  و  الحاقی  پروتکل  اجرای 
تحقیقات درباره سانتریفیوژهای پیشرفته و غیره از 
جمله اقداماتی است که می تواند در لیست اقدامات 
تعهدات«  »کاهش  چارچوب  در  ایران  احتمالی 
هسته ای اش قرار گیرد. اما از این میان برخی اقدامات 
می تواند اثرات سیاسیـ  بین المللی و فنی فوری تری 
نسبت به اقدامات دیگر داشته باشد، به ویژه اگر این 
اقدام یا اقدامات در حوزه غنی سازی باشد.یکی از 
این اقدامات، می تواند عدم پایبندی ایران به سقف 
ذخیره  عنوان  به  غنی شده  اورانیوم  کیلوگرم   ۳00
در کشور باشد. بر اساس آخرین گزارش آژانس 
انرژی اتمی در اسفندماه سال ۹7، کل  بین المللی 
موجودی ذخیره شده اورانیوم غنی سازی شده ایران 
از میزان ۳00 کیلوگرم UF6 غنی شده تا میزان ۳.67 
درصد اورانیوم ۲۳۵ )یا معادل آن در اشکال مختلف 
کیلوگرم  میزان ۳00  است.  نرفته  فراتر  شیمیایی( 
UF6 معادل با ۲0۲.8 کیلوگرم اورانیوم است.دومین 
اقدام ایران که می تواند اثری به مراتب گسترده در 
نظارت های  کاهش  باشد،  داشته  بین الملل  سطح 

آژانس در سطوح مختلف بر فعالیت های صلح آمیز 
هسته ای ایران است.آژانس در سه سال گذشته که 
از اجرای برجام می گذرد، کم سابقه ترین نظارت ها را 
در سطوح پادمانی، پروتکل الحاقی و حتی فراتر از 
دسترسی های قانونی نسبت به ایران داشته است و 
بر همکاری مطلوب ایران در این مدت با بازرسان 

آژانس صحه گذاشته است.
به نظر ایران در گام نخست اجرای تعهدات خود را بر 
اساس بند ۲6 برجام به طور »جزئی« کاهش خواهد 
داد، نه »کلی« و همین مساله حاکی از عقالنیت تهران 
در برخورد با پدیده »ترامپ« در آمریکاست، به عالوه 
این رویکرد نشان می دهد که تهران هم چنان از باز 
نگه داشتن درهای »دیپلماسی« استقبال می کند و 
انتظار است تا 1+4 به ویژه سه کشور اروپایی نسبت 
از  ایران  اقتصادی  مزیت های  ساختن  برآورده  به 
برجام در کمترین زمان ممکن بهخصوص در حوزه 
خرید و فروش نفت و انرژی و تبادالت مالی و 
بانکی اقدام فوری و جدی تری انجام دهند.سازمان 
انرژی اتمی بعد از دستور مقام معظم رهبری در 
خرداد سال ۹7 بعد از اعالم خروج آمریکا از برجام، 
اقدامات و زمینه سازی هایی را در دستور کار برای 
اقدام متقابل در زمان مناسب انجام داد که به فراخور 
در سال گذشته شاهد رونمایی و افتتاح این پروژه ها 
بودیم و اکنون نظام آماده می شود تا از جدی ترین 
واکنش برجامی خود نسبت به رویکرد یک جانبه 
آمریکا و از سویی سکوت و بی تفاوتی طرف های 
دیگر برجام رونمایی کند.جزئیات اقدامات هسته ای 
ایران به احتمال قوی روز چهارشنبه از زبان حسن 
روحانی رئیس جمهوری کشور اعالم خواهد شد و 
سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه نیز هم زمان 
مجری این اقدامات در سطوح فنی و سیاسی هستند.
هم چنین اقدامات ایران به صورت »گام به گام« و 
با  و  مشخص  زمان بندی  در  مرحله«  به  »مرحله 
درخواست از آژانس بین المللی انرژی اتمی برای 

نظارت بر اقدامات مدنظرش انجام خواهد شد.

پس از یک سال؛ سکوت برجامی ایران می شکند

آگهی تغییرات شركت
البرز  تعاونی خدمات کارگزاری امور بیمه ای رانندگان برون شهری استان 
استناد  به   ۱0۱۹0057۹0۶ ملی  شناسه  و   2۴۳۳7 ثبت  شماره  به  ش 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹7/0۴/2۸ تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - -صورتهای مالی سال ۹۶ شرکت شامل سود و زیان، عملکرد و ترازنامه 
به تصویب رسید . آقای مجتبی حاجلو با کد ملی 0۳220۳۱۸۹0 به سمت 
به سمت  با کد ملی 0۳2۱۱2۳۶2۱  فاطمه حقوقی  اصلی - خانم  بازرس 

بازرس علی لبدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری کرج )459216(

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 2/خ/98

)شماره فراخوان سامانه ستاد: 2098007008000016(

از طریق سامانه ستاد  دارد  نظر  در  استان کرمانشاه  و فاضالب  شرکت آب 
ایران و به صورت مناقصه عمومی نسبت به خرید اقالم با مشخصات عنوان 
شده در زیر اقدام نماید.لذا از کلیه شرکتهای تولید کننده و فروشندگان در 

این زمینه دعوت بعمل می آید.
اتیلن فاضالبی کاروگیت  پلی  لوله  موضوع مناقصه: خرید مقدار 3166 متر 
سایز 200، 250، 315،350 و 1000 میلیمتر جهت آب و فاضالب شهر روانسر.

محل تامین اعتبار: طرحهای عمرانی
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ چاپ نوبت دوم حداکثر 10 روز می باشد.

دولت)ستاد(  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  اسناد:  تحویل  و  دریافت  محل 
WWW.SATADIRAN.IR

میزان سپرده شرکت در مناقصه : 118/000/000 ریال )یکصد و هجده میلیون 
ریال(

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  تلفن:38233036 -083  امور بازرگانی 
و 08338254930 دفتر قراردادها تماس حاصل فرمایید.

ضمنا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از چاپ نوبت 
 http:/iets.mporg.ir :دوم به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی

مراجعه و همچنین نشانی سایت     www.abfaksh.irمالحظه نمایند.
430/م الف/12    

روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان كرمانشاه

آگهی فقدان سند 
 شناسنامه مالکیت خودروي کامیون کشنده بنز اکسور ال اس 184۳ مدل 86 رنک 
سفید ظرفیت 40 تن بشماره انتظامي 1۵ / 1۲4 ع ۲7 به ش موتور00077۹81 ش ش 
۳۲۵B047141 به مالکیت جهانگیر حسین پوردررهن شرکت لیزینگ خودرو ایرانیان 

مفقود ازدرجه اعتبار ساقط میباشد
بابل 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم شاهی جعفری فرد ریمله مالک یک – ششم سهم از پنج –ششم یک سهم مشاع 
از 1۵ سهم شش دانگ پالک 68 فرعی از ۲7 اصلی واقع در بخش 4 خرم آباد با تنظیم 
دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره 114/1/۲۳6 مورخ ۹8/0۲/0۳ گواهی شده 
دفترخانه ۵0 خرم آباد که هویت و امضاء شهود رسما تایید شده مدعی است که سند 
مالکیت فوق الذکر ذیل ثبت ۳۳448 صفحه ۲۲8 جاد 81 به شماره چاپی 08176۳ 
بنام شاهی جعفری فرد ریمله فرزند عیسی با شماره ملی 407176۹۲11 و ش ش 
487 ثبت صادر و تسلیم شده است که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است و 
با جستجوی کامل پیدا نشده و درخواست صدور سند المثنی نموده علیهذا مراتب 
باستناد تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب در 
یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه در 
این آگهی نسبت به آن عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد 
می تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا با ذکر 
موضوع ضمن ارائه مستندات الزم و یا اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید 
دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد و در غیر اینصورت پس انقضای مهلت 
قانونی و عدم وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

قانونی اقدام خواهد شد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی . 

 نوبت دوم

ادامه از صفحه 1
سردار دهقان همچنین در واکنش به بیانیه جان بولتون 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در خصوص اعزام ناو 

هواپیمابر ابراهام لینکلن به منطقه با هدف اعالم 
پیام به ایران خاطر نشان کرد:در تحلیل های نظامی 
عده ای جابجایی نیروها و امکانات را آماده شدن 
برای جنگ و نبرد تحلیل می کنند. این تحلیلگران 
حتی ممکن است اهدافی را نیز برای این جنگ بر 
شمرند. اما با توجه به اظهارات اخیر دونالد ترامپ 
-رئیس جمهوری آمریکا- مبنی بر اینکه »اگر من 
می خواستم به حرف های بولتون گوش کنم، باید االن 
در چند نقطه دنیا می جنگیدم«، فکر می کنم در اداره 
سیاسی آمریکا هنوز اندک عقالنیت وجود دارد که 
از تندروی ها جلوگیری کند یا اینکه اجازه پیش برد 

دامنه تنش را به میزان بیش از حد قابل قبول ندهند. 
وی ادامه داد: آمریکایی ها و اسرائیلی ها و همچنین 
عربستان بنا دارند شرایط عمومی را به نوعی ترسیم 
کنند که بگویند منطقه در آستانه یک بحران جدی 
قرار دارد، این درحالی است که خود آنها نیز می دانند 
در چنین بحرانی، اگر کسی شلیک اول را انجام دهد، 
دامنه آن شلیک محدود به یک محل و منطقه خاص 
نخواهد بود.مشاور فرمانده کل قوا در زمینه صنایع 
دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان در پاسخ 
به پرسشی درباره تصمیم ایران راجع به تنگه هرمز، 
با بیان اینکه »بستن تنگه هرمز چیزی نیست که از 

ایران خارج باشد«،  دایره توان جمهوری اسالمی 
تصریح کرد: همواره حرف جمهوری اسالمی ایران 
این بوده که تنگه هرمز یا برای همه باز است یا اگر 
قرار باشد که برای ما محدودیتی در استفاده از آن 
ایجاد شود، قاعدتاً دامنه ی این محدودیت شامل حال 
دیگران نیز خواهد شد؛ بنابراین اینکه محدودیتی در 
رابطه با صادرات نفت ایران ایجاد شود و این گذرگاه 
راهبردی بخواهد از دایره حاکمیت ما خارج شود یا 
در جهت تأمین منافع ما عمل نکند، یقیناً جمهوری 
اسالمی ایران نیز این تنگه را به عنوان یک ابزار به کار 

خواهد گرفت.

سردار دهقان: 

آمریکایی ها توان 
انجام اقدام نظامی 
علیه ایران را ندارند
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خسارت ۳۵ میلیارد تومانی سیل و 
طوفان به شبکه های برق گلستان

سلیمانی- گلستان: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق گلستان از خسارت بیش از ۳۵ میلیارد تومانی 

سیل و طوفان به تجهیزات برق گلستان خبرداد.
علی اکبر نصیری در حضور رئیس کمیسیون عمران 
استان  زده  سیل  مناطق  در  اسالمی  مجلس شورای 
اظهار کرد: در صنعت برق روزهای اول طوفان در 
گلستان دچار مشکل شدیم اما با همت همکاران تا 

دوم فرودین ماه هیچ روستایی بدون برق نبود.
وی افزود: در منطقه آق قال هم به دلیل آبگرفتگی برای 
ایمنی کار و حفظ جان شهروندان برق آن مناطق قطع 
شد و به محض فروکش کردن آب برق آنها وصل شد  
در حالیکه در گمیشان هیچ مشترک عمومی بی برق 

نشدند و همه منازل از برق بر خوردار بودند.
نصیری ادامه داد: خسارت سیالب و طوفان به برق 
گلستان طی برآورد اولیه بیش از ۳۵ میلیارد تومان است 
که برآورد نهایی پس از فروکش کردن کامل آب و 
چند روز بعد از آن مشخص می شود که چقدر از پایه 
های بتنی صدمه دیده اند. و  اکنون در حال پیگیری 
برای تخصیص اعتبارت جهت جبران این خسارت ها 
هستیم. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
افزود: بیشترین میزان خسارت ها در شهرستان های آق 

قال و گمیشان که با سیل روبرو بودند رخ داده است.

 مدارس کانکسی آستارا 
جمع آوری  می شوند

در راستای اجرای دستور استاندار گیالن مبنی بر سفر 
هفتگی مدیران کل دستگاههای اجرایی به شهرستانها، 
مهندس دقیق مدیرکل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس 
استان گیالن  به همراه مهندس اعصاری فرد سرناظر 
پروژه های غرب گیالن طی سفر یکروزه به شهرستان 
مرزی بندر آستارا در دیدار با فرماندار  این شهرستان 
که در محل دفتر فرماندار انجام گرفت با بیان اینکه 
حذف مدارس ناایمن از دغدغه های اصلی  من می 
باشد،تصریح نمود:با برنامه ریزی انجام شده و به حول 
قوه الهی مدارس کانکسی آستارا جمع آوری می شوند. 
وی اذعان داشت:سازمان نوسازی در تالش است تا به 
ترتیب مدارس خشتی گلی، چوبی و کانکسی را حذف 
و به جای آن ساختمان آموزشی استاندارد احداث کند.

خبر

  تجلیل از ایثارگران و جانبازان در آبفای جنوب غربی 
استان تهران 

 لیال نوری-خبرنگار زمان:  با حضور مدیر عامل آبفای جنوبغربی استان تهران 
ضمن دیدار و گفتگو و تقدیم لوح تقدیر از همکاران ایثارگر و جانباز شرکت 
تجلیل و قدردانی شد . در این مراسم که به مناسبت گرامیداشت اعیاد شعبانیه و 
میالد حضرت اباالفضل العباس )ع( و روز جانباز همراه بود ، مدیرعامل شرکت 
ضمن گرامیداشت یاد و نام حضرت ابالفضل العباس )ع( سقای کربالی معلی 
و بزرگ جانباز صدر اسالم، از شهداء، جانبازان و ایثارگران دوران دفاع مقدس 
بعنوان ارزشمند ترین و با اخالص ترین افراد جامعه یاد کرد و گفت : جانبازان 
و ایثارگران با اقتداء به حضرت باب الحوائج )ع( و نثار بخشی از جان عزیز 
و وجود خودشان در راه اسالم و مسلمین در مسیر ایثار و آزادگی ثابت قدم 
ماندند .  سید علی لدنی نژاد با تاکید بر قدردانی و حفظ حرمت ایثارگران و 
جانبازان طی سخنانی یادآور شد : شهداء و جانبازان و ایثارگران در طول 8 
سال دفاع مقدس با ایثار و گذر از تمام دلبستگی ها موجب عزت و اقتدار 
کشور عزیز ایران شدند و ضمن درود و سالم به شرف و غیرتشان خاضعانه 
در مقابلشان سر تعظیم فرود می آوریم و انتظار داریم با همکاری همکاران 
عزیز ایثارگر و جانبازان و روح وظیفه شناسی و انجام مطلوب ماموریتهای 
محوله همچنان موجب استمرار روح آزادی و ایثارگری باشیم.  سپس همکاران 
جانباز و آزاده و ایثارگر نیز ضمن سخنانی و گرامیداشت روز جانباز و یادآوری 
روزهای دوران دفاع مقدس به دیدگاههای خود در خصوص وضعیت شغلی 

و مسائل و مشکالت جانبازان پرداختند . 

