
خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح روابط اقتصادی ایران و 

قزاقستان
اخیر نشان می دهد که علی رغم خروج  اخبار منتشر شده در روزهای  برایند   ، به گزارش زمان 
آمریکا از برجام، خودروسازان مطرح بین المللی از جمله خودروسازان فرانسوی پژو، سیتروئن و 

رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه نوسازی ۱۰۰ هزار مسکن در بافت های 
فرسوده وناکارآمد شهری، گفت: ساالنه ۲۵۰ هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های فرسوده ایجاد 

و این برنامه ارتباط مستقیمی...

به گزارش زمان ، وزیر صنعت در حاشیه اجالس بین المللی اقتصاد )آستانه فروم(  گفت: اگر از دو موافقت 
نامه کنسولی و بانکی ایران و قزاقستان درست استفاده شود و روابط کارگزاری بین بانک های ایران و 

قزاقستانی در حوزه یورو برقرار شود...
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آغاز فعالیت بازار متشکل ارزی
 از این هفته

واردات داروهای مشابه تولید داخل  
خط قرمز وزارت بهداشت

ترامپ آگاهی ندارد ایران به دنبال 
سالح اتمی نیست

به گزارش زمان ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، فرهاد دژ پسند گفت: فعالیت بازار متشکل 
ارزی از این هفته آغاز و تاثیر مثبتی در بازار ارز بر جای می گذارد که قیمت واقعی دالر 

نیز در این بازار کشف می شود.

به گزارش زمان ،   وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اجازه ورود داروهای مشابه 
تولیدات داخل را به کشور نمی دهم.وی ادامه داد: همچنین اجازه ورود داروهای مشابه 

تولیدات داخل را هم نمی دهم.

به گزارش زمان ، نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به 
ادعای رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با ایران به منظور عدم دستیابی به سالح اتمی 

گفت: ظاهرا ترامپ از اینکه ایران به دنبال سالح اتمی نیست، آگاهی ندارد.
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سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

 اقدام ایران مبتنی بر برجام است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: بر اساس بند ۲۶ برجام به ایران این حق داده 
شده که می تواند بخشی از تعهدات برجام را به صورت کلی و جزئی متوقف کند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهروز کمالوندی در ارتباط تلفنی با تیتر امشب 
شبکه خبر سیما گفت: صبر استراتژیک ایران در طول یک سال گذشته بر جامعه 
بین الملل روشن شد. اقدام ایران مبتنی بر متن برجام است چراکه این عبارات 
در متن برجام پیش بینی و تعبیه شده بود که امکان خروج و نقض برجام وجود 
خواهد داشت.وی ادامه داد: ایران طبق توافق، مازاد ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده 
و ۱۳۰ تن آب سنگین را از کشور خارج می کند و تعهد ایران است که باالتر از 
۳ و ۶۷ صدم درصد غنی سازی نکند ولی امروز با یک فرصت ۲ ماهه برای طرف 
های مقابل ایران دیگر خود را ملزم به فروش مازاد ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده 
نمی داند و در عرضه آب سنگین نیز تعهدی برای خود قائل نمی شویم چون 
بر اساس بند ۲۶ به ایران حق داده شده که می تواند بخشی از تعهدات برجام را 
به صورت کلی و جزئی متوقف نماید.کمالوندی گفت: در این بند اشاره شده که 
ایاالت متحده از برجام خارج نمی شود و اتحادیه اروپا نیز تحریم ها را برنمی گرداند 
اما در صورت عمل نشدن به این تعهدات، ایران می تواند بخشی از تعهدات را 
متوقف کند. بر اساس شرایط خروج از برجام و بازگرداندن تحریم هاست که ایران 
این اقدام را انجام داده است بنابراین ما این اقدام را نیز می توانیم انجام دهیم و 
راکتوری که لوله هایش با سیمان پرشده است را راه اندازی کنیم که این ها 
بستگی به عکس العمل طرف مقابل دارد و اقدامات دیگر نیز طبق گفته رئیس 
جمهور در راه است.سخنگوی سازمان انرژی اتمی در ادامه افزود: امید است که 

اروپا در ۲ ماهی که فرصت دارد اقدام اساسی را انجام دهد. ایران بر اساس تعهدات 
برجام محدودیت هایی را در سطح غنی سازی برای مدت های مشخصی پذیرفته 
بود اما ایران می تواند از تعهدات خارج شود غنی سازی را بر اساس نیاز  کشور 
باالتر ببرد و باالبردن غنی سازی بر اساس شرایط می تواند افزایش پیدا کند.وی 
گفت: اقدامی که ایران انجام می دهد حساب شده است و همه این ها سناریوهایی 
است که می توانیم با سرعت زیاد انجام دهیم. آنچه مسلم است هدف این است 
که برجام را به ریل خود برگردانیم و هدف تقویت برجام است.وی افزود: زمانی 
که آمریکا از برجام خارج شد طرحی به شورای امنیت ملی ارائه شد و جمهوری 
اسالمی ایران با تدبیر و دوراندیشی بر اساس مالحظات سیاسی اقدامات خود را 
انجام می دهد. کمالوندی گفت: بردن موضوع به شورای امنیت به معنی بازگشت 
به قبل است اما سازوکار پیش بینی شده نیاز به رای دارد که به شورای امنیت 
برود اما به فرض اینکه طرح به شورای امنیت برود، جمهوری اسالمی ایران خود 
را ملزم به برجام نمی داند و اقدامات دیگر که در موقع خود اعالم خواهد شد را 
انجام می دهد. او تاکید کرد: آمریکا این تصور غلط را داشت که ممکن است ایران 
تحت هرشرایطی در برجام بماند اما تحریم ها موجب شد جمهوی اسالمی ایران 
در پاسخ به اقدامات عمل کند.کمالوندی افزود: ارتباط ما با اروپاییان برقرار است 
اما بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری در خرداد ماه  گذشته بعد از خروج آمریکا 
صنعت هسته ای ما در وضعیتی است که بیشتر از ۱۹۰ هزار سو می تواند برداشت 
داشته باشد و وجود ۱۴ هزار متخصص متعهد در این صنعت این امکان را فراهم 

می کند که ایران هر اراده ای داشته باشد محقق شود. 

 رفت و برگشت آمریکا میان تحریم و درخواست مذاکره؛

 ترامپ بار دیگر خواهان گفت وگو با ایران شد
از عناصر  ایران متشکل  رویکرد آمریکا در قبال 
است  مذاکره  به  دعوت  و  تحریم  از  ناهمگونی 
که دولت آن کشور را همچنان در دور باطلی از 
سیاست های بی ثمر گرفتار کرده است. دونالد 
که  درحالی  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ 
شدیدترین تحریم ها را علیه مردم ایران اعمال 
با  تهران  های  مقام  تماس  خواهان  است،  کرده 

خود شد.
یک  در  ترامپ  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کنفرانس خبری در کاخ سفید از بیان علت اعزام 
ناوگروه آبراهام لینکلن به خاورمیانه امتناع کرد 
از  شما  که  داریم  اطالعاتی  ما  داشت:  اظهار  و 

آن آگاه نیستید. این اطالعات بسیار تهدیدآمیز 
و  کشور  این  در  زیادی  امنیت  باید  ما  و  بوده 
بولتون  پیشتر جان  باشیم.  داشته  دیگر  جاهای 
اعالم  ایران  تهدید  با  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور 
کرده بود که گروه تهاجمی ناو هواپیمابر آبراهام 
لینکلن به همراه یک نیروی ضربت از هواپیماهای 
آمریکا  مرکزی  فرماندهی  منطقه  به  افکن  بمب 
وی  می شوند.  اعزام  فارس  در خلیج  )سنتکام( 
عنوان کرده  ایران  به  پیامی  را حاوی  اقدام  این 
بود. ترامپ در کنفرانس خبری خود در پاسخ به 
این پرسش که آیا خطر تقابل نظامی با نیروهای 
آمریکایی در منطقه وجود دارد، گفت: به نظر من، 

همیشه می توان این را گفت. نمی خواهم بگویم 
ترامپ  ندهد.  رخ  اتفاق  این  که  امیدوارم  اما  نه. 
که پیشتر نیز برای مذاکره با مسئوالن ایران ابراز 
عالقه کرده بود، این بار نیز گفت: کاری که آنها 
باید انجام دهند این است که با من تماس بگیرند 
توافق  توانیم  می  ما  بنشینند.  صحبت[  ]به  و 
کنیم، توافقی منصفانه. ما فقط نمی خواهیم که 
آنها سالح هسته ای داشته باشند که این خواسته 
بسیار زیادی نیست. ما کمک خواهیم کرد که آنها 
خود را به وضعیت مطلوب برگردانند. وی افزود: 
آنها باید تماس بگیرند. اگر این کار را انجام بدهند 

ما آماده صحبت با آنها هستیم.
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حمایت مردم از مواضع برجامی کشور
ترامپ بار دیگر خواهان گفت وگو با ایران

انتقاد ظریف از بیانیه برجامی اتحادیه اروپا ؛

روزانهم صبح اریان
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سخنگوی شورای عالی امنیت ملی:
مخاطب اصلی تصمیم جدید ایران، آمریکا

 و اروپا است

 سخنگوی شورای عالی امنیت ملی گفت: مخاطب اصلی تصمیم 
جدید ایران، دولت ایاالت متحده آمریکا و در اولویت بعدی کشورهای 

اروپایی است که مسئول مستقیم شرایط ناخواسته کنونی هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی 
امنیت ملی در گفتگو با ایران فرانت پیج )The IFP( در خصوص 
تصمیم اخیر برجامی ایران، اظهار داشت: دیپلماسی، نبرد اراده ها 
برای دستیابی به حداکثر منافع است.وی گفت: مذاکرات هسته ای 
مسیری در دیپلماسی برای دستیابی به منافع متوازن بر اساس قاعده 
برد-برد بود. هرچند قرار بود برجام تأمین کننده این هدف باشد لیکن 
آمریکا با خروج از این توافق بین المللی و اروپا با حرکت در حاشیه 
رفتار غیر قانونی آمریکا و وقت کشی که بوی فریب می داد شرایطی 
را ایجاد کردند که ادامه آن به جز خسارت و زیان حاصلی نداشت.

خسروی بیان کرد: مخاطب اصلی تصمیم جدید ایران، دولت ایاالت 
متحده آمریکا و در اولویت بعدی کشورهای اروپایی است که مسئول 
مستقیم شرایط ناخواسته کنونی هستند.سخنگوی شورای عالی 
امنیت ملی افزود: ایران با حسن نیت وارد مذاکرات شد و به مجموعه 
تعهدات خود با همان حسن نیت عمل کرد. تصمیم جدید ایران که 
با بهره گیری از ظرفیت بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام اتخاذ شده است ادامه 
مسیر دیپلماسی برای بازگرداندن طرف های خاطی به ریل تعهدات 
برجامی آنهاست. این مسیر با تصمیم شورای عالی امنیت ملی، به 
صورت مرحله ای و بدون وقفه پیگیری خواهد شد.وی بیان کرد: دو 
نتیجه به عنوان فرجام این مسیر قابل تحقق است که چگونگی تحقق 
آن به اصالح رفتار مخاطبان اصلی این تصمیم وابسته است.خسروی 
ادامه داد: در صورتی که طرف های خاطی به تعهدات پذیرفته شده در 
برجام بازگردند و به حقوق قانونی ایران احترام بگذارند و با تأمین آن 
همراهی کنند، وضعیت اجرای تعهدات برجامی ایران چون گذشته 
ادامه می یابد.سخنگوی شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: هر 
رخدادی به غیر از تأمین حقوق قانونی ایران، تداوم مسیر گام به گام 
طراحی شده بر اساس تصمیم جدید شورای عالی امنیت ملی را به 
دنبال خواهد داشت و جمهوری اسالمی ایران بر اساس تصمیم اتخاذ 
شده تا مرحله خروج از برجام و در صورت نیاز بیشتر از آن نیز پیش 
خواهد رفت.وی در پایان خاطرنشان کرد: شکل گیری بازی برد-برد 
و یا باخت-باخت به چگونگی حرکت توپ برجام که اینک در زمین 

حریف است بستگی دارد.

اختصاص ۱۵۰میلیارد تومان تسهیالت برای 
اجرای طرح های روستایی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال با اشاره به اینکه یارانه دستمزد 
به استان های پربیکار تعلق می گیرد گفت: در حوزه مشاغل خانگی 
پرداخت وام مشاغل خانگی، و الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی، 

برنامه ای برای زنان سرپرست خانوار را در دستور کار داریم. 
مناطق  اشتغالزایی  طرح های  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
روستایی ازجمله برنامه های مهم دولت در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری 
در روستاها است که از سال ۹۶ کلید خورد و با اختصاص بودجه در 
این بخش، مسئوالن استان های مختلف موظف شدند تا برای اشتغال 
در بخش روستایی و عشایری در سراسر کشور برنامه ریزی کنند. 
بیکاری روستاییان اکنون به عامل مهمی برای مهاجرت روستاییان 
به شهرها و حاشیه نشینی تبدیل شده است به همین جهت دولت 
با هدف ماندگاری روستاییان در روستا بسته ای را با عنوان اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری تدوین و اجرایی کرده که در قالب آن 
تسهیالتی با محوریت اشتغالزایی و تقویت تولید در مناطق روستایی 
اعطا می شود. اما از ابتدای سال جاری تعداد بیکاران افزایش یافت. 
طبق برآورد کارشناسان تأمین اجتماعی ۱۰ هزار کارگاه در نتیجه 
جاری شدن سیل آسیب دیدند و حدود ۳۰هزار اشتغال از بین 
رفتند. بسیاری از کارخانه ها و کارگاه ها تعطیل شدند. کارگران بیکار 
و خانه نشین شدند. هنوز برآورد دقیقی از انبوه کسانی که سیل بیکار 
کرده و کارگاه هایی که در نتیجه سیل تعطیل و یا تخریب شدند ارائه 
نشده است. طبق برآورد مسئوالن جاری شدن سیل در ۲5 استان 
کشور ۲۲۰۰ میلیارد تومان به بخش های صنعت، معدن و تجارت و 

همچنین کشاورزی خسارت وارد کرده است. 

ادامه بررسی طرح اصالح قانون 
انتخابات در شورای نگهبان 

سخنگوی شورای نگهبان گفت: جلسات فوق العاده 
شورای نگهبان برای رسیدگی به طرح اصالح موادی 
از قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی این هفته 

برگزار می شود.
»عباسعلی  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کدخدایی« با یادآوری جلسه فوق العاده این شورا 
درمورد طرح اصالح موادی از قانون انتخابات مجلس 
اظهارداشت: در این جلسه بررسی این طرح تمام 
نشد و به دلیل طوالنی شدن رسیدگی به این طرح 
جلسات فوق العاده شورای نگهبان این هفته نیز 
ادامه می یابد. وی یادآور شد: جلسات فوق العاده 
شورای نگهبان برای رسیدگی به این طرح یکشنبه 
و سه شنبه تشکیل می شود.طرح اصالح موادی 
از قانون انتخابات مجلس سوم اردیبهشت ماه به 
اعضای  رسید.  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب 
شورای نگهبان از عصر پنج شنبه ۱۹ اردیبهشت 
ماه رسیدگی به این طرح را در جلسه فوق العاده 

آغاز کردند.

کره شمالی آزمایش دو موشک را 
تایید کرد

ساعاتی بعد از آنکه ستاد مشترک ارتش کره جنوبی 
از آزمایش یک سالح ناشناخته توسط کره شمالی 
خبر کرد پیونگ یانگ تایید کرد که دو موشک را 

آزمایش کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، کره شمالی تایید 
کرده است که عصر روز پنجشنبه دو موشک با برد 
کوتاه شلیک کرده است.ستاد مشترک ارتش کره 
جنوبی عصر روز پنجشنبه اعالم کرد که کره شمالی 
ساعت ۱۶:۳۰ چند پرتاب نامشخص از سمت استان 
پیونگان در مسیر شرقی انجام داده است.کره شمالی 
شنبه هفته جاری نیز چند فروند موشک کوتاه برد 
آزمایش کرده بود که پیونگ یانگ در این مورد اعالم 
کرد در »رزمایش تهاجمی« پرتاب کننده چندگانه 
موشکی و تسلیحات هدایت شونده تاکتیکی را برای 
ارزیابی عملکرد آن ها آزمایش کرده است.آزمایش 
جدید کره شمالی، دومین آزمایش این کشور از 
زمان نشست اول »کیم جونگ اون« رهبر این کشور 
با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در سنگاپور 

است.

جلوگیری از ریزش نیروی کار در 
صنایع غذایی و قطعه سازی

اینکه  ازپایداری مشاغل،بابیان   مدیرکل حمایت 
بنگاه های مشکل دارِ با بیشترین نیروی شاغل در 
اولویت رسیدگی قرار دارند،گفت:صنایع غذایی و 
قطعه سازی در اولویت اقدامات جلوگیری از ریزش 

نیروی کار هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، کریم یاوری با اشاره 
به اولویت رسیدگی به بنگاه های مشکل دار در سال 
جاری اظهار داشت: رسیدگی به بنگاه های مشکل 
بنگاه های  مدیران  کارفرمایان،  حیطه  در  اوالً  دار 
نوعی  به  که  کسانی  و  سهامداران  اقتصادی، 

مسئولیت اداره بنگاه را بر عهده دارند، است. 

اخبار

خبر

و  است  زبان  روزه  از  بهتر  قلب  روزه 
روزه زبان بهتر از روزه شکم

کالمامیر

امام جمعه تهران گفت: ما از اقدام مناسب 
و انقالبی ایران در کاهش تعهدات برجامی 
داریم  یقین  و  می کنیم  تشکر  و  حمایت 

گشایش های فراوان در پی دارد.
ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمدجواد  والمسلمین  حجت االسالم 
سیاسی  خطبه های  در  اکبری  علی  حاج 
عبادی این هفته نماز جمعه تهران گفت: 
مساله روز ما اقدامی است که شورای عالی 
امنیت ملی تصمیم گرفت و رئیس جمهور 
محترم آن را نوشت. اقدامی که در مقابله 
ضعف  و  کاری  کم  و  آمریکا  اقدامات  با 
اقدامات دولت های اروپایی به طور حقوقی 
بند ۲۶  بر برجام طبق  قانونی و مبتنی  و 
البته این اقدام  و ۳۶ انجام شد.وی گفت: 
خروج  از  بعد  گذشته  سال  می توانست 
آمریکا از برجام انجام شود اما با تأخیر و با 
حوصله ورزی فراوان صورت گرفت. اگرچه 
و  مهم  گام  اما  است  حداقلی  اقدام  یک 
انقالبی است برای تأمین منافع ملی ایران. 
انشاءاهلل با همین ادبیات و صالبت گام های 
بعدی بدون تأخیر و با زمان بندی برداشته 
دارای  ایران  گام های  خوشبختانه  و  شود 
دقیق  اقدام  شیوه  و  مشخص  زمان بندی 
است.امام جمعه تهران اظهار کرد: ما از این 
تشکر  و  حمایت  انقالبی  و  مناسب  اقدام 
می کنیم و یقین داریم گشایش های فراوان 
را در پی دارد. اکنون جامعه جهانی و اروپا 
هستند.  بزرگ  امتحان  یک  معرض  در 
ایران،  اقدام  این  به  آنها  اخیر  واکنش های 
آن هم به یک اقدام قانونی و حقوقی که با 
تأخیر هم انجام شد نامتعارف و عصبی بود 
که از سوی دولت های اروپایی شاهد بودیم. 
این عصبانیت های اولیه نشان دهنده صحت 
اقدام ایران است و باید این راه ادامه یابد.

علی اکبری گفت: از ایران یک صدا شنیده 

می شود و امروز در سراسر کشور بعد از نماز 
جمعه ملت از این تصمیم یک پارچه دفاع 
می دهند.  شعار  دشمنان  علیه  و  می کنند 
نشان  عمومی  شرایط  و  میدان  واقعیت 
می دهد که دشمن آرایش جنگی در برابر 
ایران اسالمی در عرصه های مختلف گرفته 
است اما نه در حوزه نظامی چون عرضه ای 
که  همان طور  البته  ندارند.  بخش  این  در 
و  مسلح  نیروهای  حواس  گفتند  رهبری 
مردم جمع است.وی ادامه داد: عمده مساله 
یک جنگ روانی _ شناختی با هدف رخنه 

القا  می خواهند  آنها  است.  ایران  مردم  در 
کنند ایران در محاصره سختی گرفتار شده 
و وضعیت مردم بحرانی است و شرایط در 
شعب  در  مسلمانان  شرایط  شبیه  ایران 
ابی طالب است اما این یک مغالطه تاریخی 
است. اگر بنا بر قیاس باشد، باید گفت ما 
در شرایط جنگ احزاب هستیم، شرایطی 
آخرین  دشمن  امیدبخش.  اما  دشوار 
نفس های دشمنی خود را می کشد و جبهه 
جریان  در  است.  بزرگ  فتوحات  آماده  ما 
جنگ احزاب طراحی مشترک مشرکین و 
یهودیان یک ائتالف بزرگ را ترتیب داد و 
ارعاب،  اصلی مشرکان رجزخوانی،  راهبرد 

عربده کشی، شایعه پراکنی و هراس افکنی 
میانه  این  در  و  بود  اقتصادی  محاصره  با 
ضربه  بیشتر  نفاق  و  داخلی  خیانت های 
یک  معرض  در  مؤمنان  رو  این  از  می زد 
جمعه  گرفتند.امام  قرار  بزرگ  امتحان 
جامعه  در  دائم  نفاق  جریان  گفت:  تهران 
دشمن  بزرگ نمایی  و  سیاه نمایی  تزریق 
گوش  آن  و  گوش  این  منافقین  و  داشت 
می گفتند،  مردم  به  خطاب  و  می خواندند 
اینجا دیگر جای زندگی نیست باید برویم 
و اگر آرامش می خواهیم راهی جز سازش 

و  پیامبر  به  تاسی  با  مؤمنان  اما  نداریم 
اعتماد به وعده الهی وقتی حضور دشمنان 
برای  دشمن  حضور  این  گفتند  دیدند  را 
جامعه مؤمن جز ازدیاد در مقاومت و ایمان 
دیگری  ره آورد  الهی  پیشگاه  در  تسلیم  و 
به  ما  علوی  و  مؤمن  ملت  امروز  نداشت. 
نیابت از جریان ناب مؤمنان در این مسیر 
به  اسرائیل  رژیم  و  آمریکا  و  دارد  حضور 
فضل الهی و با مقاومت ملت انشاهلل گردن 
و  شکست  خواهد  را  زمان  قلدرهای  این 
کمرشان به خاک می نشیند. مردم عزیز ما 
در ادامه راه عزت به پیامبر و امیرمومنان 
اقتدار می کنند و این دیو سرگردان عربده 

کش یعنی رئیس جمهور کم خرد آمریکا را 
و همراهانش را با تدبیر و برنامه و مقاومت 
از صحنه خارج خواهند کرد.وی ادامه داد: 
جبهه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا 
نشان  واقعیت  دارد.  غیرطبیعی  رفتارهای 
منحنی  و  است  مستاصل  دشمن  می دهد 
رو به افولی را نشان می دهد و این فریادها، 
است.  مرگ  حال  در  غول  یک  فریادها 
احمقانه  و  مضحک  و  ناپخته  رفتارهای 
رئیس جمهور عجیب و غریب آمریکا اعتبار 
این کشور را در افکار جهانی کاهش داده 
و  بین المللی  معاهدات  از  خروج  است. 
پیمان شکنی و بدعهدی و خروج از برجام. 
اخیراً هم ادعاهای خنده دارش را شنیدید 
که از وقتی از برجام خارج شدم هر هفته 
و  است  اغتشاش  تهران  خیابان های  در 
رساندن  صفر  به  ادعای  درباره  همین طور 
فروش نفت ایران. علی اکبری تصریح کرد: 
هندسه قدرت به نفع مقاومت و جمهوری 
اسالمی در حال تغییر است. آنها در کنار 
گوش خودشان نتوانستند در برابر کودتای 
آنها  شوند.  موفق  ونزوئال  در  آمریکایی 
هم  آنجا  در  حتی  ایران  هستند  مدعی 
هست اگر این طور باشد که نشانه قدرت 
نیست و خودتان  این طور  اما  است  ایران 
به  را  مقاومت  فرمول  ایران  می دانید.  هم 
است.وی  داده  آموزش  جهان  ملت های 
اجماع  نتوانستند  آمریکایی ها  کرد:  تاکید 
سراسری را علیه ایران ترتیب دهند و حتی 
منطقه اروپا هم آن گونه که باید و شاید با 
آمادگی  اروپا  آمریکا هماهنگ نشد. مردم 
انگلیس  ندارند.  را  این  از  بیشتر  هزینه 
گرفتار برگزیت است، فرانسه ماجرای قیام 
ماجرا هم  و  دارد  را  مردم و جلیقه زردها 
تمام نمی شود. این ها گرفتارانی هستند که 

برایشان امکان رویارویی با ایران نیست.

