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نبود شغل مناسب، علت 60 درصد 

مهاجرت ها از روستاها به شهر

حذف پرداخت مالیات نقل و انتقال 

مسکن در »مراکز مالیاتی«

صادرات رادیو داروهای تولیدی

 ایران به ۱۴ کشور
به گزارش زمان ، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری: با بررسی های میدانی مشخص شد 60 درصد علل مهاجرت 
روستاییان به شهرها، نبود شغل مناسب برای فرزندان تحصیل کرده 

دانشگاهی و عدم درآمد کافی برای خانوار است.

به گزارش زمان ، بر اساس آخرین جلسه هیات مقررات زدایی به 
ریاست وزیر اقتصاد چهار فرآیند بروکراسی زائد از جمله پرداخت 
مالیات نقل و انتقال مسکن در مراکز مالیاتی حذف و این عملیات 

به ادارات ثبت تفویض شد.

به گزارش زمان ،بهروز کمالوندیسخنگوی سازمان انرژی اتمی با 
اشاره به صادرات رادیو داروهای تولیدی به 14 کشور جهان، گفت: 
به تازگی داروهای تولیدی در این بخش به دو کشور اروپایی نیز 

صادر می شود. 572

اقتصاد در  نی  بحرا ز شــرایط  ا عبور  برای  لزوم کمک همه جانبه 
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سرمقاله

آقازاده قرباني

نگاه روز
چگونه از اقشار آسیب پذیر 

می توان حمایت کرد؟

تعیین دالر ۷هزار تومانی
 در تسویه مابه التفاوت

 نرخ ارز واردات

 اسماعيل  پســر ابراهيم  خليل  بود روزي 
خدا خواســت پيامبرش را امتحان كند كه 
چقدر از دوســتي اش الف است و چقدرش 
واقعيت اســت به او امر كرد كه پســرت را 

قرباني كن و بقيه ماجرا !!
قرنها از ان واقعه گذشت. سلسله پيامبران به 
خاتم ختم شد و و طلبه اي امد و عليه نظام 
حكومتي وقت قيام كرد وخميني بت شكن 

لقب گرفت.
ده ســال بعد بت شــكن چهــره در نقاب 
خاك كشيد و قرار شد مسيولين جمهوري 
اســامي كه همگي امام بت شكن را درك 
كرده بودند و تعداد زيادي از انها حتي سالها 
با او حشرونشــر و رابطه استاد و شاگردي 
داشتند راه خميني بت شكن را ادامه دهند 
بطوريكه حتي تعدادي  حزب و تشــكل با 

عنوان پيروان امام تشكيل شد.
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 دبل طالیی کبدی کاران در جاکارتا

وزیر صنعت تاکید کرد:

حمایت از تولید شرط حیات اقتصادی است

مردان کبدی هم مانند زنان قهرمان شدند؛

وزیر صنعت تاکید کرد:

حمایت از تولید شرط حیات اقتصادی است
وزير صنعــت، معدن و تجــارت همزمان با هفته 
دولت و در ديدار با پيشكسوتان اتاق بازرگانی گفت: 
حمايت از توليد، شــرط حيات اقتصادی اســت و 
انتظار دولت حضور فعاالنه نمايندگان باتجربه بخش 

خصوصی در فرايند تصميم گيری ها است.
به گزارش زمــان از روابط عمومی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، محمد شريعتمداری در اين ديدار 
افزود: رئيس جمهوری كابينه دولت را موظف كرده  
اســت با مراجع فكری جامعه گفت و گوی نزديک 
داشــته باشــند؛ از اين رو، به نمايندگی از صنعت 
گزارش صحبت های دلســوزانه شــما را به دولت 
ارائــه خواهم داد.وی بيان كرد: تاشــگران بخش 
خصوصی بيش از دولت به نظام و حفظ آن با همه 
خصوصياتی كه دارد، عاقمند هستند؛ به خصوص 
شورای عالی پيشكســوتان اتاق بازرگانی كه همه 
آنچه راكه در اختيار داشتند، سال های متمادی در 
طبق اخاص گذاشتند و از هيچ چيز حتی جوانی 
خود دريغ نكردند.شــريعتمداری افزود: مسائل و 
مشكات در عرصه اقتصاد كشور وجود دارد اما نگاه 
منصفانه اين است كه در چند ماه اخير تشديد شده 

و علت آن هم روشن و واضح است.شريعتمداری با 
بيان مشــكاتی كه در اثر خروج آمريكا از برجام و 
كارشكنی ترامپ برای اقتصاد كشور رخ داده است، 
افزود: واقعيت اين است كه اتفاقی در كشور رخ داده 
است و بايد برای عبور از اين شرايط فضا را به سمت 
همدلی ســوق داد و با همراهی شما می توان اين 
مشــكل را مديريت و از آن عبور كرد. دوره ای كه 
دولت جديد روی كارآمد عدم ثبات در اقتصاد ايران 
حاكم بود. شما با اميد پای صندوق های رای آمديد 
و به دولت تدبير و اميد رای داديد و شــاهد بوديم 
سال 92 در مدت كوتاهی تغييرات مثبتی هم اتفاق 
افتاد. وی بيان كرد: علت اصلی تغييرات مثبت در 
آن زمان نگاه اميدوارانه همه مردم خصوصا فعاالن 
اقتصــادی به آينده كشــور بــود، در واقع قبل از 
حضور رسمی دكتر روحانی و اجرای سياست های 
اقتصادی در كشور، قيمت ارز سير نزولی پيدا كرد 
و قبل از اســتقرار وی در اداره دولت روند تغييرات 
قيمت ها كند شــد و تورم نقطه به نقطه در مدت 
كوتاهی به زير 10 درصد كاهش پيدا كرد.به گفته 
وی، عاملی كه باعث اين اتفاق شد چيزی جز تزريق 

ثبات در كشــور، آرامش و اميد به آينده سياسی و 
اقتصادی نبود. در واقع اين همان اكسير ارزشمندی 
بود كه كشور را به آن سمت هدايت كرد. بعد از آن 
حضور افراد متخصص در كابينه به انتخاب رئيس 
جمهوری نيز شرايط كشور را به سمت بهتری سوق 
داد.وی همچنين در ادامه شرايط كنونی را ناشی از 
پمپــاژ عدم ثبات و قطعيت در آينده ايران ارزيابی 
و تصريح كرد: امروز با شرايطی مواجه هستيم كه 
بايد به منطق ســال92 بازگرديم. آنچه باعث شده 
است در اين شرايط خاص اقتصادی باشيم، وجود 
نااهلی بر سر راه است كه عدم قطعيت را در فضای 
سياست خارجی كشور تا مرز جنگ تزريق می كند 
و گمان می كند كه شــرايط هــم برای ايجاد اين 
ناهماهنگی و تشويش به علت شرايط اجتماعی و 
سياســی كشور فراهم است و راه حل آن را هم راه 
حل اقتصادی می داند.وی تاكيد كرد: دشمن تاش 
می كند فشار را عمدتا در فضاهايی ايجاد كند كه 
اشتغال را تحت تاثير قرار دهد و كشور را به لحاظ 

اجتماعی از مسير درست خود خارج كند.
ادامه در صفحه2

پرداخت تمام ۱۸۰ میلیارد تومان مطالبات فرهنگیان تا پایان شهریور

تشریح جزئیات برنامه های افزایش حقوق معلمان

 معاون توســعه مديريت و پشــتيبانی وزير آمــوزش و پرورش گفت: كل 
مطالبات فرهنگيان 9۴۸ ميليارد تومان بود اكنون 1۸0 ميليارد تومان باقی 

مانده است و در اين ماه پرداخت می شود.
به گزارش زمان به نقل ازفارس، علی الهيار تركمن معاون توسعه مديريت 
و پشــتيبانی وزير آموزش و پرورش در خصوص مطالبات فرهنگيان اظهار 
داشت: كل مطالبات 9۴۸ ميليارد تومان بود كه اكنون 1۸0 ميليارد تومان 
باقی مانده است كه شــامل بدهی 2.۵ ماهه حق التدريس شاغلين، بدهی 
2.۵ ماهــه خريد خدمات و بخش كوچكی از حق الزحمه امتحانات ســال 
9۶ اســت.وی ادامه داد: تاش می كنيم اين بدهی در شــهريورماه تسويه 

شــود البته يک 1۴00 ميليارد تومان نيز از پاداش پايان خدمت فرهنگيان 
باقيمانده اســت كه بايد در اين ماه از خزانــه دريافت كنيم.الهيار تركمن 
درباره بازگرداندن سختی كار و مواردی از حقوق فرهنگيان، گفت: در اين 
خصوص پيگير هســتيم و بخشی را با ســازمان اداری و استخدامی كشور 
داريم تا به جای آن مواردی كه حذف شده و با استفاده از اختيارات قانونی 
كه در آن ســازمان اســت از ســازوكارهای مواد ۶۵ تا ۶۸ قانون خدمات 
كشــوری به گونه ای امتيازات افزايــش يابد كه امتيازات از دســت رفته 
فرهنگيان جبران شــود.وی افزود: اين موضوع نياز به مجوز شورای توسعه 
مديريت دارد كه تمام كارهايش انجام شــده و رايزنی هايی صورت گرفته 
اســت؛ مستندات آماده شده و به آن سازمان ارائه شده است كه اميدواريم 
هرچه زودتر در شورای توسعه مديريت مطرح شود و بتوانيم برای فرهنگيان 
اجرا كنيم.معاون توسعه مديريت و پشتيبانی وزير آموزش و پرورش درباره 
پيش بينی امتيازاتی برای نگهداشته بازنشستگان فرهنگی: گفت ماده 10۳ 
قانون خدمات كشــوری به دســتگاه های دولتی از جمله وزارت آموزش و 
پرورش اجازه داده اســت، بازنشستگی مشــاغل تخصصی خودشان را به 
تعويق بيندازند كه البته به نظر كارمند نيز بستگی دارد اما اگر هر فرهنگی 
درخواســت تعويق بازنشســتگی دارد، می تواند ادامه كار داشته باشد. وی 
تصريح كرد: قانون مديريت خدمات كشــوری در حال دائمی شدن است و 
از سال آينده دائمی می شود كه امتيازات خاصی در آن اليحه دائمی شدن 
پيش بينی شده است ضمن اينكه بحث رتبه بندی را داريم و تعداد بيشتری 
از فرهنگيان از آن بهره مند می شــوند.الهيار تركمن: ۵2۷00 فرهنگی در 
امســال به سن ۳0 سال بازنشستگی می رسند كه پيش بينی می كنيم ۳۵ 

هزار نفر تقاضای ادامه كار داشته باشند.