 رقابت دانشجویان معماری استان های البرز و تهران
 از طراحی تا ساخت 

مسابقه از طرح تا ساخت ویژه دانشجویان رشته معماری با مشارکت دانشجویان 
استان های البرز و تهران در سما واحد کرج برگزار شد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج اولین 
دوره این مسابقات با شرکت 17 تیم ۳ نفره از آموزشکده های سما استان تهران، 
البرز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشتگرد و نظرآباد در قالب فرآیند شکل گیری 
کامل و تیمی با محوریت طراحی دستی، طراحی نرم افزار سه بعدی و ساخت 
ماکت در یک روز بصورت هماهنگ برگزار شد. دکتر محمدحسن برهانی 
فر رئیس دانشگاه آزاداسالمی واحد کرج، دکتر سارا دشتگرد رئیس مرکز 
پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج و مهندس رضا احمدزاده 
نایب رئیس شورای شهر نظرآباد نیز ضمن بازدید از فعالیت دانشجویان حاضر، 
از امکان برگزاری این مسابقات در سطح کشوری با مشارکت و همکاری 
شورای شهر و دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز خبر دادند.در افتتاحیه این 
مسابقه دکترمحمدرضا بلیاد معاون آموزش های عمومی و مهارتی سما کرج 
از نقش جوانان و دانشجویان در تولید ایده و طرح های نو در راستای منویات 
مقام معظم رهبری در سال رونق تولید و اشتغال سخن گفت. رئیس مرکز 
پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه هر ساله 
در دنیا مسابقات متعددی در حوزه معماری برگزار می شوند گفت: »بسیاری 
از ایده های مطرح شده در این مسابقات هیچگاه به مرحله اجرا نمی رسند اما 
برگزاری این گونه برنامه ها در سطح دانشگاه ها سبب افزایش خالقیت ،اشتیاق 
و مشارکت دانشجویان و بروز دهنده نبوغ می گردد و از مهم ترین نتایج این 

رقابت های هدفمند ،آشنایی با کارفرمایان برای ورود به حرفه خواهد بود.« 

خبر

سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل 
گفت: با هدف حمایت و رونق تولید و اشتغال 
شهرک های  سرمایه گذاران  به  ویژه  مشوق های 

صنعتی در اردبیل اعطا می شود.
پیام زمان در  با خبرنگار  محمد اهلی در گفتگو 
استان اردبیل اظهار داشت: با هدف حمایت و رونق 
تولید و اشتغال مشوق های ویژه به سرمایه گذاران 
شهرک های صنعتی در اردبیل اعطا می شود که در 
این زمینه حمایت بخش خصوصی اولویت اساسی 

است.
وی بیان کرد: سرمایه گذاری در هر نقطه از استان 
در  اردبیل  که  چرا  می شود  واقع  حمایت  مورد 
تمامی بخش ها ظرفیت های قابل توجهی دارد که 
می تواند در توسعه اشتغال و اقتصاد منطقه نقش 
خود را ایفا کند و به همین منظور درصدد هستیم با 
ایجاد بسترهای مناسب شهرک های صنعتی استان 

را نیز به سطح قابل قبول برسانیم.
سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل 

آمادگی  اردبیل  استان  گفت: شهرک های صنعتی 
اعالم  سرمایه گذاران  از  حمایت  برای  را  خود 

می کند و درصدد هستیم با ایجاد شرایط مناسب 
و  تولید  زمینه  و  تامین  را  الزم  زیرساخت های 

خدمات را در سطح استان فراهم کنیم.
که  رویکردهایی  از  یکی  کرد:  تصریح  اهلی 
هم اکنون به دنبال داریم کاهش هزینه های سرمایه 
شهرک  در  گذاران  سرمایه  استقرار  با  گذاری 
کردن  فراهم  با  که  است  صنعتی  نواحی  و  ها 
فراهم  نیز  را  مهم  این  مناسب  زیرساخت های 
می کنیم تا سرمایه گذاران کم ترین دغدغه در این 

زمینه نداشته باشند.
برای  مناسب  زمین  تامین  کرد:  بیان  وی 
سرمایه گذاران نیز با ارائه تسهیالت بلندمدت مبنای 
کار قرار گرفته و با مکان یابی علمی شهرک های 
صنعتی را در استان توسعه بخشیده و به تمامی 
اهداف خود در راستای تحقق منویات مقام معظم 

رهبری جامه عمل خواهیم پوشاند.

سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل:

حمایت بخش خصوصی اولویت شركت شهركهای صنعتی اردبیل

استان مرکزی در حوزه اکرام ایتام رتبه 
پنجم کشوری 

داودی- اراک: مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی 
با اشاره به اینکه استان مرکزی در حوزه اکرام ایتام 
رتبه پنجم کشوری را به دست آورد از حمایت 
از دو هزار خانوار استان مرکزی در ماه رمضان 
خبر داد.  قنبر موسی نژاد اظهار داشت: جمع بندی 
کمک هایی که از دفاتر کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و 4۳ مرکز نیکوکاری در سطح استان مرکزی تا 
به امروز انجام شده بیش از هفت میلیارد تومان 
بوده و این مبلغ کمک های مردمی بوده که از طرف 
کمیته امداد استان مرکزی به مناطق سیل زده ارسال 
تومان  میلیارد   7 این  از  افزود:  وی  است.  شده 
کمک های مردمی، بیش از ۵00 میلیون تومان آن 
به صورت نقدی بوده و ما بقی در قالب کاال و 
سبدهای غذایی بوده است. مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی)ره( استان مرکزی تصریح کرد: کمیته 
امداد امام خمینی)ره( تا به امروز در زمینه ارسال 
جزء  سیل زدگان  به  کمک  و  مردمی  کمک های 
تمرکز  واقع  در  بوده،  کشور  نخست  استان   10
کمک های ما روی استان های لرستان، خوزستان 
وگلستان بوده است. موسی نژاد بیان کرد: در بحث 
جشن نیکوکاری سال گذشته، مردم استان مرکزی 
خوش درخشیدند و الزم به ذکر بوده که در زمینه 
خیر و احسان استان مرکزی رتبه سوم کشور را به 

دست آورده است.

وی عنوان کرد: در زمینه ماه مبارک رمضان کمیته 
امداد امام خمینی)ره( برنامه های مختلفی را دنبال 
می کند که چند مورد از آنها هرساله به صورت 
آنها  اجرای  شیوه های  اما  می شود  انجام  روتین 
معموال متفاوت است. موسی نژاد اضافه کرد: برنامه 
شناسایی و جذب 4600 حامی در سطح و خارج 
به شرایط  با توجه  داریم و  را  استان مرکزی  از 
معنوی حاکم بر ماه مبارک رمضان هدف گذاری ما 
این بوده که ۳ هزار و ۵00 نفر حامی در ماه مبارک 
رمضان برای فرزندان ایتام و محسنین جذب شود.
وی خاطرنشان کرد: در سطح استان حدود ۲ هزار 
و 170 فرزند یتیم زیر 1۵ سال داشته که شرایط 
خاصی را دارند و مورد توجه افراد خیر نیز هستند 
اما نزدیک 4 هزار و ۹00 فرزند محسنین در سطح 

استان داریم که نیازمند توجه هستند.
 مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی 
مردم،  همت  با  گذشته  سال  افزود: خوشبختانه 
مسئوالن و خبرنگاران موفق به جذب حامی برای 
همه فرزندان محسنین شدیم اما تعداد حامی آنها 
کم بوده و تالش ما برای امسال جذب حامی های 
مرکزی  استان  محسنین  فرزندان  برای  بیشتری 
در  گذشته  سال  کرد:  تصریح  موسی نژاد  است. 
استان مرکزی  بیش از 17 هزار و ۳80 نفر حامی به 

فرزندان محسنین و ایتام  کمک کرده است.

 پیروزی سرکان بر سیل
 با تولید نفت 

کرمانشاه- خبرنگار زمان: پس از انجام تعمیرات 
خطوط آسیب دیده چاههای سرکان و باز شدن 
میدان  این  دو حلقه چاه  مواصالتی،  مسیرهای 
برای اولین بار پس از وقوع سیل اخیر در غرب 

کشور با موفقیت راه اندازی شد.
مهندس سعید ناصری پور مدیر عامل شرکت 
با در  برداری نفت و گاز غرب در رابطه  بهره 
مدار تولید قرار گرفتن میدان سرکان افزود: پس از 
بازگشایی مسیرهای مواصالتی در تنگ مالوی و 
ریزش برداری مسیر جاده کنار گذر میدان سرکان 
و بازشدن مسیرهای مواصالتی آن در گردنه آقا 
رضا و بابا حبیب، دوحلقه چاه با ظرفیت دو هزار 
و ۵00 بشکه در روز در مدار تولید قرار گرفت 

که به تلمبه خانه برداسپی ارسال می شود.
نقطه  چند  در  کاری  گروههای   : افزود  وی 
نصب  دیده،  آسیب  خطوط  تعمیر  به  مبادرت 
ساپورت ها و همچنین با استقرار ادوات سنگین 
و  تسطیح  خاکبرداری،  مسیر،  احداث  جهت 
تعریض جاده برای هموطنانمان در حال خدمت 

رسانی هستند.
مناطق  نفت  روابط عمومی شرکت  به گزارش 
مرکزی ایران، همزمان با هشدارهای وقوع سیل 
در غرب کشور و به منظور جلوگیری از نشت 
نفت بر اثر آسیب دیدن خطوط لوله ، چاه های 

منطقه سرکان و مالکوه بسته شده بودند.
به  توجه  با  نیز  پیشتر  گزارش،  این  اساس  بر 
مسدود بودن همه راهها و تخریب آنها، شرکت 
به منظور بازگشایي مسیر اول در همان ساعات 
نخست به منظور تسریع در انتقال و جابجایي 
رساندن  و  مالکوه  و  عملیاتي سرکان  همکاران 
تجهیزات الزم به این واحد و ایجاد راه دسترسي 
به واحد بهره برداري سرکان و چهار روستاي 
مسیرهاي  بازگشایي  به  اقدام   ، شده  محاصره 
تالش  با  و  نمود  اطراف  روستاهاي  ارتباطي 
جهادي همکاران توانست در کمتر از 7۲ ساعت 
پس از سیل و با وجود ادامه بارش ها و حجم 
باالي آبهاي روان، مسیر اول بطول 17 کیلومتر 
را از سمت جاده کوهستاني روستاي رومشگان 
ارتباطي  راه  و  نماید  بازگشایي  را  سرکان  به 
روستاي پران پرویز به رومشگان نیز برقرارشد . 
مسیر دوم نیز چهار کیلومتر طول دارد. این جاده 
ها در مسیرهای کوهستانی، صعب العبور و با 
مخاطرات ریزش کوه همراه است که با تالش 
شبانه روزی همکاران شرکت بهره برداری نفت 
و گاز غرب بازگشایی آن میسر شد. الزم به ذکر 
است برق رسانی ، آب رسانی و کمک به ساخت 
پل موقت عبور به روستاههای مجاور نیز توسط 

این شرکت انجام شده است.
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ارز 4۲۰۰ تومانی تنها راهگشای صنعت دارو

وزیر بهداشت درباره تغییر نرخ ارز دارو گفت: ابتدا باید بتوانیم سرمایه در 
گردش صنعت دارو را تقویت کرده و سپس درباره تغییر نرخ ارز تصمیم گیری 

کنیم.
دکتر سعید نمکی در حاشیه مراسم رونمایی از چهار داروی ضد سرطان و ضد 
دیابت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: داروهایی که امروز به عنوان ماده 
اولیه در حوزه سرطان و دیابت تولید شده اند، با همت عزیزانی در دو شرکت 
باران و البرز فارمد بوده است و معاونت علمی ریاست جمهوری نیز در این 

تولید مشارکت داشته است.
وی با بیان اینکه تولید این داروها به شکل قابل توجهی ارزبری را در واردات 
مواد اولیه داروهای ضد سرطان و ضد دیابت کاهش می دهد، افزود: امیدواریم 
که ما هم در حوزه سیاست حمایت از تولید داخل در سالی که مقام معظم 
رهبری آن را سال حمایت از تولید داخل نامگذاری کردند، بتوانیم گام های 

موثرتری را با حمایت و میدان داری بخش خصوصی در این زمینه برداریم.
نمکی درباره تولید انبوه این داروها گفت: داروهایی که امروز تولید شد در حد 
تولید صنعتی بوده و قطعاً هم در تولید انبوه داروهای خاص قابل استفاده است. 
وی درباره نحوه حمایت از تولیدکنندگان داخلی دارو گفت: بزرگترین حمایت 
ما این است که جلوی واردات داروهای مشابه داخلی را بگیریم. در عین حال 
نظام بانکی، اقتصادی و اجرایی کشور هم باید با تولیدکنندگان داخلی همراه تر 
شوند تا بنیه بیشتری را در تولید ملی داشته باشیم. نمکی درباره تغییر قیمت 
ارز دارو نیز گفت: فعاالن اقتصادی دارو معتقدند که به دلیل بنیه اقتصادی پایین 
صنعت دارو، فعاًل ارز 4۲00 تومانی تنها راهگشای این عرصه است و اگر 
قیمت ارز را باالتر ببریم، به دلیل سرمایه در گردش بیشتری که صنعت نیاز 

دارد، دچار مشکل می شویم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: بنابراین ابتدا باید بتوانیم سرمایه در گردش صنعت 
دارو را تقویت کرده و سپس درباره تغییر نرخ ارز تصمیم گیری کنیم. وزیر 
بهداشت درباره وضعیت تولید دارو در کشور نیز اظهار کرد: در حال حاضر 
وضعیت تولید دارو در کشور خوب است و کسری نداریم. البته مشکالتی 
وجود دارد که تالش می کنیم آن ها را مدیریت کنیم تا بویژه صنعت داخلی 
دارو دچار مشکل نشود. در حوزه داروهای وارداتی هم فعال کمبود قابل 

توجهی نداریم و امیدواریم بتوانیم این شرایط را ادامه دهیم.

نوسازی 4۰ درصد بافت فرسوده تهران

شهردار تهران از نوسازی 40 درصد بافت فرسوده تهران خبر داد.
پیروز حناچی در حاشیه مراسم پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان نوسازی 
شهرداری تهران در جمع خبرنگاران گفت: مناطق 17 و 18 از نقاط مهم در 
شهر تهران محسوب می شوند که خط آهن تهران – تبریز در آنها قرار گرفته 
بر همین اساس برای بازآفرینی شهری محالت این منطقه مسابقه ای طراحی 
شده که تعداد زیادی از طراحان در این مسابقه شرکت کردند تا برای فضاهای 
آزاد شده در قبال انتقال این خط آهن به زیر زمین طرح های خود را ارائه کنند.
وی افزود: این مسابقه در دو مرحله اجرا شد و در این مراسم برگزیدگان آن 
مورد تقدیر قرار گرفتند. طول محور خط آهن تهران – تبریز حدود ۹ کیلومتر 
است که یکی از پروژه های بزرگ بازآفرینی شهری در دنیا محسوب می شود.

وی ادامه داد: تالش می کنیم این محدوده را به عنوان یک فضای زنده شهری 
معرفی کنیم و با برگزاری این مسابقه ایده های اولیه اجرایی برای این پروژه که 
یکی از بزرگترین محورهای طراحی شهری در دنیا تلقی می شود، فراهم شود.

خبر

اعالم زمان پرداخت مابه التفاوت افزایش 
حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

مابه  اعمال  از  اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست 
التفاوت افزایش حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان 

این سازمان از ماه جاری خبر داد.
به  که  خود  خبری   نشست  در  زدا  محمدحسن 
منظور تشریح جزییات و زمان پرداخت مابه التفاوت 
افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین 
اجتماعی در سال ۹8، و بسته حمایتی به کارفرمایان 
در سال رونق اقتصادی، برگزار شد گفت: امسال به 
دلیل مشکالت اقتصادی مابه التفاوت افزایش حقوق 
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از 

اردیبهشت ماه اعمال می شود و از این ماه
وی افزود: مابه التفاوت حقوق فروردین ماه نیز در 
صورت تامین مالی با حقوق اردیبهشت ماه پرداخت 
این  مستمری بگیران  صورت  این  غیر  در  می شود 

مابه التفاوت را با حقوق خردادماه دریافت می کنند.
در ادامه زدا با بیان اینکه مستمری بگیران به دو گروه 
بگیران  حداقل  گروه  یک  گفت:  می شوند  تقسیم 
هستند که افزایش حقوق آنها توسط شورای عالی کار 
مشخص می شود که امسال شورای عالی کار ۳6.۵ 
درصد افزایش حقوق برای آنها در نظر گرفته که به 
زبان ساده تر باید بگویم کسانی که سال گذشته یک 
میلیون و 100 هزار تومان دریافت می کردند امسال 
حقوق شان یک میلیون و ۵00 هزار تومان است که با 
دریافت مزایای جانبی همچون حق همسر، حق اوالد، 
حق مسکن، بن و … حدوداً دو میلیون تومان دریافت 

می کنند و زیر دو میلیون تومان دریافتی نداریم.
وی با بیان اینکه مجموع این کمک ها در راستای این 
است که دریافتی حداقل بگیران از دو میلیون تومان 
مستمری  سایر سطوح  در  البته  گفت:  نباشد  کمتر 
افزایش حقوق بر عهده تأمین  بگیران تعیین میزان 
روز  هزینه های  اساس  بر  نیز  ما  و  است  اجتماعی 
و مالک قرار دادن نرخ تورم این افزایش حقوق را 
انجام می دهیم. سرپرست سازمان تامین اجتماعی با 
بیان اینکه امسال از کانون بازنشستگان کشوری دعوت 
کردیم تا کمک مان کند و پیشنهاد مشخصی در مورد 
افزایش حقوق بدهد گفت: کانون بازنشستگی کشور 
پیشنهاداتی ارائه کرد و سازمان تأمین اجتماعی نیز 
پنج سناریو در نظر گرفت که نهایتاً در جلسه ای که 
داشتیم همان پیشنهاد کانون بازنشستگان مورد تصویب 
قرار گرفت که بر اساس آن در قسمت سایر سطوح 
مستمری بگیران، شاهد افزایش 1۳ درصدی + ۲61 
هزار تومان به صورت نقدی به حقوق ها اضافه شد؛ 
یعنی کسانی که دریافتی آنها از یک میلیون و 100 هزار 
تومان بیشتر بود شامل افزایش 1۳ درصدی + ۲61 

هزار تومانی حقوق می شوند.