مفقودی
 برگ سبز  خودروی سواری بسترن B30سیستم فانو مدل 97به رنگ سفید به شماره پالک 357ل87ایران 72 با شماره موتور cA4GB16* 281340*  و 

شماره شاسی NAGS8CE25jA265193بنام مائده صادقی گل افشانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

مفقودی
 کارت هوشمند ایسوزو 6تن با شماره پالک  365ع22  ایران11با شماره کارت  هوشمند1950824مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل 

فراخوان    
 2مرحله ای عمومی

اجاره  خدمات  خرید 
خودرو مربوط به طرح بازرسی کاال وخدمات 
سازمان صنعت، معدن تجارت استان البرز 
 جــهت اطـالعات بــیشتر بـه آدرس
مراجعه     /http://alb.mimt.gov.ir

نمایید.

رونوشت آگهی حصر وراثت
شرح  به   3732332977 ملی  شماره   416 شناسنامه  شماره  دارای  مفاخری  شمسی  خانم 
دادخواست به کالسه 8/980095 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان منصور مفاخری به شناسنامه 1047 و شماره ملی 5589251400 در 
تاریخ 1397/12/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به افراد مشروحه زیر: 1-فرشته مفاخری ش ش 1058 ت ت 1327/9/3 و شماره 
ملی 5589251516 همسر متوفی 2-محمد صدیق مفاخری ش ش 1121 ت ت 1333/1/5 و 

شماره ملی 5589252148 برادر ابوینی متوفی
ابوینی  برادر  3-سعید مفاخری ش ش 948 ت ت 1336/3/2 و شماره ملی 3730421859 

متوفی
4-شمسی مفاخری ش ش 416 ت ت 1351/8/1 و  شماره ملی 3732332977 دختر متوفی

5-لیال مفاخری ش ش 48 ت ت 1354/1/26 و شماره ملی 3732352048 دختر متوفی
6-شیوا مفاخری ش ش 48 ت ت 1358/1/28 و شماره ملی 3732405540 دختر متوفی

7-شراره مفاخری ش ش 1654 ت ت 1360/7/29 و شماره ملی 3732107124 دختر متوفی
8-سارا مفاخری ش ش - ت ت 1368/8/2 و شماره ملی 3720071235 دختر متوفی

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 9395 - رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

مفقودی 
سند کمپانی سواری پژو 206 مدل 82 با شماره پالک 219س38ایران 55 با شماره موتور 10FSF94346551و شماره شاسی 0082615158بنام حافظ ذبیح 

الهی کتی کالهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
کارت سبز و کارت تراکتور به شماره موتور Yaw2672d و به شماره شاسی  R11493a5 وشماره پالک 749ک28ایران17 و شماره فاکتور 9027 مورخه95/10/27 

بنام تیمور علیمحمدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد/
خوی

 نوبت اول

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم شمسی مفاخری دارای شماره شناسنامه 416 شماره ملی 3732332977 به 
شرح دادخواست به کالسه 8/980095 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منصور مفاخری به شناسنامه 1047 
و شماره ملی 5589251400 در تاریخ 1397/12/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1-فرشته مفاخری ش ش 1058 ت ت 1327/9/3 و شماره ملی 5589251516 
همسر متوفی2-محمد صدیق مفاخری ش ش 1121 ت ت 1333/1/5 و شماره 
ملی 5589252148 برادر ابوینی متوفی3-سعید مفاخری ش ش 948 ت ت 
1336/3/2 و شماره ملی 3730421859 برادر ابوینی متوفی4-شمسی مفاخری 
ش ش 416 ت ت 1351/8/1 و  شماره ملی 3732332977 دختر متوفی5-
لیال مفاخری ش ش 48 ت ت 1354/1/26 و شماره ملی 3732352048 دختر 
متوفی6-شیوا مفاخری ش ش 48 ت ت 1358/1/28 و شماره ملی 3732405540 
دختر متوفی 7-شراره مفاخری ش ش 1654 ت ت 1360/7/29 و شماره ملی 
3732107124 دختر متوفی8-سارا مفاخری ش ش - ت ت 1368/8/2 و شماره 

ملی 3720071235 دختر متوفی
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 9395 - رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت 
اسناد و امالک ساوجبالغ

اگهی فقدان سند مالکیت
آقای پرویز دولتی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه 
تصدیق شده اعالم نموده است که سند مالکیت یک 
سهم مشاع از پنج سهم از ششدانگ  یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت  14800متر مربع قطعه 12تفکیکی 
به شماره پالک3760 فرعی از 173 اصلی جزئ حوزه 
ثبتی شهرستان ساوجبالغ که به نامبرده ذیل صفحه 
118دفتر 2428 صادروتسلیم شده است که به علت 
سهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور سند 

مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک 
مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره 
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پیام دفاع مردم از عزت و سرافرازی در سراسر ایران
نمازگزاران جمعه این هفته همزمان با چهارمین روز از ماه مبارک رمضان پس از اقامه 
نماز در سراسر کشور در دفاع از مواضع اخیر دولت درقبال دشمنی های آمریکا و 
بی تفاوتی اروپایی هادر نقض برجام از سوی کاخ سفید، با برپایی راهپیمایی، پیام 
دفاع قاطع خود از عزت و سرافرازی کشور را به جهان منعکس کردند. مردم روزه 
دار ایران دیروز پس از اقامه نماز جمعه به خیابان ها آمده و جانبداری قاطع خود را 
از تصمیمات اخیر دولت برای مقابله با نقض پیمان دولت آمریکا و بی تفاوتی دولت 

های اروپایی اعالم کردند.

حاج علی اکبری: واکنش  اروپا نامتعارف و عصبی بود

از اقدام مناسب و انقالبی 
ایران در قبال برجام 

حمایت می کنیم

االجل  ضرب  رد  و  اروپا  اتحادیه  بیانیه 
رسمی  واکنش  نخستین  ایران،  روزه   ۶۰
تعهدات  کاهش  قبال  در  اروپا  اتحادیه 

برجامی ایران است
سیما؛  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  برجام  اروپایی  عضو  سه  بیانیه  این  در 
رد هر گونه ضرب االجل از ایران خواسته 
بماند. پایبند  برجام  به  کامل  طور  به  اند 

درحالی اروپایی ها بازهم برای ایران شرط 
اند که مسئول سیاست  و شروط گذاشته 
خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست سران 
این اتحادیه در رومانی در جمع خبرنگاران 
پایبندی  شاهد  ما  تاکنون,  کرد،  اذعان 
با  مرتبط  تعهدات  همه  به  ایران  کامل 
هسته ای اش بوده ایم و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی این مسئله را تایید کرده است.

سخنانی که نشان می دهد، گویا سیاست 
یکی به میخ و یکی به نعل زدن اروپایی ها 
همچنان ادامه دارد در همین حال امانوئل 
کرده  اعالم  فرانسه  جمهور  رئیس  مکرون 
اروپا همچنان از این توافقنامه حمایت می 
کند.اما باز هم از موضعی طلبکارانه، مذاکره 
درباره موشک های ایران را خواستار شده 
است.مکرون گفته فرانسه به این توافقنامه 
پایبند است و عمیقا امیدوارم ایران هم به 
است  شایسته  اما  بماند.  باقی  پایبند  آن 
مشکل برنامه موشک های بالستیک ایران 
حل شود و ایران هم باید به تعهداتش به 
دهد.موضعی  ادامه  ای  هسته  توافقنامه 

بگونه ای  را  آلمان هم آن  اعظم  که صدر 
دیگر تکرار کرده و بدون آنکه از برجام به 
و  کند  یاد  المللی  بین  پیمان  یک  عنوان 
قبال حفظ  در  اروپا  تعهدات  به  ای  اشاره 

برجام کند، حفظ برجام را به نفع ایران می 
باید  ایران  کرده:  تاکید  مرکل  آنگال  داند. 
بداند به نفع خودش است تا به تعهداتش 
در توافق هسته ای موسوم به برجام متعهد 

خارجه  وزیر  معاون  حال  همین  در  باشد. 
انگلیس پا را فراتر گذاشته و از ایران برای 
کاهش تعهدات برجامی خود، آن هم پس 
از یکسال صبوری و فرصت دادن به اروپا 
ما  گفته  فیلد  مارک  است.  کرده  انتقاد 
شرایط را با دقت رصد می کنیم و از ایران 
اما  باشد  پایبند  تعهداتش  به  می خواهیم 
اگر ایران به تعهدات خود بازنگردد ممکن 
که  موضوعی  شود.  مواجه  تبعاتی  با  است 
نشان می دهد، اروپایی ها هنوز پیام ضرب 
مواضع  اند.این  نگرفته  را  تهران  االجل 
می  اتخاذ  حالی  در  ها  اروپایی  طلبکارانه 
شود که هیچکدام از سران اروپا به فرصت 
کنند. نمی  ای  اشاره  یکساله خود  سوزی 

با این حال روز مهلت ۶۰ روزه اروپایی ها 
به شماره افتاده و تهران نشان داده، دیگر 
حاضر نیست فرصت دوباره ای به اروپایی 
ها بدهد. موضعی قاطع که نه تنها حجت 
رئیس  بلکه  کرده،  تمام  ها  اروپایی  بر  را 
واداشته  واکنش  به  هم  را  آمریکا  جمهور 
و  بزنند  زنگ  او  به  ها  ایرانی  کند  آرزو  تا 
به میز مذاکره برگردند.ادعای ترامپ برای 
مذاکره با ایران آن هم با تعیین شروط ۱۲ 
هدف  دهد،  می  نشان  ها،  آمریکایی  گانه 
و  تهدید  دوگانه  سیاست  اجرای  با  آنها 
مذاکره از همان ابتدا کشاندن ایران به پای 
میزمذاکره و تحمیل شروط یکجانبه و باج 
خواهی از ملت ایران بوده است. خوابی که 

البته هرگز تعبیر نخواهد شد.

انتقاد ظریف از بیانیه برجامی اتحادیه اروپا
محمد جواد ظریف در توییتی از بیانیه برجامی اتحادیه اروپا انتقاد کرد.

صفحه  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
توئیتر خود در این ارتباط نوشت: » بیانیه اتحادیه اروپایی نشان می دهد 
به  سال  یک  متحده  ایاالت  دارد:  قرار  موقعیتی  چنین  در  برجام  چرا  که 
اروپا و بقیه دنیا زور گفت و اروپا فقط ابراز تأسف کرد. به جای درخواست 
به  باید  اروپا  چندجانبه،  توافق  یک  به  یکجانبه  پایبندی  برای  ایران  از 
تعهدات خودش و از جمله عادی سازی روابط اقتصادی ]ایران[ عمل کند.«

انتقاد ظریف از بیانیه برجامی اتحادیه اروپا؛

کاهش تعهدات ایران و مواضع طلبکارانه اروپا
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ارسال گزارش تخلفات بازار خودرو 
به رئیس قوه قضائیه

 رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به موضوعات مربوط 
به بازار خودرو خبر داد و گفت: گزارشی در این رابطه در حال تهیه است.

ناصر سراج در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که سازمان بازرسی 
کل کشور پیش تر، از استقرار تیم های بازرسی در شرکت های خودروسازی 
خبر داده و افزایش قیمت خودرو را تخلف اعالم کرده بود، اما نه تنها شاهد 
سامان گرفتن بازار خودرو نبودیم بلکه باز هم قیمت ها افزایش یافت، 
آخرین اقدامات سازمان بازرسی در این رابطه به کجا رسید؟ گفت: در 
حال رصد امورات مربوط به خودرو هستیم و گزارشی هم در این رابطه 
در حال تهیه است. وی افزود: به محض نهایی شدن، این گزارش به آیت 
اهلل رئیسی، رئیس قوه قضائیه ارسال می شود. سراج در پاسخ به پرسش 
دیگری درباره اینکه گزارش سازمان بازرسی در چه مرحله ای قرار داد و 
چه زمانی به رئیس قوه قضائیه ارسال می شود؟، بیان کرد: تا پایان این ماه، 
گزارش تکمیل و به رئیس قوه قضائیه ارسال می شود. وی همچنین درباره 
اینکه آیا به تخلفی هم در این رابطه رسیده اید؟، گفت: اگر تخلفی نبود، ما 
ورود نمی کردیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جواب به این سوال 
که استقرار سازمان بازرسی در هالل احمر به دلیل برخی انتصابات بوده 
است؟ اظهار داشت: به طور کلی تیم های بازرسی ما در همه وزارتخانه ها و 
نهادها مستقر هستند. این مقام قضائی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی 
بر اینکه سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرده که گزارش های سازمان بازرسی 
در رابطه با سیل اخیر کامل نبوده است، مگر مقصران احتمالی در گزارش 
بازرسی تعیین نشده بودند؟، بیان کرد: پیگیری های سازمان بازرسی در 

این رابطه ادامه دارد و پس از تکمیل به مراجع ذیربط ارسال می شود.

تائید بیش از ۴هزار شرکت دانش بنیان

تاکنون بیش از ۴هزار شرکت دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی 
مشغول به فعالیت هستند که این تعداد رشد در تولید و صادرات 

محصوالت فناورانه را رقم زده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، با شکل گیری و رشد کسب و کارهای 
دانش بنیان و افزایش سهم آنها از تولید ملی، اقتصاد مبتنی بر منابع 
و خام فروشی جای خود را به اقتصاد دانش بنیان می دهد. تالش های 
سالیان گذشته در ایجاد زیست بومی برای شکل گیری و رشد شرکتهای 
دانش بنیان، زمینه را برای شکوفایی این شرکت ها فراهم ساخته است.

شرکت های دانش بنیان با تأمین نیازهای کشور در حوزه های فناورانه و 
راهبردی، گام های مهمی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته اند 
و با صادرات محصوالت خود، حرکت به سوی اقتصاد درون زای صادرات 
گرا را آغاز کرده اند.کارگروه »ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا« تاکنون مجموعاً بیش از ۴ هزار 
شرکت دانش بنیان را تأیید کرده است که در حوزه های مختلف فناورانه 
مشغول به فعالیت اند. در این میان الگوهای موفقی به چشم می خورند 
که تکثیر آنها می تواند اقتصاد کشور را متحول سازد.شرکت های دانش 
بنیان طبق آئین نامه ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب 
سال ۱۳۹۶، به دو دسته نوپا و تولیدی تقسیم می شوند. طبق این آئین 
نامه، کاالها و خدمات شرکت های دانش بنیان باید شروط سطح فناوری، 

مرحله تولید و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه را احراز کنند.

 شرایط بازگشت قیمت به 
آگهی های فروش مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران امالک شرایط درج قیمت 
در آگهی های فروش مسکن را تشریح کرد و گفت: 
سایت ها باید به طور روزانه میانگین قیمت مناطق 
نامتعارف  قیمت های  درج  از  و  دریافت  ما  از  را 

خودداری کنند.
مصطفی قلی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خسروی اظهار کرد: بعد از آنکه دادستانی دستور 
حذف قیمت از آگهی های فروش امالک و خودرو 
را اعالم کردند مجدداً عنوان شد که درج قیمت 
در  دارند  متعارف  قیمت  که  آگهی هایی  برای 
دستور کار قرار گیرد مشروط بر آنکه سایت وزارت 
راه و شهرسازی به عنوان مرجع و معیار تعیین 
قیمت های پایه در نظر گرفته شود، این اطالعات 
توسط اتحادیه مشاوران امالک استخراج شده و در 
اختیار سایت های اینترنتی قرار گیرد.وی با اشاره به 
جلسه ای که روز چهارشنبه در این خصوص برگزار 
شد، افزود: یکی از شرایط این است که قیمت ها 
بیشتر به قیمت اسفندماه نزدیک باشد چرا که در 
فروردین ماه و اردیبهشت شاهد این بودیم بعضی 
مالکان به طور دلبخواهی با توجه به رایگان بودن 
آگهی ها اقدام به درج قیمت های کاذب می کردند 
و البته اقدام دادستانی برای متوقف کردن این روند 
بسیار مناسب و سازنده بود.خسروی تصریح کرد: 
اپلیکیشن ها تقریباً رها شده بودند به همین دلیل 
لزوم ساماندهی سایت های اینترنتی در شرایط 
فعلی کشور به شدت دیده می شد. درخواست ما 
این است که به کد رهگیری اهمیت داده شود 
از  از مجلس می خواهیم دستگاه های مرتبط  و 
جمله سازمان ثبت، شهرداری، بانک ها و دارایی 
با ما لینک شوند.رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
اظهار کرد: سایت های اینترنتی باید از دیتاهای ما 
استفاده کنند و آن ها را به روز در سامانه خود قرار 
دهند. به طور مثال روزانه از ما استعالم می کنند 
که قیمت منطقه نارمک از چند میلیون تا چند 
میلیون تومان است تا از این طریق قیمت های 
گفت:  شود.خسروی  حذف  بازار  عرف  از  باالتر 
من به سایت های اینترنتی گفتم از این به بعد 
آگهی هایی که توسط مشاوران امالک بدون مجوز 
ارائه می شود را در سایت نگذارند که آن ها نیز 
پذیرفتند. قرار بر این است که استعالم مجوزدارها 
را از ما دریافت کنند.وی در پاسخ به این سوال که 
آیا پس از حذف قیمت در آگهی ها قیمت ها در 
بازار مسکن کاهشی شده است یا خیر، اظهار کرد: 
به هر حال مقداری هیجان و التهابات بازار فروکش 

کرده است.

خبرخبر

نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان 
ملل متحد در واکنش به ادعای رئیس جمهوری 
عدم  منظور  به  ایران  با  مذاکره  برای  آمریکا 
دستیابی به سالح اتمی گفت: ظاهرا ترامپ از 
اینکه ایران به دنبال سالح اتمی نیست، آگاهی 

ندارد.
تخت  مجید  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
روانچی در گفت وگو با شبکه خبری ام اس 
ان بی سی آمریکا این مطلب را در پاسخ به 
این سوال مجری گفت که پرسید ترامپ گفته 
است آماده مذاکره با ایران است اما جان کری 
وزیر خارجه پیشین آمریکا به آنها گفته است 
که با من مذاکره نکنند.وی افزود: این موضوع 
گفته  کری  جان  که  است  ما  برای  جدیدی 
باشد با این رئیس جمهوری یا دولت او مذاکره 
نکنید. رئیس جمهوری ترامپ گفت که ایران 
تنها سالح هسته ای نداشته باشد. ظاهرا او ۱۴ 
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی را نخوانده 
است که می گوید ایران به تمام تعهدات خود 
تحت توافق هسته ای پایبند بوده است.نماینده 
دائم جمهوری اسالمی ایران با تاکید بر اینکه 
›منافع ما در داشتن سالح اتمی نیست‹، ادامه 
داد: در واقع رهبر عالی ما فتوا دارد که می گوید 

بنابراین  است.  ممنوع  اسالم  در  اتمی  سالح 
چیزی برای ما وجود ندارد که بخواهیم به دنبال 
دستیابی به سالح اتمی باشیم. همانطور که 
گفتم ظاهرا او آگاهی ندارد که ایران به دنبال 
سالح اتمی نیست. تخت روانچی در پاسخ به 
با من  ایرانی ها  ترامپ گفته است که  اینکه 
تماس بگیرند و در میز مذاکره بنشینند، گفت: 
این  دهد  جواب  باید  او  که  سوالی  نخستین 
است که چرا از میز مذاکره خارج شد. ما که 
با همه طرف های این توافق از جمله آمریکا در 

چارچوب کمیسیون مشترک در حال مذاکره 
بودیم.وی افزود: ترامپ بود که به طور ناگهانی 
تصمیم گرفت از میز مذاکره خارج شود. چرا او به 
این سوال پاسخ نداده است؟ او سابقه پاره کردن 
توافق هسته ای که نه فقط بین ایران و آمریکا 
بلکه بین ایران و قدرت های دیگر جهانی بود را 
دارد.این مقام وزارت خارجه جمهوری اسالمی 
ایران ادامه داد: برجام، توافقی است مورد تایید 
شورای امنیت قرار دارد و بخشی از قانون بین 
المللی شده است اما ناگهان ترامپ گفت که این 

توافق را نمی خواهد و بیایید بنشینیم و دوباره 
مذاکره کنیم. چه تضمینی وجود دارد که او بار 
دیگر از مذاکره آتی ایران و آمریکا عدول نخواهد 
کرد؟تخت روانچی درباره تصمیم روز گذشته 
ایران برای پایان دادن به برخی محدودیت های 
برجامی در ۶۰ روز آینده هم گفت: آنچه برای 
ما مهم است، منافع ملی ایران است. ما به عنوان 
یک طرف این قرارداد به تعهدات خود پایبند 
بودیم اما این توافق هسته ای یا برجام تقریبا 
یک متن متوازن است. وقتی که دولت آمریکا 
از این توافق خارج شد، این توازن به صورت 
خیلی بدی آسیب دید.وی افزود: اروپایی ها به 
ما گفته اند که از این توافق خارج نشوید، ما 
این کار را کردیم. ما پیشنهاد آنها را پذیرفتیم 
و در سال گذشته برای هر پاسخ معتبر و عملی 
از سوی آنها صبر می کردیم. کلمات حامیانه 
خوب اما ناکافی است.سفیر و نماینده دائم ایران 
در سازمان ملل متحد در پاسخ به این سوال که 
ترامپ همچنان، ایران را تهدید می نامد، گفت: 
این ادعاهای همان کسانی است که در گذشته 
آمریکا را به جنگ عراق هم کشاندند. بنابر این 
ما چنین ادعاهایی را نمی پذیریم و همه اینها 

اطالعات جعلی است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد: 

ترامپ آگاهی ندارد ایران به دنبال سالح اتمی نیست

آگهی دعوت
  اعضاءجهت تشکیل مجمع عمومی عادی هیئت امناء در انجمن بیماران ام اس البرز

 به شماره ثبت 1854 و شناسه ملی 10190045699 
آگهی دعوت اعضاء انجمن ام اس البرز به شماره ثبت ۱8۵4 و شناسه 
ملی ۱۰۱9۰۰4۵699 از کلیه اعضاء محترم دعوت بعمل می آید تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی هیات امناء تاریخ 98/۰3/۰۱ ساعت ۰۰: 9 

روز چهارشنبه در محل انجمن برگزار می گردد حضور به هم رساند. 
از اعضاء محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می شود با در دست 
در  ابرازی جهت حضور  و مستندات  معتبر  کارت شناسایی  داشتن 

جلسه تاریخ فوق مراجعه نماید. 
دستور جلسه : -انتخاب اعضا

-انتخاب بازرسین 
-انتخاب روزنامه 

-انتخاب حق امضاء 
-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی هیات امنا می باشد. 
رئیس هیات مدیره انجمن ام اس البرز

آگهی فراخوان عمومی 
جذب سرمایه گذارمرحله دوم

 شهرداری کتالم و سادات شهر در نظر دارد برابر مصوبه مورخ97/۱۱/4 هیات  عالی سرمایه گذاری و مجوز شورای اسالمی شهر نسبت 
به جلب مشارکت و سرمایه گذار جهت احداث پروژه تجاری؛ اقامتی؛ تفریحی و توریستی در ملک ساحلی خود به مساحت ۲۵۵۵۵متر 