تيم ملی كبدی مردان همانند زنان، مدال طای 
بازی های آسيايی جاكارتا را از آن خود كرد.

به گــزارش زمان به نقل ازفــارس، ديدار نهايی 
مسابقات كبدی مردان بازی های آسيايی 201۸ 
جاكارتا در حالی بين ايران و كره برگزار شــد كه 
ملی پوشــان كشــورمان در يک بازی كاما برتر 
و تماشــايی موفق شــدند 2۶ بــر 1۶ به برتری 
رســيده و مدال طای ايــن دوره را از آن خود 
كنند.ايــران در حالی با نتيجه 10 بر ۸ نيمه اول 
را به اتمام رســاند كه در نيمه دوم هم تيم برتر 
ميدان بود و به تيم كره اجازه نفس كشيدن نداد.

تيم كبدی ايران در مرحلــه مقدماتی به ترتيب 
مقابل ژاپن، پاكســتان، مالزی، نپال و اندونزی به 
پيروزی رسيد و به مرحله نيمه نهايی صعود كرد.

در اين بخش تيم های تايلند و هندوستان مدال 
برنز مشترك را كسب كردند.شاگردان مازندرانی 
كه با شكست هند، مدعی اول قهرمانی به فينال 
رسيده بودند، توانستند برای نخستين بار قهرمان 
شوند.ايران در دوره قبل مدال نقره را از آن خود 
كــرده بود.ظهر ديروز نيز در بخــش بانوان، تيم 
ملی زنان كشــورمان با برتری مقابل هند به مقام 

قهرمانی رسيد.

مردان کبدی هم مانند زنان قهرمان شدند؛

 دبل طالیی کبدی کاران در جاکارتا
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آقازاده قرباني

سعید شفیعیان
 اســماعيل  پســر ابراهيم  خليــل  بود. روزي خدا خواســت 
پيامبرش را امتحان كند كه چقدر از دوســتي اش الف اســت 
و چقدرش واقعيت اســت به او امر كرد كه پسرت را قرباني كن 

و بقيه ماجرا !!
قرنها از ان واقعه گذشــت. سلسله پيامبران به خاتم ختم شد و 
و طلبه اي امــد و عليه نظام حكومتي وقت قيام كرد وخميني 

بت شكن لقب گرفت.
ده سال بعد بت شــكن چهره در نقاب خاك كشيد و قرار شد 
مســيولين جمهوري اسامي كه همگي امام بت شكن را درك 
كرده بودند و تعداد زيادي از انها حتي ســالها با او حشرونشر و 
رابطه استاد و شــاگردي داشتند راه خميني بت شكن را ادامه 
دهند بطوريكه حتي تعدادي  حزب و تشــكل با عنوان پيروان 

امام تشكيل شد.
ولي ظاهــرا بعضي  از اين رجال با ابراهيــم و خميني واقازاده 
هايشــان با اسماعيل و مصطفي  تفاوتهاي ريادي داشتند  زيرا 
اقــازاده هاي جديد عزيــز بابا بودند و نبايد خــط بردارند زيرا 
تقصيــر دردانه هــا نبود كه دزد و لوس و تــن پرور و كودن و 
هــوس باز بار امده بودندبلكه تقصيــر بابا بود كه همه حواس و 
انرژي خود را در كارشــان گذاشته بودند و از پسر و دختر پاپا 
غافل شــده بودند. گويي ابراهيم و روح اهلل مهد كودك داشتند 

و پيامبري و رهبري شغل دومشان بوده است.
البته قصه بعضي اقــازاده  از چوپاني و خانه داري و كارگري و 
قالي و بافي و دســت فروشي و ماشين شويي متفاوت تر است  
مثا  يكي توي هتل مرده شد شايد بابا مثل ابراهيم خليل وقت 
نداشــت و كارش را وكالت داد. يكي ديگه به جاي اينكه قرباني 

شود بزنم به تخته براي خودش قاتلي است.
عــده اي از اين دردانه ها چون پاپا بد جوري كرفتار مشــاغل 
متعدد است خودشون ماشين برميدارن و شيشه ميزنن و ميرن 
توي فضاي معنــوي و حوروپري  انتخاب ميگنن و ميرن جاده 
چالوس تا هم كار بابا حاجي را راحت كنن و هم كار خدا را ،  تا 
وقتي رفتند بهشت خداي مهربون مشكل انتخاب حوريه  براي 
پســر وزير را نداشته باشــد اخه اقازاده ها عادت دارن براشون 
بيارن !! ولي وسط  راه  بهشت اقازاده و »حوريه شيا »پشيمون 
ميشن و با حوريه  يک راست ميرن  ويا!! نتيجه اينكه به جاي 
اينكه  دو تا كم بشــن يک »مغز بادوم »هم اضافه ميشود البته 

اگر اقازاده زير بار برود و نگويد فقط گفتگوبوده. 
يک مدل ديگه اقازاده هم داريم كه نه خودش قرباني ميشــود 
و نه كســي را قرباني ميكند بلكــه چيزهاي بزرگتري را قرباني 
ميكنــد مثا اقتصاد مملكت را انهم با اســلحه داغ  قاچاق!! يا 
بيماران نگون بخت را ميكشــد انهم با اسلحه  سرد  دارو تاريخ 
گذشــته و قاچاق !! يا انگيزه هاي جوانان را ســرميبرد انهم با 
اســتفاده از ژن برتري كه تا چند نســل  دارند و همه چيزهاي 
عالي مال انهاست  از پست خوب و رتبه عالي  تا منشي قسمت 

مالي.
قضاوت با شــما : اقاهاي ما ابراهيــم خليل و رهرو خميني بت 

شكن هستند يا زاده هاي انها اسماعيل قرباني

Emai l :  Info@zamandai ly. i r

ایران بمباران زنان و کودکان آواره یمنی
 را به شدت محکوم کرد

ســخنگوی وزارت امورخارجه جنايت هولناك جديد هواپيماهای 
ســعودی- اماراتی در هدف قرار دادن زنان و كودكان آواره يمنی 
وعمليات نظامی در شهر الدريهمی استان الحديده يمن كه منجر 
به كشــته و زخمی شدن ده ها نفر از زنان و كودكان بی گناه شد 
را به شدت محكوم كرد.قاسمی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان 
قربانيــان اين جنايت جنگی افزود: هنــوز اندك زمانی از بمباران 
اتوبوس حامل كودكان يمنــی در صعده نمی گذرد كه جهانيان 
شاهد جنايت جديدی عليه مردم مظلوم يمنی هستند.وی افزود: 
استمرار و ادامه اين گونه كشتار غير نظاميان جز در سايه سكوت 
و بــی تفاونی مجامع تاثيرگذار بين المللی نمی تواند اتفاق افتد و 
بار ديگر از مجامع بين المللی و حقوق بشری می خواهيم با توجه 
به توالی اين جنايات انسانی و تراژدی دردناك و آثار مخرب آن بر 
صلح و امنيت منطقه و جهان به هر طريق ممكن مانع از استمرار 
اين جنايات از سوی هواپيماهای سعودی - اماراتی به يمن شوند. 
قاسمی تاكيد كرد : كشورهای حامی تسليحاتی نيروهای مهاجم به 
يمن كه با در اختيار قراردادن بمب ها و ساح های نابودكننده به 
آنان موجب به خاك و خون كشيدن زنان و كودكان يمنی شده اند 
در اين جنايات شريک اند و بايد به جامعه بين المللی و مردم يمن 

پاسخگوی سياست ها و نتايج اقدامات خود باشند. 

دعوت ایران به مذاکرات قانون 
اساسی جدید سوریه 

 يک ســخنگوی سازمان ملل اعام كرد:استفان 
دميستورا نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه 
از ايران، روســيه و تركيه برای گفت و گو درباره 

قانون اساسی جديد سوريه به عمل آورد.
بــه گزارش زمــان به نقل ازايرنا، بــه گفته اين 
سخنگو، اين گفتگو روزهای 11 و 12 سپتامبر 
)20 و 21 شــهريور( در ژنو برگزار می شود. اين 
مذاكرات بمنظور تشــكيل يک كميسيون برای 
ارائه قانون اساسی جديد سوريه صورت می گيرد.

اين نشست همزمان با مذاكرات سازمان ملل با 
كشورهايی همچون آمريكا برگزار می شود.

تبیین شاخص ارزی
 میانگین موزون سنا

شــاخص ارزی ميانگين موزون سنا به صورت 
ساعتی و روزانه بر اساس آمار اطاعات معامات 
قطعی توسط صرافی های مجاز اعام می شود.

به گزارش زمان به نقل ازصداوســيما؛ ميانگين 
وزنی نرخ خريد و فروش اسعار مورد معامله در 
شــبكه صرافی های مجاز  طی روز های كاری 
 www.sanarate.ir در پايــگاه اينترنتــی
از ســاعت ۸ تا 1۸ بصورت ساعتی و روزانه بر 
اســاس آمار و اطاعات معامات قطعی انجام 
شده توســط صرافی های مجاز اعام می شود.

شاخص ارزی موصوف ميانگين وزنی معامات 
ارزی در بازار ارز كشــور و متشكل از معامات 
ارز بصورت اســكناس و حواله هــای ارزی  در 
كل كشور است. ضمن اينكه پس از راه اندازی 
سامانه نظام يكپارچه معامات ارزی)نيما(   همه   
معامات حواله های ارزی انجام يافته در سامانه 
نيما توسط صرافی های مجاز و اخيرا بانک های 
عامل نيز در سامانه نظارت ارز)سنا( و متعاقبا در 
پايگاه اينترنتی فوق الذكر درج می شود.بنابراين 
با توجه به تركيب معامات اسكناس و حواله و 
ســهم آن در بازار ارز كشور ميانگين وزنی  نرخ 
خريد و فروش برای كل كشــور محاسبه و در 

پايگاه فوق اطاع رسانی می شود.