خبر

پرورش(  و  آموزش  )وزیر  بطحایی  محمد  سید 
درباره مصرف مواد مخدر یا قرص های روانگردان 
آسیب های  درصد  گفت:  دانش آموزان  سوی  از 
اگرچه  نیست،  مانند جامعه  اجتماعی در مدارس 
آسیب های اجتماعی در جامعه رو به تزاید است، اما 

در مدارس این گونه نیست.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: مردم به 
هیچ عنوان نباید نگران این مساله باشند، از طرفی 
ما نیز نباید با ارائه اطالعات ناکافی و ناصحیح مردم 
را نگران کنیم. در حقیقت همانطور که گفته شد، 
از  اجتماعی  آسیب های  و  هنجارها  شیوع  شیب 
جمله اعتیاد و مصرف مواد مخدر و سیگار در میان 
دانش آموزان شیب کمتری به نسبت جامعه دارد و 
بسیار کنترل شده است. به گزارش ایلنا ،بطحایی در 
خصوص رصد کردن دانش آموزانی که درگیر اعتیاد 
و یا هر گونه آسیب های اجتماعی شده اند، گفت: 
خوشبختانه از سال ۹7 بر اساس برنامه ای که در 
حوزه متوسطه اول و دوم به اجرا در آوریم، به طور 
مداوم نشانه های ابتالی دانش آموزان به آسیب های 
اجتماعی را رصد می کنیم و این رصد هم از طریق 

طرح نماد صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: برنامه دیگری هم داریم که بر مبنای 
آن همه دانش آموزان رصد می شوند. قریب به سه 

این  میلیون دانش آموز در سال ۹7 تحت پوشش 
برنامه قرار گرفتند و به هیچ عنوان جای نگرانی از 
طرف والدین وجود ندارد، البته ما باید هوشیارانه 
به  اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  کنیم.  عمل 
اقداماتی که بعد از مشاهده هر نوع ناهنجاری یا 
انجام داد، گفت:  باید  بین دانش آموزان  آسیب در 
در  را  ناهنجاری  بروز  نشانه های  که  مواقعی  در 
به  شخص  آن  بالفاصله  باید  دیدیم،  دانش آموز 
مجاری طرح نماد معرفی  شوند تا بعد کارهای دیگر 
برای حل مساله دنبال شوند، اما همانطور که می دانید 

طرح نماد شمولیت خیلی کمی دارد، از این رو ما 
یک برنامه دیگری که در حقیقت رصد رفتارهای 
منجر به آسیب های اجتماعی در بین بچه ها هست را 
اجرا می کنیم. بطحایی همچنین در خصوص درصد 
استفاده از مواد مخدر در میان دانش آموزان گفت: 
درصد استفاده از مواد مخدر در میان دانش آموزان 
آنطور نیست که بگوییم خیلی باال رفته باشد. این 
درصد بسیار کم است، اما من درصد آن را تعمدا ذکر 
نمی کنم، زیرا به هر حال یک سری مسائل تربیتی 
در راستای این موضوع وجود دارد. وی با اشاره به 

علت ریشه ای آسیب های اجتماعی و اعتیاد در میان 
دانش آموزان اظهار داشت: این را تاکید می کنم که 
متاسفانه ریشه گرفتاری دانش آموزانی که مبتال به هر 
گونه آسیب  اجتماعی به ویژه مواد مخدر می شوند 
عموما در خانواده است. به عنوان مثال در حوزه 
اعتیاد یا پدر یا مادر و یا هردو دچار اعتیاد هستند 
که موجب می شود، فرزندشان نیز درگیر شوند و در 
واقع مشکالت از آنجا نشات می گیرد. البته این دلیل 
نمی شود ما نسبت به مشکالت و آسیب ها بی تفاوت 
باشیم، بنابراین به آن ورود پیدا کردیم و در حال 
رصد هستیم و کامال تالش می کنیم که جریان را 
پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  وزیر  کنیم.  کنترل 
به این سوال که به نظر می رسد، بخش رسیدگی 
پرورش  و  آموزش  در  اجتماعی  آسیب های  به 
اولویتی برای این گونه مسائل قائل نیست و اینکه 
چرا نظارتی در مدارس وجود ندارد تا دانش آموزان 
مواد مخدر و قرص با خود به مدرسه حمل نکنند؟ 
گفت: ما که نمی توانیم در مقابل مدرسه دانش آموزان 
را تفتیش کنیم و اجازه این کار را نیز نداریم. آنچه که 
ما را متوجه این مشکل می کند، نشانه هایی است که 
از بچه ها می بینیم. تعداد کسانی که با خودشان مواد 
مخدر یا قرص روانگردان به داخل مدرسه می برند، 

اندک بوده و اصل قابل توجه نیست.

بطحائي :آمار اعتیاد در مدارس را اعالم نمي كنم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
پیش  بازنشستگی  خصوص  در 
گفت:  خبرنگاران  موعد  از 
سوابق  احراز  صورت  در 
بازنشستگی، مستمری خبرنگاران 
اجتماعی  تأمین  سازمان  توسط 

برقرار می شود.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  طی نامه ای 
در 11 اردیبهشت ۹8  اعالم کرد: مستند به ماده 11 آیین نامه اجرایی 
تبصره »۲« الحاقی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی موضوع تصویب 
نامه هیأت وزیران در خصوص شغل خبرنگاری صراحتاً این شغل 
به عنوان مشاغل سخت و زیان آور است و مصادیق آن طی مصوبات 
هیأت وزیران تصریح شده است. بدیهی در صورت ارائه درخواست 
متقاضیان به دبیرخانه کمیته های استانی بررسی مشاغل سخت و 
زیان آور سراسر کشور مراتب توسط کمیته های استانی مورد تطبیق 
قرار گیرد و در صورت احراز سوابق بازنشستگی مستمری آنها توسط 

سازمان تأمین اجتماعی برقرار شود.

وزیر کار: ابزنشستیگ پیش از موعد 
خربنگاران اجرا یم شود

پخش  به  نسبت  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش  سخنگوی 
موسیقی های غیرمجاز در مدارس واکنش نشان داد و تاکید کرد 
که شاداب سازی مدارس در چارچوب شرع و قانون معنا پیدا 

می کند و به هیچ عنوان مساوی با ابتذال نیست.
مسعود ثقفی با بیان این که آموزش و پرورش هر گونه تخلفی 
که در حوزه علمی، فرهنگی و آموزشی در مدارس اتفاق بیفتد را 
چشم پوشی نکرده و با آن برخورد قانونی خواهد کرد  به ایسنا 
گفت: شاداب سازی مدارس در چارچوب شرع و قانون معنا پیدا 

می کند و به هیچ عنوان مساوی با ابتذال نیست.
وی افزود: اگر عواملی خارج از قوانین مدرسه در مدرسه حضور 
یافته و منجر به هنجار شکنی و تخلف بشوند در صورت شناسایی 
برخورد قانونی و جدی خواهیم داشت. سخنگوی آموزش و 
پرورش شهر تهران از شهروندان تهرانی تقاضا کرد در صورت 
اطالع از این گونه ناهنجاری ها آموزش و پرورش شهر تهران را 
در راستای اجرای قانون یاری کرده و از طریق شماره تلفن های 
88۹64006 و 88۹۵4۵06 و یا از طریق سامانه شکایات آموزش 

و پرورش موارد و اطالعات الزم در اختیار آنها قرار دهند.

واکنش آموزش و پرورش به پخش 
موسییق های غیرمجاز در مدارس

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی با اشاره به حذف 
قانون جریمه مشموالن غایب در سال ۹8 گفت: افرادی که تا 
جریمه  قانون  معافیت  به  مربوط  مدارک   ۹8 فروردین  پایان 
مشموالن غایب را تکمیل کرده اند، فقط تا پایان امسال فرصت 

دارند مبلغ جریمه را به صورت نقدی و یا اقساط واریز کنند.
سردار تقی مهری با اشاره به حذف قانون جریمه مشموالن غایب 
در سال ۹8، اظهار داشت: قانون جریمه مشموالن غایب به منظور 
تعیین تکلیف مشموالن دارای بیش از 8 سال غیبت سربازی، از 
سال ۹4 تا پایان سال ۹7 اجرایی شده و به دلیل تأمین نیروی 
انسانی سرباز نیروهای مسلح در سال جاری این طرح حذف 

شده است.
وی با بیان اینکه بیش از یک صد هزار نفر از ثبت نام کنندگان 
قانون جریمه مشموالن غایب؛ مبلغ جریمه را پرداخت نکرده اند، 
به  مربوط  مدارک  ماه ۹8  فروردین  پایان  تا  که  افرادی  افزود: 
معافیت قانون جریمه مشموالن غایب را تکمیل کرده اند، فقط تا 
پایان امسال فرصت دارند تا مبلغ جریمه را به صورت نقدی و 

یا اقساط واریز کنند.

اعالم آخرین مهلت پرداخت 
جریمه ممشوالن غایب

مفقودی
 سند کمپانی راهور  به رنگ قرمز مدل ۹4با شماره پالک ۵87/67148با شماره موتور 
ارشد تریل 1۲۵و شماره شاسی N۲N *** 1۲۵H۹41۲۲۲۲ مفقودگردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 شناسنامه مالکیت)برگ سبز( و سند کمپانی پژو  پارس مدل 1۳۹1 به شماره موتور 
شماره  به  و   NAAN01CA۹DH88۳747  شاسی شماره  وبه   1۲4K0110160
پالک ایران ۳7-874ب۵6 بنام سید حجت حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

خویساقط میباشد/

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

آقای عباس صفریفرزند ولی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک 
1677فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1۳کرمانشاه معروف به زمین آغه 
مرادیکه از آقایهادی حسین زاده خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه ۹7-80 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس 
از رسیدگی برابر رأی  شماره 1۳۹760۳16007001۳71  مورخ  1۲/18/ ۹7 حکم به 
صدور سند مالکیتیک باب خانه به مساحت 1۲0/46 متر مربع به نام آقای عباس صفری 
صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایآغه مرادیمی باشد لذا مراتب در دو 
نوبت به  فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای عباس صفریصادر خواهد نمود. صدور 

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

تاریخ انتشار اول  18/  ۲ /  1۳۹8 تاریخ انتشار دوم4/  ۳/  1۳۹8

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

فاقد سند رسمی
اول  هیات   1۳۹7/1۲/۲7 مورخ   14۹7 شماره  برابررای   1۳0/۹7 کالسه  پرونده   
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رضا فرهادی فرزند شیر علی بشماره شناسنامه ۹0۵  صادره ازپلدختر 
در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  ۲۳0 متر مربع 
پالک 1 فرعی  از 116 اصلی واقع در کاوکالی پلدختر  بخش 7خرم آباد خریداری 
از مالک رسمی آقای شاه محمد کائید محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  نماید بدیهی است در صورت 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹8/0۲/0۲ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹8/0۲/18 

رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 607و رای شماره 8106مورخه ۹7/10/11به نام آقای علی روشن پور  
فرزند بداقعلی ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 1۵8/68متر مربع از ۲۳۵۳ از 
۲0۹1اصلی بخش1 خروجی از مالکیت آقای حسین محمدی پور رسیدگی و تائید 
و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع 
قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه 
عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41۵۵7۲۵
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹8/۲/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم :1۳۹8/۲/18 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

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

114/4/۳86 -۹8/1/۲6 آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود بشرح ذیل : رسیدگی و تایید و انشاء گردید 
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق 
در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق  تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و در برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی 
ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضائی نخواهد بود . 
پرونده کالسه 1۳۹71144۲۵00۵000۲۵7 و رای شماره 1۳۹760۳۲۵00۵00۲7۹4 
به  نسبت  رضا  محمد  فرزند  نباتی  غالمرضا  آقای  تقاضای  به   ۹7/1۲/1۵ مورخه 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۳۵/۲0 متر مربع مفروز و مجزا شده از 
پالک 1 فرعی از 118 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان دورود خروجی از مالکیت 

:سید رمضان موسوی فرزند مرید .م الف 1۵ 
انتشار نوبت اول : 1۳۹8/۲/۲ انتشار نوبت دوم :1۳۹8/۲/18 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود –مصطفی امان اله بهاروندی .

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹700016 ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک 
40/107/1۹۳/1۵- اصلی ملکشاهی به نام روح اله فاضلی ثبت و صادر گردیده است طبق 
سند رهنی شماره ۹۵۲6 دفترخانه ۳4 ملکشاهی در قبال مبلغ ۲۹۲8۹6۳81 ریال در رهن 
بانک ملت قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 100۲000000 ریال ارزیابی 
شده است و عرصه ملک به مساحت 174 متر مربع و با حدودات: شماال: به طول 10 
متر به پالک مجاور شرقا: به طول 17 متر به پالک مجاور جنوبا: به طول 10 متر به پالک 
مجاور غربا: به طول 17 متر به پالک مجاور پالک فوق دارای 106 متر مربع اعیانی در یک 
طبقه حدودا 17 سال و دارای انشعابات آب، برق و گاز دارد که برابر گزارش مامور اجرا 
در تصرف مالک می باشد، پالک فوق از ساعت ۹ الی 1۲ روز یک شنبه مورخ ۹8/۳/۲6 
در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ملکشاهی واقع در ملکشاهی بلوار ولی عصر عج از 
طریق مزایده به فروش می رسد، مزایده از مبلغ 1004000000 ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب، برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد. تاریخ انتشار: 1۳۹8/0۲/18 تاریخ مزایده:1۳۹8/0۳/۲6 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ملکشاهی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 484 و رای شماره 100۹810 مورخه 1۳۹7/1۲/08 به تقاضای علی بهاروندی 
فرزند صید میرزا نسبت به ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ۹6/۵0 متر مربع مجزی شده  
ازپالک  0 فرعی از ۳7 اصلی واقع در بخش ۲ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک 
اولیه )رسمی ( آقای علی میر دریکوند رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه 
بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر 
حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41۵۵7۳6

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹8/۲/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم :1۳۹8/۲/18 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
اصالحی  رای  و   ۹۵/6/18-1۳۹۵60۳۳101۲00۵۳1۳ شماره  رای  برابر   
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  جلسه   ۹7/۹/۲۵-1۳۹760۳۳101۲00۵1۹1
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ 
تصرفات مالکانه طاهره رضاوندفرزند موسی بشماره شناسنامه 4۳۹ صادره از تبریز در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )مرغداری( به مساحت 1888۵/۵0 متر مربع 
از پالک 1۹۳ فرعی از 76 اصلی واقع در قاسم آباد بزرگ جزء حوزه ثبتی ساوجبالغ 
ازسهم طاهره رضاوند از صفحه ۲04 و ۲06  دفتر 11 محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی 
همزمان در یک تاریخ چاپ و آگهی میشود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : 6۳
رشیدی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 

اداره ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر شماره....1۳۹760۳01060004۵6۳.....هیات اول موضوع قانون 
در  فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین 
واحد ثبتی حوزه ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی شریفی 
هشجین فرزند امامویردی بشماره شناسنامه 60۵ صادره از در –ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 11۲/4۵ مترمربع پالک شماره ۲4۵۹فرعی از1۲ اصلی در واقع در قریه 
خیراباد حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت تراب ایران دوست محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز اگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و  پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 44ث/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: تاریخ انتشار نوبت دوم:

محمد رحیم پور راینی  رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳۹760۳۳10۵700۲۵88هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر باکمال فرزند 
اکبر بشماره شناسنامه ۳۲۹۹ صادره از شهریار در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 1۲4۲/00 مترمربع پالک 11۵۳ فرعی از 1۲ اصلی واقع در ماهدشت 
خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا کیشانی فراهانی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹8/767۵۳/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹8/۲/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹8/0۲/18