مربع به آدرس کتالم -میانهاله -جنب شهرک المهدی از طریق فراخوان عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید
 الف: محل دریافت پیشنهادات مازندران –رامسر- شهرداری کتالم و ساداتشهر ب: نحوه تنظیم اسناد فراخوان مبلغ برآورد۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال و تضمین شرکت در فراخوان ۵٪مبلغ برآورد معادل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت۱- ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری کتالم و 
ساداتشهر۲- بصورت واریز وجه نقد به حساب شماره3۱۰۰۰۰۱۱۱۵۰۰۰ نزد بانک ملی شعبه کتالم پ-پیشنهادات در سه بسته جداگانه 
تحویل دبیرخانه شهرداری گردد پاکت الف شامل فیش های واریزی و ضمانت نامه ب(شامل مشخصات کامل؛ سوابق و شناسه توانمندی 
سرمایه گذار در زمینه سرمایه گذاری ج(شامل طرح سرمایه گذاری و پیشنهاد مالی و نحوه مشارکت  و پیشنهادی سرمایه گذار خواهد 

بود سایر موارد:
- هیات سرمایه گذاری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است داوطلبان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و سایر اطالعات 
مربوطه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم98/۲/۲۱لغایت 98/۲/۲8 به مدت 7 روز به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند تاریخ تحویل 

پیشنهادات به دبیرخانه تا تاریخ 98/3/۲تاریخ بازگشایی پاکات98/3/4
 مجتبی رضوانی شهردار کتالم و ساداتشهر

 آگهی مزایده 
سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای 3 مصوبه شماره ۱۱3 مورخه97/۱۲/۱ 
شهید  خیابان  در  اتومبیل  پارک  ساماندهی  به   نسبت  رامسر  شهر  اسالمی  محترم  شورای 
رجایی و خیابان جنب پالژ توسکا سرا از طریق بکارگیری پارکبان به مدت یک سال اقدام 

نماید
98/۲/3۰به  مورخ  تا  جزئیات  و  سایر شرایط  از  اطالع  یا  و  اسناد  دریافت  توانند جهت  می  واجدین شرایط   -۱

شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن ۵۵۲۵۰8۱۱-۰۱۱تماس حاصل فرمایید
۲- متقاضیان می بایست ۵ درصد قیمت پایه کارشناسی را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت 

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

4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 98/۲/3۱خواهد بود
۵- سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در رد  یا قبول پیشنهادات مختار است 

حسن مجدی مدیرعامل سازمان حمل و نقل شهر رامسر

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
شماره  نشست   8 بند  باستناد  دارد  نظر 
نسبت  شهر  اسالمی  محترم  شورای   4۵
از  اول  فاز  در  آسفالت  پخش  و  خرید  به 

طریق مناقصه اقدام نماید. 
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه 
و کسب اطالعات بیشتر به واحد قراردادها 

مراجعه نمایند. 
مبلغ اعتبار : ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پایان تحویل مدارک: ۱398/3/9
محمدعلی کریمی - شهردارصفادشت

 نوبت اول
آگهی تجدید مزایده

 اجاره پارکینگ عمومی خودرو

شهرداری ماهدشت در نظر دارد نسبت به اجاره پارکینگ عمومی خودرو واقع در ضلع غربی 
پارکینگ عمومی خودرو واقع در ضلع جنوب غربی پارک بزرگ شهر ماهدشت به مساحت 
تقریبی ۲۰۰۰ مترمربع و با گنجایش حدود ۱7۰ خودرو سبک به اشخاص حقیقی و حقوقی 
اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 97/3/7 نسبت 
به بازدید از محل مذکور، دریافت اسناد مزایده و آگاهی از شرایط مزایده به واحد امور مالی شهرداری مراجعه 

و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 373۰979۰-۰۲6 تماس حاصل فرمایند. 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

- هزینه کارشناسی پارکینگ و درج آگهی مزایده به عهده برنده می باشد
شهرداری ماهدشت

مفقودی 
شماره  با   82 659م63ایران  پالک  شماره  با   96 مدل  سورن  سمند  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
موتور 147H0259381و شماره شاسی NAACS1HE2HF215958بنام جعفر یزدانی مفقود 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
کارت سبز و کارت تراکتور به شماره موتورYaw0124eو به شماره شاسی R11565a5شماره 
پالک 761ک28ایران17و شماره فاکتور9084 مورخه  95/10/28  بنام یوسف علیمحمدی مفقود 

خویو از درجه اعتبار ساقط می باشد/

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 123/د98/1 آقای 1-نصراله قشنگی فرزند بزرگ به اتهام )مشارکت در 
تخریب عمدی و ورود به عنف ( 2-سهراب بیرانوندی فرزند کورش )مشارکت در تخریب 
عمدی و ورود به عنف (موضوع شکایت :1-ابراهیم و فرشته اسماعیلی تحت تعقیب میباشد 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد . 

متن آگهی 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهمین در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهمین بنام خانم سهیال آیین جمشید فرزند یاسر به کدملی 
3370011239 و توکل رضایی فرزند فتح اله به شماره ملی 1465313737 و وحید بختیاری 
فرزند نصرت اله با کدملی 0321987586 به اتهام کالهبرداری رایانه ای موضوع شکایت خانم 
متین کردستانی فرزند اسداله ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه 

احضار گردند. 
بازپرس شعبه نهم دادسرای خرم آباد – یونس آزاد پور . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  /  خانم    سریه حق ویردی زاده دارای شناسنامه شماره 10201 بشرح دادخواست 
به کالسه 3/980018ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان  جمشید حق ویردی زاده بشناسنامه3  در تاریخ  95/2/7 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  میکائیل  حق ویردی 
زاده فرزند      جمشید –ش ش 265   خوی –  پسر متوفی/2-  اسماعیل حق ویردی 
زاده فرزند      جمشید –ش  ش  295 -خوی -  پسر متوفی/3- اسرافیل  حق ویردی 
زاده فرزند    جمشید -ش  ش  1161 –خوی - پسر متوفی/4-  محمد  حق ویردی زاده 
فرزند     جمشید ش ش  488 -خوی- پسر  متوفی/5- سکینه  حق ویردی زاده فرزند    
جمشید ش ش 266    خوی- دختر متوفی/6-  طاهره حق ویردی زاده فرزند   جمشید 
ش ش   49142 خوی –دخترمتوفی/7-  سریه   حق ویردی زاده فرزند   جمشید ش 
ش  10201 خوی - دختر متوفی/8-   فاطمه  حق ویردی زاده فرزند    جمشید ش ش 
192خوی- زوجه متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

آگهی فقدان سند مالکیت
 ) موضوع ماده ی 120  آ.ق.ثبت(

مورخ   17934 وارده  شماره  به  خواست  در  )مالک(طبق  اوالد  مسعود  آقای 
1397/12/18 اعالم داشته نظر به اینکه پالک ثبتی 49/8084 الی 51 اصلی 

) که عبارتست از سند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 239/5 متر مربع قطعه 374 تفکیکی 8084 
فرعی از 49 الی 51 اصلی ذیل ثبت 76679 صفحه 196 دفتر 611 با سریال 
چاپی 735988 الف 90 بنام نامبرده ثبت و صادر شده است بعلت شستشوی 
سند  المثنی  سند  تقاضای صدور  لذا  است  گردیده  مفقود  لباسشویی  ماشین 
مالکیت مذکور را نموده است در همین راستا وفق ماده 120 آئین نامه اصالحی 
قانون ثبت مصوب 1380/11/8 مراتب در یک نوبت آگهی می گردد  تا چنانچه 
کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف  مدت 10 روز به این اداره مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله، 
به متقاضی تسلیم   المثنی  سند مالکیت پالک مذکور طبق مقررات صادر و 

خواهد شد.م/الف 174
رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی 

 نوبت دوم
 نوبت دوم

 نوبت اول

شهرداری ماهدشت

امیر حیدری تاکید کرد:
ارتش جمهوری اسالمی ایران آماده مقابله

 با تهدیدات دشمن
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروهای ارتش تمام تجهیزات نظامی خود را مطابق با آخرین 

فناوری های جهان بروز رسانی کرده و آمادگی کامل برای مقابله با هرنوع تهدید دشمن را دارند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری در بازدید از جدیدترین دستاوردهای 
نظامی پادگان شهید آبشناسان در تیپ ۴۱ متحرک هجومی و گروه مهندسی رزمی شمال غرب 
کشور گفت: نیروهای ارتش تمام تجهیزات نظامی خود را مطابق با آخرین فناوری های جهان بروز 
رسانی کرده و آمادگی کامل برای مقابله با هر نوع تهدید دشمن را دارند، اگر چنانچه دشمنان 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران حماقتی کنند، پاسخ ارتش محکم تر و کوبنده تر خواهد بود.

وی افزود: در بازدیدی که از تیپ ۲۶۴ سلماس انجام شد آمادگی رزمی و توان دفاعی کارکنان این 
تیپ اعم از پایور و وظیفه در باالترین وضعیت قرار داشت و نشان دادند که در برابر هرگونه تهدید 
دشمن آگاه و آماده هستند.فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران خاطرنشان کرد: 
امروز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران این افتخار را دارد که با تکیه بر توان و اقتدار خود 
و حرکت در مسیر فرمان رهبری، امنیت کامل را در کشور برقرار و از آن پاسداری کند.امیر سرتیپ 
حیدری با بیان اینکه خالقیت و نوآوری در عرصه دفاعی کشور بسیار مؤثر است گفت: ایران یکی 
از قدرتمندترین ارتش های جهان را به لحاظ تجهیزات و نیروی انسانی آماده رزم دارد.وی تحرک و 
چابکی را از ویژگی های نیروی زمینی ارتش خواند و افزود: از منویات فرماندهی معزز کل قوا، ارتقا 
تحرک و کارآمدی یگان هاست، در این حوزه ما تالش کرده ایم با توانمندی متخصصین داخلی، جهاد 

خودکفایی و با همکاری صنعت دفاعی کشور تجهیزات و سالح های خود را روزآمد کنیم.

آنگال مرکل عنوان کرد:
برجام بهترین راه برای حل اختالفات بر

 سر برنامه هسته ای ایران
 صدراعظم آلمان ضمن تاکید بر پایبندی مداوم اتحادیه اروپا به توافق هسته ای و با اظهار عدم 
تمایل برای گسترش دامنه تنش ها و لزوم دستیابی به حل و فصل دیپلماتیک از ایران نیز خواست 

همچنان به تعهدات برجامی خود پایبند باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان در یک نشست سران اروپا روز 
پنج شنبه در شهر سیبیو رومانی، طی یک کنفرانس خبری بر پایبندی مداوم اتحادیه اروپا به توافق 
هسته ای تاکید کرد.آنگال مرکل در این باره گفت: ما، یعنی اتحادیه اروپا، خواهان گسترش دامنه 
تنش ها نیستیم و سعی داریم ابزارهای دیپلماتیک را به کار ببندیم اما به محدودیت های خود نیز 
واقفیم.وی برای دست یافتن به حل و فصلی برای مشکالت موجود ابراز امیدواری کرد.صدراعظم 
آلمان همچنین تشریح کرد: ایران با تعهد خود به این حل وفصل دیپلماتیک فرصتی دارد تا به 
وضوح نشان دهد که تمایل به یک راهکار صلح آمیز دارد. همچنین تداوم پایبندی به این توافق 
به سود ایران خواهد بود.وی افزود: برجام هنوز هم بهترین راه برای حل کردن اختالفات موجود 
با ایران بر سر برنامه هسته ای آن است.مرکل در این بار ه توضیح داد: ما بر این عقیده ام، راه حلی 
که از طریق مذاکره به دست بیاید، بهترین گزینه ممکن است. این توافق برای هر دو طرف خوب 
است. ایران همچنین باید آن چه را که قصد دارد در آینده انجام دهد در نظر بگیرد. دست ما هنوز 
هم ]به سوی ایران[ دراز شده است و می خواهیم به تالش برای راهکار دیپلماتیک ادامه دهیم.وزیر 
خارجه آلمان نیز با اشاره به نگرانی دولت آلمان از کاهش تعهدات برجامی ایران، عنوان کرد که 

باید از هرگونه اقدامی که ثبات منطقه را به خطر بیاندازد جلوگیری شود.
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 آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 

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

یک سال 98
بخش یک             

 امالک متقاضیان واقع در قریه شیرکال پالک .....2.....اصلی بخش ..یک.....
 )فرعی…478…(/    خانمها ناهید نجفی کالش و آناهید فرج اللهی 
بالسویه نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت 220/85 متر مربع واقع در قریه  شیرکال . خریداری از حمزه 

توکلی. مالک رسمی . 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیرآباد پالک .....8.....اصلی بخش ..یک.....

 )فرعی…266…(/    آقای رسول اعظمی نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 224/08 متر مربع واقع در قریه  امیر 

آباد. خریداری از اسداله توکلی. مالک رسمی . 
)فرعی…267…(/    آقای کوروش کوشا نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 253/80 متر مربع واقع در قریه  امیر 

آباد. خریداری از حامد اعظمی  مالک رسمی .
)فرعی…268…(/    آقای محمد احسان امینی نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 197/50 متر مربع واقع در قریه  

امیر آباد. خریداری از ساسان هدایتی  مالک رسمی .
)فرعی…269…(/    آقای علی صالحی ساقصلو نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین به مساحت 197/75 متر مربع واقع در قریه  امیر آباد. 

خریداری از اسماعیل روستایی  مالک رسمی .
بخش  .....10.....اصلی  پالک  ولیرکان   قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   

..یک.....
 )فرعی…88…(/   آقای بهمن پاکروان مارنانی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 196/62 متر مربع واقع در قریه 

ولیرکان. خریداری از علی کاملی مالک رسمی .      
)فرعی…89…(/   آقای مجید قاسمی امیرلو نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 330/40 متر مربع واقع در قریه 

ولیرکان. خریداری از اسداله شکری  مالک رسمی .                
 امالک متقاضیان واقع در قریه سعادت آباد پالک .....14.....اصلی بخش 

..یک.....
 )فرعی…129…(/   آقای محمد ابراهیمی نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 851/35 متر مربع ) که مقدار 
120 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه سعادت آباد واگذاری 

از وارث مرحوم علی اعظم ابراهیمی  مالک رسمی . 
)فرعی…130…(/   خانم سهیال نیک خواه نسبت به  ششدانگ  یک 
که   ( مربع  متر  به مساحت 312/70  احداثی   با ساختمان  زمین  قطعه 
مقدار 120 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه سعادت آباد 

خریداری از اسداله توکلی  مالک رسمی .
)فرعی…131…(/   آقای محمد کاظم فرقانی نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت 1599/80 متر مربع ) که 
مقدار 120 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه سعادت آباد 

خریداری از مرتضی عباسی  مالک رسمی .
بخش  .....15.....اصلی  پالک  کچلده   قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   

..یک.....
)فرعی…231…(/   خانم  زهره ثمر قربانی نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 216/03 متر مربع ) که مقدار 
40 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه کچلده. خریداری از 

قاسم بشیری  مالک رسمی .
)فرعی…232…(/   آقای  عباسعلی کشاورزیان  نسبت به  ششدانگ  
 ( مربع  متر  به مساحت 288/58  احداثی  با ساختمان  زمین  قطعه  یک 
که مقدار 40 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه کچلده. 

خریداری از مهدی بشیری  مالک رسمی .
)فرعی…233…(/   آقای  پژمان شهرابی نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 295/00 متر مربع واقع در قریه 

کچلده. خریداری از مجید و جاوید منصوری  مالک رسمی .
)فرعی…234…(/   خانم  اشرف السادات موسوی  نسبت به  ششدانگ  
 ( مربع  متر  به مساحت 217/62  احداثی  با ساختمان  زمین  قطعه  یک 
که مقدار 40 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه کچلده. 

خریداری از قاسم  بشیری  مالک رسمی .
به   نسبت  انزابی   نورالدین موسوی  آقای  سید  )فرعی…235…(/   
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 229/29 متر 
مربع ) که مقدار 40 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه 

کچلده. خریداری از حسین روستائی  مالک رسمی .
)فرعی…236…(/   آقای  حبیب اله آدابی نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 316/37 متر مربع ) که مقدار 
40 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه کچلده. خریداری از 

حسن ابراهیمی  مالک رسمی .
)فرعی…237…(/   آقای  غالمرضا آدابی  نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 316/51 متر مربع ) که مقدار 
40 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه کچلده. خریداری از 

حسن ابراهیمی  مالک رسمی .
)فرعی…238…(/   آقای  اسمعیل مسعودی فر  نسبت به  ششدانگ  
 ( مربع  متر  به مساحت 330/92  احداثی  با ساختمان  زمین  قطعه  یک 
که مقدار 40 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه کچلده. 

خریداری از ناهید ممبینی  مالک رسمی .
)فرعی…239…(/   خانم  فریده مجیدی  نسبت به  ششدانگ  یک قطعه 
زمین به مساحت 301/80 متر مربع  واقع در قریه کچلده. خریداری از 

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

)فرعی…48…(/   آقای رستم نیک نژاد نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....538/90.... متر مربع واقع در قریه 

گندیما خریداری از هوشنگ توسلی  مالک رسمی
)فرعی…49…(/   آقای یاور فاضلی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....350/00.... متر مربع واقع در قریه گندیما 

خریداری از غالمرضا آدابی  مالک رسمی             
. امالک متقاضیان واقع در قریه کیابسر پالک ....18...اصلی بخش .یک..

)فرعی…104…(/   آقای محسن مهدوی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....221/96.... متر مربع واقع در قریه 

کیابسر خریداری از صاحب سلطانی مالک رسمی    
. امالک متقاضیان واقع در قریه تجاسبکال  پالک ....19...اصلی بخش 

.یک..
)فرعی…116…(/   آقای حشمت اله تاک  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....275/41.... متر مربع واقع در 

قریه تجاسبکال خریداری از رحیم تاک  مالک رسمی           
 امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک ....20...اصلی بخش .یک..

)فرعی…164…(/   خانم آزاده حیدری  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....496/00.... متر مربع واقع در قریه 

باریکال واگذاری از رحمت اله محمدی  مالک رسمی 
به  نسبت  بالسویه  دهقان  ابراهیم  و  یاسر  آقایان  )فرعی…165…(/   
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....234/00.... 
متر مربع واقع در قریه باریکال خریداری از مظفر کرد و نورعلی دهقان  

مالک رسمی 

)فرعی…166…(/   خانم عذرا بشکنی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....251/72.... متر مربع واقع در قریه 

باریکال خریداری از مسعود ارکیان  مالک رسمی 
  امالک متقاضیان واقع در قریه ورازده علیا پالک ....21...اصلی بخش 

.یک..
)فرعی…201…(/   آقای سید حافظ حسینی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....235/00.... متر مربع واقع در 

قریه ورازده علیا خریداری از عمران محمدی  مالک رسمی     
)فرعی…202…(/   خانم مهوش اعتدالی زاده نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....171/12.... متر مربع واقع در 

قریه ورازده علیا خریداری از رسول روستا  مالک رسمی     
)فرعی…203…(/   آقای احمد بوجاریان نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....200/00.... متر مربع واقع در قریه 

ورازده علیا خریداری از رسول روستا  مالک رسمی     
)فرعی…204…(/   آقای رسول روستا نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....152/15.... متر مربع واقع در قریه 

ورازده علیا خریداری از محمد مهدی فاضلی  مالک رسمی   
امالک متقاضیان واقع در قریه تورانکال  پالک ....23...اصلی بخش .یک..

)فرعی…91…(/   آقای مسیب برزین نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....213/63.... متر مربع  ) که مقدار 
80 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه تورانکال خریداری از 

ظفر احسانی  مالک رسمی
)فرعی…92…(/   خانم فرح مهدی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....1028/76.... متر مربع  ) که مقدار 80 سیر 
مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه تورانکال واگذاری از بهروز 

نائینی محمدی  مالک رسمی
)فرعی…93…(/   آقای مسعود عظیمی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....452/68.... متر مربع  ) که مقدار 
80 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه تورانکال خریداری از 

علی بمان عزیزی  مالک رسمی
)فرعی…94…(/   آقای حمیدرضا رجبی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....233/85.... متر مربع  ) که مقدار 
80 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه تورانکال خریداری از 

علی بمان عزیزی  مالک رسمی
)فرعی…95…(/   خانم فاطمه احسانی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....456/30.... متر مربع  ) که مقدار 
80 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه تورانکال خریداری از 

علی احسانی  مالک رسمی
)فرعی…96…(/   خانم ساحل صدفی نژاد نسبت به ششدانگ  یک 
 ( مربع   متر  مساحت....234/57....  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه 
که مقدار 80 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه تورانکال 

خریداری از محمد اکبری  مالک رسمی      
   امالک متقاضیان واقع در قریه جلیکان  پالک ....25...اصلی بخش .یک..
)فرعی…613…(/   خانم فاطمه میر محمد نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....224/13.... متر مربع  واقع در 

قریه جلیکان خریداری از رمضان محمدزاده مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه خطیب کال  پالک .....29.....اصلی بخش 

..یک.....
)فرعی…133…(/   آقای داود آذین  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت 374/18 متر مربع واقع در قریه خطیب کال  

خریداری از مسعود دشتی  مالک رسمی          
)فرعی…134…(/   آقای بهمن کل نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت 235/20 متر مربع واقع در قریه خطیب کال  

خریداری از حسن حسن زاده  مالک رسمی       
.....30.....اصلی بخش  بلویج  پالک  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک     

..یک.....
)فرعی…111…(/   آقای محمد رضایی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 248/90 متر مربع واقع در قریه بلویج  

خریداری از ریحانه رضایی  مالک رسمی
  )فرعی…123…(/   آقای علی شعبانی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 386/86 متر مربع واقع در قریه بلویج  

خریداری از علی زارع  مالک رسمی
)فرعی…124…(/   آقای سعید مشعوف نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 564/00 متر مربع واقع در قریه 
بلویج  خریداری از ژورک مظلوم نژاد و داریوش ناصری وفا  مالک رسمی
)فرعی…125…(/   خانم زینت نیکو گفتار عزیز  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 207/08 متر مربع واقع در 

قریه بلویج  خریداری از سید مصطفی علوی  مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه قلعه کتی  پالک ....35...اصلی بخش .یک..

)فرعی…54…(/   آقای غالمرضا همایونی فر و خانم مهتاب قربانعلی 
زاده گان بالسویه نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین مشتمل بر سوئیت به 
مساحت....245/00.... متر مربع  ) که مقدار 54 سیر مشاع عرصه وقف می 

باشد ( واقع در قریه قلعه کتی خریداری از جعفر جعفری  مالک رسمی
)فرعی…55…(/   آقای غالمرضا همایونی فر و خانم مهتاب قربانعلی 
زاده گان بالسویه نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
به مساحت....241/30.... متر مربع  ) که مقدار 54 سیر مشاع عرصه وقف 
می باشد ( واقع در قریه قلعه کتی خریداری از قربان بیژنی و رحمان 

سلطانی  مالک رسمی
)فرعی…56…(/   آقای سورین نظریانس نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....440/00.... متر مربع  ) که مقدار 
54 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه قلعه کتی خریداری از 

افسانه و بهمن گیالنی  مالک رسمی
بخش دو   

   امالک متقاضیان واقع در قریه جوربند پالک ....2...اصلی بخش .2..
)فرعی…1175…(/   آقای علی رضایی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با اطاق احداثی  به مساحت....1118/83. متر مربع واقع در قریه 

جوربند. خریداری  از سیده خانم زهرا موسوی مالک رسمی   
 )فرعی…1176…(/   آقای سهراب یوسفی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با بنای احداثی ) دامداری ( به مساحت....2908/93. متر مربع 

واقع در قریه جوربند. واگذاری  از یونس یوسفی مالک رسمی    
  امالک متقاضیان واقع در قریه میرنا پالک ....4...اصلی بخش .2..

)فرعی…54…(/   آقای کریم خارا  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی  به مساحت....281/17. متر مربع واقع در قریه میرنا. 

خریداری از علی اکبر سیفی. مالک رسمی                 
 امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک ....6...اصلی بخش .2..