اروپا در حال ارزیابی ایده ساخت
 »شبه سوئیفت« برای حفظ برجام

 اتحاديــه ی اروپا نظر هايكو مــاس، وزير امور 
خارجه آلمان مبنی بر ســاخت سيستم مالی 
اروپايی مشــابه ســوئيفت بــرای حفاظت از 
برجام در پی خروج آمريكا از توافق هســته ای 
با ايــران را ارزيابی می كند.به گزارش زمان به 
نقل ازايســنا، يک منبع مطلــع در اتحاديه ی 
اروپا به خبرگــزاری اســپوتنيک اعام كرد: 
به عنوان بخشــی از اقدامــات كه برای حفظ 
توافق هسته ای با ايران صورت می گيرد، يكی 
از اهداف اين اســت كه ســاز و كار مالی كه 
باعث ادامه ی منفعت ايران از توافق می شــود، 
حفظ شود. اين بخشی مهمی از كارمان است 
... ايده های زيادی مطرح اســت. اين پيشنهاد 
بخش مهمــی از تاش ها بــرای حفظ توافق 
هســته ای با ايران تلقی می شــود.با اين حال 
اين منبع مطلع به سوال "آيا اين پيشنهاد در 
سطح اتحاديه ی اروپا در نظر گرفته می شود" 

پاسخی نداد.

اخبار

سرمقاله

آداب  و  گرانبها  میراثی   ، دانش 
 ، اندیشه  و  تازه  زیورهای همیشه   ،

آیینه ای شفاف است

کالمامیر

خطيب نماز جمعه تهران با بيان اينكه آمريكايی 
ها جرأت حمله به ايران را ندارند چرا كه می دانند 
چه بر سرشان می آيد، گفت: مسئوالن پل ارتباطی 

دائمی و سهل الوصول با مردم ايجاد كنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آيت اهلل محمدعلی 
اين  جمعه  نماز  خطبه های  در  كرمانی  موحدی 
هفته تهران كه در مصای امام خمينی)ره( برگزار 
شد،  در خصوص ضرورت حفظ تقوا برای مومنين،  
اظهارداشت: تقوا و برخورداری از اين خصيصه نيكو، 
مشكات انسان در زندگی را برطرف می كند و هر 
كس تقوا داشته باشد خداوند كارهای بد او را تبديل 
به خوبی و اجر او را زياد می كند.وی گفت: آنچه 
در ثواب اعمال انسان تاثير گذار است سه عنصر 
مكان، زمان و عقل است. ببينيد خداوند نسيم های 
رحمتی در زندگی انسان می آورد، اما اين نسيم 
رحمت چه زمانی است؟ ابتدا بايد دانست كه نسيم 
رحمت الهی دائمی نيست. ايام اعياد و شب هايی 
چون شب عرفه كه پشت سر گذاشتيم در افزايش 
ارزش عبادات ما تاثيرگذار است كه اين از بُعد زمان 
است.خطيب نمازجمعه تهران تصريح كرد: بنابراين 
هم زمان بر روی ارزش عبادت اثر گذار است و هم 
نماز در خانه خود  مكان. ممكن است دو ركعت 
بخوانيد كه همان دو ركعت به حساب می آيد، اگر 
در مساجد نماز بخوانيد افزايش بسياری را در ارزش 
آن دو ركعت نماز خواهيد داشت.آيت اهلل موحدی 

كرمانی بيان كرد: بايد قدردان اعياد و فرصت های 
ارزشمندی چون عيد غدير باشيم كه پيش روی 
خود داريم؛ از اين فرصت ها استفاده كنيم. فقرا را 
در اين روز خوشحال كنيم. يک درهم صدقه بدهيد 
مساوی است با هزاران درهم كه اين به بركت روز 
عيد غدير است. مسئولين هم مردم را خوشحال 
كنند، همه در روز عيد غدير با يكديگر مهربان و 
برادر باشيم. مسئولين بكوشند در غم مردم سهيم 
و شريک باشند. وی افزود: اگر مردم و مسئولين 
متمسک به واليت باشند، كفار، دشمنان و بيگانگان 
هيچ غلطی نمی توانند كنند، تمسک به واليت يعنی 
اطاعت از ولی امر مسلمين در زمان غيبت.آيت اهلل 
موحدی كرمانی گفت: مسئله نفوذ كه رهبری بر آن 
بسيار تاكيد دارند به دو صورت انجام می شود، يكی 
آنكه برخی اوقات فرد با تغيير چهره خود نفوذ خود 
را در دل حزب اللهی ها و مسئوالن انجام می دهد 
و حالت دوم اينكه در پی تغيير فكر مسئوالن برمی 
آيد كه در داستان كربا هم اين حالت دوم اتفاق 
افتاده بود.خطيب نماز جمعه تهران با بيان اينكه بنا 
به گفته امام )ره( آمريكا هيچ غلطی نمی تواند بكند، 
افزود: دشمنان شما ساح و امكانات دارند ولی چون 
خدا را ندارند شكست خواهند خورد.وی ادامه داد: 
رهبری انقاب هم چندی پيش بياناتی را در همين 
خصوص فرمودند كه آمريكا نمی تواند به ما حمله 
كند. اين بيانات در واقع به اين دليل بود كه رهبری 

خواستند به آنها كه از آمريكا می ترسند تفهيم كنند 
كه آنها هرگز نمی توانند با ما درگير شوند و هرگز 
كرمانی  موحدی  اهلل  داد.آيت  نخواهد  رخ  جنگی 
تصريح كرد: ترامپ از هزينه بی فايده ای كه آمريكا 
در منطقه انجام داده عصبانی است و اين يكی از 
سياست های آنها است كه بخواهند از كشورهای 
منطقه هزينه تامين امنيت آنها را دريافت كنند.وی 
با بيان اينكه آمريكايی ها جرأت حمله به ايران را 
ندارند چرا كه می دانند در آن صورت چه بر سرشان 
می آيد، گفت: هزاران نيروی مستقر در سوريه و 
لبنان در كنار موشک های توانمندی كه دارند می 
توانند تاويو و حيفا را بر سر اسرائيل خراب كنند.

خطيب نمازجمعه تهران افزود: رهبری هم گفتند 
كه ايران امروز در بيخ گوش اسرائيل قرار دارد و 
اگر كوچكترين حماقتی از سوی آمريكا و اسرائيل 
سر بزند، عواقب بسيار بدی برای آنها خواهد داشت 
ايران كه همان  بازدارندگی  قدرت  از  آنها  البته  و 
آن  كارانداختن  از  پی  در  است كه  هايی  موشک 
هستند، بسيار نگرانند و خواب آسوده ای ندارند.

آيت اهلل موحدی كرمانی گفت: رهبری در بخش 
ديگری از بيانات خود فرمودند »دوران بزن دررو« 
گذشته است، چرا كه دهها هزار نيروی نظامی و 
تجهيزات آمريكايی در كشورهای منطقه و حاشيه 
خليج فارس مستقر هستند كه در تيررس موشک 
های ايران قرار دارند.وی تصريح كرد: دشمن مگر 

كور است كه توليد نخستين جنگنده ايرانی و فوق 
پيشرفته كوثر ما را كه چند روز پيش به طور رسمی 
به كار گرفته شد، نبيند.خطيب نماز جمعه تهران 
در خصوص مطرح كردن مجدد مذاكره از سوی 
آمريكايی ها گفت: رهبری گفتند كه مذاكره برای 
چه؟ هنوز هم می خواهيم آمريكا را امتحان كنيم 
كه به وعده های خود پايبند است يا نه؟ آمريكا 
به ايران می گويد شما اول به تعهدات خود عمل 
كن، يعنی در پی نقد گرفتن است و آن زمان كه 
به خواست خود رسيد، از مذاكره خارج می شود 
و زير همه چيز می زند.امام جمعه موقت تهران 
افزود: آمريكا و غرب همراه با ضدانقاب، سلطنت 
طلب ها و منافقان اميدوار شدند با فشار اقتصادی 
به مردم، بين مسئوالن و آنها جدايی بيندازند اما 
كور خوانده اند، چرا كه مردم مشكات را تحمل 
می كنند، ولی دست از انقاب خود نمی كشند.

وی گفت: يكی از مسائل مهم كشور ايجاد يک پل 
ارتباط دائمی و سهل الوصول بين مردم و مسئوالن 
است تا مسئوالن به شكل لحظه ای از مشكات و 
خواسته های مردم باخبر باشند.آيت اهلل موحدی 
كرمانی در پايان خاطرنشان كرد: پيشنهاد می كنم 
كليه مسئوالن، نمايندگانی را تعيين كنند تا در 
زمان و مكانی مشخص در ارتباط مستقيم با مردم، 
مشكات و مسائل آنها را بشنوند و آن را به آقايان 

مسئوالن منتقل كنند.

آیت اهلل موحـدی کرمانی: مسئــوالن پل
 ارتباطی سهل الوصول با مردم ایجاد کنند  

آمریکا جرأت حمله  
 به ایـران را ندارد

CNG آگهی تجدید مزایده بهره برداری ازجایگاه
واقع  خود  به  متعلق   CNG ازجایگاههای  برداری  بهره  درنظردارد  ماهدشت  شهرداری 

درشهرماهدشت به شرح: 
۱-جایگاه CNG ایثارباشماره اشتراک گاز34۰3۷۱99۷۰۷
2-جایگاه CNG مسکن مهر ماهدشت باشماره اشتراک گاز 34۰3۷۱99۷۰۷

رابه شرکتهای مجازبهره برداری ازجایگاههای CNG واگذارنماید.لذا ازمتقاضیان دعوت میشود باهمراه داشتن :
الف – گواهی ثبت شرکت،اساسنامه واخرین آگهی های تغییرات شرکت .

ب – تاییدیه ویاگواهی صالحیت بهره برداری معتبرازشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
ج – گواهی ثبت نام درنظام ومالیات برارزش افزوده 

د – گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی
CNG هـ – حداقل دارای 3سال سابقه کارکرد فعال در اداره امور جایگاه های

و – حداقل امتیاز ارزیابی عملکرد شرکت بهره بردار نباید کمتر از۸۰ باشد.
حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 9۷/۰6/۷ نسبت به دریافت اسناد ومدارک مزایده اقدام ویاجهت 
مراجعه  امورمالی  ،واحد  ماهدشت  خمینی)ره( شهرداری  امام  ،میدان  :ماهدشت  آدرس  بیشتربه  اطالعات  کسب 

ویاباشماره تلفن 3۷3۰9۷9۰-۰26 تماس حاصل فرمائید.
شهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادات مختاراست.