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
پرونده کالسه ۵۹۳ و رای شماره 871۲ مورخه  ذیل:   آباد بشرح  شهرستان خرم 
به  عمارت  یکباب  اله ششدانگ  فرج  فرزند  اله شهبازی  نام حکمت  ۹7/10/۲۹به 
مساحت ۲۳1/8۹متر مربع از 1 فرعی از  اصلی۵ بخش 4 خروجی از مالکیت آقای 
نجفعلی چنگاوی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
به مدت  الصاق  تاریخ  از  اولین آگهی و در روستاها  نشر  تاریخ  از  دارند  اعتراض 
دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
تاریخ تسلیم  از  ماه  برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک  دارند و 
اقدام و گواهی  مراجع قضایی ذیصالح  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
ارائه  به  موکول  ثبتی  عملیات  ادامه  و  نماید  اسناد  ثبت  تحویل  دادخواست  تقدیم 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41۵۵688
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹8/۲/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم :1۳۹8/۲/18 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

رونوشت حصر وراثت
خانم سوسن وکیلی به شماره شناسنامه 7۲4 و شماره ملی ۳8۳۹۳۲64۲7 به شرح 
دادخواست به کالسه 8/۹80114 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان شکیال رحیمی دره باغ به شماره ملی ۳7۲0۵6۲700 
در تاریخ 1۳۹7/۹/۲6  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: 1. حشمت رحیمی دره باغ ش ش 

۲۹1 ت ت 1۳۵۳/1/۲0 و شماره ملی ۳7۳066۳7۲0  پدر متوفی
۲. سوسن وکیلی ش ش 7۲4 ت ت 1۳۵۳/4/1 و شماره ملی ۳8۳۹۳۲64۲7 مادر 

متوفی
۳. محمد شیری ش ش - ت ت 1۳7۲/4/۲۲ و شماره ملی ۳7۲0408۹14  شوهر 

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 9388 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج
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اتحادیه اروپا و انگلیس تحریم های 
نفتی ایران را محکوم کردند

اروپا، تصمیم های اخیر  قاره  متحدان آمریکا در 
ایران  دولت آمریکا برای تحریم معامالت نفتی 
پروژه های  به  مربوط  معافیت های  و محدودیت 

هسته ای ایران را محکوم کردند.
بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه بریتانیا 
در بیانیه ای مشترک با همتایان آلمانی و فرانسوی 
تأسف  با  ما  کرد:  اعالم  اروپا،  اتحادیه  و  خود 
نکردن  تمدید  برای  آمریکا  تصمیم  نگرانی  و 
معافیت های مربوط به معامالت نفتی با ایران را 

مورد توجه قرار می دهیم.
تصمیم  نگرانی  با  همچنین  ما  افزود:  نهاد  این 
آمریکا برای خودداری از تمدید کامل معافیت های 
مربوط به پروژه های غیرنظامی هسته ای را مورد 
برای  گذشته  هفته  آمریکا  می دهیم.  قرار  توجه 
وادار کردن ایران به توقف غنی سازی محدود و 
توسعه تنها نیروگاه اتمی ایران اقدام و تالش خود 
ضد ایران را تشدید کرد. پیش از این نیز آمریکا 
از  ایران  نفت  مشتریان  معافیت  بود  کرده  اعالم 

تحریم ها را تمدید نمی کند.

 نگاهی به قیمت جهانی نفت
 در بازار دیروز

قیمت نفت برنت دیروز با 8 سنت کاهش نسبت 
به رقم پایانی جلسه قبل به 71 دالر و 16 سنت 

رسید.
در حالی که تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران و 
ونزوئال همچنان موجب نگرانی بازار است و در 
شرایطی که باال گرفتن تنش در مذاکرات تجاری 
آمریکا و چین می تواند موجب کند شدن رشد 
اقتصاد جهانی شود، قیمت نفت دیروز تقریبا ثابت 

بود.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام 
به 6۲ دالر و  افزایش  با ۳ سنت  آمریکا دیروز 
۲۹ سنت رسید. قیمت نفت برنت نیز دیروز با 
8 سنت کاهش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به 
71 دالر و 16 سنت رسید. تحلیلگران می گویند 
مجموعه ای از عوامل موجب شده تا قیمت نفت 

همچنان در وضعیت افزایشی باقی بماند.
دولت آمریکا در حال تشدید تحریم های نفتی 
علیه ایران است و دیروز اعالم کرد که حضور 
کند.  می  تقویت  را  خاورمیانه  در  خود  نظامی 
تهران هم گفته با تحریم ها مقابله می کند و تالش 
خواهد کرد نفت خود را در »بازار خاکستری« به 

فروش برساند.

کوتاه از انرژی

 خاموشی مشعل ها
در مناطق نفت خیز جنوب تا۱4۰۰

پتروشیمی  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
خلیج فارس باتوجه به پروژه جمع آوری 
نفت خیز  مناطق  در  مشعل  گازهای 
جنوب، ضمن بیان این مهم که این پروژه 
شده،  آغاز  امسال  از  و  است  ساله  سه 
تشریح کرد: تا پایان سال 1400 این پروژه 
ادامه می یابد و در طول انجام این پروژه، 
مناطق  در  مشعل ها  از  بخشی  سال  هر 

نفت خیز جنوب خاموش می شوند.
به گزارش زمان، جعفر ربیعی در آخرین روز از بیست وچهارمین نمایشگاه 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران حجم گازی را که در 
پروژه فلرینگ جمع آوری خواهد شد، حدود 600 میلیون فوت معکب عنوان 
و اظهار کرد: تجهیزات و امکانات جمع آوری و انتقال گازهای همراه نفت از 
سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس احداث و توسط پاالیشگاه گاز 
بیدبلند خلیج فارس پاالیش می شود و سرانجام به عنوان خوراک مجتمع های 
پتروشیمی مانند گچساران و بندرامام استفاده خواهد شد. مدیرعامل شرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ادامه از بهره برداری 7 طرح این شرکت در 
دو سال آینده خبر داد و با اشاره به 18 طرح پتروشیمی که قرار است در دو 
سال آینده در کشور به بهره برداری برسد، بیان کرد: هفت طرح از این طرح ها 
زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است؛ طرح های پاالیش 
ایالم امسال و پروژه آمونیاک  الفین  بیدبلند خلیج فارس، لردگان و  گاز 
هنگام، گچساران، بخشی از پروژه جمع آوری گازهای مشعل و ان جی ال 

۳۲00 نیز  سال آینده به بهره برداری می رسند.
وی با اشاره به اینکه محصوالت اوره و آمونیاک و متانول با تکمیل پروژه های 
هنگام و آپادانا به سبد محصوالت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
اضافه خواهند شد، گفت: واحد آمونیاک هنگام در سال ۹۹، واحد اوره 

هنگام و پروژه آپادانا نیز سال 1400 به بهره برداری خواهند رسید.
ربیعی با بیان اینکه کارنامه پتروشیمی ها در عرضه ارز حاصل از صادرات 
در سامانه نیما در سال ۹7 از نظر ما و بانک مرکزی کامال قابل دفاع 
است، تصریح کرد: غیر از ارزی که صرف هزینه های خود مجتمع های 
پتروشیمی می شود مانند کاتالیست، مواد شیمیایی، تجهیزات مورد نیاز و 
… همه پتروشیمی  زیرمجموعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
ارز تکلیفی خود را در سامانه نیما عرضه کرده اند. وی پروژه پتروشیمی 
سنقر را که عملیات اجرایی آن در آینده ای نزدیک آغاز می شود، جزو 
طرح های پایین دستی صنعت پتروشیمی عنوان و اظهار کرد: این پروژه 
و  ندارد  زیست محیطی  آلودگی  وجه  هیچ  به  که  است  پروژه هایی  از 
مصرف آب آن در مقایسه با پروژه های باالدست و میان دست پتروشیمی 
با  فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت  مدیرعامل  است.  کم  بسیار 
اشاره به اینکه پروژه پتروشیمی سنقر هم در مرحله ساخت و هم در 
مرحله بهره برداری اشتغال زایی خوبی خواهد داشت، گفت: این شرکت 
خصوصی  بخش  کمک  با  را  پایین دست  پروژه  این  که  دارد  نظر  در 

صالحیت دار اجرا کند.
مجتمع های  برای  بین المللی  ایجاد محدودیت های  احتمال  درباره  ربیعی 
پتروشیمی ادامه داد: این موضوع از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس مدیریت می شود و شرکت ها همچنان به تولید، صادرات و ارزآوری 

خود ادامه می دهند.

خبر

پخش  ملی  شرکت  سی ان جی  طرح  مدیر 
 ۲1 وجود  به  اشاره  با  نفتی  فرآورده های 
در  موتورسیکلت  و  خودرو  انواع  میلیون 
از محل  تنها  چرخه حمل ونقل کشور گفت: 
گازسوز شدن وانت بارهای موجود در چرخه 
 18 روزانه  مصرف  در  عمومی،  حمل ونقل 
صرفه جویی  کشور  در  بنزین  لیتر  میلیون 

خواهد شد.
ده چشمه  قاسمی  حمید  زمان،  گزارش  به 
سوخت  سبد  تنظیم  راهکارهای  سمینار  در 
تاالر  در  که  سی ان جی  صنعت  توسعه  با 
روز  حاشیه  در  خلیج فارس  سالن  مروارید 
گاز،  نفت،  بین المللی  نمایشگاه   پایانی 
پاالیش و پتروشیمی با حضور محمد خالدی 
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  سردشتی- 
دادرس-  اردشیر  انرژی،  کمیسیون  عضو  و 
رئیس انجمن صنفی جایگاه داران سی ان جی، 
موتور  تحقیقات  مرکز  رئیس  زالی-  محمد 
اتحادیه  رئیس  محمودیان-  و  خودرو  ایران 
گفت:  شد،  برگزار  جایگزین  سوخت های 
به  دنیا  در  انرژی  امنیت  امروزه شاخص های 
سمت مصرف کنندگان گرایش پیدا کرده است 
و 60 درصد تولیدکنندگان انرژی و 40 درصد 
نقش  زمینه  این  در  انرژی  مصرف کنندگان 

دارند.
پخش  ملی  شرکت  سی ان جی  طرح  مدیر 
فرآورده های نفتی تاکید کرد: 174 هزار تریلی 
این  تبدیل  با  که  می کنند  تردد  کشور  در  نیز 
 ۲7 روزانه  مصرف  در  گازسوز  به  خودروها 
میلیون لیتر گازوئیل کشور صرفه جویی خواهد 
مصرفی  گازوئیل  درصد   ۵0 با  برابر  که  شد 
توجه  لزوم  بر  تاکید  با  وی  است.  کشور  در 

به سرمایه گذاری و توسعه صنعت سی ان جی 
در  صنعت  این  توسعه  و  رشد  کرد:  اضافه 
از  استفاده  که  می دهد  نشان   86 سال  حدود 
گاز طبیعی فشرده برای خودروها نقش موثری 
کرد.  ایفا  کشور  در  بنزین  مصرف  کنترل  در 
ده چشمه گفت: با طرح های چندگانه تشویقی 
برای افزایش سهم سی ان جی در سبد سوخت 
خودروها، در مصرف روزانه 18 و ۲7 میلیون 
در کشور صرفه جویی  گازوئیل  و  بنزین  لیتر 
شرکت  سی ان جی  طرح  مدیر  شد.  خواهد 
تکمیل  الزمه  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
توجه  را  سی ان جی  صنعت  توسعه  زنجیره 
پایه  خودروهای  تولید  به  خودروسازی ها 
تولید  گازسوز عنوان کرد و گفت: تسهیل و 
و  هیبریدی  و  برقی  خودروهای  واردات  و 
تمام گازسوز و حمایت از تولید خودروهای 
تمام گازسوز از جمله راهکارهای موثر و در 
دسترس حل مسئله مصرف بی رویه سوخت 
در کشور است. وی در ادامه افزود: اگر صنعت 
پنج  نمی شد،  راه اندازی  کشور  در  سی ان جی 
سال گذشته بعد از کشور آمریکا، بزرگ ترین 

واردکننده بنزین در دنیا بودیم. 
پوشش  درصد   ۹6 کرد:  تصریح  قاسمی 
شبکه گازرسانی شهری و 88 درصد پوشش 
گازرسانی روستایی ظرفیت بسیار مناسبی را 
در کشور برای عرضه گاز طبیعی به خودروها 
ایجاد کرده است که باید با برنامه ریزی مناسب 
صنعت  توسعه  جهت  در  ظرفیت  این  از 

سی ان جی استفاده کرد.
آگاه سازی مردم، ضرورت  تحقق توسعه 

صنعت سی ان جی
وی آگاه سازی مردم از بهره وری سوخت پاک 

سی ان جی را نیز از جمله ضرورت های تحقق 
توسعه صنعت سی ان جی در کشور عنوان کرد 
و ادامه داد: امیدواریم با برنامه ریزی های انجام 
شده برای توسعه این صنعت که در سه گام 
طراحی شده است، باالنس موردنیاز در سبد 
سوخت کشور ایجاد شده است و سبد انرژی 
سوخت های  میان  در  کافی  توازن  از  کشور 
مصرفی بهره مند شود. قاسمی با اشاره به اینکه 
گازسوز  پایه  موتور  خودروی  یک  از  وقتی 
صحبت می کنیم در حقیقت از یک خودرو با 
استانداردهای ذاتی یورو 4 صحبت می کنیم، 
گفت: برنامه ریزی های انجام شده برای توسعه 
جایگاه های  کارکرد  میزان  سی ان جی  صنعت 
به 14 ساعت  از هشت ساعت  را  سی ان جی 
در شبانه روز افزایش خواهد داد و هدف ما 
در بلندمدت رساندن فناوری ANG به مرحله 
صنعت  در  تحولی  که  است  تجاری  تولید 

سی ان جی به شمار می آید.

افزایش 392 ریالی قیمت سی ان جی از اول 
خردادماه 

صنفی  انجمن  رئیس  دادرس-  اردشیر 
جایگاه داران سی ان جی نیز در این نشست از 
اول  از  سی ان جی  قیمت  ریالی   ۳۹۲ افزایش 
خبر  وزیران  هیئت  مصوبه  طبق  خردادماه 
قیمت  افزایش  این  می رود  امید  گفت:   و  داد 
جایگاه داران،  کارمزد  درصدی   40 افزایش  و 
انگیزه سرمایه داران برای سرمایه گذاری در این 
بخش افزایش یابد. وی با بیان اینکه هم اکنون 
ظرفیت 40 میلیون مترمکعبی توزیع سی ان جی 
از  کرد:  است،  تصریح  فراهم شده  در کشور 
زمان اجرای طرح سی ان جی تاکنون ۲1 میلیون 
در  مصرفی  بنزین  جایگزین  سی ان جی  لیتر 
کشور شده است. به گفته دادرس،  جایگزین 
سی ان جی  گاز  مترمکعب  میلیون   10 شدن 
نفتی،  روزانه  فرآورده های  میزان  همین  با 
همراه  به  ارزی  جویی  صرفه  دالر  میلیون   ۵

خواهد داشت.

ضرورت توجه خودروسازان به تولید 
خودروهای گاز سوز

فناوری  و  پژوهش  رضایی-  مدیر  محمد 
فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت 
نفتی نیز در این نشست خبری با اشاره به اینکه 
اکنون ظرفیت جایگزینی 40 میلیون مترمکعب 
وجود  کشور  در  بنزین  میلیون   40 با  گاز 
دارد،  افزود:  تنها نیمی )۲0 میلیون مترمکعب 

کشور  در  ظرفیت  میزان  این  از  سی ان جی( 
فعال است. وی با بیان اینکه بسیاری با طرح 
این پرسش که آیا شما خود حاضر به تبدیل 
هستید؟  سی ان جی  به  خود  ماشین  سوخت 
ادامه داد: جواب من به پرسش دوستان مثبت 
است و آنها را تشویق به استفاده از این سوخت 
می کنم. رضایی  از هزینه باالی تعمیرات،  نبود 
امنیت و کاهش شتاب خودروها به عنوان سه 
باور نادرست درباره خودروهای گاز سوز در 
کشور نام برد و گفت: ضروری است افزون 
درباره  فرهنگ سازی  و  تقاضا  تحریک  بر 
صنعت سی ان جی، خودروسازان نیز به تولید 
داشته  بیشتری  توجه  سوز  گاز  خودروهای 
ملی  فناوری شرکت  و  پژوهش  مدیر  باشند. 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با اشاره به 
آمریکا  در  به شدت  اینکه صنعت سی ان جی 
با  است  الزم  داد:  است،  ادامه  رشد  به  رو 
سبد  در  سی ان جی  سهم  الزم  فرهنگ سازی 
سوخت کشور به عنوان یک نگاه ملی افزایش 

یابد.