)فرعی…98…(/   آقای قربان علیزاده نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....704/50. متر مربع واقع در قریه 

ایرکا. خریداری از حامد شیرکش معصوم آباد. مالک رسمی  
)فرعی…99…(/   آقای سیامک نوروزی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....362/24. متر مربع واقع در قریه 

ایرکا. خریداری از علیرضا دهقان. مالک رسمی  
)فرعی…100…(/   آقای علیرضا دهقان  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....446/44. متر مربع واقع در قریه 

ایرکا. خریداری از امیر مقدم فرد مالک رسمی
)فرعی…101…(/   آقای علیرضا دهقان  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....392/47. متر مربع واقع در قریه 

ایرکا. خریداری از امیر مقدم فرد مالک رسمی
)فرعی…102…(/   آقای محمد یزدی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....357/14. متر مربع واقع در قریه 

ایرکا. خریداری از علی یاوری. مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه همصفا  پالک ....8...اصلی بخش .2..

)فرعی…60…(/   خانم عفت سرشوق نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....182/20. متر مربع واقع در قریه 

همصفا. خریداری از عباس فغانی  مالک رسمی  
)فرعی…61…(/   آقای محمد رسولی سردهائی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....202/30. متر مربع واقع 

در قریه همصفا. خریداری از حمید محمدی  مالک رسمی  
)فرعی…62…(/   آقای بابک شکری نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....300/00. متر مربع واقع در قریه 

همصفا. خریداری از سید مسعود سجادی  مالک رسمی  
)فرعی…63…(/   آقای حمید یعقوبی زاده نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....262/56. متر مربع واقع در 

قریه همصفا. خریداری از مهدی محسنی  مالک رسمی    
  امالک متقاضیان واقع در قریه علی آباد  پالک ....12...اصلی بخش .2..

)فرعی…210…(/   آقای علی فهیمی فرد نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....1044/24. متر مربع واقع در قریه 

علی آباد. خریداری از بهرام محسنی مالک رسمی  
)فرعی…211…(/   آقای سید محمدرضا نقیبی بیده نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....232/25. متر مربع واقع 
در قریه علی آباد. خریداری از فرشاد نعمتی و حسین افرازنده مالک رسمی  

 بخش یازده    
 امالک متقاضیان واقع در قریه کراتکتی  پالک ....2...اصلی بخش .11..

)فرعی…298…(/   خانمها  مرضیه شهیره به فریبا و ملیحه فداکاران 
با ساختمان احداثی به  بالسویه نسبت به  ششدانگ  یک قطعه زمین 
از  خریداری   . کراتکتی  قریه  در  واقع  مربع  متر  مساحت....173/65.... 

رمضانعلی کثیری  مالک رسمی
)فرعی…299…(/   آقای  علی رضا حقیقت بین نسبت به  ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....214/14.... متر مربع واقع 

در قریه کراتکتی . خریداری از موسی خواجه پور  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه آهودشت  پالک ....6...اصلی بخش .11..

)فرعی…479…(/   آقای عبداله توکلی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....478/62.... متر مربع واقع در قریه 

آهودشت . واگذاری از نذری رمضانی   مالک رسمی
)فرعی…480…(/   آقای عبداله توکلی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....542/41.... متر مربع واقع در قریه 

آهودشت . واگذاری از نذری رمضانی   مالک رسمی
    امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا  پالک ....8...اصلی بخش .11..

)فرعی…231…(/   خانم  ایران امام نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت....243/27.... متر مربع واقع در قریه سالده 

علیا . خریداری از حافظ کیا الویجی  مالک رسمی  
 )فرعی…232…(/   آقای  مصطفی رجائی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....249/13.... متر مربع واقع در 

قریه سالده علیا . خریداری از حسین قاسمی  مالک رسمی      
عیوقی  نیلوفر  خانم  و  عیوقی  علی  آقای   )فرعی…233…(/     
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  به ششدانگ   نسبت  بالسویه 
مساحت....212/96.... متر مربع واقع در قریه سالده علیا . خریداری از 

حمید دهقان  مالک رسمی
)فرعی…234…(/   آقای  جلیل سلطانی وش نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....212/80.... متر مربع واقع 

در قریه سالده علیا . خریداری از ارسالن کرمی آورزمانی  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه باغبانکال  پالک ....12...اصلی بخش .11..

)فرعی…114…(/   خانم  منور امیرآبادی فراهانی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....702/00.... متر مربع 
واقع در قریه باغبانکال  خریداری  از حبیب اله فالح و غالمرضا خلیل 

زاده مالک رسمی             
)فرعی…115…(/   خانم معصومه کرمی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....212/85.... متر مربع واقع در قریه 

باغبانکال  خریداری  از امیرحسین رحمتی  مالک رسمی   
)فرعی…116…(/   آقای  قربان بستان نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....172/50.... متر مربع واقع در قریه 

باغبانکال  خریداری  از علی اصغر بابایی نوری مالک رسمی       
 )فرعی…117…(/   آقای  سلمان رضایی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....429/85.... متر مربع واقع در قریه 

باغبانکال  خریداری  از زینب رضایی  مالک رسمی   
 )فرعی…118…(/   آقای  خسرو کاموئی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....225/52.... متر مربع واقع در قریه 

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

)فرعی…297…(/   خانم  مریم جوزدانی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....211/94.... متر مربع واقع در قریه 

اناده  خریداری از کاوه جوانشیری مالک رسمی       
      امالک متقاضیان واقع در قریه سنگ چالک  پالک ....16...اصلی 

بخش .11..
)فرعی…237…(/   آقای  علیرضا داودیان نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....354/21.... متر مربع واقع در قریه 

سنگ چالک  خریداری از علی برار صفدری مالک رسمی    
)فرعی…238…(/   آقای  علی برار صفدری نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....297/20.... متر مربع واقع در 

قریه سنگ چالک  خریداری از علی رضا داودیان مالک رسمی    
)فرعی…239…(/   خانم  دریه قهرمانلو نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....202/03.... متر مربع واقع در قریه 

سنگ چالک  خریداری از قمرتاج شباهنگ مالک رسمی  
      امالک متقاضیان واقع در قریه شاهزالده  پالک ....17...اصلی بخش 

..11.
)فرعی…13…(/   آقای  مهدی حسن بارانی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....248/30.... متر مربع ) که 
قریه شاهزالده   در  واقع   ) باشد  مقدار 96 سیر مشاع عرصه وقف می 

خریداری از سید حسین حسینی  مالک رسمی       
  امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده  پالک ....18...اصلی بخش .11..

)فرعی…107…(/   آقای فرید جمشیدی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....253/50.... متر مربع ) که مقدار 48 
سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه مغانده  خریداری از علی 

اکبر کیانی  مالک رسمی
)فرعی…108…(/   آقای فرید جمشیدی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....234/43.... متر مربع ) که مقدار 48 
سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه مغانده  خریداری از علی 

اکبر کیانی  مالک رسمی
)فرعی…109…(/   آقای فرید جمشیدی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....213/00.... متر مربع ) که مقدار 48 
سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه مغانده  خریداری از علی 

اکبر کیانی  مالک رسمی
)فرعی…110…(/   آقای فرید جمشیدی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....233/53.... متر مربع ) که مقدار 48 
سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه مغانده  خریداری از علی 

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

)فرعی…414…(/   آقای  نعمت فالح نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با انباری احداثی به مساحت....336/00.... متر مربع واقع در قریه 

چمازکال  موروثی از محمود فالح  مالک رسمی
)فرعی…415…(/   آقای  نعمت فالح نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با انباری احداثی به مساحت....350/00.... متر مربع واقع در قریه 

چمازکال  موروثی از محمود فالح  مالک رسمی

)فرعی…416…(/   خانم  پروانه ایروانی اعظم نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....468/60.... متر مربع واقع در 

قریه چمازکال  خریداری از علی شوری بریس  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه  مرداب   پالک ....24...اصلی بخش .11..

)فرعی…259…(/  آقای  امین توکلی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....227/90.... متر مربع واقع در قریه 

مرداب . واگذاری از فرامرز  توکلی  مالک رسمی    
 )فرعی…260…(/  آقای  امین توکلی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....204/00.... متر مربع واقع در قریه 

مرداب . واگذاری از فرامرز  توکلی  مالک رسمی       
   )فرعی…261…(/  خانم  نگار رضوی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....430/00.... متر مربع واقع در قریه 

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

)فرعی…969…(/   آقای علی اکبر سرجه پیما نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....312/00.... متر مربع واقع در 

قریه کردآباد  خریداری  از مصطفی جمارونی  مالک رسمی            
)فرعی…970…(/   آقای  سید جعفر موسوی  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....92/20.... متر مربع واقع در 

قریه کردآباد  خریداری از ولی اله کردآبادی  مالک رسمی      
)فرعی…971…(/     خانم اعظم اکبری کچوسنگی نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....253/39.... متر مربع واقع 

در قریه کردآباد  خریداری از حمیدرضا حیدری  مالک رسمی
)فرعی…972…(/   آقای غالمرضا منصوریان نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....280/00.... متر مربع واقع در 

قریه کردآباد  خریداری از مینا زاغی کریمی  مالک رسمی
)فرعی…973…(/   خانم مریم کریمی سرشت  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....472/26.... متر مربع واقع در 

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

)فرعی…383…(/   آقای  عنایت اله فالح نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین مشتمل بریک اطاق به مساحت....223/90.... متر مربع واقع در قریه 

اسپی کال  خریداری از ابراهیم کوزه گر  مالک رسمی. 
)فرعی…384…(/   آقای  ایوب سلطان احمدی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با اطاق احداثی به مساحت....186/00.... متر مربع واقع در قریه 

اسپی کال  خریداری از ایرج علیزاده  مالک رسمی     
امالک متقاضیان واقع در قریه سید کال  پالک ....35...اصلی بخش .11..

)فرعی…590…(/   خانم  حکیمه رنجبر  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان در حال احداث به مساحت....181/00.... متر مربع واقع 
در قریه سید کال  صلح شده از وحید بودش  مالک رسمی.                           

 امالک متقاضیان واقع در قریه شیخ علیکال  پالک ....36...اصلی بخش 
..11.

)فرعی…137…(/  خانم  رویا اطاعتی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....327/30.... متر مربع واقع در قریه 

شیخ علیکال  خریداری از محمد شریفی  مالک رسمی       
)فرعی…138…(/  آقای  علی خسروی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
متر مربع  به مساحت....240/37....  با ساختمان در حال احداث   زمین 
واقع در قریه شیخ علیکال  خریداری از امید شالیکار و روح اله اکبری  

مالک رسمی
 )فرعی…139…(/  آقای  مهدی محمدی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....504/00.... متر مربع واقع در قریه 

شیخ علیکال  واگذاری از رضا محمدی  مالک رسمی
)فرعی…140…(/  خانم  زهرا حقیقی یکتا نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....247/50.... متر مربع واقع در 

قریه شیخ علیکال  خریداری از شمس الدین حقجو  مالک رسمی
 )فرعی…141…(/  آقای  سعید کمالی اردکانی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....970/85.... متر مربع واقع در 
قریه شیخ علیکال  واگذاری از فریده طالب پور اردکانی و سید مصطفی 

مهدوی اردکانی  مالک رسمی
)فرعی…142…(/  خانم  حکیمه رنجبر نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....240/20.... متر مربع واقع در قریه 

شیخ علیکال  صلح شده  از وحید بودش  مالک رسمی
 )فرعی…143…(/  آقای  داریوش موحد  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....530/80.... متر مربع واقع در قریه 

شیخ علیکال  واگذاری از مهین درودگر   مالک رسمی
  )فرعی…144…(/  آقای  داریوش موحد  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....204/22.... متر مربع واقع در 

قریه شیخ علیکال  واگذاری از مهین درودگر   مالک رسمی      
 امالک متقاضیان واقع در قریه طالب آباد  پالک ....39...اصلی بخش .11..

)فرعی…61…(/   خانم سحر حقانی نسبت به چهار دانگ و خانم سارا 
حقانی نسبت به یک دانگ و خانم مهری حقانی نسبت به یک دانگ مشاع  
از ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....940/81.... 
متر مربع ) که مقدار 120 سیر مشاع عرصه وقف می باشد ( واقع در قریه 
طالب آباد  خریداری از صفی اله حقانی و فاطمه محمدی  مالک رسمی          
 امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده  پالک ....41...اصلی بخش .11..

)فرعی…253…(/)……………-….شماره قطعه ( خانم  پروانه 
صالحی شهر بابک نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  
به مساحت....253/45.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از 

محمد حاتمی کیا و ابوالفضل و صمد آقاوردی  مالک رسمی
کبری  خانم   ) قطعه  )فرعی…254…(/)……………-….شماره 
طهماسبی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به 
مساحت....251/70.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از ولی 

شهابی  مالک رسمی
)فرعی…255…(/)……………-….شماره قطعه ( آقای  علیرضا 
حاجی سلطانی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان در حال 
 . ده  قریه سنگین  در  واقع  مربع  متر  به مساحت....263/67....  احداث  

خریداری از حمیدرضا و محمد عزیزی  مالک رسمی 
)فرعی…256…(/)……………-….شماره قطعه ( آقای  علیرضا 
حاجی سلطانی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  
به مساحت....208/45.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از 

حمیدرضا و محمد عزیزی  مالک رسمی 
)فرعی…257…(/ خانم  مینا امانی اندبیل نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....215/10.... متر مربع واقع در قریه 

سنگین ده . خریداری از حامد حسینی  مالک رسمی
)فرعی…258…(/)……………-….شماره قطعه ( آقای  غالمرضا 
علی اکبر نواحی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  
به مساحت....237/47.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از 

جعفر محمدی  مالک رسمی 
کاظم  آقای    ) قطعه  )فرعی…259…(/)……………-….شماره 
محمدی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به 
مساحت....273/18.... متر مربع واقع در قریه سنگین ده . خریداری از 

سعید فضل اللهی  مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه  عربخیل   پالک ....46...اصلی بخش .11..

)فرعی…297…(/  خانم  معصومه طحان  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....250/00.... متر مربع ) که مقدار 64 
سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه عربخیل . خریداری از 

جهانگیر هاشمی خسرو شاهی  مالک رسمی     
)فرعی…298…(/  آقای  حمیدرضا ملک جان  نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....400/00.... متر مربع ) 
که مقدار 64 سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه عربخیل . 

واگذاری از نورزاد کیان فر و قدیر پیروز  مالک رسمی  

)فرعی…299…(/  آقای  کاظم کاهه ء  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....522/16.... متر مربع ) که 

مقدار 64 سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه عربخیل . 
خریداری از نرگیس رحمتی  مالک رسمی     

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

)فرعی…604…(/)……………-….شماره قطعه (  آقای سلمان 
ذاکری نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی ) مغازه ( به 
مساحت....82/00.... متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  خریداری از علی 

قاسم پور مالک رسمی
)فرعی…605…(/)……………-….شماره قطعه (  خانم فریده 
درمانی اسنجان و آقای  جواد شاطری بالسویه نسبت  به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....260/00.... متر مربع واقع در 

قریه عبداله آباد .  خریداری از مظاهر رئیس بهان  مالک رسمی
)فرعی…606…(/)……………-….شماره قطعه (  خانم  مریم 
خاجوی اورکی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی 
به مساحت....492/86.... متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  خریداری از 

محمود حسین پور مالک رسمی
)فرعی…607…(/)……………-….شماره قطعه (  آقای محمد 
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت  توکلی 
مساحت....291/66.... متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  خریداری از 

یوسف اسدی مالک رسمی
)فرعی…608…(/)……………-….شماره قطعه (  آقای محمد 
به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت  توکلی 
مساحت....320/00.... متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  خریداری از 

یوسف اسدی مالک رسمی
آقای    ) قطعه  )فرعی…609…(/)……………-….شماره 
به  زمین  قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت  غفاری  مال  محمدرضا 
مساحت....200/43.... متر مربع واقع در قریه عبداله آباد .  خریداری از 

پروین اسدی  مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه  عبدالده   پالک ....50...اصلی بخش .11..

میکائیل  صدیقه  خانم  و  رضائی  عباس  آقای   )فرعی…53…(/  
بالسویه  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به 
مساحت....413/25.... متر مربع ) که مقدار 80 سیر مشاع  عرصه  وقف 
می باشد ( واقع در قریه عبدالده . خریداری از راهب اسدی  مالک رسمی     
)فرعی…54…(/  آقای  نصراله بهادری و خانم فاطمه سرشار بالسویه  
نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت....231/62.... 
متر مربع ) که مقدار 80 سیر مشاع  عرصه  وقف می باشد ( واقع در قریه 

عبدالده . خریداری از ناصر اسدی  مالک رسمی  
بخش  .....54.....اصلی  پالک  لسفیجان   قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

.....11..
 )فرعی…241…(/   آقای صفر توکلی نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 105/70 متر مربع واقع در قریه 

لسفیجان  خریداری از محمود واحدی  مالک رسمی                 
امالک متقاضیان واقع در قریه هالپان  پالک ....56...اصلی بخش .11..

)فرعی…330…(/   آقای  ایوب سلطان احمدی  نسبت به ششدانگ  
متر مربع واقع در قریه هالپان  به مساحت....13/00....  باب مغازه  یک 

خریداری از علی محمد شکروی نوری  مالک رسمی. 
)فرعی…331…(/   خانم زینب جمالی جوینی نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....229/63.... متر مربع واقع در 

قریه هالپان واگذاری از شعبان علی پور  مالک رسمی. 
 امالک متقاضیان واقع در قریه چمستان  پالک ....57...اصلی بخش .11..

)فرعی…2089…(/   آقای لطف اله توکلی  نسبت به  ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان در حال احداث به مساحت....123/00.... متر مربع 

واقع در شهر چمستان خریداری از علی اصغر نصیری  مالک رسمی. 
)فرعی…2090…(/   آقای ذوالفقار نائیجی  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....232/00.... متر مربع واقع در 

شهر چمستان واگذاری از غضنفر نائیجی  مالک رسمی
)فرعی…2091…(/   آقای محمدرضا دیوساالر نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....327/85.... متر مربع واقع در 

شهر چمستان خریداری از جواد دیوساالر مالک رسمی
)فرعی…2092…(/   آقای حسین متولی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین به مساحت....255/30.... متر مربع واقع در شهر چمستان خریداری 

از محسن و یوسف شیخ  مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد  پالک ....100...اصلی بخش .11..
کامکار   فاطمه  خانم  و  ممبری  مسعود  آقای   )فرعی…462…(/  
به  احداثی  با ساختمان  زمین  قطعه  یک  به ششدانگ   نسبت  بالسویه 
از  آباد خریداری  نعمت  قریه  در  واقع  مربع  متر  مساحت....318/18.... 

رمضان  نصیری   مالک رسمی. 
)فرعی…463…(/  آقای محمد مهدی حاجی مهدی تاجر نسبت به 
ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت....224/84.... 
متر مربع واقع در قریه نعمت آباد .  خریداری از سیده ربابه خشتونه ) 

ساداتی  نیا (  مالک رسمی 
)فرعی…464…(/  آقای  محمد کاظم جهانگیری نسبت به ششدانگ  
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت....248/88.... متر مربع 
واقع در قریه نعمت آباد .  خریداری از سیده ربابه خشتونه ) ساداتی  نیا 

(  مالک رسمی 
)فرعی…465…(/  آقای  رضا داودی نژاد  نسبت به ششدانگ  یک 
قطعه زمین به مساحت....214/39.... متر مربع واقع در قریه نعمت آباد .  

خریداری از فرهاد داودی نژاد  مالک رسمی
)فرعی…466…(/  آقای  یار علی احمدی و خانم گلی خرمیان قهفرخی 
بالسویه  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به 
مساحت....222/00.... متر مربع واقع در قریه نعمت آباد .  خریداری از 

رجبعلی احمدی  مالک رسمی
)فرعی…467…(/  آقای  رادین مهرور  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت....192/77.... متر مربع واقع در قریه 

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

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . 
 تاریخ انتشار نوبت اول ......98/02/07........

 تاریخ انتشار نوبت دوم  ......98/02/21.......   
رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک چمستان  سید عباد شانه دشتی

آگهی
فرزندعبدالحسن)مدیون(بنشانی  احمدبالمی  آقای  به  اخطارماده101:بدینوسیله  آگهی 
المکان  فعالمجهول  بوستان  سمت  آرا11غربی  آراجهان  شهیدجهان  خرمشهرخیابان 
ابالغ می گرددموردوثیقه سندرهنی شماره134542-93/11/8وسندمتمم134544تنظیمی 
کشاورزی  بانک  کالسه9700153له  اجرایی  پرونده  موضوع  دفترخانه11آبادان 
حالفی  مسلم  آقای  پالک497/11ناحیه21بخش2خرمشهرملکی  اروندکنارتحت 
می  معترض  ارزیابی  مبلغ  به  لذاچنانچه  گردیده  ارزیابی  بمبلغ2/334/480/000ریال 
باشید،اعتراض کتبی خودراظرف مدت پنج روزازتاریخ انتشاراین اخطاریه به ضمیمه فیش 
بانکی دستمزدکارشناس مجددبه مبلغ6/300/000ریال به دفتراین اجراتسلیم نمایید.ضمنابه 
تجدیدنظرباشدترتیب  دستمزدکارشناس  بانکی  ازموعدیافاقدفیش  خارج  که  اعتراضی 

اثرداده نخواهدشد. شماره م.الف)9/29(
احمدی زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم

کالسه پرونده : 1473/9/97  وقت رسیدگی روز یکشنبه مورخ 98/04/02  ساعت  10/30 
حوزه نهم  خواهان: غالمحسین تاجیک به وکالت خانم الهه نظری

خوانده : محمد باقر حقیقت دوست
خواسته:  الزام به تنظیم سند خودرو

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ آگهی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م.الف :5646
شورای حل اختالف حوزه 2 شهریار

گواهی حصر وراثت
خانم لیال درویش سعادت با وکالت محسن صمدی اکمل دارای شناسنامه شماره 1193 به 
شرح دادخواست به کالسه 397 از این دادگاه دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده شده که شادروان راضیه هوشمند کویشائی به شناسنامه 0020157738  
در تاریخ 1397/09/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به :  1- علی نوروزی  ش.ش:9541   س.ت :1366    همسر 
2- لیال درویش سعادت  ش.ش:1193   س.ت :1354    مادر    

3- نادر هوشمند کویشائی  ش.ش:341   س.ت :1347    پدر          
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : 5639
دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح   996 شماره   شناسنامه  دارای  حسنلو  اسماعیل  آقای  
کالسه3/980265ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان مرحوم ام البنین بشناسنام996 در تاریخ   97/9/27 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  اسماعیل حسنلو فرزند    اسالم 
–ش ش 20   خوی –بردار متوفی/2- قدرت  حسنلو فرزند    اسالم –ش  ش  1555   
-خوی -  برادر  متوفی/3-اکرم  حسنلو فرزند    اسالم ش  ش  652  –خوی -  خواهر 
متوفی/4-  مریم  حسنلو فرزند   اسالم ش ش 1203 -خوی-خواهر 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
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تحویل خانه های سیل زدگان تا نوروز٩٩

وزیر کشور زمان تحویل خانه های ساکنان استان های سیل زده را اعالم 
کرد.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه کمیته بازسازی و نوسازی 
مناطق سیل زده که پیش از ظهر امروز در وزارت کشور برگزار شد، گفت: 
در این جلسه گزارش دستگاه های مسئول در زمینه سیل اخیر اخذ شد و 

تصمیم گیری ها در مورد اقداماتی که باید انجام شود، اتخاذ شد.
وی با بیان اینکه مسکن های آسیب دیده که نیاز به بازسازی دارند، همگی 
شناسایی شده اند، گفت: اقدامات برای جبران خسارات نیز در این خصوص 
انجام شده است. خرید انبوه مصالح در دستور کار قرار گرفته و پیگیر 
هستیم تا بازسازی به سرعت انجام شود.رحمانی فضلی با بیان اینکه 
زمان بندی ما برای بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده تا آخر خرداد است، 
گفت: امیدواریم که این زمان نیاز به تمدید نداشته باشد و مردم تا آخر 
خردادماه بتوانند به خانه های خود بازگردند.وی با اشاره به تقسیم بندی 
بازسازی مناطق سیل زدگان اظهار کرد: بسیج، کمیته امداد، ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( و… هر کدام طی قراردادهایی بازسازی و نوسازی برخی 
از مناطق را بر عهده گرفتند.وزیر کشور درباره کمک های ارائه شده به سیل 
زدگان نیز گفت: یکسری از کمک ها به شکل بالعوض از سوی دولت ارائه 
می شود. تسهیالتی نیز از سوی بانک ها به این افراد اعطا خواهد شد و منابع 
دیگری نیز از دیگر بخش ها در اختیار این افراد قرار می گیرد و بنیاد مسکن 
به فعالیت آن ها نظارت خواهد داشت.وی درباره شرایط زندگی حال حاضر 
ساکنان مناطق سیل زده نیز گفت: تاکنون بالغ بر ۱۰۰ هزار مورد وسایل 
زندگی تهیه شده و به مرور با آماده شدن منازل در اختیار سیل زدگان 
قرار خواهد گرفت.رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه مسکن 
سیل زدگان چه زمانی به آن ها تحویل داده خواهد شد؟ گفت: طبق دستور 
رئیس جمهور مسکن های تخریبی تا نوروز ۹۹ در اختیار سیل زدگان قرار 
خواهد گرفت و خانه هایی که نیاز به مرمت و بازسازی داشته باشند نیز 

حداکثر تا پایان خردادماه در اختیار این افراد قرار خواهد گرفت.