شهرداری ماهدشت-هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 نوبت دوم

شهرداری ماهدشت

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  سیروس پوالدزاده     دارای شناسنامه شماره701 بشرح دادخواست به کالسه  971025/ش3    
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه یوزباشی 
بشناسنامه 1  در تاریخ97/4/14 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 
به/1- سیروس پوالدزاده     فرزند یعقوب –ش ش701خوی –پسر متوفی/2-اکبر خوب زمانی 
فرزند  رحمان -ش ش  51329 خوی-پسر متوفی/3- آذر فرزام فر فرزند حسن  ش ش 49102  
خوی- دختر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در 
پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد 

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

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 123/د1 /97 آقای بهزاد کمالوندی به اتهام )تحریک و 
دعوت شاکیه به جرایم منافی عفت ( موضوع شکایت خانم هستی شاهیوند 
تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز 
ماده 174 قانون آئین 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 حاضر 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 . 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به صادرات 
راديو داروهای توليدی به 1۴ كشور جهان، گفت: 
به تازگی داروهای توليدی در اين بخش به دو 

كشور اروپايی نيز صادر می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهروز كمالوندی 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به اينكه 
بهره وری نيروگاه های فسيلی و سيكل تركيبی با 
افزايش دما كاهش می يابد اظهار داشت: نيروگاه 
برق هسته ای بوشهر با افزايش دما كاهش بهره وری 
ندارد.وی با اشاره به وارد  مدار شدن مرحله 2 و ۳  
نيروگاه هسته ای تا  ۸ سال آينده، افزود: با ورود 

اين نيروگاه ها به مدار توليد، ظرفيت توليد برق 
هسته ای كشور به ۳ درصد از كل ۵۷ هزار مگاوات 
برق مصرفی كشور در پيک می رسد.سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی با اشاره به نياز ساخت اين 
نيروگاه ها به سرمايه گذاری 10  ميليارد دالری،   
تصريح كرد: عمر اين نيروگاه ها ۶0 و ۴0 سال نيز 
قابل تمديد است كه با عمر 100 ساله اين نوع 
نيروگاه ها می توان گفت ساخت اين نيروگاه های  
دارد. اقتصادی  توجيه  مدت  دراز  در  ای  هسته 

كمالوندی افزود: هر ميزان استفاده از برق توليدی 
نيروگاه های هسته ای افزايش يابد، توليد برق پايدار 

نيز افزايش می يابد.وی در خصوص توليد راديو 
دارو مورد نياز در كشور با اشاره به توليد روزانه 
 ،FTG دارو به سه روش راكتور، شتاب دهنده و
عنوان كرد: هم اكنون وضعيت مناسبی برای تامين 
داروی مورد نياز يک ميليون مصرف كننده كشور 

وجود دارد و عمده داروها به روش  راكتور توليد 
می شود.كمالوندی در پايان با اشاره به صادرات 
اين داروها به 1۴ كشور جهان، خاطرنشان كرد: به 
تازگی داروهای توليدی در اين بخش به دو كشور 

اروپايی نيز صادر می شود.

کمالوندی: نیروگاه بوشهر کاهش بهره وری ندارد

صادرات رادیو داروهای تولیدی ایران به ۱4 کشور

ادامه از صفحه1
شريعتمداری افزود: ما بايد هوشيار باشيم و صيانت از كشورمان 
را در اولويت قــرار دهيم؛ به طور مثال تحريم خريد فرش به 
همين منظور بود زيرا فرش ســهم بااليــی در درآمد اقتصاد 
ايران ندارد اما 2 ميليون نفر در گوشه و كنار كشور به اين كار 
مشغول هستند و بنابراين اين مساله را هدف قرار می دهد. وی 
گفت: صنعت خودروسازی در تحريم های گذشته تحريم آخر 
بود، اما اين بار تحريم اول اســت و علتش اين است كه حجم 
عظيمی از اشــتغال در اين حوزه وجود دارد و خودروســازان 
بزرگی هســتند كه در اين زمينه اشــتغال ايجــاد كرده اند.

شــريعتمداری ادامه داد: در ايجاد اين شرايط عدم قطعيت، 
همه ما هم مســئوالن و هم مردم در چندماه گذشته كارنامه 

خوبی نداشتيم و بايد برای اصاح و ايجاد اميد تاش كنيم.
وزير صنعت با اشاره به اينكه همه بخش های كشور الزم است 
در اين شــرايط كمک كنند، افزود: اين كمک افراد معمولی 
راكه همه دارايی های خود را تبديل به دالر می كند تا فعاالن 

بزرگ اقتصادی را شامل می شــود. ما امتحان خوبی در اين 
زمينه پس نداده ايم.وی همچنين با اشــاره به تصميماتی كه 
دولت در زمينه ارز اتخاذ كرده اســت، توضيح داد: بايد درك 
كنيم برخی تصميمات در شرايط و موقعيت خاص اتخاذ شد؛ 
زيــرا هر لحظه قيمت آن باال می رفت و پيش بينی اينكه اگر 
تصميمی نگيريم اين روند ادامه پيدا می كند، باعث شد دولت 
تصميم به وضع برخی محدوديت ها بگيرد و در آن شــرايط 
فرصت نبود و تصميمی بود كه بايد با تمام جوانب چالشــی 
كه داشت اتخاذ می شد.شريعتمداری با بيان اينكه تصميمات 
اقتصادی قابل تغيير هستند، افزود: برای مثال فهرست ممنوعه 
واردات به كشــور كه اعام شده برای محصوالتی است كه در 
داخل توليد و مواد اوليه آنها در داخل وجود دارد و مساله ای 
نيست كه نتوان آن را تغيير داد. همچنين آنچه از آن به عنوان 
مواد اوليه توليد ياد می شود 100 درصد آزاد است و به هيچ 
وجه ممنوع نيســت و با پيشــنهاد و درخواست افراد صاحب 
نظر جلوی ممنوعيت واردات گرفته خواهد شد.وزير صنعت، 

معدن و تجارت همچنين در پاســخ به مشــكاتی كه برای 
توليدكنندگان به وجود آمده است، توضيح داد: آنچه تصميم 
گرفته شده اين است كه درباره كاالهای اساسی به عاوه دارو 
و تجهيزات پزشــكی به ســمت كنترل برويم اما درباره ديگر 
اقام می گوييم كــه ضوابط قيمت گذاری را بخش خصوصی 
بايد وضع كنــد و تنها انتظار دولت ايجاد هماهنگی در اعام 
قيمت ها است.وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين درباره 
برخوردهايی كه به عنوان احتكار صورت می گيرد، توضيح داد: 
اگر كســی می خواهد كااليش احتكار محســوب نشود، بايد 
مشخصات كاال را در سامانه جامع انبارها ثبت كند و اگر اين 

كار را كرد ديگر احتكار نيست.
شريعتمداری همچنين درباره ورود موقت كاالها اضافه كرد: 
درباره ورود موقت هم بايد تاكيد شــود كه ورود موقت هيچ 
كااليی ممنوع نيست و هيچ بخشنامه ای در اين زمينه صادر 
نشده اســت و هر كس جلوی اين كار را بگيرد، خاف قانون 

است.

وزیر صنعت تاکید کرد:

حمایت از تولید شرط حیات اقتصادی است
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تعیین دالر ۷هزار تومانی در تسویه
 مابه التفاوت نرخ ارز واردات

 بر اساس مصوبه دولت، عاوه بر اينكه دالر در تسويه مابه التفاوت نرخ دالر 
دولتی با بازار ثانويه ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده، هر واردكننده بايد 

2۸00 تومان مابه التفاوت به دولت بپردازد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بند ۵ بسته جديد ارزی دولت يكی از مواردی 
بود كه چالش های زيادی را برای تجارت خارجی كشور ايجاد كرد؛ تا جايی 
كه اتاق های بازرگانی تهران و ايران در نامه هايی جداگانه به رئيس جمهور 
و معاون اول وی، خواستار ملغی شدن اين بند از بسته جديد ارزی دولت 
شــدند. در واقع، دولت در بســته ارزی خود، اعــام كرده بود كه تمامی 
واردكنندگانی كه تا شانزدهم مردادماه موفق به ترخيص كاالهای خود از 
گمرك نشده اند، بايد مابه التفاوت نرخ دالر دولتی يعنی ۴200 تومانی را 
با نرخ بازار ثانويه بپردازند.بر اين اساس، واردكنندگان اعتراضات زيادی را 
نسبت به اين اقدام دولت به طرق مختلف مطرح كردند تا جايی كه هيات 
وزيران تصميم گرفت تا برخی از كاالها از جمله مواد اوليه و ماشين آالت 
را از پرداخت اين مابه التفاوت معاف كند؛ اما ساير كاالهايی كه نامشان در 
اصاحيه جديد دولت نبود، اكنون بايــد مابه التفاوت نرخ دالر دولتی با 
بازار ثانويه را بپردازند.آنگونه كه هيات وزيران در مصوبه 29 مردادماه سال 
جاری اعام كرده است، هر واردكننده بايد به ازای هر دالر، 2۸00 تومان 
مابه التفاوت به خزانه دولت واريز كرده و اسناد آن را به گمرك ارايه دهد 
تا بتواند كاالی خود را ترخيص نمايد، به اين ترتيب، نرخ دالر در تســويه 

حساب های دولتی ۷ هزار تومان در نظر گرفته شده است.   