13 هزار خودرو در کشور قابلیت دوگانه 
سوز شدن دارند

علی محمودی- رئیس اتحادیه جایگاه داران 
سوخت های جایگزین نیز در این نشست با 
بیان اینکه 1۳ هزار خودرو در کشور قابلیت 
دوگانه سوز شدن دارند، گفت: تمام قطعات 
داخلی استاندارد تعریف شده اند که می توانند 
رو  این  از  کنند.  استفاده  داخلی  تجهیزات  از 
هر کس به دنبال دوگانه سوز کردن خودروها 
سامانه  در  را  خودرو  اطالعات  باید  هست 
جامع ثبت کند تا از سالمت سوختی مطمئن 
تا  اروپا  اینکه در  به  اشاره  با  شود. محمودی 
سال ۲0۳0 خودروهای گازسوز دو برابر می 
شود، گفت: قرار است 10 هزار جایگاه سی ان 
جی در هندوستان ساخته شود و تا سال ۲0۳0 
نیمی از سوخت این کشور از طریق سی ان 
 ۲0 امسال  نیز  فرانسه  در  و  شود  تامین  جی 
درصد به ناوگان سی ان جی سوز اضافه شود. 
وی با تأکید بر اینکه تصمیمات گذاشته باعث 
ایجاد فاصله بین مردم و نگاه دولت شده است، 
پرداخت  در  باال  هزینه  دالیل  از  یکی  افزود: 
و  عمومی  افکار  فاصله  همین  انرژی  یارانه 
مصوبه  اینکه  بیان  با  محمودی  است.  دولت 
دوگانه سوز کردن و شناسنامه دار کردن انجام 
خودروهای  درصد   ۹0 گفت:  است،  شده 

دوگانه سوز در دنیا کارگاهی است.

ده چشمه با توجه به گازسوز شدن حمل و نقل مطرح کرد:

صرفه جویی چند میلیون لیتری در مصرف بنزین روزانه

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به   ۲400 تیپ  نیسان  سیستم  ون   – کامیونت  خودرو  سند  اصل 
00178۲۵8 و شماره شاسی 00C8۲16۳ و شماره پالک ایران 7۲-74۹ق66  متعلق 

به اینجانب محمد کوهستانیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

دادنامه
خواهان:مدیریت بانک ملی شعبه صحنه با وکالت آقای حمیدرضا مرادی به آدرس: 

صحنه بانک ملی ایران شعبه میدان شهید مطهری
خواندگان: 1- فاطمه مامانی ۲- محمود رحیمی شاه پور آبادی ۳- قدمخیر صالحیان 

احمدآبادی 4- علی منصوری همگی ساکن روستای احمدآباد جیحون آباد
خواسته: مطالبه

قاضی شورا با بررسی مفاد پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 
متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شورا
آقای  وکالت  با  صحنه  شعبه  ملی  بانک  مدیریت  دادخواست  خصوص  در 
حمیدرضامرادی بطرفیت 1- فاطمه مامانی ۲- محمود رحیمی شاه پور آبادی ۳- 
قدمخیر صالحیان احمدآبادی 4- علی منصوری بخواسته مطالبه مبلغ 7۲/۹۹۹/۳00 
ریال بعنوان اصل بدهی و مبلغ ۳7/۵۲۲/100 ریال جریمه عدم ایفای تعهد تا تاریخ 
۹۵/۹/۲4 و از آن پس روزانه ۳۹/۹۹۹ ریال خسارت خسارت تاخیر تادیه به انضمام 
خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته 
خوانده ردیف اول به موجب قرارداد 8۹0040۵۳ با ضمانت سایر خواندگان از این 
بانک تسهیالت اخذ نموده که در سر رسید از ایفای تعهد خودداری و مبلغ خواسته 
را به این بانک بدهکارند خواندگان علیرغم ابالغ بصورت قانونی هیچکدام در جلسه 
رسیدگی حاضر نشده اند و الیحه ای نیز جهت دفاع به این شعبه ارسال نکرده اند 
شورا با توجه به مفاد دادخواست و نظر به قرارداد مذبور و اینکه خواندگان دلیلی 
برائت ذمه خود ارائه نکرده اند لذا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا 
به مواد 10-۲1۹-۲۲۳-۲۲8-۲۳0 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 1۵ اصالحی قانون 
عملیات بانکی بدون ربا الحاقی 1۳76/11/۲۹ خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 
7۲/۲۹۹/۳00 ریال بابت اصل و سود بدهی و مبلغ ۳7/۵۲۲/100 ریال بابت خسارت 
ریال  زمان وصول روزانه ۳۹/۹۹۹  تا  آن پس  از  و  تاریخ ۹۵/۹/۲4  تا  تادیه  تاخیر 
خسارت تاخیر تادیه و مبلغ ۲/76۳6/0۳۵ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره نسبت به تمامی 
خواندگان غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان صحنه می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف صحنه-نظری

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل: 
پرونده کالسه 8۹8/۹4 و رای شماره 8787مورخه 1۳۹7/11/01 به نام مژگان رکرک 
پالک ۲407  مربع  متر  مساحت 1۳8/۵1  به  عمارت  یکباب  فرزند رضا ششدانگ 
اصلی---فرعی  بخش 1 خروجی مجهول رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب 
در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام 
و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به 
ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در 
غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41۵۵7۳4
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹8/۲/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم :1۳۹8/۲/18 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

 ابالغ وقت رسیدگی 
نظر به اینکه خواهان آقای بانک انصار با وکالت عیسی زاده آرائی     دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت اکبر 1- سید فرج اله میر مهدی زاده حسینی فرزند 
حسین ۲- سعید رحیمی فرزند خلیل ۳- یعغوب غالم پور فرزند رضا    در این 
شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه ۳/1۲07/۹7 ثبت و برای 
مورخه ۹8/۳/۲۲ ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول 
المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد 
که در وقت رسیدگی در شعبه سوم   حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه سوم  مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفترشعبه سوم  شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده ۲68/۹7/ش۲

 بدینوسیله به  :محمد رضا بیگلریان )مجهوالمکان (       به آدرس :   مجهوالمکان     
ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره ۵0۵ مورخ  ۹7/6/17از شعبه دوم شورای حل 
بر  به:  حکم  باشید  تنکابن جنابعالی  محکوم  می  بهشتی  اختالف مجتمع شهید 
محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ    17/480/000   ریال  بعنوان   بابت اصل 
خواسته   و مبلغ ۲۹0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و   خسارات تاخیر ازز مان 
تقدیم دادخواست ۹7/۳/1 تا زمان اجرا  ، در حق خواهان   هادی شمس  به نشانی 
تنکابن - پاساژ ما هان         صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده 1۹ آیین نامه اجرایی 
ماده 18۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از 
ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در 
غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانوني   برای اجرای احکام داداگاه یا دادگستری 

تحویل خواهد شد.
مدیر شعبه   دوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

اخطاریه دفترخانه 
شماره۳۳ مورخ 1۳۹8/۲/17

 خانم صبح گل رحیمی فرزند کریم به شماره شناسنامه 1۹ 
پیرو اخطاریه های شماره ۲4۹ مورخ ۹7/1۲/۲7و ۲۹ مورخ 1۳۹8/۲/۹با عنایت به 
مراجعه و درخواست همسر شما آقای برار حاجی آقازاده کاشی فرزند حسین مبنی 
بر ثبت و اجرای طالق برابر دادنامه قطعی و قابل اجراء شماره۹70۹۹71114۳0۲0۹1  
مورخ 1۳۹7/10/6 شعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان بابل به شما اخطار می گردد 
انتشار این اخطاریه به این دفترخانه به نشانی  حداکثر ظرف 7 روز پس از تاریخ 
بابل- میدان کارگر -خیابان کشاورز- طبقه فوقانی -پاساژ گنج افروز  )شماره تلفن 

011۳۲۲۹۹۵۳0(مراجعه نمایید.
 در صورت عدم حضور طالق بصورت  غیابی ثبت  می گردد 

محمد زاهد پاشا  سردفتر ازدواج 17و طالق 16 بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای حسن خالقی فرزند علی اوسط بشرح درخواستی که به شماره   ۹800۳۲/ش۵ ،این شورا 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که :علی اوسط 
خالقی فرزند جاراله  شماره شناسنامه  4صادره از طالقان     در  تاریخ1/1۵/ ۹8دراقامتگاه دائمی 
خود شهرستان   تنکابن بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 

1-حسن خالقی فرزند متوفی       ۲-فرنگیس خالقی فرزند متوفی
۳-فائزه خالقی فرزند متوفی         4-پروانه عبداله 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  5حکمی   شورای حل اختالف تنکابن

رونوشت آگهی حصر وراثت 
راضیه قرابی تهرانی دارای شماره شناسنامه ۹۲6   به شرح دادخواست به کالسه 
1/168/۹6 این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان شمسه غالمپور  به  ش ش ۵11در تاریخ ۹4/4/1اقامتگاه دائمی خود 

شهرستان بابل    بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-اسماعیل قرابی تهرانی به ش ش ۹68فرزند حسن و شمسه متولد 1۳۲6فرزند 

متوفی 
۲-ابراهیم قرابی تهرانی به ش ش ۲74۹8فرزند حسن و شمسه متولد 1۳۳0فرزند 

متوفی 
۳-غالم قرابی تهرانی به ش ش ۵۲۳فرزند حسن و شمسه متولد 1۳۳۳فرزند متوفی 
4-راضیه قرابی تهرانی به ش ش ۹۲6فرزند حسن و شمسه متولد 1۳۲۵فرزند متوفی 
۵-رقیه خاکی قرابی تهرانی به ش ش ۳4167فرزند حمزه  و شمسه متولد 1۳۵۲فرزند 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی  شعبه اول   شورای حل اختالف بابل 

آگهي  اخطار اجرائیه 
شماره پرونده ۳76/۹7/ش۲

 بدینوسیله به  : احمد پالیزبان )مجهوالمکان (       به آدرس :   مجهوالمکان     ابالغ  
میگردد. بموجب  رای شماره 86۲ مورخ  ۹7/10/18 از شعبه دوم   شورای حل 
اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   الزام خوانده 
به حضور در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پالک 
به شماره 880-۳86688  خودروی سواری سمند سورن  به نام خواهان  و همچنین   
پرداخت مبلغ 140/000 ریال هزینه دادرسی و  حق الوکاله وکیل     ، در حق خواهان  
نیره تقی پور به نشانی تنکابن-ساختمان نیکان   صادر و  با وکالت  :امید شاهری 
اعالم میگردد. به استناد ماده 1۹ آیین نامه اجرایی ماده 18۹ قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي 
فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت پرونده جهت اقدام 

قانوني   برای اجرای احکام داداگاه یا دادگستری تحویل خواهد شد.
مدیر شعبه  دوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

 

آگهی مزایده اموال منقول
بموجب نیابت شماره 1۳۹81۹10000۳86۳7 صادره از شورای حل اختالف تهران، 
محکوم علیه سیدمجتبی قریشی اصل محکوم است به پرداخت مبلغ ۲۲6/47۵/۹46 
مبلغ  و  بالسین  بدری  داود  آقای  له  محکوم  حق  در  خواسته  اصل  بابت  ریال 
11/۳۲۳/7۹7 ریال بابت نیم عشر دولتی با توجه به امتناع محکوم علیه از پرداخت 
محکوم به و توقیف مال، محکوم له تقاضای فروش یکدستگاه خودروی سواری 
هاچبک ام وی ام را نموده است که موضوع به کارشناسی ارجاع و نظریه کارشناسی 

واصل و به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.
خودروی سواری ام وی ام بشماره انتظامی ۳64 د 74 ایران ۹1 مدل 1۳۹7 رنگ سفید 
روغنی بنزین سوز با وضعیت سالم و آماده بکار به مبلغ 8۳۵/000/000 ریال معادل 

هشتاد و سه میلیون پانصدهزار تومان برآورد و ارزیابی گردیده است.
بنابراین جلسه مزایده مورخ ۹8/0۳/18 از ساعت 10:۳0 الی 11 صبح واقع در چهارراه 
امام مجتمع شورای حل اختالف اردبیل- شعبه دوم اجرا، در حضور نماینده دادستان 
اردبیل برگزار خواهد شد و مزایده از مبلغ معینه کارشناسی شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته خواهد شد طالبین می توانند در موعد مقرر فوق در جلسه مزایده 
شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعالم نمایند مزایده به باالترین قیمت 
واگذار خواهد شد و برنده مزایده ده درصد ثمن معامله را فی المجلس پرداخت و 
مابقی آن را حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت 

مقرره ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اردبیل- رادمرد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای فرشید پیر شعبانی فرزند غضنفربشرح درخواستی که به شماره ۹80087/ش۲ 
و چنین  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  ،این شورا 
توضیح داده که :غضنفر پیر شعبانی فرزند خان بابا شماره شناسنامه  14 صادره از  
تنکابن    در  تاریخ1/۲8/ ۹8دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن بدرود زندگی 

گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
1-فرشید پیر شعبانی فرزند متوفی
۲-فرشاد پیر شعبانی فرزند متوفی
--فرشته پیر شعبانی فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه  دوم    شورای حل اختالف تنکابن

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

فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 1۳۹760۳180160001۳70 – مورخ 1۳۹7/11/۲4 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  
وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد 
تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی خانم  راضیه  نبی زاده  بازنشین  فرزند یداله  به شماره  شناسنامه  ۵۳۵  صادره  
از رحیم  آباد  به شماره  ملی  6۳1۹۳۹4۳۹0 در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل  بر یکباب  خانه به مساحت  
114/۹0  متر مربع  پالک  ۵۲۳ فرعی  از 16۳  اصلی مفروز  و مجزی  شده  از پالک – فرعی از 16۳ اصلی  واقع  
در قریه  اشکلک  خریداری  شده  از مورد مالکیت  سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور 
اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  
سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض 
خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود 
را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض 

13- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت  اول:۹8/۲/4 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹8/۲/18

رونوشت اگهی حصر وراثت
آقای هژیر زرعکانی فرزند رحمت اله به کدملی 48۹8۵۵06۳0 استناد شهادت نامه و گواهی فوت و 
فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹800۹8  تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان رحمت اله زرعکانی  به کدملی 48۹8۵40۹4۵ در تاریخ  1۳۹8/1/10 دراقامتگاه دائمی 
خود درشهرستان طالقان در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از: 1-اقای هژیر زرعکانی 
متولد 1۳۳۲ به کدملی48۹8۵۵06۳0صادره ازطالقان نسبت پسر متوفی ۲- اقای گیتی زرعکانی  

متولد 1۳۲۹ به کدملی48۹۹6۲800۵صادره ازطالقان نسبت دختر متوفی
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون ریال میباشد اینک با 
انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند آخر ماده ۳64 امور حسبی یک مرتبه 
آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی 

ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد.م.الف:۲۹۲0  
شرفی دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

رونوشت اگهی حصر وراثت
آقای مهدی صالحی فرزند محمد  به کدملی 6۵۵۹7۳7187 استناد شهادت نامه و 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۹800۳6  تقدیم این 
شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان هادی خان احمدخان بیگی  به 
کدملی 48۹8۳0880۵ در تاریخ  1۳۹۳/11/6 دراقامتگاه دائمی خود درشهرستان 

طالقان در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
1-اقای بهروز احمدخان بیگی متولد 1۳48 به کدملی48۹۹71۵846صادره ازطالقان 

نسبت پسر متوفی
۲- اقای بهرام احمدخان بیگی متولد 1۳۵۳ به کدملی48۹8۳0۹۹68صادره ازطالقان 

نسبت پسر متوفی
ازطالقان  کدملی48۹۹67۲۲84صادره  به   1۳۳7 متولد  بیگی  احمدخان  زهره    -۳

نسبت دخترمتوفی
ازطالقان  کدملی48۹8۳0۹8۵۲صادره  به   1۳4۵ متولد  بیگی  احمدخان  4-سکینه  

نسبت دختر متوفی
ازطالقان  کدملی48۹8۳0۹860صادره  به   1۳46 متولد  بیگی  احمدخان  ۵-رقیه  

نسبت دخترمتوفی
ازطالقان  کدملی48۹۹6۲46۳8صادره  به   1۳۲۹ متولد  بیگی  احمدخان  6-مرضیه 