پخش ترانه هاي نامناسب در مدارس ممنوع شد

علی رمضانی مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت 
آموزش و پرورش درباره کلیپ های جنجالی منتشر شده از مدارس، اظهار 
کرد: دستورالعملی را برای سرود مدارس ارسال کرده ایم و نکاتی که دغدغه 

به حساب می آید در آن دستورالعمل ذکر شده است.
وی با بیان اینکه در فعالیت  سرود دختران، اجرای تکخوانی ممنوع است، 
افزود: تأکید کردیم در تولید و ساخت سرود مدارس به منظور نیل به 
اهداف آموزشی و تربیتی و درک بهتر مفاهیم و محتوا، اشعار کتب درسی 
مالک کار قرار گیرد.رمضانی ادامه داد:                                                                                                                                                                                                                                  در دستورالعمل ذکر شده است که 
مسؤولیت تهیه سرود از اشعار کتاب های درسی با معلمان باشد؛ همچنین 
ما تأکید کرده ایم همکاری آقایان به عنوان مربی فنی، رهبر گروه، مشاور 
و... در مدارس دخترانه اکیداً ممنوع است و اعالم شد اگر با چنین موردی 
مواجه شویم شدیداً با آن برخورد خواهیم کرد.وی گفت:                                                                                                                                                                                                                                                     به کارگیری نیروی 
آزاد در بخش سرود حتماً باید با مجوز و تأیید حراست آموزش و پرورش 
باشد همچنین اعالم کردیم باید در اشعار و سروده ها به مسائل فرهنگی، 
تاریخی، حماسی، آداب، سنن، مشاهیر و مفاخر پرداخته شود.مدیرکل 
فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش با 
بیان اینکه باید از پخش و اجرای سرودها و ترانه های نامناسب با سن 
دانش آموزان پرهیز شود، افزود: شعار ما این است که محیط شادابی در 

مدارس مطابق با فرهنگ غنی اسالمی ایجاد شود.

خبر

  7 هزار شغل، هدیه بنیاد برکت
 به مردم سیستان و بلوچستان 

بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
امسال 2500 طرح اشتغال زایی با ظرفیت ایجاد 7 
هزار فرصت شغلی را در سیستان و بلوچستان به 
بهره برداری می رساند. به گزارش روابط عمومی 
بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، 
با سفر رییس هیأت مدیره ی بنیاد برکت به استان 
ایرانشهر و  بلوچستان، شهرستان های  سیستان و 
نیک شهر به عنوان مناطق هدف جدید این بنیاد 
انتخاب و مقرر شد 600 طرح اشتغال  زایی در این 

دو شهر ایجاد و راه اندازی شود. 
براساس این گزارش، دکتر محمود عسکری آزاد و 
هیأت همراه در این سفر، با حضور در فرمانداری  
شهرستان های ایرانشهر و نیک شهر ضمن ارایه ی 
گزارشی از فعالیت ها و اقدامات متنوع و گسترده ی 
بنیاد برکت در استان سیستان و بلوچستان به تبیین 
و تشریح طرح های اشتغال زایی اجتماع محور بنیاد 
حمایتی  )سرمایه گذاری  »سحاب«  طرح  به  ویژه 

اشتغال زایی برکت( پرداختند. 
با افزوده شدن ایرانشهر و نیک شهر، تعداد شهرهای 
هدف گذاری شده در استان سیستان و بلوچستان 
همین  بر  رسید.  به 14 شهر  برکت  بنیاد  توسط 
اساس، بنیاد برکت ایجاد 2500 طرح اشتغال زایی 
را در سال 98 در مناطق محروم و روستایی این 14 

شهرستان هدف گذاری کرده است.
برای راه اندازی این تعداد طرح اشتغال زایی بالغ بر 
2400 میلیارد ریال اعتبار و بودجه از سوی بنیاد 
طرح های  این  است.  شده  گرفته  نظر  در  برکت 
اشتغال زایی در قالب الگوی اقتصادی اجتماع محور 
سحاب و عمدتاً در رشته های دام داری، کشاورزی 
بهره برداری خواهند  به  و  ایجاد  و صنایع دستی 
طرح    2500 کار  به   شروع  و  افتتاح  با  رسید.  
اشتغال زایی هدف گذاری شده در سال 98 توسط 
بنیاد برکت، بیش از 7 هزار فرصت شغلی مستقیم و 
غیرمستقیم در مناطق محروم و کم برخوردار استان 

سیستان و بلوچستان فراهم خواهد شد.
بنیاد برکتِ ِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، 
سال گذشته نیز 1600 طرح اشتغال زایی را در استان 
سیستان و بلوچستان با اعتباری بالغ بر 1270 میلیارد 

ریال به بهره برداری رسانده است. 

خبر

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
اجازه ورود داروهای مشابه تولیدات داخل را به 

کشور نمی دهم.
سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی در صفحه شخصی خود در توئیتر خود 
با اشاره به اهمیت تولیدات داخلی، اظهار داشت: 
به هیچ وجه اجازه نخواهم داد که کسی ترمز 

تولید داخل باشد.
داروهای  ورود  اجازه  همچنین  داد:  ادامه  وی 

مشابه تولیدات داخل را هم نمی دهم.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: ساختار باید به 
گونه ای باشد که در نظام بوروکراتیک سازمان 
غذا و دارو ترمزی برای تولید کنندگان وجود 

نداشته باشد.
معاون کل وزارت بهداشت در این رابطه  گفت: 
دارویی  بازار  وارد  که  داخل  تولید  داروی  هر 
دارد،  را  بهداشت  وزارت  تاییدیه  و  شود  می 
از تمامی استانداردهای الزم برخوردار بوده و 
کیفیت و اثربخشی الزم را دارا است. بنابر اعالم 
وبدا، دکتر ایرج حریرچی، گفت: خوشبختانه با 

تالش های سازمان غذا و دارو و با توجه به 
منابع خوبی که دولت در سال 97 به حوزه دارو 
و ملزومات بیماران خاص اختصاص داده، در 
حال حاضر هیچ گونه مشکل خاصی در زمینه 
تامین داروهای بیماری های خاص وجود ندارد.

بیماران  مصرفی  داروهای  عمده  افزود:  وی 

خاص تولید داخل است و 4 داروی جدید نیز 
در روزهای اخیر به مجموعه دارویی ما اضافه 
شده است. بعضی داروهای این بیماران هنوز در 
کشور تولید نشده اند و یا نسبت به میزان مصرفی 
که دارند تولید آنها دارای توجیه اقتصادی نیست.
حریرچی تاکید کرد: به دلیل حمایت از تولید 

داخل و محدودیت های تبادالت ارزی، خط 
قرمز وزارت بهداشت واردات مشابه خارجی 

داروی تولید داخل است.
به گفته معاون کل وزارت بهداشت، در شرایط 
سخت سال گذشته با پایمردی وزارت بهداشت 
و حمایت دولت خوشبختانه نه تنها هیچ گونه 
کمبودی در تامین داروهای بیماران خاص به 
وجود نیامد، بلکه افزایش قیمت در بخش دارو 
نسبت به سایر اقالم مصرفی مردم بسیار کمتر 
برای  جدید  تسهیالت  خصوص  در  بود.وی 
بیماران خاص در حوزه دارویی تصریح کرد: 
باال است و مردم قدرت  سال هایی که تورم 
دارند، مجبور می شوند عمده  خرید کمتری 
هزینه ها را به غذا و مسکن اختصاص دهند و از 
هزینه های دیگر مانند بهداشت و درمان بکاهند. 
مهم ترین برنامه ما امسال این است که دارو و 
تجهیزات بیماران خاص را به گونه ای تامین 
کنیم که مردم کمتر با فشار مالی مواجه شوند، 
ضمن اینکه به بحث پیشگیری نیز توجه ویژه 

خواهیم داشت.

واردات داروهای مشابه تولید داخل، خط قرمز وزارت بهداشت است

وزیر بهداشت: اجازه ورود داروهای مشابه تولیدات داخل را نمی دهم

احمد خاکی در حاشیه بازدید از شیرخوارگاه ثمین تاب زنجان 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراکز نگهداری زیرپوشش 
بهزیستی دارای رنج سنی مختلفی هستند، یعنی از صفر 
تا سه سال کامال دولتی، سه تا ۶ سال در برخی از مراکز 
استان ها، ۶ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱8 سال نیز گروه هایی هستند 
می شود.معاون  اداره  غیردولتی  و  دولتی  مراکز  توسط  که 
دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی تصریح کرد: 
سیاست دفتر ما واگذاری مراکز به بخش غیردولتی و خیریه 
است، البته این امر برای کسانی که واقعا عشق و توانایی و 
لیاقت این کار را دارند انجام می شود.وی تصریح کرد: سال 
قبل رشد ۱۰ تا ۱۲ درصدی واگذاری فرزند را داشتیم و این 
امر در سایه تعامل و همکاری به وجود آمده است و برخی از 
استان ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ فرزند واگذار کرده اند.معاون دفتر امور 
کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی با بیان اینکه واگذاری 
فرزندان امروز به سرعت در حال انجام است، اضافه کرد: بر 
همین اساس تعداد فرزندان بسیار کم شده است.وی با اشاره به 
اینکه در دنیا چیزی به عنوان شیرخوارگاه نییست و فرزندان در 
خانواده بزرگ می شوند، اضافه کرد: ما نیز به دنبال همین امر 
هستیم، البته در حال راه اندازی سایت فرزندخواندگی هستیم 

که با فعالیت آن یک هم پوشانی ایجاد خواهد شد.

در  خواندگی  فرزند  سايت 
كشورراه اندازی  می شود

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به پخش چند 
کلیپ ناهنجار رقص در مدارس با بیان اینکه کسانی که عالمانه 
این کار را کرده اند به دنبال تقابل با دین هستند گفت: حرمت 
تعلیم و تربیت با این کار شکسته شده و مدعی العموم می تواند 
عضو  پورمختار  کند.محمدعلی  قضایی  تعقیب  را  مسببان 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی درباره ابعاد 
حقوقی اتفاقات اخیر بخش آهنگ های مبتذل حاوی شعرهای 
زننده در مدارس گفت: مسائلی که در مدرسه ها منتشر شود 
که موجب انحراف فکری نوجوانان و فرزندان شود و باعث شود 
که آنها نسبت به مسائل دینی بی اعتقاد شده و یا زمینه های آن 
را فراهم کند و از طرف دیگر نسبت به مسائل دینی از جمله 
آهنگ های تند و زننده که همراه با رقص و آواز در مدارس 
پخش شده است قطعا فرزندان تاثیر خواهند پذیرفت.وی افزود: 
با این کار حرمت مدارس شکسته شده و در حقیقت براساس 
قانون مجازات اسالمی هم مجازاتی را برای این موضوع در 
نظر گرفتند چرا که بر همین اساس هر کسی که در اماکن 
عمومی بخواهد رفتارهای زننده اینگونه داشته باشد قطعا دارای 
مسئولیت کیفری خواهد بود.عضو کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس تصریح کرد: مجریان این برنامه ها، دعوت کنندگان و 
مدیران آموزش و پرورش باید در این خصوص پاسخگو باشند.

انتقادتند از پخش اهنگهای 
مبتذل در مدارس

مدیرملی پروژه جمعیت در وزارت بهداشت گفت: در حال 
حاضر ۳ میلیون زوج نابارور در کشور ما وجود دارد که متأسفانه 

ساالنه 8۰ هزار نفر به آمار این افراد افزوده می شود.
ساره محمدی مدیرملی پروژه جمعیت در وزارت بهداشت، با 
بیان اینکه در حال حاضر نرخ باروری در کشور ما ۲.۰5 درصد 
است، اظهار داشت: این رقم تقریبا با نرخ جایگزین برابر بوده 
یعنی اینکه به ازای هر مرگ و میر ما تولد داریم. اما توجه 
داشته باشیم که وضعیت کشور در حوزه جمعیت مناسب 
نیست.وی افزود: در حال حاضر نرخ رشد جمعیت شرایط 
خوبی ندارد و کشور به سمت پیر شدن در حال حرکت است.

محمدی با بیان اینکه سن افزایش نرخ سرباری به دو طیف 
کودک و سالمند تقسیم بندی می شوند توضیح داد: این دو 
طیف نمی توانند مولد اقتصاد باشند و اگر وضعیت کشور ما به 
همین روال پیش برود در آینده از لحاظ اقتصادی و اجتماعی 
وضعیت خوبی نخواهیم داشت.وی گفت: تمام ارگان ها برای 
افزایش نرخ جمعیت باید دست به دست یکدیگر بدهند و 
در زمینه کارهای اجتماعی، فرهنگی و تأمین زیرساخت های 
اجتماعی در کنار دولت قرار گیرند تا رشد جمعیت افزایش 
پیدا کند. وی گفت: متأسفانه ساالنه 8۰ هزار نفر به آمار این 

افراد افزوده می شود.

وج ز ميليون  سه 
ناباورند كشور  در   

مفقودی
سند کمپانی خودرو سواری دوو تیپ سی یلو مدل 1377 به رنگ سفید روغنی با شماره 
پالک 478س31ایران 62 با شماره موتور 676181و شماره شاسی  IR76165003299به 

مالکیت شهربانو پور حسن شهمیرزادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
برابر آراء  صادره  هیات / هیاتهای  موضوع  قانون  تعیین  و تکلیف  وضعیت  ثبتی  
اراضی  و ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  شهرستان  لنگرود  
تصرفات  مالکانه  و بالمعارض  متقاضی  ذیل  محرز گردیده  است لذا  مشخصات  
متقاضی  و امالک  مورد  تقاضا  به منظور  اطالع  عموم  در دو نوبت  به فاصله  15  روز 
در  روزنامه  های محلی  و سراسری  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت  
به صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته باشند  می توانند  از تاریخ  اولین آگهی  
به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را  به اداره ثبت  اسناد و امالک  محل  تسلیم  و پس از  
اخذ  رسید  ظرف  مدت  یکماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را به مرجع  
قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی است  در صورت  انقضای  مدت مذکور  و عدم  وصول  
اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد  شد صدور  سند مالکیت  مانع  از 

مراجع متضرر  به  مراجع  ذیصالح  قضایی  نمی باشد.
برابر  رای  شماره  836 مورخ 98/2/11  تصرفات  مالکانه خانم  سمانه   -
 2709912198 ملی  کد   122 شناسنامه  شماره  جواد  محمد  فرزند   دیوشلی  پوربابائی 
بصورت  سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  به 
مساحت  ششدانگ  151/39 متر مربع  به پالک 2863  فرعی  از 8  اصلی مفروز  از پالک  
فرعی  5  واقع  در قریه  دکان  برک  حومه  لنگرود  بخش  15  گیالن  از مالکیت  زارع  

صاحب نسق  ابراهیم  غفوری درویشانبری  محرز گردید.
120- رییس  ثبت اسناد و امالک  شهرستان  لنگرود – محمد رضا  فروهی

تاریخ انتشار  نوبت اول : 1398/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/4

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
برابر آراء  صادره  هیات / هیاتهای  موضوع  قانون  تعیین  و تکلیف  وضعیت  ثبتی  
اراضی  و ساختمانهای  فاقد  سند رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  شهرستان  لنگرود  
تصرفات  مالکانه  و بالمعارض  متقاضی  ذیل  محرز گردیده  است لذا  مشخصات  
متقاضی  و امالک  مورد  تقاضا  به منظور  اطالع  عموم  در دو نوبت  به فاصله  15  روز 
در  روزنامه  های محلی  و سراسری  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت  
به صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته باشند  می توانند  از تاریخ  اولین آگهی  
به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را  به اداره ثبت  اسناد و امالک  محل  تسلیم  و پس از  
اخذ  رسید  ظرف  مدت  یکماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  دادخواست  خود را به مرجع  
قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی است  در صورت  انقضای  مدت مذکور  و عدم  وصول  
اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد  شد صدور  سند مالکیت  مانع  از 

مراجع متضرر  به  مراجع  ذیصالح  قضایی  نمی باشد.
- برابر  رای  شماره  838 مورخ 98/2/11  تصرفات  مالکانه خانم  سرور میراب دیوشلی  
فرزند  محمد حسین  شماره شناسنامه  3151 کد ملی  2708562002 بصورت  سه دانگ  
مشاع  از ششدانگ یک قطعه  زمین  مشتمل بر  ساختمان  به مساحت  ششدانگ  151/39 
متر مربع  به پالک  2863  فرعی  از 8  اصلی  مفروز  از پالک  فرعی  5  واقع در  قریه  
دکان  برک  حومه  لنگرود  بخش  15  گیالن  از مالکیت  زارع  صاحب  نسق  ابراهیم  

غفوری  درویشانبری محرز گردید.
121- رییس  ثبت اسناد و امالک  شهرستان  لنگرود – محمد رضا  فروهی

تاریخ انتشار  نوبت اول : 1398/2/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/3/4

اداره ثبت  اسناد و امالک  حوزه ثبت  رودسر
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

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

 برابر رای  شماره 139760318008004356 – 1397/11/9 هیات  اول/ دوم موضوع  
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی حسن  
رضائی  گرمجانی  فرزند  عیسی  بشماره  شناسنامه  245  صادره  از رودسر  در ششدانگ  
عرصه  یک  قطعه  زمین  مشتمل  بر بنای  احداثی  به مساحت  265/76  متر مربع  به 
شماره  پالک  2063  فرعی  قسمتی  از قطعه  831  تفکیکی  از 71  اصلی  واقع  در سر 
پل  شرقی  بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی محرز گردیده  است . لذا  به 
منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  
که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس 
از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به 
مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  

وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
73- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رودسر- پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/21

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 پرونده کالسه 66/96برابررای شماره 1481 مورخه 1397/12/25 هیات اول 
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 
حسین رضایی فرزند رضا بشماره شناسنامه 230 صادره ازپلدختر  در ششدانگ عرصه و 
اعیان یک باب واحد تجاری  به مساحت   161متر مربع پالک 113فرعی مجزی شده از 
پالک 1 فرعی از 8 اصلی واقع دردره خشکه  پلدختر  بخش 8خرم آباد خریداری از مالک 
رسمی آقای ملک نیاز نصیر مقدم محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی 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 نماید بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/6 
 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمدعلی صادقی برابر وکالت نامه های شماره 95982 مورخ 93/2/21 دفترخانه 
نامه های فوق  30 شهریار و 139038 مورخ 97/9/10 دفترخانه 3 شهریار که وکالت 
شهریار   30 دفترخانه   98/2/4 مورخ   139885654397000073 شماره  نامه  برابر 
گرفته  قرار  تائید  مورد  شهریار   3 دفترخانه   98/2/3 مورخ  و139885654415000072 
است از طرف زهرا عبداللهی باستناد دوبرگ استشهادیه ذیل رمز تصدیق شماره 700934 
مورخ 97/12/11 شناسه یکتا 139702152359000135 دفترخانه 58 شهریار مدعی فقدان 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 550 متر مربع پالک ثبتی 747 فرعی 
از 45 اصلی قطعه 300 تفکیکی ذیل ثبت 34451 صفحه 199 دفتر 253 بنام اباذر سلیمی 
ثبت و سند به شماره چاپی2/667390 صادرو تسلیم گردیده است و برابر سند27524 
مورخ 77/11/29 دفترخانه 7 شهریار به زهرا عبداللهی انتقال یافته است و برابر سندرهنی 
55429 مورخ 84/11/2 دفترخانه327 تهران در رهن بانک ملی قرار گرفته است و بعلت 
انجام امور اداری سند مالکیت مفقود میباشد است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده 
120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به پالک فوق و با وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ نشر این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی 

نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.م.الف:5637
رییس ثبت اسناد و امالک شهریار سیدمرتضی موسوی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای کسری کرمی و خانم مهرانگیر چشمه سفیدی باستناد دو برگ استشهادیه مصدق 

شده که امضاء شهود آن ذیل
شناسه یکتا شماره 139702154415000424 و رمز تصدیق 213784 مورخ 97/10/8 
دفترخانه 3 شهریار گواهی گردیده است مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان واقع در طبقه دوم سمت شمالی به مساحت 79/75 متر مربع که 2/37 مترمربع 
آن بالکن مسقف است قطعه سوم تفکیکی به شماره پالک27580 فرعی از 47 اصلی 
مفروز و مجزی شده از 7972 فرعی از اصلی مذکور واقع در ابراهیم آباد شهریار بانضمام 
پارکینگ قطعه 3 به مساحت 11 مترمربع واقع در طبقه همکف بانضمام انباری قطعه 3 
به مساحت 1/41مترمربع واقع در پشت بام ذیل ثبت 223058 صفحه 16 دفتر 1570 به 
نام محمد بلوریزاده ثبت وسند به شماره چاپی 0121716 الف 16/88 صادر و تسلیم 
شده است سپس برابر سند انتقال شماره 4419 مورخ 89/4/3 دفترخانه 25 شهریار به 
در  دفترخانه   89/4/3 مورخ  شماره 4420  رهنی  سند  برابر  و  یافت  انتقال  کرمی  بیژن 
رهن بانک مسکن قرار گرفت سپس برابر گواهی حصر وراثت شماره 2212/97  مورخ 
97/7/30 حوزه 2 شورای حل اختالف شهریار و گواهی پرداخت مالیات برارث شماره 
100000020147971 مورخ 1397/8/28 اداره امور مالیاتی 5262 شهریار آقای بیژن کرمی 
فوت و وراث عبارتند از کسری کرمی پسر متوفی و مهرانگیز چشمه سفیدی همسر متوفی 
می باشند، بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده 
120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به پالک فوق و با وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ نشر این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی 

نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م.الف:5640
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار سید مرتضی موسوی

آدرس : شهریار شهرک اداری اداره ثبت اسناد و مالک شهریار

 دادنامه
به  اقتصاد  بانک مهر   شماره پرونده 2/672/97شماره دادنامه 1208-97/11/17خواهان 
پاساژ  قلی پور  طبقه  بابل خیابان طالقانی  با آدرس  نژاد طبری  پهلوان  وکالت مهدی 
دوم خوانده اخگر خان پور به آدرس بابل ابتدای خ کشاورز روبروی بانک ملی گالری 
تویوتا1-  زینب کاوه به آدرس بابل جاده قدیم آمل به بابل روستای نوشیروان خواسته 

مطالبه وجه
 رای قاضی شورا آقای بانک مهر اقتصاد با  وکالت مهدی پهلوان نژاد طبری طی  دادخواستی 
به طرفیت اخترخان پور و زینب کاوه خواستار مطالبه مبلغ 150 میلیون ریال بابت صدور 
یک فقره چک به شماره12/9213/015816 و به تاریخ سررسید 96/1/20عهده بانک ملی 
به انضمام خسارت تاخیر و تادیه آن و هزینه دادرسی گردیده است و برای اثبات این 
ادعا نیز مصداق یک فقره مارالذکر نیز ارائه داده است خوانده با وصف  ابالغ اخطاریه به 
صورت قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعی ای  نیزتقدیم ننموده  
است و از سویی ایرادی بر اسناد ارائه شده نیز به عمل نیاورده است و اینکه وجود اصل 
الشه چک در ید  دارنده داللت بر اشتغال ذمه صادر کننده بوده و اصل بر استصحاب 
می باشد بدین رو با تمسک به این اصل دعوی خواهان را وارد دانسته  و به استناد مواد 
310 و 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی 
خوانده به تودیع  مبلغ 150 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 
در تادیه سررسید لغایت یوم اال اجرا بر اساس شاخص بانک مرکزی و مبلغ1/960/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه له خواهان محکوم و اعالم 
می نماید این رای غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شورا و سپس ظرف مهلت 20 روزه قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی میباشد
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل هرمز عباسی