برگزاری جلسه استیضاح وزیر اقتصاد؛ یکشنبه

 برنامه اين هفته مجلس شورای اسامی شامل استيضاح وزير اموراقتصادی 
و دارايی در يكشنبه، طرح سوال از وزير علوم، تحقيقات و فناوری و ارايه 
گزارش كميســيون اقتصادی درباره تحقيــق و تفحص از عملكرد بانک 

مركزی است.
به گزارش زمان به نقل ازايرنا، مجلس شــورای اسامی روزهای يكشنبه، 
سه شــنبه و چهارشنبه اين هفته جلسه علنی دارد.طرح استيضاح وزير 
اموراقتصادی و دارايی كه بيست و هشتم مردادماه با ۳۳ امضا به هيات رييسه 
مجلس تقديم شــد، يكشنبه آينده در مجلس بررسی می شود.»منصور 
غامی« وزير علوم، تحقيقات و فناوری، نيز اين هفته  برای پاسخ به سواالت 
»نادر قاضی پور« نماينده اروميه و »محمدحسين فرهنگی« نماينده تبريز 
به مجلس شورای اسامی می رود.اين هفته  قرار است خانه ملتی ها اليحه 
حمايت از كودكان و نوجوانان، اليحه يک فوريتی ايجاد هشت منطقه آزاد 
تجــاری و صنعتی و 12 منطقه ويژه اقتصادی و طرح يک فوريتی جامع 
توسعه و عمران روستايی را بررسی كنند.بررسی طرح يک فوريتی تشديد 
مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضايی و سازمان تعزيرات حكومتی 
و طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا نيز دستور كار اين هفته مجلس 
قرار دارد.همچنين قرار است طرح اصاح تبصره ماده 2۶ قانون حمايت از 
كودكان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، اليحه معافيت وزارتخانه ها 
و موسسه های دولتی از پرداخت هزينه های ثبتی و اليحه اهداف، وظايف 

و اختيارات وزارت ورزش و جوانان بررسی شود.

آغاز رسیدگی به پرونده اخاللگران 
در نظام پولی و ارزی از فردا

رسيدگی به اتهامات اخالگران در نظام پولی و ارزی كشور 
از فردا يكشنبه ۴ شهريور ماه در شعبه اول و دوم دادگاه ويژه 
رسيدگی به اين پرونده ها در دادگاه انقاب آغاز خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل ازايسنا، جلسات رسيدگی به اتهامات 
اخالگران در نظام پولی و ارزی كشور از فردا در شعبه اول و 
دوم دادگاه ويژه آغاز خواهد شد.بر اساس اعام قوه قضاييه 
اين دادگاه ها به صورت علنی برگزار می شود و انتشار اسامی 
متهمين و محتوای جلسه برای رسانه ها بامانع خواهد بود.

همچنين جلسه رسيدگی به اتهامات حميد باقری درمنی 
متهم فساد اقتصادی صبح فردا شنبه سوم شهريور به 
رياست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد.شنبه 20 مرداد 
9۷ نامه آملی الريجانی رييس قوه قضاييه به رهبری به 
منظور كسب اجازه برای انجام اقدامات ويژه در برخورد با 

اخال گران اقتصادی منتشر شد.

نشست بعدی سوچی در تهران

 
وزير خارجه تركيه بعد از ديدار با همتای روسی خود 
گفت: نشست بعدی سوچی در تهران برگزار خواهد شد و 
وزرای خارجه اين كشورها به منظور آماده سازی برای اين 

نشست با هم رايزنی خواهند كرد.
اوغلو«  ازمهر، »مولود چاووش  به نقل  به گزارش زمان 
وزير خارجه تركيه بعد از ديدار با »سرگئی الوروف« وزير 
خارجه روسيه تأكيد كرد كه احتماال به زودی ديداری 
ميان »والديمير پوتين« رئيس جمهور روسيه و »رجب 
خواهد  برگزار  تركيه  جمهور  رئيس  اردوغان«  طيب 
شد.وزير خارجه تركيه تأكيد كرد كه احتماال در آينده 
نزديک تماس ها و ديدارهای ميان روسای جمهور دو 
كشور ايجاد شود و افزود كه نشست بعدی سوچی )ديدار 
روسای جمهور ايران، روسيه و تركيه در خصوص سوريه( 
در تهران برگزار خواهد شد و وزرای خارجه اين كشورها 
رايزنی  با هم  اين نشست  برای  آماده سازی  به منظور 
خواهند كرد.پيشتر اولين دور اين نشست به مدت دو روز 
در روسيه برگزار شده بود و قرار شد دور بعدی آن در ماه 
نوامبر 201۸ برگزار شود.از سوی ديگر »سرگئی الوروف« 
وزير خارجه روسيه اعام كرد كه در آينده نزديک هيأتی 
از وزرای روسيه با وزرای دولت تركيه ديدار خواهند كرد 
و افزود كه باال ترين سطح تماس ها همواره در دستور 
كار دو كشور بوده است.الوروف تأكيد كرد كه در ديدار با 
همتای ترك خود مسأله لزوم تشكيل كميته قانون اساسی 
سوريه در سريعترين زمان ممكن را مورد بررسی قرار داده 
اند.وزير خارجه روسيه گفت: مسائل مهم بين المللی را 
مورد بررسی قرار داديم و توجه ويژه ای به پرونده بحران 

سوريه داشته ايم.

خبرخبر وزير امور خارجه كشــورمان موضع ايران در ديوان الهه را بسيار قوی 
دانست و گفت: آمريكايی ها به دنبال دامن زدن به كارهای تبليغاتی 

هستند.
به گزارش زمان به نقل ازخانــه ملت، محمدجواد ظريف در توضيح 
شكايت ايران از آمريكا به ديوان بين المللی دادگستری الهه به دليل 
اعمال مجدد تحريم ها، گفت: جمهوری اســامی ايران بعد از خروج 
آمريكا از برجام و اعمال تحريم مجدد بر پايه قرارداد 19۵۵ از آمريكا 
شكايتی در بين المللی دادگستری الهه كرده است.وزير امور خارجه، 
تصريح كرد: هرچند آمريكايی ها بعد از خروج از برجام موضوع مذاكره 
مجدد را مطرح كردند اما آمريكايی ها پيش از اين نقض عهد كردند 
و ايران به موجب قرارداد 19۵۵ اقدامات الزم را انجام داده اســت.وی 
افزود: ما معتقديم جمهوری اسامی از موضع بسيار قوی برخوردار است 
البته آمريكايی ها ممكن است چنين موضوعاتی را در ديوان الهه مبنی 
بر درخواست مذاكره مجدد مطرح كنند اما اين حركت كاما تبليغاتی 
است.وزير امور خارجه با بيان اينكه ديوان قطعا به تمامی جوانب پرونده 
ايران توجه دارد، گفت: ما معتقديم دعوای مذكور كاما حقوقی است و 

اميدواريم ديوان به نفع جمهوری اسامی ايران رأی دهد.

ظریف تشریح کرد:  آخرین
 وضعیت پرونده شکایت ایران

 آمریــکا 
بدنبال کارهای 
تبلیغاتی است

مفقودی
-405glx-xu7   کارت هوشمند وسیله نقلیه  سواری کرایه – سیستم پژو  تیپ 
الیاسی پور  به  cng      به شماره کارت هوشمند  2740337   بنام ابراهیم قره 
شماره انتظامی 27-125 ع 22  به شماره موتور  12491064439 به شماره شاسی 

NAAM11CA1CH308582 مفقود شده و از درجه اعتبار  ساقط میباشد/
خوی

دادنامه
پرونده کالسه 9709984634400286   /شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان 

خوی تصمیم نهایی شماره 970491 
خواهان :آقای  اصغر عظیم فر فرزند حسین  با وکالت آقای محمد دادگر فرزند بخشعلی   
به نشانی آذربایجان غربی-خوی- خیابان طالقانی – جنب بانک سپه مرکزی – ساختمان 

محمدیه –طبقه فوقانی
خوانده :خانم هاجر محمدنژاد فرزند محمد محل اقامت:مجهول المکان

موضوع: مطالبه وجه چک مبلغ: 3/000/000 ریال 
گردشکار:  وکیل خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده مطرح پس از 
ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی سرانجام  در وقت 
مقرر به تصدی امضا  کننده ذیل  تشکیل است قاضی شورا بااستعانت از درگاه خداوند 
متعال و تکیه بر وجدان شرف و توسل به ائمه اطهار و با بررسی  جامع اوراق پروند ه 
و مالحضه نظریه  اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم به شرح  اتی  مبادرت به انشا 

رای می نماید
)رای قاضی شورا( در خصوص دعوی خواهان آقای  اصغر عظیم فر فرزند حسین  با 
وکالت آقای محمد دادگر فرزند  بطرفیت خوانده خانم هاجر محمدنژاد فرزند محمد 
به خواسته مطالبه مبلغ3/000/000 ریال از  بابت  وجه یکفقره چک بانک  به شماره   
سریال178906 بتاریخ  سررسید 90/3/12   به عهده بانکسپه بانضمام کلیه  خسارت 
قانونی و تاخیر تادیه  با این توضیح که وکیل خواهان در شرح خواسته خود  خالصتا  
چنین توضیح داده مکمل  اینجانب به موجب یک فقره چک بشماره سریال  ذکر شده در 
ستون  خواسته از خوانده  بعنوان صادر کننده  چک طلبکار  میباشم  که پس از مراجعه 
به بانک محال علیه منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است  نظر به اینکه 
دعوی خواهان مستند به یک فقره چک میباشد  که نسبت به اصالت و صحت مندرجات  
چک انکار و تردیدی از ناحیه خوانده معمول نگردیده  و با وصف ابالغ اخطاریه  از 
طریق  نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نشده  و الیحه ای ارائه نکرده و دفاعیات  
مستدل  ومستندی به جهت رد ادعای خواهان اقامه و ارائه  ننموده   و با احراز اشتغال ذمه 
خوانده در حق خواهان  و با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده مالحضه فتوکپی  
مصدق مستندات ارائه شده وجود اصل چک  در ید خواهان  و صدور گواهینامه عدم  
پرداخت بانکی که به دلیل عدم موجودی  برگشت خورده  همگی ظهور در اشتغال  ذمه   
خوانده دارد و مضافا در اینکه اصل  بر بقای دین است  مگر اینکه خالف ان  ثابت شود  
با توجه به اینکه امضای مذکور مصون از تعرض مانده و خوانده دلیلی بر پرداخت مافی 
الذمه  خود ارائه نداده است بنابراین  این توجه ها به نظریه مشورتی اعضای شورای حل 
اختالف شعبه چهارم شهرستان خوی دعوی خواهان را  محمول به صحت تشخیص 
داده  علیهذا مستندا به مواد 310 و 313 و 314  و 320 قانون تجارت  و تبصره الحاقی  به 
ماده 2 قانون صدور چک و 194و 198 و 519 و 515 و 522 از این قانون  ایین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور  مدنی و مواد 9  و 18 و 27 قانون شورا ها حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ3/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ90/000 
ریال بابت هزینه ابطال تمبر  با احتساب کلیه خسارات  تاخیر تادیه   تاریخ سررسید چک 
با رعایت تناسب  تغییر شاخص  قیمت ساالنه  که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران تعیین میگردد  تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل در حق خوهان صادر و اعالم 
میدارد.رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شوراپس 