نسبت دخترمتوفی
نسبتهمسر  ازطالقان  به کدملی48۹۹647۲۳۹صادره  متولد 1۳۳۳  اللهیاری  7-زهرا 

متوفی
ازطالقان  کدملی48۹۹۵۲7187صادره  به   1۳17 متولد  بیگی  احمدخان  8-زهرا 

نسبت همسر متوفی
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون 
ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق 
بند آخر ماده ۳64 امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد. م.الف:۲۹17
دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان 

اكهي فقدان سند
 مالکیت خودروي ایسوزو مدل 1۳۹0 رنگ سفید ش  ش   70pBt0۳۲۳۳4 ش موتور 
۹۳۳1۳1 به ش انتظامي 8۳ / 8۵۲ ع 1۵ به مالکیت اقاي محمد رضا خسروي کلیه بنچاق 
وسند کمپاني مفقود گردیده ازدرجه اعتبار ساقط ومالک جهت گرفتن سند کمپاني به شرکت 
بهمن دیزل مراجعه نموده هرشخص حقیقي وحقوقي ادعایي دارد ظرف مدت 10 روز به 

شرکت بهمن دیزل تهران کیلومتر 1۳ جاده مخصوص کرج مراجعه نماید //
 بابل 
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بازی پوچ اینستکس با تجارت ایران

رئیس مرکز سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران می گوید »اینستکس بدون 
همکاری بانک های اروپایی کارکرد خاصی ندارد و علی رغم آنکه قرار است از 
آن برای انتقال غذا، دارو و اقالم بشردوستانه به ایران استفاده شود ولی بانکهای 

اروپایی حاضر به همکاری با آن نیستند«.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، فریال مستوفی درخصوص آخرین وضعیت 
کانال مالی اروپا موسوم به اینستکس و تأثیر آن بر تجارت ایران و اروپا اظهار 
کرد: اینستکس در اروپا تشکیل شد و حسابی هم در یک بانک فرانسوی باز شد 
و متقابالً در ایران نیز شرکت متناظر آن ثبت شد ولی مسئله اصلی آنجاست 
که تا زمانی که یک بانک یا مؤسسه مالی، حاضر به همکاری با اینستکس 
نشود، عمالً از اینستکس نمی توان انتظار کارکرد خاصی را داشت.رئیس مرکز 
سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سازوکار معامله ایران و اروپا به این 
شکل است که هرگونه معامله، نیازمند همکاری یک بانک است که بتواند نقل 
و انتقال مالی برای هرگونه تجارت را انجام دهد و »اینستکس« به خودی خود 
نمی تواند بدون همکاری یک بانک اروپایی، نقل و انتقاالت پولی و بانکی را برای 
معامالت انجام دهد.وی گفت: متأسفانه تحریم ها باعث شده تا هیچ بانکی 
حاضر نباشد پای کار معامله با ایران بیاید ولی از سوی دیگر بر اساس اطالعاتی 
که به ما رسیده، تالش ها و رایزنی اروپایی ها برای متقاعد کردن یک بانک یا 
مؤسسه مالی به منظور همکاری با اینستکس ادامه دارد.مستوفی اضافه کرد: 
البته در روزها و هفته های اخیر بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر از پیوستن 
به اینستکس استقبال کرده اند تا کنار سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان، از 
طریق اینستکس با ایران مرتبط شوند.رئیس مرکز سرمایه گذاری اتاق بازرگانی 
تهران تأکید کرد: نکته قابل توجه آن است که از یک طرف »اینستکس« فعاًل 
قرار است تنها برای انتقال غذا و دارو و اقالم بشردوستانه به ایران به کار گرفته 
شود و از طرف دیگر، آمریکایی ها مدعی اند که غذا، دارو و اقالم بشردوستانه در 
لیست تحریم ها قرار ندارند ولی با این همه، هیچ بانکی در اروپا حاضر نمی شود 
حتی برای این انتقال این اقالم بشردوستانه، نقل و انتقاالت مالی با ایران وارد 
همکاری با اینستکس و این کانال ارتباطی شود.وی با بیان اینکه الزم است تا 
مقامات ایران، فشار بیشتری به اروپایی ها بیاورند، خاطرنشان کرد: باید مشخص 
شود چرا زمانی که اقالم بشردوستانه همچون غذا و دارو جزو اقالم تحریمی 
نیستند، بانک های اروپایی اجازه نقل و انتقال مالی برای ورود این اقالم به ایران 
را ندارند؛ لذا به نظر می رسد مقامات کشورمان باید با فشار بیشتر به اروپایی ها، 
آن ها را مجبور کنند تا آمریکا را تحت فشار بگذارند و ایاالت متحده مجوز 
همکاری بانک ها برای انتقال دارو، غذا و اقالم بشردوستانه به ایران را صادر کند.

لغو معافیت مالیاتی، در صورت بازنگرداندن ارز صادراتی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بهانه ای برای برنگرداندن 
ارز توسط صادرکنندگان وجود ندارد، گفت: صادرکنندگانی که ارز حاصل 
از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند، از معافیت های مالیاتی 

برخوردار نمی شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمد علی دهقان« درباره بازنگشتن ارزهای 
حاصل از صادرات افزود: برای تولید محصوالت و کاالهایی که صادر می شود 
از منابع و امکانات کشور استفاده شده است؛ بنابراین صادرکنندگان بخش 
خصوصی، دولتی و عمومی باید بدانند که الزمه استفاده از منابع و امکانات 
کشور آن است که مسوولیت پذیری و پاسخ گویی الزم را داشته باشند.معاون 
امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: اکنون به دلیل تالطم 
هایی که ایجاد شده نیاز است منابع ارزی با سرعت در اختیار رفع نیازهای ارزی 
کشور قرار داده شود.دهقان اضافه کرد: اینکه صادراتی انجام شده اما منابع ارزی 

حاصل از آن به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد، قابل قبول نیست.

خبر

رمز دوم یکبار مصرف بانک ملی را 
از اپلیکیشن 6۰ دریافت کنید

نصب اپلیکیشن 60 برای همه مشتریان بانک ملی 
ایران که قصد خریدهای اینترنتی و یا غیر حضوری 

را دارند، الزامی است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، بخشنامه بانک مرکزی تاکید دارد که از ابتدای 
خرداد ماه استفاده از رمز دوم یک بار مصرف برای 
همه دارندگان کارت های بانکی اجباری است و 
از این تاریخ، رمزهای دوم ثابت کاربردی نخواهند 
داشت. از این رو بانک ملی ایران به منظور سهولت 
 60 اپلیکیشن  مصرف،  یکبار  دوم  رمز  دریافت 
است.این  کرده  طراحی  مشتریان  استفاده  برای  را 
اپلیکیشن هر 60 ثانیه یکبار، یک رمز دوم تولید و در 
اختیار کاربر قرار می دهد و پس از طی این مدت، 

رمز تولید شده اعتباری نخواهد داشت.
این روش، امکان سوء استفاده از رمز کارت بانکی را 
به صفر می رساند.اپلیکیشن 60 از سایت بانک ملی 
ایران قابل دریافت است و در سامانه بام، دستگاه 
های خودپرداز و کیوسک یا Cashless فعال 

سازی می شود.

ثبات به بازار کاالهای اساسی با 
کوپن الکترونیکی  

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی گفت که کوپن الکترونیکی می تواند موجب 
ایجاد ثبات و آرامش در بازار کاالهای اساسی شود.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حسینعلی حاجی 
دلیگانی با اشاره به اظهارات اخیر معاون اول رئیس 
نظر  به  گفت:  کوپن  بازگشت  مورد  در  جمهور 
من این نوع توزیع می تواند عدالت محور باشد و 
تبعیض بین دارا و ندار و شهری و روستایی را از 

بین ببرد.
وی افزود: این طرح در شرایط فعلی طرح مفیدی 
است و باعث می شود آرامش در بازار خصوصًا 
در زمینه کاالهای اساسی مثل قند و شکر و برنج 
و گوشت و روغن ایجاد شود و ثبات و اطمینان 
می آورد. وجود  به  مردم  عموم  برای  را  خاطری 

حاجی دلیگانی با بیان این که استفاده از کوپن در 
شرایط فعلی باید با توجه به علم و تکنولوژی روز 
و به صورت الکترونیکی انجام شود، یادآور شد: 
روی  که  بستری  و  سامانه  از  استفاده  با  می توان 
کارت های ملی فراهم است کوپن الکترونیکی را 
فعال کرد.این نماینده مجلس همچنین گفت که 
موضوع کوپنی شدن برخی از کاالها مخالف جدی 

در مجلس و بین نمایندگان ندارد.

خبر

وزیر راه با بیان این که در جنگ اقتصادی به 
سر می بریم و در جنگ نقل و نبات پخش 
نمی کنند، گفت: استکبار جهانی تمام منافع 
آنها  و هدف  اند  داده  قرار  را هدف  ما  ملی 
تجزیه ایران و به هم زدن آرامش کشور بوده 

که شکست خورده و موفق نبوده اند.
محمد  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جدید  مدیرعامل  معارفه  آیین  در  اسالمی 
اظهار  ایران،  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی 
ارزشمند  های  ظرفیت  از  یکی  هما  کرد: 
کشور و متعلق به همه ایرانیان است. ایرنیان 
به شرکت حامل پرچم ایران عشق می ورزند 
و انتظار دارند که این ایرالین همواره در اوج 
کارآمدی باشد.وی با بیان این که نیاز داریم 

به منابع انسانی و کارآمدی سیستم ها توجه 
داشته باشیم، افزود: تغییرات مدیریتی به طور 
این  مهم  نکته  است،  بوده  طبیعی همیشه 
است که تغییرات روبه جلو و شتاب دهنده 
باشد. ایران با دشمنی بی حد و مرز استکبار 
جهانی مواجه است  و مردم ایران را به دلیل 
انتخاب استقالل مورد تهاجم قرار داده است.

وی ادامه داد: با استفاده از حربه غیرقانونی 
تحریم سعی کرده وضعیت ما را پیچیده تر 
کند به این امید که انقالب را ساقط کرده و 
مردم را مایوس. مردم در این ۴0 سال نشان 
داده اند که ظرفیت های کشور بی انتهاست. 
حاصل  بسیاری  علمی  دستاوردهای  امروز 
شده که مدیون همین انقالب است.وزیر راه 

و شهرسازی با بیان این که مسئوالن خارجی 
مردم ایران را به دلیل دستاوردهای موجود با 
وجود تحریم ها تحسین می کنند، تصریح 
کرد: در صنعت هوایی ظرفیت های فاخری 
داریم که در صدر آن نیروی انسانی فاخری 
وجود دارد که در محیط های گوناگون از آن 
هما  جدید  دوره  این  در  هستیم.  برخوردار 
که استاد خلبان زنگنه سکاندار هما هستند 
نقش  هما یک  آحاد  و همکاری  با همدلی 
را  ایر  ایران  و  کرد  ایفا خواهند  را  متفاوتی 
در مسیر شکوفایی قرار خواهند داد.اسالمی 
همچنین گفت: از دکتر شرفبافی که صادقانه، 
دلسوزانه و با پاکدستی به سختی کار کرده 
است  داده  انجام  را  ای  برجسته  اقدامات  و 

تشکر می کنیم.وی تاکید کرد: نباید اجازه 
گروه بندی و شکل گیری جزیره ای که آفت 
در  اکنون  هم  ما  بدهیم.  را  است  مدیریت 
جنگ اقتصادی قرار داریم و جنگ، جنگی 
نیست که در آن نقل و نبات پخش کنند و زد 
و خورد دارد. استکبار جهانی تمام منافع ملی 
ما را هدف قرار داده اند برای کار انجام نشده. 
هدف آنها تجزیه ایران و به هم زدن آرامش 
کشور بوده که شکست خورده و موفق نبوده 
و می  این شکست عصبانی هستند  از  اند. 
خواهند از ما انتقام بگیرند که موفق نخواهند 
شد.وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: از 
طریق بازار سرمایه کارآمدی ایران ایر را باال 

می بریم.

وزیر راه و شهرسازی: در جنگ اقتصادی هستیم

استکبار تمام منافع ملی
 ما را هدف قرار داده است

 آگهی مفقودی
مدل1۳8۹به  سفیدروغنی  رنگ  بک  پژو۲06هاچ  وفاکتورفروش  سندکمپانی 
موتور1418۹076۵47وشماره  ۵6۹ب۳۳شماره  ایران۳4-  پالک  شماره 
بشماره  مومبینی  احمدرضا  شاسیNAAP0۳ED۲BJ48۵۹07بنام 

ملی4810۵۵۵11۹مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی حصر وراثت
آقای امیدعلی بهمنی راد  شماره شناسنامه ۲  به شرح دادخواست به کالسه ۲/8۲/۹8  
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
علی محمد آبشنگ  به شماره شناسنامه ----  در تاریخ ۵1/7/7  اقامتگاه دائمی 

خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
1-امیدعلی بهمنی راد  فرزندعلی محمد به  ش.ش ۲  پسر متوفی

۲-ابراهیم  علوی  فرزندعلی محمد به  ش.ش ۳  پسر متوفی
۳-خانم قدم خیر اکبگ فرزندعلی محمد به  ش.ش 1  دختر متوفی

4-پرور آبشنگ  فرزندعلی محمد به  ش.ش ۳۹۹دختر متوفی
۵-گلپری آبشنگ  فرزند علی محمد به  ش.ش ۵01  دختر متوفی

6-رنگین بانو آبشنگ  فرزند علی محمد به  ش.ش 400  دختر متوفی
7-سحر آبشنگ  فرزند علی محمد به  ش.ش 1۵0  دختر متوفی

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

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

آگهی حصر وراثت
دادخواست  شرح  به  شناسنامه۳۲۵۳۵8۲6۳۹  کرجیشماره  یعقوبی  حیدرعلی  آقای 
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  شورا  این  از   ۹8/48/1 کالسه  به 
توضیح داده که شادروان قربانعلی یعقوبی کرجی  به شماره شناسنامه 167 در تاریخ 
آن مرحوم منحصر  بدرود زندگی گفته ورثه  دائمی خودرا   اقامتگاه    1۳۹0/1/16

است به
1-حیدرعلی یعقوبی کرجی  فرزند قربانعلیش.ش۳۲۵۳۵8۲6۳۹ ت.ت 1۳4۲/6/1۵ 

پسر متوفی
۲-علی یعقوبی کرجی  فرزند قربانعلی ش.ش 7۵7  ت.ت 1۳۳۵/11/1 پسر متوفی

ت.ت    ۳۲۵۳4۲۵۹۵۹ ش.ش  قربانعلی  فرزند  کرجی   یعقوبی  طال  ۳-خانم 
1۳۳4/8/1۵دختر متوفی

4-شکرعلی یعقوبی کرجی  فرزند قربانعلی ش.ش ۹00 ت.ت 1۳۳۹/۲/۲ پسر متوفی
ت.ت    ۳۲۵۳۵8۲116 ش.ش  قربانعلی  فرزند  کرجی   یعقوبی  طال  ۵-زرین 

1۳47/۳/1۵ دختر متوفی
6-طال یعقوبی کرجی  فرزند قربانعلی ش.ش ۳۲۵۳۵81۹۵0   ت.ت 1۳4۳/10/1 

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

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

آگهی فقدان سند
آقای علی کائدی مالک ششدانگ یک باب خانه تحت پالک۳/۹1بخش۲گتوندباتسلیم 
اسنادرسمی۲87گتوندمدعی است  دوبرگ استشهادیه گواهی شده توسط دفترخانه 
که مالکیت ششدانگ پالک فوق به نام مالک ثبت وسندمالکیت دفترچه ای آن به 
مفقودگردیده  انگاری  سهل  بعلت  که  گردیده  چاپی118۳08صادروتسلیم  شماره 
لذابه دستورتبصره یک ماده1۲0آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک 
نوبت آگهی می شودکه هرکس مدعی انجام معامله یاوجودسندمالکیت نزدخودمی 
باشدمی تواند ظرف10روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
نمایدودرغیراین صورت پس ازسپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سندمالکیت 

المثنی بنام مالک صادرخواهدشد. شماره م.الف)16/1۵(
امیرمسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم : 1-بانک ملت به نشانی : اذربایجان غربی –اورمیه –بلوار 

مدرس 
۲- جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی نشانی: اذربایجان غربی –شهرستان خوی- 

شهر خوی- خیابان امام خمینی –کوچه مدرس
الهویردی    اسدفرزند  فرزند  حیدری  رقیه   -1  : علیهم  محکوم  علیه/  محکوم 
نشانی:آذربایجان   غربی –شهرستان  خ پیام نور –کوچه میرداماد۲-میر سعید مختاری 
فرزند میر اسماعیل نشانی:آذربایجان   غربی –شهرستان خوی  شهر خوی- خ پیام 