آگهی مزایده
 به موجب پرونده اجرای کالسه رهن 2213و9300384 شش دانگ پالک ثبتی 732 فرعی 
از 4872 اصلی به مساحت 6000 مترمربع واقع در بخش دو غرب بابل به نام آقای علی 
محمد مرندی ثبت  و صادر گریده است  طبق سند رهنی شماره 86312مورخ 86/10/30و 
94101مورخ 91/05/26و 94102مورخ 91/5/26 دفترخانه شماره 16 بابل در رهن بانک 
کشاورزی شعبه مرکزی بابل قرار گرفته است طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک 
واقع در بابل جاده کیاکال عبور منصورکنده روبروی شهرک صنعتی منصورکنده قرار دارد 
ملک دارای پروانه بهره برداری از جهاد کشاورزی مازندران می باشد دارای اعیانی مختلف 
شامل تاسیسات دامداری انبار علوفه سرایداری و سالن علوفه اصطبل دامداری و سرویس  
بهداشتی می باشد مساحت کل اعیانی حدود 770 متر مربع با تامین آب از طریق چاپ 
و دارای برق می باشد ضمناً یادآور می شود بخشی از عرصه ملک  در حریم خط انتقال 
نیرو قرار دارد سند یا  محل مطابقت دارد ملک در تصرف غیر از ملک قرار دارد ضمنا 
اطالعاتی از بیمه ملک در دسترس نمی باشد پالک  فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه 
مورخ 98/3/20در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از 
مبلغ14/500/000/000 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 به پایه های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیر تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده و 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 نقدی 
وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد
 تاریخ انتشار آگهی شنبه 98/2/21 میم الف98/100/7191

 اجرای ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای احمد شالچی  دارای شناسنامه شماره ----بشرح دادخواست به کالسه3/980166شاین 
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده   وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه 
محمدشالچی  بشناسنامه 346    در تاریخ   96/2/11   اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  رباب  شالچی  فرزند     محمد –ش ش622   خوی 
–  دختر متوفی/2-   احمد  شالچی  فرزند     محمد –ش  ش 2801479233-خوی 
-  پسر متوفی/3-  محمود  شالچی  فرزند    محمد -ش  ش  2801480118 –خوی 
- پسر متوفی/4-  افشین  شالچی  فرزند    محمد ش ش  2803252589  -خوی- پسر  
متوفی/5-  مقصود  شالچی  فرزند   محمد ش ش 2803254999خوی- پسر متوفی/6-  
علی  شالچی  فرزند   محمد ش ش   2790289182      خوی - پسر متوفی/7- سریه 
چاوشقلی فرزند علی اصغر ش ش2803219069خوی – 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

گواهی حصر وراثت
به کالسه  به شرح دادخواست  آقای سید محسن طباطبائی دارای شناسنامه شماره 13 
458از این دادگاه دادخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که 
شادروان فاطمه تاجیک به شناسنامه 7  در تاریخ 1398/01/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- سید حسین طباطبائی  ش.ش:241   س.ت :1347    پسر 

2- سید محسن طباطبائی  ش.ش:13   س.ت :1356    پسر    
3- مریم سادات طباطبائی  ش.ش:6   س.ت :1340    دختر           

4- اشرف سادات طباطبائی  ش.ش:306   س.ت :1352    دختر
5- جمیله سادات طباطبائی  ش.ش:7   س.ت :1343    دختر      

6- سکینه سادات طباطبائی  ش.ش:7   س.ت :1345    دختر                   
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : 5642
دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح   2152 شماره  شناسنامه  دارای  فر  خدائی  علی  امام  آقای  
کالسه3/980160ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان حسینقلی کوسه لو  بشناسنامه 7    در تاریخ  97/12/27 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  زهرا علی اکبرلو فرزند کریم 
–ش ش 1095  خوی – همسر متوفی/2-  غالمعلی  کوسه لو  فرزند   حسینقلی –ش  
ش 2151-خوی -  پسر متوفی/3- علی  کوسه لو  فرزند  حسینقلی -ش  ش 169 
–خوی - پسر متوفی/4-   سلیمان خدایی فر فرزند   حسینقلی ش ش  2154   -خوی- 
پسر متوفی/5- سلمان  خدایی فر فرزند حسینقلی ش ش2792 خوی- پسر متوفی/6-  
ابراهیم کوسه لو  فرزند حسینقلی ش ش   2153       خوی - پسر متوفی/7-  احترام    
کوسه لو    فرزند حسینقلی ش ش  2790150206 خوی - دختر متوفی/8-    امام علی 
خدایی فر فرزند   حسینقلی  ش ش 2152خوی- پسر متوفی/اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست وضمائم

کالسه پرونده : 89/6/98
وقت رسیدگی روز دوشنبه مورخ 98/04/10  ساعت  11/15 حوزه ششم 

خواهان: رشید پاک نسب
خوانده : امیر قربانی ایری سفلی / بهنام باقری بیوه راه

خواسته:  مطالبه وجه چک
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه حل 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ آگهی الزم 

شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م.الف :5638
شورای حل اختالف حوزه 6 شهریار
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مصرف بنزین کشور در سطح 
تراز طبیعی

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش 
بنزین کل  ایران گفت: مصرف  نفتی  فرآورده های 

کشور در سطح تراز طبیعی قرار گرفته است.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی پاالیش  و 
با  آرمان مقدم  علیرضا  نفتی،  های  فرآورده  پخش 
اشاره به اینکه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 
مصرف  اردیبهشت ماه(  و ۱۲   ۱۱( گذشته  هفته 
بنزین افزایش خیره کننده ای داشت، گفت: اما از روز 
جمعه و با توجه به پر بودن باک خودروها مصرف 
بنزین کاهش قابل توجهی یافت. وی افزود: میانگین 
مصرف روزانه بنزین در هفت روز گذشته در سطح 

تراز طبیعی قرار گرفته است.

راه اندازی ۲۲نیروگاه برق حرارتی 

ظرفیت نیروگاه های کشور با بهره برداری از واحدهای 
جدید حرارتی، تجدیدپذیر و تولیدپراکنده در نیمه 

اردیبهشت ماه، به 8۰ هزار و 5۰۹ مگاوات رسید.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، در حال حاضر 
به حدود 8۰  نیروگاه های کشور  ظرفیت منصوبه 
هزار و 5۰۹ مگاوات رسیده است که در این بین 
واحدهای سیکل ترکیبی با ۲5 هزار و 8۳ مگاوات، 
بیشترین ظرفیت )۳۱.۲ درصد( نصب شده نیروگاهی 
کشور را به خود اختصاص داده اند. هم اکنون ۲۹.۹ 
درصد نیروگاه های کشور مربوط به واحدهای گازی 
است که حدود ۲۴ هزار و ۷۷ مگاوات از ظرفیت 
منصوبه نیروگاه های ایران مربوط به این بخش است. 
واحدهای بخار نیروگاهی نیز ۱۹.۷ درصد ظرفیت 
منصوبه این حوزه را به خود اختصاص داده اند و با 
ظرفیت ۱5 هزار و 8۲۹ مگاواتی خود در میان سه 
بخشی قرار گرفته که بیشترین ظرفیت نصب شده 
نیروگاهی کشور را دارند. در حال حاضر ظرفیت 
واحدهای برق آبی نیز به ۱۱ هزار و ۹۳8 مگاوات 
رسیده است و سهم ۱۴.8 درصدی را در بین کل 
اختیار  نیروگاه های کشور در  ظرفیت نصب شده 
دارند. همچنین ظرفیت فعلی واحدهای تولید پراکنده 
)شامل MW ۲۴5 خودتامین( به یک هزار و ۴۱۷ 
مگاوات و ظرفیت نیروگاه های اتمی نیز به یک هزار 
و ۲۰ مگاوات رسیده است که از این حیث واحدهای 
یاد شده هر کدام حدود ۱.5 درصد از کل ظرفیت 
اختصاص  خود  به  را  کشور  نیروگاه های  منصوبه 
داده اند. در حاضر حاضر آخرین ظرفیت نصب شده 
نیروگاه های تجدیدپذیر کشور هم به حدود ۷۰۶ 
مگاوات و ظرفیت واحدهای دیزلی نیز به حدود ۴۳۹ 
مگاوات رسیده است. بر اساس برنامه ریزی صورت 
گرفته در سال ۹8 راه اندازی ۲۲ واحد نیروگاه جدید 
با ظرفیت سه هزار و ۹۳۳ مگاوات و ارتقای توان تولید 
و ارتقای نیروگاه ها به میزان ۴۶۱ مگاوات در دستور 

کار قرار گرفته است.

کوتاه از انرژی

ضرورت رشد ۱۰۰درصدی تعرفه برق 
پرمصرف ها

پژوهشگر اقتصاد انرژی با تأکید بر اینکه افزایش ۷ درصدی تعرفه برق 
مشترکانی که الگو را رعایت می کنند بسیار ناچیز است، گفت: تعرفه 

برق پرمصرف ها نه ۱۶ درصد، بلکه باید ۱۰۰ درصد افزایش یابد.
به گزارش زمان به نقل از فارس، جواد نوفرستی در پاسخ به این سؤال 
که آیا مخالفت مجلس با افزایش تعرفه برق موجب افزایش مصرف 
برق در تابستان و احتمال خاموشی همانند سال گذشته نخواهد شد، 
گفت: سال گذشته با توجه به کمبود 5 هزار مگاوات برق خاموشی های 
گسترده ای در کشور رخ داد و امسال نیز پیش بینی شده بود که این 
کمبود برق به 8 هزار مگاوات خواهد رسید.  وی افزود: سال گذشته 
تمام مردم کشور زجر قطع برق را کشیدند و حتی این خاموشی ها 
موجب ضرر و زیان باالیی برای تولید شد و این کمبود برق باعث شد 
تا حتی صادرات برق متوقف شود و مشکالتی نیز به کشور تحمیل 
کند. نوفرستی ادامه داد: سال گذشته طرح موضوعی از سوی توانیر 
و وزارت نیرو به مجلس و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه شد 
که سال ۹8 دچار بحران خاموشی خواهیم شد. وی با تأکید بر اینکه 
با درک شرایط تورمی کشور تعرفه مشترکانی که الگوی مصرف را 
رعایت می کنند و حدود ۷۰ درصد مشترکان را شامل می شود، ۷ 
درصد افزایش یافت، اظهار داشت: به اعتقاد بنده افزایش ۱۶ درصدی 
برق مشترکان پرمصرف هم نمی توانست موجب جلوگیری از افزایش 
مصرف برق این گروه را که حدود ۳۰ درصد مشترکان را شامل می شد 

بگیرد. 
برخی  برق  اینکه مصرف  بر  تأکید  با  انرژی  اقتصاد  پژوهشگر  این 
هم  مگاوات  تا ۱5۰۰  به ۱۰۰۰  حتی  ماهانه  پرمصرف  مشترکان 
می رسد، افزود: متأسفانه گروه های پرمصرف که در مراکز تصمیم سازی 
و تصمیم گیری کشور در دولت و مجلس نفوذ دارند افزایش تعرفه برق 
را به گونه ای مطرح کردند که مجلس این مصوبه دولت را غیرقانونی 
اعالم کند. وی افزود: حال که اعالم می شود این مصوبه دولت غیرقانونی 
است، بهترین کار این است که همان طور که در مورد بنزین تصمیم به 
موقعی گرفته شد، در مورد تعرفه برق نیز تصمیم گیری مناسبی صورت 
گیرد. وی تصریح کرد: باز هم تأکید می کنم که رشد ۷ درصدی تعرفه 
برق عدد بسیار کمی بر هزینه ها اضافه می کند که به عبارتی اگر قبض 
برق مشترکی که الگوی مصرف را رعایت می کرد، ماهانه ۱5 هزار 
تومان می شد، با این افزایش ۷ درصدی تعرفه ها قبض برق او به ۱۶ 

هزار تومان هم نمی رسید.
نوفرستی گفت: با مصوبه افزایش ۱۶ درصدی تعرفه برق مشترکان 
پرمصرف هم اگر مشترک پرمصرفی ماهانه ۲۰۰ هزار تومان پرداخت 
می کرد، باید ۲۳۰ هزار تومان پرداخت کند. وی افزود: به اعتقاد بنده 
حال که مجلس این مصوبه دولت را غیرقانونی اعالم کرده، بهتر است 
از افزایش ۷ درصدی تعرفه برق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت 
می کنند صرف نظر کند، اما برای مشترکان پرمصرف تعرفه ۲ تا ۳ 
برابری را پیشنهاد کند. وی تأکید کرد: به هیچ وجه این مصوبه افزایش 
۷ درصدی تعرفه برق نمی توانست تورم زا باشد، اما قطعاً این افزایش 
۱۶ درصدی می توانست تا حدودی مشترکان پرمصرف را به سمت 
کم مصرف کردن سوق دهد. وی افزود: ادامه وضع موجود قطعاً وزارت 
نیرو را که ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران دارد را بیش از 

پیش به سمت بدهکارتر شدن پیش می برد.

خبر

عزت اهلل  ازسوی  اظهارنظری  به  نفت  وزیر 
نفت  وزارت  »چرا  اینکه  بر  مبنی  ضرغامی 

آرایش جنگی نمی گیرد«، پاسخ داد.
متن پاسخ بیژن زنگنه به اظهارنظر عزت اهلل 

ضرغامی به شرح زیر است:
آقای مهندس ضرغامی، در  »همکار قدیمی 
پیامی نوشته بودند که مطلع هستند که مشکل 
از عواقب قضایی دور زدن  نگرانی وزیر نفت 
تحریم ها برای فروش نفت حل شده و وزیر 
اکنون اختیارات باالیی دارد. پس چرا وزارت 

نفت آرایش جنگی نمی گیرد؟
در واکنش به توئیت ایشان، تاکنون عده زیادی 
بخواهم  اگر  واکنش نشان داده اند و من هم 
باید  بگویم،  سخن  ضرغامی  آقای  ادبیات  با 
به صراحت اعالم کنم که وزارت نفت حدود یک 
سال است که نه تنها آرایش جنگی گرفته، بلکه 
درگیر جنگی خشن با یک تجاوزگر بی رحم 
و بی منطق شده است. جنگی که در هنگامه 
آن البته با کمین های متعدد روبه رو شده و نه 
تنها از تک تیراندازها، بلکه از آتش توپخانه های 
مستقر در درون کشور نیز رنج و آسیبی بسیار 

دیده است و می بیند.
متأسفانه نوع این جنگ به گونه ای است که 
وزارت نفت نه می تواند از دستاوردهای خود 
به علن سخن بگوید و نه می تواند، روش ها و 
حتی کلیات عملیات خود را حتی برای خواص 
از  مدت، دشمن،  این  در طول  کند.  تشریح 
راه های مختلف بسیار کوشیده است که ما را به 
حرف زدن و افشای رازها وادارد؛ اما ما فشارها 
و زخم زبان ها را، همچون هزاران سرباز گمنام 
دیگر این سرزمین مبارک، به جان خریده ایم و 
خاموش و مظلوم به تالش و مقاومت مجاهدانه 
خود برای سرافرازی ایران و جمهوری اسالمی 

ادامه داده و خواهیم داد.
تا زمانی که این امانت مردم در دستان حقیر 
بهای  به  بزرگ حتی  یاری خداوند  به  باشد، 
جان و مهم تر از آن به بهای آبرویم، با حمایت 
مقام معظم رهبری و در ادامه ریاست محترم 
جمهوری و دیگر بزرگان، از این امانت، حفاظت 
کرده و خواهم کرد و اجازه هم نخواهم داد که 

ذره ای به اموال مردم تجاوز شود. 
گرچه عده ای که نمی دانم در وصف آنان چه 

بگویم، این شرایط خطیر را فرصتی برای 
مقابل  در  البته  و  می دانند  مردم  غارت 
باید اعتراف کنم، عده ای دیگر نیز با درک 
هیچ  از  مسئولیت  احساس  و   شرایط 
کوتاهی  مردم  به  یاری  برای  کوششی 

نمی کنند.
به هرحال، این جنگی است که هنوز به 
زمان اعالم پیروزی در آن نرسیده ایم و 
نو  تازه دور جدید آن آغاز وجبهه ای 
در آن گشوده شده و بسیار ضروری 
است که همه، به فرماندهان و دیگر 
رزمندگان مستقر در خط مقدم این 

جبهه، یاری برسانند.
به  اتکال  با  بی وقفه،  تالش  با  ما 
باز  را  توانا، راه های جدید  خداوند 

سنگین  نبرد  این  در  البته  و  می کنیم 
این  فقط  داریم؛  نیاز  همه  حمایت  به 
نکته را فراموش نکنیم که امروز حتی 
زمان سنگ پراکنی در درون خانه هم 
نیست چه رسد به شلیک آتشبارهای 

توپخانه در داخل خانه.«

آگهی تجدیدمزایده
          به شماره  98/566 

اسالمی  از شورای  مجوزهای صادرشده  استناد  به  دارد  نظر  در  شهرداری شهر جدید هشتگرد 
شهردرخصوص اجاره واحدهای تجاری واقع در شهرجدیدهشتگرد به شرح جدول ذیل اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط 
دعوت می شود از تاریخ درج دومین آگهی روزنامه حد اکثر به مدت۱۰ روز کاری جهت دریافت اسناد به نشانی کیلومتر6۵ آزاد راه تهران- 

قزوین-  شهرجدیدهشتگرد - شهرداری شهرجدید هشتگرد - تلفن تماس: ۰۲644۲664۰۰ - امور قرار دادها مراجعه نمایند .
۱(نشانی محل واحدهای تجاری :شهرجدیدهشتگرد

۲(مهلت فروش اسناد : از تاریخ 98/۲/۲۱ لغایت98/۲/3۱
3(مهلت قبول پیشنهادات و تحویل اسناد : تاپایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ  98/3/۱ - واحد حراست

4( زمان گشایش پیشنهادات : روزپنج شنبه  مورخ 98/3/۲
۵( در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد.

6( شهرداری در رد یاقبول هریک از پیشنهادات مختار است. 
7(کلیه هزینه های  درج آگهی در هر نوبت چاپ و همچنین هزینه کارشناسی رسمی دادگستری جهت ارائه قیمت پایه به عهده برنده 

مزایده می باشد .
8( سایراطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اسنادمندرج است.

9(هزینه فروش اسناد ۰۰۰/ ۵۰۰ریال میباشد.

نوبت اول چاپ آگهی 98/۲/۱4  نوبت دوم چاپ آگهی :98/۲/۲۱ 

 اصغرآقائی - شهردارشهرجدیدهشتگرد

 نوبت دوم

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو PARSXU7به رنگ خاکستری متالیک 
مدل 1393با شماره پالک 687م98 ایران 72 با شماره موتور 124K0486203 و شماره 
شاسی NAAN01CA1EH138489به مالکیت مرتضی نمازی عزیزی مفقود گردیده و 

 نکا از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
شماره  به  محمدمراد  فرزند  احمدی  بابا  احمدکریمی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
صادره  –قدرت  برق  رشته  کارشناسی  درمقطع  ازاندیمشک  290صادره  شناسنامه 
باشد. اعتبارمی  باشماره 9970مفقود گردیده است وفاقد  اندیمشک  دانشگاهی  ازواحد 

ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاداسالمی واحد اندیمشک به نشانی 
اندیمشک-خیابان فرمانداری ارسال نماید. نوبت اول:1398/2/21-نوبت دوم:1398/3/4-

نوبت سوم:1398/3/19
 شهرستان دزفول

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 1397603180160001218 – مورخ 1397/10/16 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 حشمت 
خانی  گوایی  فرزند  مرتضی  به شماره  شناسنامه  3  صادره  از رحیم آباد  به شماره  
ملی  6319856505 در ششدانگ  عرصه  و اعیان  یک قطعه  زمین محصور  مشتمل بر  
یکباب ساختمان  به مساحت  253/60  متر مربع  پالک  865 فرعی  از 165  اصلی  مفروز 
و مجزی  شده از پالک  - فرعی  از 165  اصلی  واقع  در قریه  بالنگاه  خریداری  شده  
از مورد نسق  مالک  رسمی  وراث  قانونی  سید محسن  سادات  بندبونی محرز گردیده  
است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می 
شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  
باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  
اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض 
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  

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

تاریخ انتشار نوبت  اول:98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/21

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
اول  هیات    1397/112/20 مورخ   –  1397603180160001439 شماره  رای   برابر   
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  سکینه  پورصفر رحیم آبادی  فرزند حسن  به شماره  شناسنامه  444  صادره  از 
رحیم  آباد  به شماره ملی  6319633069 در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  
یکباب خانه  به مساحت  298/62  متر  مربع  پالک  830  فرعی  از 173  اصلی  مفروز  
و مجزی  شده از  پالک  - فرعی  از 173 اصلی  واقع در قریه  ترشکوه  خریداری  شده 
از مورد مالکیت  سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  
مراتب  در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت 
به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  
ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  
تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض 

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

تاریخ انتشار نوبت  اول:98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/21

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مرتضی فرجی حسنوندی  دارای شناسنامه شماره 1897 به شرح دادخواست به 
که  داده  توضیح  وچنین  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه 
شادروان راضیه مرادی  بشناسنامه146  در تاریخ 1398/01/2  در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-هلیا فرجی حسنوندی  به ش ش 9-038197-485   فرزند متوفی 

2-مرتضی فرجی حسنوندی  به ش ش 1897  همسر متوفی 
3-شارانی مرادی به ش ش 9   پدر متوفی 

4-قشنگ آقا خانی به ش ش 5598 مادر متوفی و غیره 
اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

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

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 1397603180160001352 – مورخ 1397/11/18 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  
خلیل  شهبازی  خوانی  فرزند مختار به شماره  شناسنامه  91  صادره  از رحیم  آباد  به 
شماره  ملی  6319324511 در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  یکباب  خانه  به 
مساحت  295/37  متر مربع  پالک 519  فرعی  از 175  اصلی  مفروز  و مجزی  شده 
از  پالک  -  فرعی  از 175  اصلی  واقع  در قریه  گلدشت  خریداری  شده  از مورد 
مالکیت سازمان  اموال  و امالک محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  
در دونوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  
صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین 
آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  
مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  
نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
17- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:98/2/7 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/2/21

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 پرونده کالسه 66/97برابررای شماره 97/12/20  هیات اول 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 خانم مژگان سلیمانی 
فرزند رضا علی بشماره شناسنامه 48 صادره ازخرم آباد در ششدانگ عرصه و اعیان یک 
باب دامداری به مساحت  1200 متر مربع پالک 17 اصلی واقع درقریه گل گل شهرستان  
پلدختر  بخش 8خرم آباد خریداری از مالک رسمی مژگان سلیمانی محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/2/18 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/6 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی دعوت معاینه محل )افراز (
 نظر به اینکه خانم فاطمه دریکوند – احدی از مالکین مشاعی پالک 1954/294 فرعی بخش 
یک خرم آباد تقاضای افراز سهم مشاعی خود از پالک 294 فرعی از 954 اصلی ب 1 خرم آباد 
را طبق درخواست شماره 114/1/2494 مورخه 98/2/15 را نموده و بنابر اظهار متقاضی مبنی 
بر عدم دسترسی به آدرس سایر مالکین مشاعی برابر ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
مراتب یک نوبت جهت اطالع و ابالغ در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار منتشر شده و از 
مالکین مشاعی دعوت می گردد در تاریخ 98/3/11 راس ساعت 12:30 ظهر جهت معاینه محل 
حضور بهم رسانند بدیهی است عدم حضور مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع مانع از انجام 
عملیات افراز نخواهد شد ضمنا نتیجه افراز و تصمیم رئیس ثبت متعاقبا از طریق روزنامه منتشر 

خواهد شد .  تاریخ انتشار :98/2/21  تاریخ معاینه محل : 98/3/11 
رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد – ملک نیاز اسدالهی . 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم

کالسه پرونده : 90/2/98
وقت رسیدگی روز دوشنبه مورخ 98/03/27  ساعت  10/00 حوزه دوم 

خواهان: سعید قشقایی خوانده : مهدی بیگزاده خواسته:  مطالبه طلب
شعبه حل  به  رسیدگی  که جهت  نموده  عمومی  های  دادگاه  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م.الف :5645
شورای حل اختالف حوزه 2 شهریار

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح  شماره15  شناسنامه  دارای  زاده   فرخی  سکینه  خانم 
3/980274ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان علی اکبر تیمور نژاد بشناسنامه769 در تاریخ  98/1/22 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  رویا  تیمور نژاد فرزند   علی اکبر  
–ش ش 339   خوی –  دختر متوفی/2-  توحید تیمور نژاد فرزند  علی اکبر–ش  ش 
846-خوی -  پسر متوفی/3- سکینه فرخی زاده  فرزند    جلیل -ش  ش15 –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

دیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از نصب و راه اندازي 5 عرشه 
گازی پارس جنوبی در سال جاری خبر داد و گفت: تا پایان 
امسال به ظرفیت تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی، 
بیش از ۶۰ میلیون مترمکعب در روز افزوده می شود، که با 
تنظیم پارامتر هاي عملیاتي ۶ سکوي نصب شده در سال ۹۷، 
عالوه بر آن روزانه حدود ۱8 میلیون مترمکعب نیز افزایش 

تولید متصور مي باشد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، محمد 
مشکین فام با اشاره به اظهارات مقام عالی وزارت نفت در آیین 
گشایش رسمی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
نفت تهران مبنی بر افزایش ظرفیت تولید گاز از پارس جنوبی 
به میزان ۶۰میلیون مترمکعب تا پایان سال جاری، جزئیات 

آن را تشریح کرد.
*افزایش ۱ میلیارد فوت مکعبی برداشت گاز از فاز ۱4 

پارس جنوبی
وی با یادآوری عملیاتي شدن دو سکوی دریایی فاز ۱۴ در 
سال گذشته و برداشت روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز 
پارس جنوبی شرایط  فاز ۱۴  گفت:  عرشه  دو  این  از  ترش 
مقرر  انجام شده،  برنامه ریزی های  اساس  بر  و  دارد  مطلوبی 
است دو سکوی باقیمانده این طرح با ظرفیت روزانه هر یک 

5۰۰ میلیون فوت مکعب تا پایان سال جاری وارد مدار تولید 
شده و گاز تولیدي این دو سکو به یکی از پاالیشگاه های پارس 
جنوبی برای تصفیه ارسال شود.مدیرعامل شرکت نفت و گاز 
پارس با ابراز امیدواری درخصوص تقویت تیم پیمانکار پروژه 
به منظور تسریع در روند پیشرفت بخش پاالیشگاهی طرح فاز 
۱۴ افزود: تغییراتی در سطوح مدیریتی کارفرما اعمال شده 
انتظار می رود در تیم پیمانکار پروژه هم اصالحاتي شود. و 

مشکین فام پیش بینی کرد مطابق با برنامه زمانبندی، نخستین 
ردیف شیرین سازی پاالیشگاه فاز ۱۴ در اواخر سال جاری یا 

ابتدای سال آینده به بهره برداری برسد.
*افزایش ۵۰۰ میلیون فوت مکعبی برداشت گاز از فاز 

۱3 پارس جنوبی
مدیرعامل بزرگ ترین شرکت تولیدکننده گاز کشور با اشاره 
به بهره برداری رسمی از فاز ۱۳ پارس جنوبی در اسفندماه 
سال گذشته و تولیدی شدن دو عرشه دریایی این طرح نیز 
گفت: در سال جاری نیز، یکی از سکوهای فرعی این فاز با 
ظرفیت برداشت روزانه 5۰۰ میلیون فوت مکعب گاز وارد مدار 
تولید شده و به پاالیشگاه این طرح ارسال می شود.وی با اشاره 
به حادثه اي که بر اثر برخورد نفتکش نروژي با پایه سکو و 
چاه هاي موقعیت دریایي SPD۱۳A در گذشته رخ داد، افزود: 

با رفع مشکالت مربوط به آن حادثه و تکمیل حفاری چاهها، 
نصب و بهره برداری از این سکو به سال آینده موکول می شود، 
البته ساخت سکو و احداث خطوط لوله دریایی این موقعیت تا 

پایان سال جاری به اتمام می رسد.
*افزایش ۱ میلیارد فوت مکعبی برداشت گاز از فاز ۲4-

۲۲ پارس جنوبی
محمد مشکین فام در ادامه به برنامه ریزی برای برداشت روزانه 
۱ میلیارد فوت مکعب گاز ترش از فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی 
نیز اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود دو موقعیت دیگر 
دریایی این طرح تا نیمه اول سال جاری وارد مدار تولید شده 
و برداشت گاز ترش از فاز ۲۲-۲۴ پارس جنوبی به ظرفیت 

کامل برسد.
به گفته وی با توجه به تکمیل بخش پاالیشگاهی این طرح 
و بهره برداری رسمی از آن در سال گذشته، گاز استحصال 
شده از دو موقعیت جدید به پاالیشگاه فاز ۲۲-۲۴ ارسال و 

تصفیه می شود
.بدین ترتیب با افزایش روزانه ۷8 میلیون مترمکعب برداشت 
روزانه گاز از پارس جنوبی، وعده وزیر نفت درخصوص افزایش 
۶۰ میلیون مترمکعبی از این میدان مشترک در سال جاری 

محقق خواهد شد.

پنج سکوی گازی پارس جنوبی امسال وارد مدار تولید می شود

پاسخ وزیر نفت به اظهارنظر عزت اهلل ضرغامی؛

وزارت نفت یک سال است آرایش جنگی دارد



اقتصادیشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱398                                                                                                                                                                                                     شماره 4۰۰3  7

 پرداخت سود سهام عدالت کارکنان دولت و 
بازنشستگان ازامروز

مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت عملکرد سال ۱۳۹۶ مربوط به 
مشموالن شامل کارکنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان از امروز)شنبه، 

۲۱ اردیبهشت( آغاز می شود. 
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، مرحله پایانی پرداخت سود سهام عدالت 
عملکرد سال مالی ۹۶ شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت مربوط به آخرین 
گروه مشموالن شامل کارکنان و شاغلین دستگاههای اجرایی و خانواده های 
آنها و همچنین بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی، کشوری، لشگری 
و تامین اجتماعی از امروزآغاز می شود. در این مرحله ۱۱ میلیون نفر از 
مشموالن سود سهام عدالت خود را که در مجموع حدود ارزش آن به یک 
هزار میلیارد تومان بالغ می شود، دریافت خواهند کرد و از ۳5 بانک و موسسه 
ای که مشموالن شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده 
اند، از روز شنبه آینده، ۲۹ بانک و موسسه مالی به مرور پرداخت سود سهام 
عدالت را آغاز می کنند. گفتنی است مشموالن دیگر گروههای سهام عدالت 
که شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت قبال وارد کرده و به 
تائید بانک عامل مربوط رسیده باشد و تا کنون در طی چند مرحله قبل سود 
سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند نیز همزمان با مشموالن این دوره سود 
سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد. شایان ذکر است با اجرای اقدامات 
واریز سود و پرداخت آن در این مرحله به حدود ۱۱ میلیون نفر از مشمولین، 
مجموعه بیش از ۴۱ میلیون نفر از جمعیت کشور که مشول سهام عدالت 
بوده و اطالعات شماره حساب بانکی خود را نیز به سامانه سهام عدالت ارائه 
و تائیدیه دریافت کرده اند به طور کامل از دومین نوبت پرداخت سود سهام 

عدالت پس از تسویه حساب این سهام با دولت برخوردار می شوند.

آغاز به کار سامانه جامع توزیع نهاده های دامی 

 رئیس انجمن خوراک دام بابیان اینکه سامانه جامع توزیع نهاده های دامی 
ازاین هفته کارخودراآغاز می کند،گفت:با توجه به روند بازار وتصمیمات 

جدیدی که اتخاذ شده، احتمال کاهش نرخ نهاده ها وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مجید موافق قدیری درباره اینکه آیا فکر 
می کنید با توجه به نابسامانی ها ایجاد شده در بازار نهاده های دامی، این 
محصوالت نیز از لیست کاالهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد 
شد، گفت: شرایط مالی و ارزی کشورمی طلبد مصارف حساب شده انجام 
شود. نظام توزیع حرفه ای و مستقلی هم طراحی نشده است. دولت هم اصرار 
عجیبی به ادامه روند توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارد. پیشتر نیز بارها 
گفته ایم که آمار تورم و افزایش شدید قیمت ها در سال ۹۷ نشان می دهد که 
مردم کاالهای وارداتی را عمدتاً به قیمت ارز آزاد خریدند و این نشان می دهد 
که تا چه حد توزیع این ارز، در کنترل تورم، ناموفق بوده است.وی ادامه داد: 
از نظر ما مشخص است که دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام شده است اما اینکه 
فرایند جمع کردنش آهسته رخ می دهد، شائبه ای را ایجاد می کند که گویی 
باید یک عده ته مانده ارز دولتی را استفاده کنند تا بعد از اتمام کار آنها، 
اختصاص این ارز به طور کامل برچیده شود. وگرنه چه منطق و استداللی 
پشت این کار است که گوشت و چای و کره شامل ارز ۴۲۰۰ تومانی نشود اما 
نهاده های دامی تولید خوراک دام مشمول این ارز شود؟ وی درباره اینکه اگر 
این اتفاق رخ ندهد دولت چگونه نابسامانی هایی را که در توزیع این محصوالت 
ایجاد شده بود، کنترل خواهد کرد؟ افزود: وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت 
بانک کشاورزی سامانه ای را طراحی کرده تا وارد کنندگان نهاده های دامی و 
تولیدکنندگان خوراک دام و شیر و گوشت و تخم مرغ کشور به طور مستقیم 
تجارت و خرید و فروش کرده و پرورش دهندگان دام و طیور و آبزیان بدون 
واسطه نیازهای واحد تولیدی خود را تأمین نمایند و دولت نیز به صورت 
آنالین نظاره گر تبادل کاالهای قیمت گذاری شده و تعزیراتی باشد و بتواند 
مبادالت را رصد و پایش کند؛ از هفته آینده این سامانه شروع به کار می کند. 
پیش تر نیز این سامانه به صورت آزمایشی در برخی از استان ها همچون 
گلستان آغاز به کار کرده بود.قدیری تصریح کرد: اما در این شرایط نامناسب 
تولید مشخص نیست چه کسی پاسخگوی مشکل نقدینگی تولیدکنندگان یا 
مشکالت حوزه حمل و نقل است و بسیاری از مؤلفه های مؤثر در رونق کسب 
و کار و تولید که در به سامان رساندن اقتصاد دامپروری تأثیرگذار است نیز 

بالتکلیف مانده است.

خبر

اصالح سیاست های ارزی برای 
حمایت از صادرات

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: باید به منظور 
جلوگیری از سوءاستفاده هایی که در سال گذشته از 
سوی عده ای صورت گرفت، سیاست های ارزی کشور 

در سال جاری تغییر کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا مودودی 
اظهار کرد: آنچه که از رصد شرایط بازار و آمارهای 
که  است  آن  دهنده  نشان  می شود  دیده  تجارت 
که  گرفت  در حوزه صادرات صورت  فعالیت هایی 
شفاف نبود و نیاز به تغییر و اصالح آنها وجود دارد.

به گفته وی، در سالی که گذشت تعداد قابل توجهی 
از کارت های بازرگانی اجاره ای و جدیدالورود ثبت 
شدند که عملکرد قابل توجهی نیز داشتند و حدود 
۱۲ درصد از کل صادرات کشور در سال ۱۳۹۷ از 
سوی این افراد انجام شد که به نظر می رسد الاقل 
بخشی از این فعالیت ها در مسیر تالش برای دور 
زدن سیاست های ارزی و عدم بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به کشور بوده است.سرپرست سازمان توسعه 
تجارت با بیان اینکه جمع بندی عملکرد سال گذشته، 
دستگاه های اجرایی را به این نتیجه رساند که تغییرات 
بگیرد،  قرار  کار  دستور  در  ارزی  سیاست های  در 
توضیح داد: در چارچوب این برنامه ریزی جدید، بانک 
مرکزی به طور دقیق فعالیت بازار را رصد خواهد 
کرد تا مشخص شود صادرکنندگان در چه فرایندی 
صادرات داشته اند و ارز حاصل از آن چگونه به کشور 
باز می گردد.وی ادامه داد: در این چارچوب تالش 
می شود با مشخص شدن اولویت های وارداتی کشور 
چه در زمینه کاالهای مورد نیاز مردم و چه در حوزه 
مواد اولیه تولید، ارز حاصل از صادرات به این کاالها 
اختصاص یابد تا به این وسیله از یک سو با تأمین مواد 
الزم و از سوی دیگر با مشخص شدن مسیر بازگشت 
ارز حاصل از صادرات، از تولیدکنندگان حمایت الزم 
صورت گیرد.به گفته مودودی دولت و بانک مرکزی 
تالش می کنند با استفاده از تجارب گذشته، مقررات را 
طوری اصالح کنند که اقتصاد ایران در مسیر رسیدن 
به اهداف خود توانایی بیشتری پیدا کند.با افزایش نرخ 
ارز در ماه های ابتدایی سال گذشته، دولت تالش کرد 
با در نظر گرفتن ارزهای چند نرخی با توجه به اولویت 
بندی های صورت گرفته از تولیدکنندگان حمایت 
کند.بخشی از این سیاست ارزی به راه اندازی سامانه 
نیما باز می گشت که در جریان آن صادرکنندگان باید 

بخشی از ارز خود را به این سامانه منتقل می کردند.

صادرات ۲/۵ میلیارد دالری
 در فروردین

تراز تجاری کشور بدون احتساب نفت خام طی یک 
ماهه نخست امسال، مثبت و معادل ۲۱۳ میلیون 
دالر بود که البته نسبت به تراز تجاری کشور در 
فروردین ۹۷ حدود ۳۷۴ میلیون دالر کاهش نشان 

می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با اشاره به 
آمارهای گمرک درباره تجارت کاالیی در فروردین ماه 
۱۳۹8 نوشت: در فروردین ماه 8.5 میلیون تن کاالی 
بدون نفت خام به ارزش ۲.5 میلیارد دالر صادر و در 
مقابل ۲.۱ میلیون تن کاال به ارزش ۲.۳ میلیارد دالر 

کاال وارد کشور شده است.

خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فعالیت 
بازار متشکل ارزی از این هفته آغاز و تاثیر 
که  بر جای می گذارد  ارز  بازار  در  مثبتی 
کشف  بازار  این  در  نیز  دالر  واقعی  قیمت 

می شود.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، فرهاد 
دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره 
به اطالعیه بانک مرکزی درباره تشکیل بازار 
از  بازار  این  فعالیت  گفت:  ارزی،  متشکل 
ارز  بازار  در  مثبتی  تأثیر  و  آغاز  هفته  این 
قیمت  اهلل  شاء  ان  که  می گذارد  جای  بر 

واقعی دالر نیز در این بازار کشف می شود.
پاسخ  کابینه دولت دوازدهم، در  این عضو 
به درخواست  آیا  اینکه  بر  به سوالی مبنی 
خصوصی  کردن  متوقف  برای  نمایندگان 
پاسخ  نهایی  تکلیف  تعیین  زمان  تا  سازی 
امور  افزود: وزارت  یا خیر،  داده شده است 
اقتصادی و دارایی در حال سیاست گذاری 
سازی  خصوصی  آینده  فعالیت های  درباره 
مبنی  برخی  انتقاد  در خصوص  وی  است. 
بر اینکه فعالیت های گمرک مبتنی بر جنگ 
انتقاد  برخی  داد:  ادامه  نیست،  اقتصادی 

می کنند که چرا کاالی وارداتی به صورت 
راحت  ترخیص ها  و  شده  کشور  وارد  روان 
ورود  در  تعلل  از  برخی  و  می شود  انجام 
انتقاد می کنند، اما واقعیت این است که 85 
کاالهای  کشور  به  وارداتی  کاالهای  درصد 
مواد  و  واسطه ای  کاالهای  سرمایه ای، 
این  به  شود  وارد  روان  اگر  که  است  اولیه 
معناست که در حال تقویت ماشین تولید 
اقدامات  این  گمرک  اگر  و  هستیم  کشور 
را انجام دهد یعنی اینکه در جهت اقتصاد 
اشتغال  افزایش  و  تولید  رونق  مقاومتی، 

حرکت می کند. دژپسند تاکید کرد: هرچه 
انجام  تر  روان  در کشور  غیرنفتی  صادرات 
شود اعتبار ایران در حوزه بین الملل افزایش 

یافته و ارزآوری کشور نیز بیشتر می شود.
اینکه  بیان  با  اقتصادی و دارایی  امور  وزیر 
سالمت  و  سرعت  دقت،  شعار  با  گمرک 
عین  در  کرد:  تصریح  می کند،  فعالیت 
حال که گمرک به دنبال این است که کار 
اما می خواهد  انجام شود  ترخیص سریع تر 
منطبق بر قوانین و مقررات و با شفافیت و 

سالمت نیز فعالیت کند.

وزیر اقتصاد خبر داد:

آغاز فعالیت بازار متشکل 
ارزی از این هفته

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین وانت پیکان 1600 مدل 1381 به شماره شهربانی 177/82ج59 و 
شماره موتور 11518111164 و شماره شاسی 0081911151 بنام محمد باباجان تبار 

ملکشاه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی موتور هوندا 200 مدل 1395 به شماره شهربانی 589-12616 
 NEF *** 200E9511589 0197 و شماره شاسیNEF956758 و شماره موتور

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین پراید جی ال ایکس آی  مدل 1387 به شماره شهربانی 632/72ج98 
و شماره موتور 2309448 و شماره شاسی S1412287442604 بنام ذبیح اله راعی 

بابلی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

اگهی مفقودی 
اینجانب سعیده کفاشی اشرفی مالک خودرو پژوه 405 جی ال ایکس آی 1/8 به 
شماره بدنه 24249077 و شماره موتور 12485141115 بعلت فقدان اسناد فروش 
احدی  چنانچه  لذا  است  نموده  را  مذکور  المثنی سند خودرو  نوشت  رو  تقاضای 
ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری 
واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند بدیهی 

است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد .
بهشهر 

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به    DENA+EF7 MT-ا  دنا  خودروسواری    سبز  برگ 
پالک  وشماره   NAAW21HU0JE084577 شاسی  شماره  147H0390732و 

ایران 689/72ق47 مفقود و فاقد اعتبار می باشد .
بهشهر 

آگهی مفقودی
 MVM372FG7007019 برگ سبز سواری ام وی ام 110 مدل 1387  به شماره موتور
و شماره شاسی IR86211007051 وشماره پالک ایران 82/ 956ه 17 مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد .
بهشهر 

آگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده به شماره 2375714 متعلق اینجانب علی اکبر رضائی فرزند 
اصغر به شماره ملی 2090359536 وشماره شناسنامه 356 مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط است .
بهشهر 

آگهی تحدید اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک  31 فرعی از 26- اصلی قریه هوزی 
شماره  رای  طبق  و  است  نیامده  عمل  به  کرمانشاه   13 بخش  در  واقع  صیدمراد 
139760316007001346 مورخ 6 / 12 / 1397  هیات حل اختالف مستقر درثبت 
جوانرود حکم به نفع شرکت پویا صنعت ماکوان ازششدانگ یک باب سوله و محوطه 
آن به مساحت  6536  مترمربع صادر شده است لذا حسب درخواست نامبرده تحدید 
حدود اختصاصی مورد درخواست درتاریخ 98/3/29 ساعت 10 صبح طبق ماده 15 
قانون ثبت درمحل وقوع ملک موصوف به عمل خواهد آمد؛ لذا متقاضی ومجاورین 
دعوت میشود در روز مقرر ودرمحل مربوطه حاضر که عملیات تحدید حدود حدود 
بامعرفی آنا انجام پذیرد وکسانیکه به حدود مورد تقاضای نامبرده معترض هستند می 
توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف مدت 30 روز اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد وامالک جوانرود تسلیم نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از 

انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت بنام آنان صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار:   21/  2  / 98

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 1/75/98شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
داشته  بیان  و  نموده است.  را  وراثت  حصر  گواهی  صدور  ویسیدرخواست  بیان 
و  نموده  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه  در    97/12/10 تاریخ  در  ویسی  شادروانفرج 

ورثه اش عبارتند از:
1.بیان ویسی   زایچه:61/1/1-16کدملی:5959917769 

2.حسنا ویسی  زایچه: 53/8/1-371کدملی: 5959599155
3.ملیحه ویسی   زایچه: 65/7/1-9  کدملی: 5959957027
4.فریده ویسی  زایچه:49/7/1-325 کدملی: 5959598671

5.طلیعه ویسی  زایچه: 63/10/19-25 کدملی: 5959926059
6.فهیمه ویسی  زایچه: 45/12/6-311  کدملی: 5959598541
7.فایق ویسی  زایچه: 47/12/2-312  کدملی: 5959598541

8.توفیق ویسی زایچه: 1356/6/10-415 کدملی: 5959599597
9.سلمه عبدی  زایچه: 1328/12/9-248  کدملی: 5959597918

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

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

آگهی حصر وراثت
شهادتنامه  استناد  شماره3220113907به  شناسنامه  محمودیدارای  کامران  آقای 
این  تقدیم  بشماره 3/70/98  ورثه درخواستی  فتوکپی شناسنامه  و  فوت  و گواهی 
دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمدمحمودی جاف بشناسنامه 
شماره 7428 و شماره ملی 3230069374 در تاریخ 97/10/1 در اقامتگاه دایمی خود 

درگذشته است و ورثه حین الفوت وی عبارتند از:
1.کامران  محمودی جافزایچه: اختصاصی-1372  کدملی 3230113907  پسر متوفی
2.عکاشه محمودی جاف  زایچه: اختصاصی-1382  کدملی 6910011066  پسر 

متوفی
3.ابراهیم مریدیزایچه: 263 – 1352  کدملی  3230424451  پسر متوفی

4.عثمان محمودی جاف زایچه: 41 – 1362  کدملی 3230892879  پسر متوفی
5.عبداله محمودی جاف زایچه: 7597 – 1355 کدملی 32300710690  پسر متوفی
6.پرشنگ محمودی جاف  زایچه: 16 -1363 کدملی  3230794273  دختر متوفی

7.گلباغ مریدیزایچه: 262-1350  کدملی 3230424441  دختر متوفی
8.سروناز مریدیزایچه: 259-1344  کدملی  3230424417  دخترمتوفی

9.بفراب محمودی جافزایچه: 405-1358  کدملی 3230425881  دختر متوفی
10-گوهر مریدی  زایچه: 260 – 1346  کد ملی  3230424425  دختر متوفی
11-شکر مریدی  زایچه: 261 – 1347  کدملی  3230424433  دختر متوفی

  3220059783 کدملی     1369  – اختصاصی  زاچه:  جاف   محمودی  12-پروانه 
دختر متوفی

13-حفصه ویسیزایچه: 274 – 1343 کدملی 3230424565  همسر متوفی
پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث بشماره مورخه   سرانجام 
اختالف   حل  شورای  سوم  شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در   98/2/17 تاریخ  در 
پرونده  از مالحظه  تشکیل و پس  زیر  کنندگان  امضاء  بتصدی  شهرستان جوانرود 
گواهی مینماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وارث 
دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونیکه بر ترکه 

تعلق میگیرد طبق مذهب شافعی به شرح ذیل تعیین میگردد:
اصل مساله در هشت و تصحیح آن در 136 که سهم االرث همسر 17 -136 و هریک 

از پسران 14 – 136 و هر یک از دختران 7 – 136 می باشد
این گواهی  تا مبلغ سی میلیون ریال دارای ارزش قانونی است و نسبت به مازاد بر 

سی میلیون ریال فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی مزایده اجاره 
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد نسبت به واگذاری حق 
بهره برداری از منافع سالن چند منظوره جهانگردی ایالم را به اشخاص واجد شرایط 

از طریق برگزاری تشریفات رسمی مزایده اقدام نماید.
متقاضیان واجدو  شرایط و دارای تجربه در ارائه خدمات اقامتی ، پذیرایی و صنعت 
گردشگری ، جهت اطالع از شرایط مورد مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده 
می توانند حداکثر یک هفته پس از تاریخ نشر آگهی از ساعت 8/00 الی 16/00 به 
نشانی : تهران ، خیابان ولیعصر روبروی خیابان توانیر بن بست شمس پالک 3 طبقه 

همکف دبیرخانه دفتر مرکزی مراجعه نمایند.