از آن قابل تجدید نظر در محاکم دادگستری   شهرستان خوی میباشد 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان خوی   -  شرفخانی

دادنامه
پرونده کالسه 9609986610201721 شعبه 3 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم 
آباد )دوم حقوقی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9709976610200898 - خواهان : خانم 
فاطمه صید پور فرزند محمد به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد 
خیابان شهدای شرقی کوچه اسفند 9 پالک 14 -خوانده : آقای مجتبی احمدوندی فرزند 
محمد تقی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد خیابان شهدای شرقی کوچه اسفند 

9 پالک 14 )مجهول المکان ( -خواسته : طالق به درخواست زوجه 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم فاطمه صید پور فرزند محمد به 
طرفیت خوانده آقای مجتبی احمدوندی فرزند محمد تقی به خواسته الزام خوانده به طالق 
بلحاظ عسر و حرج بشرح دادخواست تقدیمی به این توضیح که خواهان اظهار داشته در 
سال 1386 با خوانده ازدواج نمودم همسرم بیش از 8 سال است منزل را ترک نموده و مرا 
به حال خود رها کرده است و هیچ گونه آدرس مشخص و معلومی از وی ندارم و مرا در 
بالتکلیفی قرار داده است و در این مدعی از پرداخت نفقه به بنده خودداری نموده است فلذا 
تقاضای طالق به علت در عسر و حرج بودن نموده شهود تعرف شده ادعای خواهان را به 
نحوی مورد تایید قرار داده اند و خوانده با وصف نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته 
است فلذا بنظر دادگاه با عنایت به محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان اظهارات 
وی در جلسات دادرسی و شهادت شهود تعرفه شده تحقیقات محلی و مدارک ارائه شده 
اوال وجود علقه زوجیت به سبب عقد دائمی بین طرفین به داللت تصویر مصدق سند ازدواج 
به شماره ترتیب 1643 مورخ 1386/6/1 تنظیمی در دفتر ثبت ازدواج شماره 11 حوزه ثبتی 
خرم آباد محرز و مسلم است ثانیا : نصایح و مساعی و تالش دادگاه جهت حصول سازش 
بین زوجین و انصراف زوجه از طالق موثر واقع نشده و مشارالیها کماکان اصرار بر طالق و 
جدایی دارد لذا در اجرای ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و آیه 35 از سوره 
مبارکه نساء که می فرماید )وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ( 
موضوع را به داوری ارجاع نموده که داوران منتخب نیز گزارش کتبی خود را مبنی بر عدم 
امکان سازش بین آنان تقدیم و تسلیم دادگاه نموده اند ثالثا : با توجه به اظهارات خواهان و 
شهادت شهود و تحقیقات محسوس و غیر محسوس انجام شده زوج از حدود هشت سال 
پیش منزل مشترک را ترک نموده است و به عبارتی از مورخه مذکور خواهان بالتکلیف مانده 
و بالتکلیف ماندن زوجه در مدت طوالنی و ادامه داشتن این وضع برای زوجه مشقت باری 
داشته و من حیث المجموع ادامه زندگی مشترک با وصف موجود عسر و حرج خواهان 
)زوجه ( بوده و با توجه به اظهار نظر کتبی قاضی محترم مشاور دادگاه ضمن وارد دانستن 
دعوای خواهان موجبات خواسته وی را فراهم دانسته و به استناد مواد 1119 و 1120 و 1129 
و 1130 از قانون مدنی و با در نظر داشتن شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج 
موصوف و مواد 24 و 26 و 27 و 28 و 29 و 33 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 
و ماده 198 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به الزام 
خوانده )زوج ( به طالق خواهان )زوجه ( با شرایط ذیل صادر و اعالم می نماید و زوجه را 
مجاز می دارد تا با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی طالق و با رعایت مراضات حاصله 
نسبت به اجرای صیغه طالق و جدایی و ثبت آن اقدام نمایند 1-زوجه مهریه خود را تماما 
می بخشد و در این خصوص ادعایی ندارد 2-زوجه نفقه خود را بخشیده و در این خصوص 
ادعایی ندارد 3-زوجه جهیزیه را دریافت نموده است و در این خصوص هم ادعایی ندارد 
4-زوجه اجرت المثل ایام زوجیت زندگی مشترک و همچنین نحله را می بخشد 5-زوجین 
فاقد فرزند مشترک می باشند 6-زوجه متولد 1341 بوده و بائسه می شود طالق صادره از نوع 
خلع نوبت اول و بائن بوده و عده آن سه طهر می باشد احراز و رعایت وجود شرایط صحت 
صیغه طالق حسب مورد از جمله مراعات مفاد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 از قانون 
مدنی بر عهده مجری صیغه طالق خواهد بود و حسب تبصره ذیل ماده 33 از قانون حمایت 
خانواده در صورت امتناع زوج از حضور در دفتر خانه جهت اجرای صیغه طالق سر دفتر 
محترم به عنوان نماینده برای اجرای طالق تعیین می گردد رای صادره غیابی محسوب ظرف 
بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس 
از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می 

باشد و شش ماه پس از انقضای مهلت فرجام خواهی و یا ابالغ رای فرجامی معتبر است . 
رئیس شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان خرم آباد - ابراهیم نظری مقدم . 

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به

کالسه پرونده : 484/10197
وقت رسیدگی : روز 18 ماه 7 سال 97  ساعت  17:00

خواهان: جواد غفوری
خوانده : مهدی داود پورفخر
خواسته:  مطالبه امور معوقه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 
المکان بودن خوانده به  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
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 نشرآخرین 
آگهی ظرف یک ماه  به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باال جهت رسیدگی ، حضور 
بهمرساند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن 

ده روز خواهد بود.م.الف :1674
اسمعیل حیدری، رئیس شورای حل اختالف حوزه دهم شهریار

ابالغ وقت
آگهي ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم بیت اله محرمي

 خواهان خانم فاطمه جلیل خانی دادخواستي به طرفیت خوانده آقای بیت اله محرمی 
به خواسته مطالبه اجرت المثل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709982640600269 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان شهریار ثبت و وقت رسیدگي 
مورخ 1397/09/19 ساعت 12:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئین دادرسي مدني به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود ، 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد.م.الف:1673
استان تهران - شهرستان شهریار بلوار شهید کلهر - شهرک اداري

منشي دادگاه حقوقي شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان شهریار - جباري

متن آگهی
خواهان حسن باوی دادخواستی به طرفیت خواندگان محسن عربی زاده فرزندعبداالمام 
ومنصورسخی پورفرزندابوالقاسم وعبدالحسن آوروبانک مسکن واداره ثبت اسنادوامالک 
خرمشهربه خواسته اعالم انفساخ وکالتنامه وابطال سندوصدورسندمالکیت مطرح که به 
این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه9709986141300180شعبه3دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خرمشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ1397/7/11ساعت10تعیین که 
حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان منصورسخی پوروعبدالحسن آورودرخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخواندگان ظرف یک ماه پس 
خود،نسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ 
دردادگاه  رسیدگی  جهت  مقررفوق  ودروقت  دریافت  را  وضمائم  دادخواست  ثانی 

حاضرگردند.    شماره م.الف)9/510(
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جوادایمانیان

آگهی فقدان
خانم معصومه حاجی محمودی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 245,65 متر مربع 
تحت پالک 2037 فرعی از 20 اصلی مفروز از پالک 280 فرعی از پالک 20 اصلی 
مذکور واقع کرج به نام معصومه حاجی محمودی ثبت شد و سند به شماره چاپی 
013384 صادر شد وسپس سند بعلت اسباب کشی مفقود گردیده است و سـپس مالک 
در خواست  صدورسند مالکیت المثنی نموده  است لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی 
مد عی وجود سند مالکیت نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به 
این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی 

تسلیم خواهد شد./ ج217 
محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم افشین جاهد هرق   فرزند قربان

خواهان آقای/ سید ابراهیم توانگری تکیه     دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای /خانم  افشین 
جاهد هرق  به خواسته  1-تامین خواسته2-مطالبه وجه3-مطالبه اجرت المثل اموال مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609983057300197 شعبه اول  دادگاه 
عمومی بخش چهارباغ ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/9/6ساعت 11:00  تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.  1397/6/3
ملی-ساختمان  بانک  باغ-پشت  چهار  شهرداری  باغ-روبروی  البرز-چهار  استان 

شهرداری قدیم
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهار باغ-غالمرضا عظمیان

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  139760331010001561 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضان برات پور  فرزند فرامرز  
بشماره شناسنامه 1709 صادره از قوچان  در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 160 مترمربع پالک 1183 فرعی از 163 اصلی واقع در فردیس  خریداری از 
مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت 

صادر خواهد شد./ ج 204
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/18 

محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به این که تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 247 مترمربع که طبق 
اظهارات متقاضی مساحت حدود 247 مترمربع می باشد اعیانی آن 40 متر مربع میباشد  
که در زمان تحدید حدود مشخص خواهدشد از پالک 50278 فرعی از 162 اصلی 
حوزه ثبتی شهرستان فردیس مالکیت کامبیز فرجی قناد فرزند مقصود و امیرهوشنگ 
فرجی قناد فرزند مقصود به علت عدم حضور مالک بعمل نیامده و طبق ماده 15 نیز 
نمیتوان عمل نموده لذا تحدید حدود در روز پنج شنبه مورخ 1397/07/05 در ساعت 
10:00 صبح در محل وقوع ملک شروع و بعمل خواهد آمد. بدینوسیله به اطالع کلیه 
مالکین امالک مجاور پالک فوق الذکر میرساند تا در روز و ساعت مقرر در محل وقوع 
ملک حاضر و چنانچه نسبت به حدود حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تحدید به 
مدت سی روز اعتراض خود و یا تصدیق مرجع قضائی مبنی بر طرح دعوی را به اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس تسلیم و رسید دریافت دارند معترضین مکلفند 
در اجرای ماده 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت دادخواست را به مراجع ذیصالح تقدیم و گواهی مربوط را به اداره ثبت 
مذکور تسلیم و رسید دریافت دارند. بدیهی است در غیر اینصورت حق واخواهی از 

آنان ساقط خواهد شد./ج 202
تاریخ انتشار آگهی تحدیدی : روز شنبه مورخ 1397/06/03 

محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

خواهان آقای رضا کشکی به طرفیت خوانده آقای اکبر اکبر پور خرد    دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه چک  به مبلغ 30/000/000 ریال تحت کالسه 97/ح 35/1  تقدیم شعبه یکم حقوقی شورای 
حل اختالف چهاردانگه به نشانی آیت اهلل سعیدی، روبروی ایران خودرو دیزل، خیابان سدید، 
خیابان صاحب الزمان نموده است که وقت رسیدگی به تاریخ 97/07/11 ساعت 15:00 تعیین 
گردیده است. لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر آگهی به خوانده 
ابالغ می گردد تا خوانده با مراجعه به دفتر یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه، ضمن 
اعالم بنشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست بدوی و ضمائم را دریافت و نسبت به حضور در 

جلسه رسیدگی و دفاع از خود اقدام نمایند.م/الف 1167
خوارزمشاهی- رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  139760331010001610 هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصغر حاجی 
بگـلو  فرزند علی  بشماره شناسنامه 204 صادره از نیشابور  در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 105/3 مترمربع پالک 164 اصلی واقع در مشکین آباد 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد احمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد./ ج 211
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/18 

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

رويترز نوشت، اتحاديه اروپا با انتشار بيانيه ای 
اعام كرده مبلغ 1۸ ميليون يورو برای اجرای 
پروژه های توسعه ای در ايران اختصاص می دهد.