نور –کوچه میرداماد۲
محکوم به :

 به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه   به شماره بایگانی ۳/۹7047۳ش   و به 
شماره دادنامه  مربوطه ۹70۹۹746۳4۳00۵۵4   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  ۲/000/000   
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  ۳  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- سهیال درستی  

قاضی  شعبه  ۳  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 ۳4 قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد ۳- 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 8و۳ قانون اجرای  محکومیت 
مالی 1۳۹4(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار 
از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده ۳4 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4(. 
۵- 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 ۲1 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1۳۹4(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 ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1۳۹4(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
برابررای شماره1۳۹760۳1700100۵8۳۵-۹7/1۲/14هیات اول موضوع قانون تعیین 
مستقردرواحدثبتی  فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
محمدرضاشلیشی  آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  اهوازتصرفات  یک  ناحیه 
شماره  به  آزادگان  دشت  از  شناسنامه14041صادره  بشماره  فرزندحسین 
مربع  مساحت۲86/۳0متر  به  ساختمان  باب  یک  ملی1۹87۵8۹8۳1درششدانگ 
درقسمتی ازپالک۵8/۲۵بخش۹اهوازخریداری شده موضوع سهام شماره۲0۹1شرکت 
سهامی ایجادباغات کوی شاه سهمی عبدالکریم لیاقت فرزندعلوان)مالک رسمی(که 
به متقاضی انتقال یافته، محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله پانزده روزآگهی می شوددر صورتیکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  توانندازتاریخ  باشندمی  داشته  اعتراضی  متقاضی 
ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ازاخذرسید،ظرف  وپس  تسلیم  اداره  این  اعتراض خودرابه 
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضائی  مرجع  خودرابه  اعتراض،دادخواست  تسلیم 
سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت 
صادرخواهدشد.ضمناصدور سندمالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نخواهدبود.    
شماره م.الف)۵/164( تاریخ انتشارنوبت اول:۹8/۲/۲-تاریخ انتشارنوبت دوم:۹8/۲/18

اکبرافشین-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 8۹8 و رای شماره ۹۹8۳ مورخه ۹7/11/17 به نام 
آقای محمد کریمی فرزند مراد ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 1۳1/8۳ متر مربع از 
8 فرعی از 4۳ اصلی بخش  ۲خروجی از مالکیت آقای احمد یوسفی رسیدگی و تائید و 
انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر 
اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال 

صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 41۵۵7۲7
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹8/۲/۲ تاریخ انتشار نوبت دوم :1۳۹8/۲/18 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی 

آگهی موضوع ماده3قانون 
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
موضوع  اول  شماره1۳۹760۳1700100۵8۵0-۹7/1۲/14هیات  برابررای 
فاقدسندرسمی  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
آقای  متقاضی  وبالمعارض  مالکانه  اهوازتصرفات  یک  ناحیه  مستقردرواحدثبتی 
شماره  رامهرمزبه  از  شناسنامه۹۹1صادره  بشماره  فرزندعلی  عبیداوی  ابراهیم 
در  مساحت۲۳7/۲۹مترمربع  به  ساختمان  باب  یک  ملی1۹1081۳664درششدانگ 
قسمتی ازپالک۵8/۲۵بخش۹اهوازخریداری شده موضوع سهام شماره۲۲۲0شرکت 
سهامی ایجاد باغات کوی شاه سهمی محسن انصاری دزفولی فرزندمیرزاعلی)مالک 
عموم  منظوراطالع  است.لذابه  یافته،محرزگردیده  انتقال  متقاضی  به  رسمی(که 
پانزده روزآگهی می شوددرصورتیکه اشخاص نسبت  فاصله  به  مراتب دردونوبت 
انتشاراولین  تاریخ  تواننداز  باشندمی  اعتراضی داشته  به صدورسندمالکیت متقاضی 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت 
نمایند. تقدیم  قضائی  مرجع  اعتراض،دادخواست خودرابه  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک 
مقررات  طبق  اعتراض  مذکوروعدم وصول  مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی 
سندمالکیت صادرخواهدشد.ضمناصدورسند مالکیت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه 
نخواهدبود.  شماره م.الف)۵/16۵( تاریخ انتشارنوبت اول:۹8/۲/۲-تاریخ انتشارنوبت 

دوم:۹8/۲/18
اکبرافشین-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :۳/4۹۹/۹7

شعبه سوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: زاهدکوهی فرزند: عبداله

خوانده:محمدموسی زاده ماشک  فرزند: حسن
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده تقدیم که به این شعبه 
ارجاع شده است و برای تاریخ 1۳۹8/۳/۲1 ساعت ۹ وقت رسیدگی تعیین شده 
است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود 
در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

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

47۹-۹8/1/۲7 آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان دورود بشرح ذیل : رسیدگی و تایید انشاء گردید مراتب در 
اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در روزنامه کثیر 
االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
دورود تسلیم دارند و در برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضائی ذیصالح اقدام و 
گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه 
حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست 
و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر 
اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت 

مانع مراجعه متضرر به مراجع قضائی نخواهد بود . 
پرونده کالسه 1۳۹71144۲۵00۵0001۹۲ و رای شماره 1۳۹760۳۲۵00۵00۲1۵۳ 
مورخه ۹7/0۹/۲۹  به تقاضای خانم ندا رکرک  فرزند محمود نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 1۹۵/80  متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 8 فرعی 
از 118 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان دورود خروجی از مالکیت :علی مریدی  

فرزند ولی .م الف 17 
انتشار نوبت اول : 1۳۹8/۲/۲ انتشار نوبت دوم :1۳۹8/۲/18 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود –مصطفی امان اله بهاروندی .

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم : 1-بانک ملت به نشانی : اذربایجان غربی –اورمیه – بلوار 

مدرس –سرپرستی بانک ملت 
۲- جعفرصادق دادگر فرزند سلطانعلی نشانی: اذربایجان غربی –شهرستان خوی- 

شهر خوی- خیابان امام خمینی –کوچه مدرس
: 1- محبوب یوسفی قاضی محله فرزند محمدعلی    محکوم علیه/ محکوم علیهم 
قربان  فردیس۲-  کوچه  امامزاده  محله  –شهرستانخوی-  غربی  نشانی:آذربایجان   
–شهرستانخوی- محله  نشانی:آذربایجان   غربی  نشانی:  فرزندقاسم   راد  ملکوتی 

امامزاده کوچه فردیس
محکوم به :

 به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه   به شماره بایگانی ۳/۹70467ش   و به 
شماره دادنامه  مربوطه ۹70۹۹746۳4۳00۵۵7   محکوم علیها  محکوم  هستند  به 
پرداخت مبلغ 1۲۵/000/000    ریال بابت اصل خواسته  با احتساب خسارت تاخیر 
تادیه برابر نرخ تورم تا یوم الوصول  وپرداخت  هزینه دادرسی بمبلغ  ۲/700/000ریال 
و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی در حق محوم له. ضمنا پرداخت نیم عشر 

دولتی بر عهده محکوم علیه میباشد
مسئول  دفتری شعبه  ۳  شوارای حل اختالف شهرستان خوی- سهیال درستی  

قاضی  شعبه  ۳  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 ۳4 قانون اجرای احکام مدنی(۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
۳- 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 8و۳ قانون اجرای  محکومیت مالی 1۳۹4(4- خودداری محکوم علیله از 
اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد.)ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1۳۹4(. ۵- 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 ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4(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 ۳ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1۳۹4(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

آگهی ثبت طالق
اطالع  به  وسیله  بدین  المکان  مجهول  محمد  علی  فرزند  زاد  اباذری  جاوید  آقای 
میرساند ، همسر شما  خانم مهدیه السادات ولیی براساس دادنامه قطعی به شماره 
مراجعه  خانه  دفتر  به  فردیس   خانواده  دادگاه   ۳ شعبه    ۹70۹۹7۳0۳1۳018۹۹
وتقاضای ثبت طالق را دارد لذا به شما اخطار میشود ظرف مدت 10روز از تاریخ 
انتشار روز نامه در دفتر طالق ۲کرج واقع در جاده مالرد جنب پمپ بنزین حافظیه پ 

1806حاضر شوید در غیراینصورت برابر مقررات اقدام میشود م/لف 14۳1
سر دفتر ازدواج 96 و طالق 2 کرج -علی احمدیان چالن

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بودجه، پول دولت نبوده و بیت المال 
هزینه های  قطع  در  قاطعیت   ،۱۳۹۸ سال  در  گفت:  است، 

غیرضرور، الزامی است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد 
دژپسند در جلسه ذی حسابان دستگاه های اجرایی، با بیان 
اینکه بودجه، پول دولت نبوده و بیت المال است، گفت: در سال 
۱۳۹۸، قاطعیت در قطع هزینه های غیرضرور، الزامی است.وزیر 
اقتصاد با تاکید بر اینکه، بودجه، باید ریال به ریال و به دقت خرج 
شود، خطاب به ذی حسابان دستگاه های اجرایی گفت: باید تمام 
تجربیات ۴0 سال گذشته را برای مدیریت بودجه سال ۹۸ به کار 
بگیرید.وی با اشاره به اینکه تعداد کل ذی حسابان دستگاه های 
اجرایی کشور، به ۳ هزار نفر می رسد، تصریح کرد: این مساله 
باید به معنای استقرار ۳ هزار مأمور صرفه جویی و حفاظت 
از اموال مردم در دستگاه های اجرایی باشد؛ ضمن اینکه ذی 
حساب نماد تخصیص بهینه اقتصادی، مدیریت بهینه دارایی و 
انضباط مالی-اداری است.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه نقش ذی 

حسابان به عنوان حافظ و امین مردم در مدیریت بیت المال مهم 
است، تاکید کرد: ذی حسابان مدیران جهادی در مدیریت هزینه 
هستند و این امر به خصوص در شرایطی که دشمن با تمام 
قوا و رفتارهای غیر خردمندانه و کامالً نامتعارف در پی انسداد 
منابعی است که می شود دولت را به واسطه آن مدیریت کرد، 
اهمیت دو چندانی می یابد.وزیر اقتصاد اظهار داشت: همان طور 
که با کاهش درآمد خانوار، هزینه های آن لزوماً کاهش نمی یابد، 
هزینه های دولت هم که در زمان وفور درآمدهای نفتی، افزایش 
پیدا کرده بود، با کاهش این درآمدها، کاهش نمی یابد. اینجا 
نقش ذی حسابان در کاهش هزینه ها بسیار حیاتی است، اگر 
چه باید متذکر شوم، این عمل نه با سرکوب هزینه ها، بلکه با 
مدیریت هوشمندانه آن قابل انجام است.دژپسند با بیان اینکه 
در اقتصادی که بودجه آن مبتنی بر نفت و نه مالیات است، ذی 
حساب، دو نقش »رعایت وظایف قانونی« و »امانتداری مردم« 
را به دوش می کشد، اظهار داشت: حقیقتی که نباید به آن بی 
توجه بود این است که در اقتصاد مبتنی بر نفت، آثار هزینه های 

اضافی دولت، به طور مستقیم به مردم نشان داده نمی شود و در 
حقیقت نوعی مالیات پنهان به مردم تحمیل می شود.وی افزود: 
در چنین شرایطی، ذی حساب، نمایندگی مردم را در دولت 
بر عهده دارد.وزیر اقتصاد با اشاره به نقش مهم ذی حسابان 
در شناسایی و احصاء اموال و دارایی های دولت، تصریح کرد: 
شما به سادگی می توانید بر اساس هزینه های مطالبه شده برای 
نگهداری و تأمین آب و برق، تأسیسات و تعمیرات، میزان اموال 

دستگاه محل مأموریت خود را احصاء کنید.

وزیر اقتصاد: بودجه پول دولت نیست

هزینه های غیرضرور باید حذف شود



»خدایا در این روز مرا به خشنودیت نزدیک ساز و از 
خشم و غضبت دور فرما و مرا به قرائت آیات قرآنت 
موفق بدار، به حق رحمتت، ای مهربانترین مهربانان!«

دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

بیا که رایت منصور پادشاه رسید 
 نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید

جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت 
 کمال عدل به فریاد دادخواه رسید

امروز با حافظ

 »عجایب مخلوقات« سناپور
 به بازار نشر آمد

»عجایب  مجموعه داستان 
حسین  نوشته  مخلوقات« 
سناپور توسط نشر چشمه 
منتشر و راهی بازار نشر شد.
مجموعه  مهر،  گزارش  به 
 داستان »عجایب مخلوقات« 
سناپور  حسین  نوشته 
به تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر 
شده است. این کتاب، سیصد و شصتمین کتاب 

داستان ایرانی است که این ناشر چاپ می کند.
حسین سناپور متولد سال 1۳۳۹ است و به نوشتن 
رمان، شعر و نقد ادبی اشتغال دارد. او پیش از این، 
»دود«،  استخوان«،  از  »سپیدتر  »آتش«،  کتاب های 
ایران«،  مدرن  رمان  »آغازکننده گان  »خاکستر«، 
»با گارد باز«، »نیمه غایب«، »لب بر تیغ«، »ویران 
تاریک  »شمایل  شگردها«،  »تودرتویی  می آیی«، 
کاخ ها«، »ده جستار داستان نویسی«، »سمت تاریک 
کلمات«، »جادوی داستان«، »یک شیوه برای داستان 
»آداب  »مهلکه«،  شعرهای  مجموعه  و  نویسی« 
خداحافظی« و »خانه این تابستان« را توسط نشر 
مخلوقات«  »عجایب  است.  کرده  چاپ  چشمه 
آخرین کتابی است که از این داستان نویس چاپ 

می شود و 10 داستان کوتاه را از او شامل می شود.
این کتاب با 1۲۹ صفحه، شمارگان هزار نسخه و 

قیمت 18 هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح ۴/3۰   طلوع آفتاب 6/۰۵ 
اذان ظهر 13/۰1  اذان مغرب ۲۰/16

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

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

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

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

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

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

اوقات شرعی

نمایش انیمیشن کوتاه »آخرین ماهی« در جشنواره 
فیلم های محیط زیستی »اکوزین«

انیمیشن کوتاه »آخرین ماهی« از تولیدات حوزه هنری 
استان همدان در جشنواره فیلم های محیط زیستی 

»اکوزین« کشور اسپانیا به نمایش در می آید.
سازمان  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
سینمایی حوزه هنری، انیمیشن کوتاه »آخرین ماهی« 
به کارگردانی محمود صائمین و از تولیدات حوزه 
هنری استان همدان که پخش بین الملل آن را سازمان 

سینمایی حوزه هنری برعهده دارد در جشنواره بین المللی فیلم های محیط زیستی 
»اکوزین« در کشور اسپانیا به نمایش در می آید.

این جشنواره سینما را هنری در جهت تغییر و تحول های مثبت محیط زیست می داند 
و امسال هشتاد فیلم از سراسر جهان در آن شرکت دارند.

انیمیشن کوتاه »آخرین ماهی« پیش تر در جشنواره بین المللی »آتن انیم فست« در 
کشور یونان به نمایش درآمده بود و با استقبال مخاطبان همراه شده بود.

دوازدهمین دوره جشنواره فیلم های محیط زیستی »اکوزین« که توسط انجمن 
اکوزین برگزار می گردد از 1۳ تا ۲۹ اردیبهشت ماه ۹8 در شهر زاراگوزا کشور اسپانیا 

جریان دارد.

 نمایش آمیگدال به کارگردانی مجتبی بستان پیرا 
در تهران به روی صحنه می رود

آمیگدال بخشی از مغز است که قدرت یادگیری ابنا 
بشر مربوط به این ناحیه است و عواطف و تصمیم 
گیری های آدمی نیز ربط مستقیمی به این ناحیه از 

مغز دارد.
نمایش  نمایش،  این  عمومی  روابط  گزارش  به 
آمیگدال که سابق بر این در جشنواره تئاتر هرمزگان 
حائز رتبه های استانی شده بود، از تاریخ یکشنبه 8 
اردیبهشت ماه به مدت 1۵ شب تا تاریخ بیست و سوم 
اردیبهشت ماه ۹8 در تهران مجموعه تئاتر محراب 

پالتو کوچک به روی صحنه می رود.
آمیگدال بخشی از مغز است که قدرت یادگیری ابنا 

بشر مربوط به این ناحیه است و عواطف و تصمیم گیری های آدمی نیز ربط 
مستقیمی به این ناحیه از مغز دارد.