مفقودی
شماره  با   96 مدل   206 پژو  سواری  سیلند  فاکتور  و  کمپانی   سند  و  سبز  برگ   
شاسی   شماره  و   167B0018822 موتور   شماره  با   62 ایران  344ج94  پالک 
تلو  شکری  علی  یار  970385603بنام  فاکتور  شماره  NAAP41SEXHJ005264با 

باغی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 ساری

مفقودی
 سند کمپانی سواری پژو 206 مدل 95 با شماره پالک 954ج83 ایران 82 با شماره  موتور 
167B0013861و شماره شاسی NAAP41FEXGJ786625بنام سید علی اکبر پور 

علی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 المثنی سند کمپانی پژو 206 مدل 1395 با شماره پالک 644ص11 ایران 82 با شماره 
موتور 165A0052533و با شماره شاسی NAAP03EE2GJ817620مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
موتور  شماره  با   11 856ه34ایران  پالک  شماره  85با  مدل  پراید  سواری  سبز  برگ   
1547671و شماره شاسی S1412285861126بنام مالک فرشاد ثابت مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 مجوز توسعه واحد پرورش نیمچه گوشتی صنعتی به ظرفیت تولید 20000قطعه بنام آقای 
محمد علی شاکر خوشرودی با کد ملی 5689847909با شماره پروانه 91/25/5781تاریخ 
صدور 93/6/4به آدرس بابل بخش بندپی غربی روستای  مومن آباد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو 405 مدل 97 با شماره پالک 978ج17 ایران 72با شماره موتور 
164B0219567و شماره شاسی NAAM31FE1JK722934بنام حمید رضا بخشایش 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
بیمه نامه –کارت سوخت و کارت ماشین خودرو سواری سیستم پیکان تیپ 1600iمدل 
1382 رنگ سغید روغنی به شماره موتور 11158205204 و شماره شاسی 82402280 
lN و شماره پالک 24 ایران 832 م 29 بنام فاطمه نادری فرزند حاضربک به شماره ملی 

5929698236 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 
لرستان – خرم آباد 

آگهی مفقودی
سبزمدل1385به  رنگ  تی  پرایدصباجی  سواری  وسندکمپانی  سبز،کارت  برگ 
شاسی موتور1514130وشماره  232ب24وشماره  ایران34-  پالک  شماره 

وازدرجه  مفقودگردیده  فرزندرضاقلی  عبدالرضازنگنه  IRPC851V11W841297بنام 
اعتبارساقط می باشد.

شهرستان باغملک

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی: حوزه 6 شورای حل اختالف شهرستان شهریار 

خواهان/خواهان ها: عزیزاله صابری فر خوانده/خواندگان: سیدهاشم تقوی نیا 
خواسته: مطالبه وجه چک 

گردشکار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی 
قاضی شورا بررسی را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید.
تقوی  سیدهاشم  بطرفیت  فر  صابری  عزیزاله  دعوی   در خصوص  شورا:  قاضی  رای 
مورخ  بشماره 659552  فقره چک  دو  بابت  ریال  میلیون  مبلغ 60  مطالبه  بخواسته  نیا 
بانضمام خسارات  شعبه  سپه  بانک  عهده  در  مورخ 95/03/30  و 659553   95/02/30
وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و مستندات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای 
شورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده ازسوی آن شورا نظر به اینکه وجود اصل 
چک درید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه حکایت از استقرار 
دین به میزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجویز از ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست و وقت رسیدگی ازطریق نشرآگهی درروزنامه 
کثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن درجلسه شورا حاضر نگردیده و دلیلی مدلول بر ابراء ذمه 
یااداء دین ارائه واقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین ومصون ماندن 
دعوی ومستندات خواهان ازهرگونه ایراد وخدشه دعوی مطروحه را محمول به صحت 
تلقی و بااختیارحاصله ازماده 9 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 مستندا به 
مواد 310-313 قانون تجارت و مواد 198-519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 900/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک لغایت وصول آن وحق 
و  غیابی  رای صادره  دارد  می  اعالم  و  د حق خواهان صادر  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله 
ظرف بیست روز قابل واخواهی درهمین حوزه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.م.الف:5643
منتظری_ قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

تسهیل ورود مواد اولیه
 به کشور

 
معاون وزیر صمت گفت: رفع ممنوعیت واردات شمش حاصل از ذوب قراضه با توجه به 
ایجاد ارزش افزوده و توسعه صادرات محصوالت آلومینیومی در دستور کار این وزارتخانه 

قرار خواهد گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، معدن و تجارت؛ در نشست مشترک معاون وزیر 
صمت با سندیکای صنعت آلومینیوم، اعضا این سندیکا با تشریح مشکالت و چالش های 
این صنعت خواستار اتخاذ تمهیداتی برای تسریع در تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت 
و تسهیل در مشکالت ارزی شدند.فرشاد مقیمی در نشست با سندیکای آلومینیوم، تأمین 
مواد اولیه مورد نیاز صنایع را یکی از مهمترین اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برشمرد و گفت: تأمین مواد اولیه عالوه بر حفظ و صیانت از تولید در ایجاد ارزش افزوده 
و حفظ اشتغال مؤثر بوده و ما با جدیت بر رفع مشکالت واحدهای صنعتی در این حوزه 
تمرکز کرده ایم.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ممنوعیت واردات شمش 
حاصل از ذوب قراضه و نقش این مواد اولیه در افزایش تولید صنایع وابسته به آلومینیوم و 
کاهش قیمت تمام شده محصوالت آلومینیومی افزود: تولید آلومینیوم در کشور در شرایط 
خاصی قرار دارد و تسهیل ورود مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به صورت شبکه ای بر روی 
سایر صنایع وابسته به صنعت آلومینیوم به ویژه صنایع لوازم خانگی و خودرو بسیار تأثیر 
گذار خواهد بود.مقیمی اظهار امیدواری کرد با هماهنگی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت تسهیل و شرایط برای توسعه این صنعت در شرایط 
کنونی با اتخاذ تدابیر مناسب فراهم شود.گفتنی است؛ در این نشست درباره راهکارهایی 
جهت رفع مشکالت عرضه ناکافی شمش آلومینیوم در بورس فلزات و ساماندهی وضعیت 
سهمیه مواد اولیه واحدهای تولیدی مندرج در سامانه بهین یاب با محوریت تشکل های 

مرتبط تصمیمات الزم اتخاذ شد.

وجود ۱۰۰ هزار خودروی ناقص
 در کارخانه ها

 
نایب رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: در حال حاضر به 
دلیل شرایط موجود بخشی از تولیدات خودروسازان قابلیت تجاری شدن پیدا نمی کند 

به طوری که حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در کف کارخانه ها موجود است.
اعظم ۴,۰۰۰  اینکه بخش  بیان  با  ازایسنا، مهدی مطلب زاده  نقل  به  زمان  گزارش  به 
میلیارد تومان تسهیالت اولیه پرداختی از سوی خودروسازان به قطعه سازان تنها صرف 
خرید مواد اولیه شد، اظهار کرد: چنانچه باقی تسهیالت ۱۱ هزار میلیاردی که وعده 
داده شده در اختیار قطعه سازان قرار نگیرد، مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه به اتمام 
رسیده و مشکالت این صنعت و به تبع آن صنعت خودروسازی بیشتر خواهد شد.وی 
یادآور شد: مطالبات قطعه سازان از خودروسازان در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده 
به  بود.  آن  پنجم  یک  تنها  گذشته  سال  در  اولیه  تومان  میلیارد  پرداخت ۴,۰۰۰  که 
پیمانکاران  به  بدهی  بانکی،  معوقات  مثل  دیگر  هزینه های  دارای  قطعه سازی هم  تبع 
زیرمجموعه خود و غیره است که بخشی از پول دریافتی صرف این دست از هزینه ها 
باقی مانده  تسهیالت  چنانچه  است.  کرده  تهیه  اولیه  مواد  و  قطعه  را  آن  باقی  و  شده 
از سوی خودروسازان به قطعه سازان پرداخت نشود، مشکالت عدیده ای در تهیه مواد 
اولیه ایجاد خواهد شد؛ چراکه مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان نیز رو به اتمام است.در 
این شرایط بخشی از کار با امید به آینده پیش می رود ضمن آنکه الزم است افق کار 
نیز مشخص و ثبات اقتصادی افزایش یابد تا سرمایه گذاری های انجام شده، ثمربخش 
باشند.مطلب زاده تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل شرایط موجود بخشی از تولیدات 
خودروسازان قابلیت تجاری شدن پیدا نمی کنند به طوری که حدود ۱۰۰ هزار دستگاه 
خودروی ناقص در کف کارخانه ها موجود است که در صورت تأمین مواد اولیه مورد نیاز 

صنعت قطعه، این خودروها تکمیل شده و به بازار عرضه می شوند.
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اوقات شرعی

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 ۱۰۰۰ 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 ۱۵ روز چهارشنبه مورخ 98/۲/۱8 
www. لغایت ساعت ۱8 روز دوشنبه مورخ 98/۲/۲3 جهت خرید اسناد به سامانه ستاد به نشاني

setadiran.ir مراجعه نمایند.
توضیحات :

۱-شماره فراخوان در سامانه ستاد : ۲۰98۰۰۱344۰۰۰۰3۰
۲-محل تامین اعتبار : طرحهاي عمراني به صورت اسناد خزانه اسالمي سررسید ۱4۰۰/۵/۲۵

3-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 .
۵-مدت قرارداد 3 ماه مي باشد.

6-قیمت خرید اسناد مناقصه 3۰۰,۰۰۰ ریال مي باشد .که مي بایست به حساب شماره ۵-74۱393-۱۱-۲8۰۲ نزد بانک مهر 
ایران شعبه مرکزي بوشهر ) حساب شبا شماره IR44۰6۰۰۲8۰۲۰۱۱۰۰74۱393۰۰۵ نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزي بوشهر 

( واریز و گردد .
7-آخرین مهلت بارگذاري مدارک به صورت الکترونیکي در سامانه ستاد تا ساعت ۱۵ 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 ۱۵ 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.
۱۰-پیشنهاد دهنده مي بایست مالیات ، عوارض و ارزش افزوده را در قیمت پیشنهادي خود در نظر بگیرد.

۱۱-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.

۱۲-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  ۱3-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.
۱4-کلیه اسناد و مدارک ارائه شده و اسناد مناقصه مي بایست به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برسد .

۱۵-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

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

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

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب 

استان بوشهر
 سهامي خاص

 نوبت دوم

خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان وقرار بده 
مرا در این روز از بندگان شایسته وفرمانبردارت وقرار بده 
مرا در این روز ازدوستان نزدیکت به مهربانى خودت اى 

مهربان ترین مهربانان.

دعای روز پنجم  ماه مبارک رمضان

»آن دختر یهودی«
 در بازار کتاب ایران

رمان »آن دختر یهودی« 
حمدی  خوله  قلم  به 
نویسنده تونسی در ایران 

ترجمه و منتشر شد.
رمان  مهر،  گزارش  به 
»آن دختر یهودی« به قلم 
خوله حمدی نویسنده تونسی و استاد دانشگاه 
فناوری اطالعات در دانشگاه ملک سعود ریاض 
روایتی  رمان  این  است.داستان  شده  نوشته 
عاشقانه در دلدادگی یک دختر یهودی و پسری 

مسلمان است که فرجامی تراژیک دارد.
حمدی در مقدمه خود بر این رمان عنوان کرده 
عنوان  با  رمان  این  اصلی  شخصیت  که  است 
»ندی« وجودی حقیقی دارد. وی در این زمینه 
می نویسد: با ندی، شخصیت اصلی رمان در تاالر 
اینترنتی آشنا شدم. وقتی داستانش را  گفتگوی 
همین  برای  می گرفت.  گریه ام  می کرد  تعریف 
از انجمن بیرون زدم اما داستانش مرا رها نکرد. 
و  گرفت  ذهنم شکل  در  رمان  ایده  بعد  مدتی 
از طریق ایمیل و تلفن با او تماس برقرار کردم 
هم  با  مدت ها  و  خواستم  بیشتری  جزئیات  و 
صحبت کردیم. من از این صحبت ها با جامعه 
بسته یهودی و یهودیان عرب آشنا شدم اما در 
کنار این با مساله دیگری که اصاًل به ذهنم خطور 

نمی کرد هم آشنا شدم...

در دنیای کتاب

دمیباغمبهسربردنجهانیکسرنمیارزد
بهمیبفروشدلقماکزاینبهترنمیارزد

بهکویمیفروشانشبهجامیبرنمیگیرند
زهیسجادهتقواکهیکساغرنمیارزد

امروز با حافظ

جشنواره ملی شمس و موالنا در کانون توجه هنرمندان
* امین محمدزادگان خویی

هفتم مهرماه در تقویم کشور به نام روز ملی شمس تبریزی نامگذاری شده است و 
هر سال به مناسبت فرارسیدن این روز همایش علمی در شهرستان خوی واقع در 

شمال آذربایجان غربی برگزار می شود.
چهارمین همایش بین المللی شمس و موالنا که در روزهای ششم و هفتم شهریور 
سال 1397 در دارالصفای خوی برگزار شد با رویداد هنری ویژه ای نیز همراه 
بود. دست اندرکاران موسسه تولیت شمس تبریزی پس از پشت سرگذاشتن موفق 
چندین دوره همایش در سال های گذشته، این رویداد علمی را با چاشنی هنر مزین 

کردند تا کام شرکت کنندگان همایش با هنرهای مختلف شیرین شود.
سال گذشته همزمان با همایش علمی، جشنواره ملی شمس و موالنا با عنوان »آیین 
ها، آواها و نماها« برگزار شد؛ این جشنواره در بخش نماها شامل خوشنویسی در 
رشته نستعلیق بود و بخش آیین ها و آواهای این رویداد نیز موسیقی و آواز سنتی، 

حرکات نمایشی موسیقیایی و مثنوی خوانی را شامل می شد.
اساتیدی چون کیوان ساکت، رضا مهدوی و امین بیات داوری نخستین جشنواره 
ملی شمس و موالنا را برعهده داشتند که در نهایت 46 اثر از بین 138 اثر ارسالی 

به این بخش به مرحله داوری راه یافت و 9 اثر برگزیده جهت اجرا انتخاب شد
خبر خوش این است که امسال دومین جشنواره ملی شمس و موالنا نیز محفل این 
دو عارف را آراسته خواهد کرد؛ طبق برنامه ریزی ها این جشنواره روزهای 20 تا 

28 مرداد سال جاری در شهر خوی برگزار می شود.
دومین جشنواره ملی شمس و موالنا نیز با محوریت آیین ها، آواها و نماها برگزار 
خواهد شد؛ حسام الدین سراج، داود آزاد و اردشیر کامکار داوران بخش آئین 
ها و آواها هستند و داوری بخش شعر برعهده محمدسعید میرزایی، محمدکاظم 
کاظمی و شهرام میرزایی است. عبدالرضا چاریی و مجید محمدنژاد نیز داوران بخش 

تایپوگرافی این جشنواره می باشند.
پاسداشت شمس تبریزی و مولوی به عنوان مفاخر عرفانی و فرهنگی ایران زمین، 
تولید آثار فاخر هنری و علمی در حوزه شمس و موالنا و موضوع معرفت، اخالق، 
ادب و عرفان اسالمی، ارج نهادن و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی اسالمی با تکیه بر 
آموزه های اخالقی، دینی و عرفانی برگرفته از کالم شمس و موالنا و همچنین 
آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های نهفته در حوزه شمس و موالنا از مهمترین 

اهداف جشنواره امسال به شمار می رود.
براساس آمار پایگاه اطالع رسانی جشنواره از اول تا شانزدهم اردیبهشت ماه بیش از 
50 اثر از شهرستان های تهران، اصفهان، اردبیل، کرج، شیراز، بابل، خرم آباد، گچساران، 
فومن، بندرعباس، خوی، اراک، مهاباد، پارس آباد و زابل به دبیرخانه جشنواره ارسال 

شده که این امر نشانگر مقبولیت این رویداد در دومین سال برگزاری آن است.
الزم به ذکر است »شمس الدین محمد بن علی بن ملک داد تبریزی« بنا بر اشاره 
های تاریخی به احتمال زیاد در سال 582 هجری قمری به دنیا آمد و ملقب به »شیخ 

پّران« و »زر دوز« بود. 
تاریخ وفات شمس تبریزی به علت کمبود اسناد تاریخی به روشنی معلوم نیست اما 

شمس پژوهان آن را بین سال های 645 و 672 هجری قمری می دانند.

یادداشت

کاریکاتور

این رشته سر دراز دارد!!!

میزان  درباره  صداوسیما  سازمان  تحقیقات  مرکز  گزارش 
مخاطبان سریال ها و برنامه های شاخص در سال گذشته نشان 
می دهد که »پایتخت5« بهترین سریال و »خندوانه« و »دورهمی« 
بهترین برنامه های سیما انتخاب شدند.مرکزتحقیقات سازمان 
صداوسیما در گزارشی پژوهشی به بررسی وضعیت بیننده 
سریال ها و برنامه های شاخص شبکه های سیما در سال 97 
پرداخته است که براساس آن، سریال »پایتخت 5« شبکه یک 
سیما با 81٫3درصد و برنامه های خندوانه و دورهمی شبکه 
تلویزیون  پربیننده ترین های  درصد   66٫9 با  هرکدام  نسیم 
شناخته شدند.براساس این گزارش پژوهشی دربررسی سریال 
های سیما در سال 97 بعد از »پایتخت 5«، سریال های »پدر« از 
شبکه دو با 55٫1 درصد و» آنام «و »بانوی عمارت« به ترتیب 
با 48٫9و 47٫3درصد از شبکه سه سیما در رتبه های دوم تا 
چهارم پربیننده ترین سریال های درتلویزیون در ال گذشته قرار 

گرفته اند.

اپيتخت پربيننده ترين رسايل 
تلويزيون  شد

فیلم های سینمایی »زهرمار«، »ایده اصلی« و »روسی« مجوز 
نمایش گرفتند.

شورای پروانه نمایش سازمان سینمایی، مجوز نمایش سه فیلم 
جدید را صادر کرد.

در جلسه اخیر این شورا که با حضور اکثریت اعضا برگزار 
تهیه کنندگی  به  اصلی«  »ایده  فیلم  سه  نمایش  مجوز  شد، 
با  عربی  امیر  نویسندگی  و  موگویی  آزیتا  کارگردانی  و 
نوروز  جواد  تهیه کنندگی  به  »زهرمار«  اجتماعی،  موضوع 
بیگی، کارگردانی جواد رضویان و نویسندگی پیمان عباسی 
و  تهیه کنندگی  به  »روسی«  و  اجتماعی  کمدی  موضوع  با 
نویسندگی علی اکبر ثقفی و کارگردانی امیرحسین ثقفی با 

موضوع اجتماعی صادر شد

»زهر مار« جواد رضواين

 مجوز گرفت

 7 دستمزد  شایعات  تکذیب  ضمن  محمدزاده،  نوید  وکیل 
میلیاردی این بازیگر، اعالم کرد از سایت منتشر کننده این خبر 

شکایت کرده است.
در روزهای گذشته شایعاتی منتشر شد درباره دستمزد هفت 
در یک سریال  شبکه  بازی  برای  نوید محمدزاده  میلیاردی 
نمایش خانگی. خبری که از یک سایت و کانال تلگرامی آغاز 
شد و در بعضی روزنامه ها هم بازتاب داشت.پس از انتشار 
گسترده این خبر، سیدحسین روحانی، وکیل نوید محمدزاده 
گفت: »پیرو انتشار اخبار کذب در یک سایت و کانال تلگرامی 
نشر  دلیل  به  ایشان  محمدزاده،  نوید  دستمزد  در خصوص 
اکاذیب جهت طرح شکایت علیه مدیرمسئول سایت هفت راه 

در دادسرای فرهنگ و رسانه اقدام نموده است.«

 تكذيب دسمتزد ٧ميلياردي

 نويد محمد زاده

يب نكنيد! اسطوره ها را تخر
نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه تخریب اسطوره  ها از سوی صدا و سیما جای هیچ دفاعی ندارد، بر تغییر این 

رویکرد در صداوسیما تأکید کرد.
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به تخریب های صورت گرفته علیه علی دایی 
آقای فوتبال ایران و جهان توسط مدیران باشگاه سایپا و صدا و سیمای جمهوری اسالمی به ویژه در یکی از بخش های 
خبری شبکه دو سیما، گفت: علی دایی الگویی رفتاری برای تمام حوزه ها از جمله ورزشی، اخالقی و رفتاری است.نماینده 
مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رویه تخریب اسطوره ها و قهرمانان کشور، رویه ای 
کامال نادرست و غلط است که حتما باید اصالح شود و این رویه متأسفانه در جامعه تبدیل به عادت شده است، افزود: باید 
این سرمایه های ملی حفظ و حراست شوند و این رویکرد حداقل از تریبون های رسمی مانند صدا و سیما دیده نشود؛ تخریب 
اسطوره  ها اصال جای هیچ گونه دفاع ندارد.وی ادامه داد: محاکمه یک طرفه بدون حضور شخص دفاع کننده به هیچ وجه 
قابل دفاع نیست و در این زمینه وزیر ورزش و جوانان باید ورود پیدا کند و از داشته های ورزشی کشور باید دفاع شود.بدری با 
تأکید بر اینکه رئیس سازمان صدا و سیما باید در قبال این روندهای تخریبی پاسخگو باشد، گفت: این روند در دراز مدت آثار 
تخریبی فرهنگی بدی از خود بر جای خواهد گذاشت و موجب بی احترامی به اسطوره های ورزشی و بزرگان ورزشی و حتی 
بزرگان فرهنگی و اخالقی کشور را موجب می شود.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اگر قرار به نقد است باید 
هر دو طرف در برنامه ای حاضر و از خود دفاع کنند و این نوع برنامه سازی کامال محکوم است.به گزارش پیام زمان،شورای 
نظارت بر سازمان صدا و سیما در نامه ای خواستار برخورد جدی با عوامل بخش خبری »۲۰:۳۰« در خصوص پخش گزارش 
نامناسب در مورد برکناری سرمربی تیم فوتبال سایپا شد.به گزارش رسیده، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما طی نامه ای 
خواستار تذکر جدی به دست اندرکاران برنامه »خارج از گود« بخش خبری »۲۰:۳۰« در خصوص پرداخت غیر حرفه ای و 
جانبداری یک طرفه و عدم استفاده از زبان مناسب در خصوص برکناری سرمربی تیم سایپا شد.در این نامه در خصوص عدم 
حفظ شان و احترام یک طرف موضوع و استفاده از ادبیات نامناسب و نمایش چهره ای عصبی از سرمربی برکنار شده تیم سایپا 
به سازمان صدا و سیما تذکر داده شده است.برنامه مذکور بصورت کامالً یکطرفه و غیر حرفه ای به موضوع پرداخته است و از 
یک طرف ماجرا بصورت مشخص جانبداری کرده است.در پایان این نامه آمده است: »ضروری است به دست اندرکاران این 

برنامه درباره اهمیت حفظ بیطرفی صدا و سیما در اینگونه موارد تذکر جدی داده شود و با خاطی برخورد شود.«

»ایهام «براي نبات مي خواند
نماهنگ فیلم سینمایی »نبات« با صدای 

گروه ایهام به زودی منتشر می شود.
گروه ایهام که در ماه های اخیر و با قطعه 
عشق  بی  شهزاده  من،  حال  جانا،  های 
مورد توجه نسل جوان قرار گرفته، قرار 
است برای اولین بار با یک فیلم سینمایی 
همکاری کند.فیلم سینمایی »نبات« به 

نازنین فراهانی، ستایش  با بازی شهاب حسینی،  کارگردانی پگاه ارضی 
محمودی و... به تازگی در سینماهای کشور اکران شده است.