به گزارش زمان به نقل ازايسنا، اتحاديه اروپا در 
بيانيه ای اعام كرده اين مبلغ بخشی از بسته  
بزرگ تر ۵0 ميليون يورويی محسوب می شود.

در  اروپا  اتحاديه  خارجی  سياست  رييس 
بيانيه ای اعام كرد: اتحاديه اروپا به همكاری 
با ايران پايبند است.موگرينی گفت: اين بسته 

روابط اقتصادی و بخشی كه به طور مستقيم به نفع شهروندانمان است را بهبود می بخشد.به 
نوشته رويترز، اين اتحاديه مبلغ ۸ ميليون يورو را در بخش خصوصی جمهوری اسامی ايران 
كه شامل كمكی برای موسسات كوچک و متوسط و سازمان توسعه تجارت ايران است، صرف 
می كند. ۸ ميليون يورو ديگر نيز صرف پروژه های محيط زيستی و 2 ميليون يورو نيز صرف 

مبارزه با مواد مخدر می شود.

معاون وزير امور خارجه روسيه: »به نظر می رسد 
اعمال تحريم ها به هر بهانه ای تنها ابزار سياست 
خارجی آمريكا است و اين اخاذی و تهديد است، 
حتی درباره متحدانمان. »به گزارش زمان به نقل 
ازصدا و سيما, سرگئی ريابكوف، معاون وزير امور 
خارجه روسيه اعام كرد هنوز هيچ نشانه ای 
برای  آمريكا  آمادگی  از  ندارد كه حاكی  وجود 
عادی سازی روابط با روسيه باشد.وی در ادامه 
گفت واكنش مسكو به تحريم های آمريكا لزوما 
همان نوع تحريم نخواهد بود.« وی افزود: »تحريم های صد در صد مشابه الزم نيست. ما نمی توانيم 
با آمريكا در عرصه اقتصادی رقابت كنيم زيرا ما در يک طبقه بندی ديگری قرار داريم. ما عمدا 
چگونگی واكنش خود را مشخص نمی كنيم زيرا اگر ما چيزی را اول اعام كنيم، به معنای ضعف 
موقعيت ما خواهد بود.« به گفته ريابكوف، تحريم ها را می توان به صورت متقارن يا نامتقارن پاسخ 

داد، مسكو نيز می تواند فهرست سياستمداران »تحريم شده« را گسترش دهد.

موگرینی در بیانیه ای اعالم کرد:

کمک 18 میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران
در واکنش به تحریم های یک جانبه آمریکا؛

اعمال تحریم ها، تنها ابزار سیاست خارجی آمریکا

بولتون: تحریم های آمریکا علیه ایران باید همانند قبل از ۲۰۱۵ باشند
مشاور امنيت ملی آمريكا گفت كه تحريم های اقتصادی آمريكا 
عليه ايران در موعد مقرر امضا خواهند شد و هدف از اين 

تحريم ها ايجاد فشار بر نظام ايران است.
به گزارش زمان به نقل ازايسنا، جان بولتون، مشاور امنيت 
پاتروشف،  نيكای  با  از ديدار و گفت وگو  بعد  آمريكا   ملی 
دبير امنيت ملی روسيه در يک نشست خبری در مقر هيات 
آمريكايی در ژنو گفت: تحريم های اقتصادی آمريكا عليه ايران 
در موعد مقرر امضا خواهند شد و هدف از اين تحريم ها ايجاد 
فشار بر نظام ايران و اينكه اين تحريم ها همانند قبل از سال 

201۵ باشند.وی با اشاره به اين كه طرف روسی در مذاكرات 
ژنو هيچ درخواستی مبنی بر استثنای روسيه از اين تحريم ها 
نكرده است گفت كه والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه در 
رابطه با اهميت خروج ايران و شبه نظاميان وابسته به آن از 
سوريه هم نظر با آمريكا است.جان بولتون، مشاور امنيت ملی 
دونالد ترامپ پيش از اين با ادعای اين كه هدف آمريكا تغيير 
رفتار ايران است و نه تغيير نظام آن، مدعی شد: آمريكا آماده 
استفاده از تحريم ها برای به صفر رساندن صادرات نفت ايران 
است. انتخاب بين دادوستد با ايران و يا دادوستد با آمريكا 

بسيار واضح است. انتظار دارم كه اروپايی ها نيز همانند تمام 
صاحبان كسب و كارهای اروپايی به اين مسئله واقف شوند. 
آبان(  نوامبر ) 1۴  ترامپ در ۵  دور دوم تحريم های دونالد 
اين  اساس  داد.بر  قرار خواهند  را هدف  ايران  نفت  صادرات 
گزارش، با وجود تمام فشارهای آمريكا عليه شركای تجاری 
ايران، با اين حال هنوز كاخ سفيد نتوانسته همكاری ديگر 
كشورها از جمله هند با ايران را به صفر برساند. اخيرا نيز دهلی 
نو بار ديگر تاكيد كرد كه تحت هيچ نوع فشاری رابطه تجاری 

با ايران را خاتمه نمی دهد.
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دادنامه 
پرونده کالسه9709984634200180     – شعبه2  شورای حل اختالف شهرستان 

خوی  -تصمیم نهایی شماره : 9709974634200347   
خواهان آقای محمد غنی زاده  فرزند باقر با وکالت آقای محمد داگر   فرزندبخشعلی   
محل اقامت :آذربایجان غربی – شهرستان خوی-خوی- خ طالقانی –جنب بانک 

سپه ساختمان محمدیه – طبقه فوقانی 
خوانده: آقای علی سلیقه دار فرزندنادربه نشانی مجهول المکان

خواسته :مطالبه وجه بابت ...
قاضی شورا بااستعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره با اعضای شورا و با 
بررسی  جامع اوراق پروند ه ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل   مبادرت به 

صدوررای می نماید
رای شورا  : 

در خصوص دعوی آقای محمد غنی زاده  فرزند باقر با وکالت آقای محمد داگر   
بطرفیت  آقای علی سلیقه دار فرزندنادره مطالبه چهار فقره چک بشماره  و تاریخ     
232832-83/9/30 و 322837-83/10/25  و 232833-83/11/30 و 232832-
83/9/25 بعهده بانک رفاه شعبه کارگران خوی  بمبلغ4/800/000 ریال معادل 
حروفی چهار میلیون وهشتصدهزار   ریال چون خوانده  علیرغم ابالغ و به اطالع  
از وقت رسیدگی  وقت مقرر در شورا حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته  
در نتیجه  کل دعوی را مصون از تعرض  گذاشته با توجه به بقای اصول و مستندات 
مذکور در ید مدعی  و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت براشتغال 
ذمه خوانده  را دارد  و لذا  شورا با استناد به مواد  310 و 313 و 314 و 315  قانون 

تجارت و مواد  194 و 198 و 519 قانون ایین دادرسی  مدنی مصوب 1379 
و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک دعوی مطروحه را  موجه و مدلل 

تشخیص نموده، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ    4/800/000 ریال 
معادل حروفی چهار میلیون وهشتصدهزار   ریال بابت اصل خواسته با احتساب 
هزینه دادرسی بمبلغ 210/000 ریال معادل حروفی دویست و ده هزار ریال تاخیر 
تادیه  بر اساس نرخ تورم  بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک  تا یوم الوصول  
و حق الوکاله وکیل  برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد .رای 
صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل  اعتراض واخواهی در همین 

شعبه شورا میباشد
امامی-قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

متن آگهی
پرونده کالسه 9509986613101201 شعبه 108 دادگاه 
کیفری دو شهر خرم آباد )108 جزایی سابق (تصمیم 
آقای   : شاکی   9709976614200596 شماره  نهایی 
نورمحمد مراد پور فرزند داراب به نشانی لرستان خرم 
آباد گلدشت شرقی میدان کریم خان زند خ رنگین کمان 
خ نارون کوچه نارون غربی 5 حیاط دوم سمت راست 
–متهم :آقای خداوردی مراد زاده به نشانی تهران بزرگراه 
آزادگان نرسیده به اتوبان ساوه جنب پمپ بنزین خلیج 
- اتهام :عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه 

بدنی غیر عمدی 
گردشکار : پس از ثبت پرونده و تعیین وقت رسیدگی و 
ابالغ به طرفین و جری تشریفات قانونی دادگاه به تصدی 
امضاء کننده ذیل تشکیل و با عنایت به جمیع اوراق و 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید . 
خداوردی  آقای  اتهام  خصوص  در   : دادگاه  رای 
مرادزاده سرپرست شرکت کانکس پاسارگاد )به علت 
مجهول المکان بودن نامبرده اطالعات بیش تری از وی 
در دسترس نمی باشد ( دایر بر عدم رعایت نظامات 
عمدی  غیر  بدنی  صدمه  ایراد  به  منتهی  دولتی 