آمیگدال روایت سرگشتگی بشر در مفهوم سعادت و شقاوت انسانی است.
کارگردانی، نویسندگی و طراحی صحنه این نمایش به عهده »مجتبی بستان پیرا« 
است و بازیگران این نمایش نسیبه جمشیدی شاهرودی، مینا محمدیان فر، امید لطفی 
پور، پریسا دولتی و امین حاجبی هستند. دیگر عوامل این نمایشنامه آرزو دهقانی 
منشی صحنه، امیر زمردی نور پرداز، پریسا دولتی طراح و دوزنده لباس هستند و 

بهروز حبیب زاده نیز آهنگ سازی این نمایش را به عهده دارد.

خبر

معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره 
به پیگیری ها برای بازگرداندن الواح 
موسسه  ایران، گفت:  به  هخامنشی 
شرق شناسی شیکاگو به تازگی برای 
تحویل مرحله اول الواح هخامنشی 

به ایران اعالم آمادگی کرده است.
به  اشاره  با  طالبیان  محمدحسن 
الواح  بازگرداندن  برای  تالش ها 
هخامنشی از آمریکا به ایران گفت: 
از  هخامنشی  الواح  ارسال  فرایند 
پیش  مدت ها  از  ایران  به  آمریکا 
آغاز و مجوزهای الزم برای ارسال 
1780 لوح گلی هخامنشی از وزارت 

خزانه داری آمریکا اخذ شده است.
مجوز  صدور  از  بعد  افزود:  وی 
هخامنشی  گلی  لوح   1780 ارسال 
از سوی وزارت خزانه داری آمریکا، 
تمام  ارسال  اعتراضی در خصوص 
آمریکا  در  الواح هخامنشی موجود 
هم به موسسه شرق شناسی شیکاگو 
و هم از طریق وکالی ایران در امریکا 
از  تا  شد  ارسال  قضایی  مراجع  به 
جلوگیری  مختلف  بهانه جویی های 
هستند  موظف  آنها  اگرچه  شود. 
کل الواح را فوری تحویل دهند، با 
توجه به احتمال زمان بر بودن صدور 
مجوز ارسال تمام الواح هخامنشی، 
 1780 تحویل  مقدمات  شد  مقرر 
لوح هخامنشی به ایران فراهم شود 
اُفک/ مجوز  اخذ  فرایند  همزمان 

های  دارایی  کنترل  )دفتر   ofac
الواح  تمام  برای  آمریکا(  خارجی 
مذکور توسط موسسه شرق شناسی 
از وزارت خزانه داری امریکا پیگیری 
در  داد:  ادامه  طالبیان  انجام شود.  و 
ارسال  نحوه  راهکارهای  میان  این 
بررسی  هخامنشی  الواح  تحویل  و 
شد و موسسه شرق شناسی شیکاگو 
را  تحریم  و  بیمه  مانند  بهانه هایی 
مطرح کرد که با توجه به جلسات 
حقوقی  مرکز  خارجه،  وزارت  با 
دستگاه های  و  ریاست جمهوری 
دیگر، مقرر شد اول با رایزنی آن ها 
کامل  را  افک  مجوز  شوند  متقاعد 
بگیرند و چنانچه نشد ایران مجددا 
احتمال  به دلیل  اما  کند؛  شکایت 

بعدی،  شکایت  شدن  طوالنی 
موسسه  مختلف،  رایزنی های  با 
با  هم زمان  پذیرفت  شرق شناسی 
اخذ  به  اقدام  اول،  مرحله  ارسال 
مجوز ارسال بقیه الواح کند. ضمن 
اینکه موضوع بیمه و ارسال الواح ـ 
قانوناً برعهده موسسه مذکور است 
ایران  ملی  موزه  به  آن ها  تحویل  و 
نیز وظیفه آن هاستـ از سوی موسسه 

شرق شناسی شیکاگو انجام شود.
معاون میراث فرهنگی کشور تصریح 
کرد: به تازگی ایمیلی از سوی موسسه 
که  رسیده  شیکاگو  شرق شناسی 
الواح  آمادگی خود را برای تحویل 
اعالم  تهران  در  ایران  به  هخامنشی 
کرده است. وی افزود: در پاسخ به 

این ایمیل ما نیز با هماهنگی وزارت 
برای  را  خود  آمادگی  خارجه  امور 
صدور روادید به  شرط پذیرفتن همه 
مراحل از بیمه تا ارسال اعالم کردیم.

طالبیان ادامه داد: آماده ایم برای موسسه 
صادر  روادید  شیکاگو  شرق شناسی 
کنیم و اکنون منتظر پاسخ رسمی آنها 
هستیم. در رایزنی های صورت گرفته 
اعالم  بر  بنا  و  نهایی  توافق  در  و 
موسسه شرق شناسی شیکاگو، 1780 
لوح تاریخی در تهران به ایران تحویل 
و به موزه ملی منتقل خواهد شد.به 
گزارش ایرنا، الواح هخامنشی شامل 
بیش از ۳0 هزار لوح بود که در سال 
از  دولت  مصوبه  اساس  بر   1۳14
طریق کشتی به موسسه شرق شناسی 

دانشگاه شیکاگو فرستاده شد و سال 
1۳16 به آنجا رسید. بر آن اساس قرار 
بررسی های  سال  سه  مدت  در  بود 
این  روی  مطالعات  و  کارشناسی 
برگردانده  ایران  به  و  انجام  الواح 
شود،  چند سال نخست که این اقدام 
انجام نشد، اما با پیگیری ها بخشی از 
الواح در سال 1۳۲7 و بخشی نیز در 
سال   1۳۵0 به کشور بازگردانده شد. 
همچنین بخش دیگری از آنها در سال 
1۳8۳ به ایران برگردانده شد، اما هنوز 
بخشی از الواح در آن موسسه است.  
از سوی دیگر در انفجاری که در سال 
1۹۹7 میالدی در بیت المقدس رخ داد 
چند یهودی به بهانه جبران خسارت 
انفجار  این  با  ایران  واهی  ارتباط  و 
کردند  را  الواح  توقیف  درخواست 
و در نهایت با رای دادگاه این الواح 
توقیف شد. در جلسات دادگاهی که 
در این زمینه برگزار شد، نمایندگان 
ایران ثابت کردند الواح جنبه  تجاری 
و  فرهنگی  با جنبه   آثاری  و  ندارند 
مطالعاتی بوده و قابل توقیف نیستند.  
در طول چند سال گذشته و به دنبال 
برگزاری دادگاه  برای تعیین سرنوشت 
این الواح پژوهشی و تاریخی، وکالی 
مرکز شرق شناسی شیکاگو نیز اعالم 
تجاری  هخامنشی  الواح  که  کردند 
نیستند و دادگاه نباید آنها را توقیف 

می کرد. 

کاریکاتور

سایهسنگینقیمتمسکنبرسراجارهنشینها

معاون میراث فرهنگی خبر داد:

آمادگی موسسه شیکاگو برای تحویل الواح هخامنشی به ایران

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 
شماره 98/19      

مناقصه عمومي یک مرحله اي )ارزیابي ساده(   

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد نسبت به خرید 1000 عدد دریچه منهول فاضالبي 
کامپوزیتي جهت شبکه جمع آوري فاضالب شهر بوشهر مطابق مشخصات ذیل اقدام نماید ، لذا از 
کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان دعوت مي شود که از ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 98/2/18 
www. لغایت ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 98/2/23 جهت خرید اسناد به سامانه ستاد به نشاني

setadiran.ir مراجعه نمایند.
توضیحات :

1-شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2098001344000030
2-محل تامین اعتبار : طرحهاي عمراني به صورت اسناد خزانه اسالمي سررسید 1400/5/25

3-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 250,000,000 ریال مي باشد که بایستي به صورت ضمانت نامه بانکي به نفع این 
شرکت ارائه گردد.

4-محل تحویل کاال انبار امور آبفا بوشهر مي باشد .
5-مدت قرارداد 3 ماه مي باشد.

6-قیمت خرید اسناد مناقصه 300,000 ریال مي باشد .که مي بایست به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر 
ایران شعبه مرکزي بوشهر ) حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزي بوشهر 

( واریز و گردد .
7-آخرین مهلت بارگذاري مدارک به صورت الکترونیکي در سامانه ستاد تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 98/3/7 مي باشد 
. تنها پاکت » الف « ) تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ( مي بایست به صورت فیزیکي تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 

98/3/7 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل گردد.
8-پاکتها در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98/3/8 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت 

همراه با معرفي نامه در جلسه بازگشایي پاکتها بالمانع مي باشد.
9-هزینه درج آگهي در دو نوبت در روزنامه طبق تعرفه آزاد و در سامانه ستاد، بارگیري، حمل، تخلیه، کنترل و بازرسي کاال 

به عهده برنده مناقصه مي باشد.
10-پیشنهاد دهنده مي بایست مالیات ، عوارض و ارزش افزوده را در قیمت پیشنهادي خود در نظر بگیرد.

11-کلیه اسناد و مدارک خواسته شده و ارائه شده از سوي مناقصه گر و اسناد مناقصه مي بایست به مهر و امضاء مجاز و 
تعهد آور برسد.

12-به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایي که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلقًا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کارفرما، مستندات  از  اسناد دریافتي   ،» الف   « پاکت  در  کار  ارجاع  فرآیند  نامه شرکت در  دادن ضمانت  قرار  13-رعایت 
خواسته شده، پروانه کاربرد عالمت استاندارد ) در صورت شمول ( ، اساسنامه شرکت ، آخرین آگهي تغییرات مندرج در 
روزنامه رسمي )مبني بر مشخص بودن صاحب امضاي مجاز(، گواهي مؤدیان مالیاتي، گواهي نمونه امضاي محضري صاحب 
امضاي مجاز )در صورت عدم وجود نمونه امضاي مشخص در اساسنامه یا تغییر آن( ، گزارش حسابرس و بازرس قانوني براي 

آخرین سال مالي و کاتالوگها پاکت » ب « و پیشنهاد قیمت و آنالیز آن پاکت » ج « الزامي مي باشد.
14-کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه مي بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .

15-مدت اعتبار پیشنهادها بایستي حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و بدون هیچ مکاتبه دیگري براي 
سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد

16- به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایي که پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهي واصل شود مطلقًا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد .

17-سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
دفتر قراردادها - شركت آب و فاضالب استان بوشهر

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب 

استان بوشهر
 سهامي خاص

 نوبت اول

گواهی  حصروراثت
خانم ناز بی بی امیری پور اسفندآبادی به شماره شناسنامه 81 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه در خواستی به پرونده شماره۹70۹۵7 تقدیم این 
شورا نموده چنین اشعار داشته است که غالمرضا شمس اسفندآباد به شماره شناسنامه 760 در تاریخ 1۳۹1/1۲/1۵ دراقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی 

/عبارتست از: 1-ناز بی بی امیری پور اسفندآبادی متولد1۳10/۳/1 به شماره شناسنامه 81  صادره از ابرکوه نسبت همسر متوفی 
۲- هوشنگ شمس اسفندآباد متولد 1۳4۹/۹/۹ به شماره شناسنامه 8 صادره ازشمیران نسبت پسر متوفی

۳-ولی اله شمس اسفندآباد متولد1۳۳۳/۳/۲۲ به شماره شناسنامه 640  صادره ازشمیران  نسبت پسرمتوفی
4-عطا اله شمس اسفندآباد متولد1۳۳۲/1/1  به شماره شناسنامه ۲7  صادره از تهران  نسبت پسر متوفی

۵-بهیه اله شمس اسفندآباد متولد 11/۲/ 1۳4۳به شماره شناسنامه 1۵  صادره از شمیران نسبت دختر متوفی  
6- بیتا شمس اسفندآباد متولد 14 /1۳۵۲/۵ به شماره شناسنامه 4   صادره از شمیران نسبت دخترمتوفی

7- روح انگیز شمس اسفندآبادمتولد 1۳۳8/۳/1به شماره شناسنامه ۲صادره از شمیران نسبت دختر متوفی
 پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط 
و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – سر انجام در تاریخ  دروقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ به تصدی امضا کننده زیر 
تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص/شخص  یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس 

از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد. اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/ نامحدوداست.
قاضی شعبه 2 ملک آباد شورای حل اختالف بخش چهارباغ  

ادامه اجرای  با اشاره به   مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران 
کنسرت های خیابانی گفت: برنامه موسیقی اقوام در ماه مبارک 
رمضان در پیاده راه ها و سکوهای هنر جهت افزایش شادی 

جمعی اجرا می شود.
ابوالفضل رفیع مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران، در ارتباط 
با برگزاری برنامه های شاد در پایتخت اظهار داشت: عالوه بر 
برنامه هایی که در ماه مبارک رمضان برگزار می شود، در تابستان 
پیش رو نیز اقدامات ویژه ای مشابه نوروزگاه ها خواهیم داشت 
چرا که شادی های جمعی در ارتقاء روحیه مردم بسیار تأثیرگذار 

است و ماندگاری آن نیز بیشتر خواهد بود.

كنرست هاي خياايين اپيتخت 
ادامه دارد

نمایش»شاه ماهی« به کارگردانی رضا 
بهاروند از ۲۵ اردیبهشت در پردیس 
تئاتر شهرزاد روی صحنه خواهد رفت.
نمایش »شاه ماهی« عنوان تازه ترین اثر 
مشترک رضا بهاروند و احمد سلگی 

است که از ۲۵ اردیبهشت ماه در سالن شماره یک پردیس تئاتر 
شهرزاد روی صحنه خواهد رفت و این تازه ترین همکاری 
بهاروند و سلگی بعد از نمایش »سماعی زاده« و »زهرماری« 

است.
امیر جدیدی، علی شادمان، الناز حبیبی، فائزه یوسفی، کیوان 
محمدی، مهران میری، سارینا ترقی، نصیر ساکی و پرستو معین 
بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می پردازند 
و امیر جدیدی بازیگر اصلی این نمایش بعد از گذشت چند 
سال دوری از صحنه نمایش، با »شاه ماهی« به عرصه تئاتر باز 

خواهد گذشت.

 امري جديدي اب شاه ماهی
 در پرديس هشرزاد

حمید گلی یکی از عموهای فیتیله ای 
درباره آخرین فعالیت های هنری خود 
گفت: من و دیگر عمو های فیتیله ای 
تلویزیونی  سریال  در  بازی  مشغول 
به  روز ها  این  که  هستیم  »دوقلوها« 

کارگردانی جمشید بیات در حال تولید است.
وی درباره نقش خود در این مجموعه تلویزیونی بیان کرد: در 
این سریال نقش عموزاده بزرگ دوقلو ها را بازی می کنم و 
همچنین نقش دوقلوها را محمد مسلمی و علی فروتن بازی 
می کنند. در داستان این سریال، من دچار مشکالتی در کسب و 

کار می شوم و برای رفع آن از دوقلو ها کمک می گیرم.
گلی درباره دوقلو های این سریال تاکید کرد: دوقلو ها ۲0 ساله 
هستند، ولی کمی بچه مانده اند یعنی در برخی موارد رفتار هایی 
انجام می دهند که مختص به احواالتشان است و ما می توانیم به 

واسطه آن، بار کمدی را در سریال پیاده کنیم.

 ابزگشت »عمو فيتله ها«
 به تلويزيون

در  استرالیایی  سرشناس  بازیگر  کیدمن  نیکول 
جدیدترین مصاحبه خود از نقش هیو جکمن ستاره 
»لوگان« در دوران پس از طالقش از تام کروز گفت.

نقش هیو جکمن در بهبود وضعیت نیکول کیدمن بعد 
از طالق به نقل از فاکس نیوز، نیکول کیدمن بازیگر 
مشهور هالیوود در گفتگوی تازه خود با هفته نامه زنان 

به تمجید از هیو جکمن و همسر او برای کمکشان به وضعیت وی بعد از جداییش از 
تام کروز پرداخت. نیکول کیدمن ۵1 ساله به مدت 10 سال همسر تام کروز بود. او از 
این ازدواج دو فرزندخوانده به نام های ایزابال و کانر دارد. بازیگر برنده جایزه اسکار 
اهل استرالیا در گفتگوی تازه خود با هفته نامه زنان درباره دوران بعد از جداییش از تام 
کروز گفت: وقتی که طالق گرفتم، هیو جکمن و دبورا همسرش سهم به سزایی در 

بهبودی وضعیتم ایفا کردند. آنها در آن دوره بهترین رفقای من بودند.

کيدمن: »هيوجکمن« به کمکم آمد