خواست  کیفر  موضوع  تقصیر  درصد   70 میزان  به 
انقالب شهرستان خرم  از دادسرای عمومی و  صادره 
ی  مورخه   9710436611000294 ی  شماره  به  آباد 
1397/1/30 و شکایت آقای نورمحمد مراد پور فرزند 
داراب با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و 
دالیل و قرائن و امارات موجود از قبیل :شکایت شاکی 
-گواهی پزشکی قانونی مورخه ی 1395/8/27 نامبرده 
که حاکی از ایجاد صدمات در اثر تماس با مواد قابل 
اشتعال در تاریخ ادعای وی می باشد تصویر پرونده 
اجتماعی  تامین  بیمارستان  از  که  مصدوم  بالینی  ی 
آباد اخذ و ضم پرونده گردیده است  شهرستان خرم 
که  کار  ی  اداره  بازرس  و  کارشناس  ی  نظریه  مفاد 
باقی مانده و مبین تقصیر مشتکی  از اعتراض  مصون 
عنه به میزان سابق الذکر در ایجاد حادثه ی حین کار 
و  دادسرا  ی  مرحله  در  متهم  حضور  عدم  باشد  می 
جلسه رسیدگی این مرجع جهت دفاع از اتهام انتسابی 
روزنامه  در  آگهی  انتشار  طریق  از  احضار  رغم  علی 
ی کثیر االنتشار دادگاه بزهکاری مشارالیه را محرز و 
مسلم و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 2و18و 
و   488 و   462 و   452 و   449 و   448 و   27 و   19
مواد  و   1392 مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   559
جنبه  حیث  از   1369 مصوب  کار  قانون   176 و   91
ی خصوصی بزه معنونه که همان دیه می باشد حکم 

بر محکومیت نامبرده به پرداخت هفتاد درصد از 
سوختگی  ارش  بابت  کامل  دیه  از  درصد  1-چهار 

چهار  وسعت  به  راست صورت  دو سمت  ی  درجه 
از دیه ی کامل  بدن 2-چهار درصد  از سطح  درصد 
به  راست  دست  دو  ی  درجه  سوختگی  ارش  بابت 
آقای  حق  در  بدن  سطح  از  درصد  چهار  وسعت 
نورمحمد مراد پور فرزند داراب ظرف دو سال قمری 
از زمان وقوع جنایت که محکوم علیه می بایست هر 
از حیث جنبه  و  بپردازد  را  متعلقه  دیات  سال نصف 
ی عمومی بزه معنونه نیز حکم بر محکومیت وی به 
پرداخت 200 برابر حداقل مزد روزانه ی یک کارگر 
)270721 ریال ( که در زمان اجرای حکم در واحد 
آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  کیفری  احکام  اجرای 
محاسبه به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت 
صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و مستندا 
مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   406 ی  ماده  به 
1392 با اصالحات و الحاقات بعدی ظرف مدت 20 
روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه 
و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 

لرستان می باشد. 
 رئیس شعبه 108 دادگاه

 کیفری 2 خرم آباد - سید مجید همتی . 

متن آگهی
به  ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم  آگهی 
آقای  فرزندعلی.خواهان  کاظمیان  شاهرخ  آقای/خانم 
آقای  به طرفیت خوانده  دادخواستی  سالدریس علی 
شاهرخ وفرخ وشیده شهرت همگی کاظمیان به خواسته 
مطالبه مبلغ149/327/500ریال بابت کارهای انجام شده 
وفق قراردادمورخ72/3/26بدوا اعسارازپرداخت هزینه 
شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  دادرسی 
9709987052400288شعبه4شورای  کالسه  پرونده 
ووقت  خرمشهرثبت  شهرستان  اختالف  حل 
1397/7/10ساعت11:00تعیین  مورخ  رسیدگی 

که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73قانون 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین 

خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی 
ظرف  گرددتاخوانده  می  االنتشارآگهی  ازجرایدکثیر 
یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست 
وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

دردادگاه حاضرگردد.    شماره م.الف)9/506(
مسئول دفترشعبه4شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر-
نهاداحمدی زاده

آگهی مزایده اموال 
غیرمنقول)اسنادرهنی(

های  پالک  مزایده  آگهی 
موجب  ثبتی1/7787و1/7779و1/7274/8046به 
پالک  دانگ  9100370شش  کالسه  اجرائی  پرونده 
فرعی  هزاروهفتصدوهشتادوهفت  ثبتی1-هفت  های 
اهوازبمساحت  درماهشهربخش شش  واقع  اصلی  ازیک 
که  مترمربع  صدم  وپنج  وهشتادودومتروچهل  دویست 
داریوش  آقای  6942صفحه332دفتر34بنام  ثبت  ذیل 
دانشورفرزندعبدالرسول ثبت وسندصادرگردیده محدودبه 
وچهارم  شرقی  دوم  که  قسمت  حدودشماال:درپنج 
های8/44مترو1/05مترو1/81متر  بطول  است  غربی 
خیابان  به  است  وفنسی  و1/05مترو0/89متردرب 
است  بطول6/31مترفنسی  اول  شرقادرچهارقسمت 
بطول0/34سانتی  است  شمالی  که  دوم  اشتراکی 
بطول14/26متردیواراشتراکی  سوم  است  متردیواری 
به  هرچهارقسمت  اشتراکی  بطول4/55مترفنسی  چهارم 
خانه بی3دارای پالک1/6105جنوبا:بطول 11/58مترفنسی 
شمال  دوم  که  قسمت  سبزغربا:درسه  فضای  به  است 
0/34مترو20/55متردیواری  های4/45مترو  بطول  است 
-2-اعیانی  پالک1/5549  یک  بی  خانه  به  است 
هفت  ثبتی  پالک  بشماره  آپارتمان  یکباب  ششدانگ 
واقع  اصلی  ازیک  فرعی  هزاروهفتصدوهفتادونه 
درماهشهربخش شش اهوازبمساحت124/42مترمربع که 
خانم  بانوفریده  ثبت4073صفحه126دفترجلد27بنام  ذیل 
آقا میری فرزندلطف اله ثبت وسندصادرگردیده محدودبه 
حدودشماال:درپنج قسمت که دوم غربی وچهارم شرقی 
های1/17مترو1/1مترو3/65مترو48سانتی  بطول  است 
کوچه  به  است  دیواری  هاو  پنجره  مترو9/29مترهمگی 
شرقا:درسه قسمت اول بطول8/60متردیواربه دیوارمجتمع 
آپارتمانی احداثی درقسمتی ازپالک1دوم که جنوبی است 
دوقسمت  متراین  بطول85سانتی  مترسوم  بطول83سانتی 
که  قسمت  جنوبا:درهشت  داکت  به  ودیواریست  پنجره 
بطول7/14  اول  است  شرقی  وپنجم  غربی  وهفتم  دوم 
جنوب  درضلع  واقع  باآپارتمان  اشتراکی  متردیواریست 
بطول  وسوم  پالک1/7777دوم  همکف  طبقه  شرقی 
های1/40مترو2/91مترپنجره ودیواریست به نورگیرچهارم 
مترو77سانتی  سانتی  های1/57مترو23  بطول  هشتم  الی 
مترو12سانتی متروشصت وپنج سانتی متردرب ودیواریست 
به راهرووراه پله غربا:درسه قسمت اول بطول2/81متردوم 
به  ودیواریست  پنجره  دوقسمت  متراین  بطول22سانتی 
داکت سوم بطول4/70متردیواری است اشتراکی باآپارتمان 
واقع درضلع شمال غربی طبقه همکف پالک1/7778تمامی 
کف روی عرصه مشاعی قرارداشته وتمامی سقف باتمامی 
فوقانی  طبقه  شرقی  شمال  درضلع  واقع  آپارتمان  کف 
حقوق  است  ومشترک  پالک1/7783مشاع  دارای 

ارتفاقی طبق قانون تملک آپارتمان های وآئین نامه های 
اجرائی آن می باشد.3-اعیانی ششدانگ یکباب آپارتمان در 
طبقه فوقانی بشماره پالک ثبتی هشت هزاروچهل وشش 
ازیک  فرعی  وهفتادوچهار  هزارودویست  ازهفت  فرعی 
واقع درماهشهربخش شش اهوازبمساحت یکصدوچهارده 
متروهشتادوپنج صدم مترمربع بقدرالسهم ازعرصه وقسمت 
نامه  هاوآئین  آپارتمان  تملک  قانون  طبق  مشاعی  های 
ثبت6636صفحه253دفتر31بنام  ذیل  که  آن  اجرائی  های 
است  وسندگردیده  فرزندمحمدثبت  عزیزعشافلی  آقای 
محدودبه حدودشماال:درپنج قسمت که دوم غربی وچهارم 
های4/88مترو1/10مترو3/95متر  بطول  است  شرقی 
باقیمانده  به  ودیواریست  های  و1/10مترو1/19مترپنجره 
پالک یک شرقا:درنه قسمت که دوم وششم شمالی وچهارم 
وهشتم جنوبی است اول الی سوم بطول های5/34مترو30/
1مترو3/20متردیواریست اشتراکی باآپارتمان سی252دارای 
پالک1/7274/8048چهارم الی هفتم بطول های1/39مترو70 
متردرب ودیواریست  مترو72سانتی  مترو20سانتی  سانتی 
55سانتی  های1/11مترو  بطول  ونهم  راهرووهشتم  به 
دوم  که  قسمت  جنوبا:درهفت  داکت  به  متردیواریست 
بطول  سوم  الی  اول  است  غربی  وسوم  شرقی  وششم 
مترو3/53متردیواریست  مترو51سانتی  های53سانتی 
پالک1/7274/8047چهارم  دی257  باآپارتمان  اشتراکی 
های1/31مترو6/10مترو16سانتی  بطول  هفتم  الی 
نورگیراشتراکی  به  ودیواریست  پنجره  متر  مترو12سانتی 
است  شمالی  وچهارم  دوم  که  قسمت  غربا:درپنج 
مترو2/40مترو59سانتی  2/11مترو69سانتی  بطولهایس 
سی258  باآپارتمان  اشتراکی  مترو5/26متردیواریست 
آپارتمان  سقف  باتمامی  کف  پالک1/7274/8044تمامی 
دی250پالک1/7274/8040مشاع ومشترک است وتمامی 
است  ومشترک  مشاع  اشتراکی  بام  پشت  باتمامی  سقف 
حقوق ارتفاقی طبق قانون تملک آپارتمان هاوآئین نامه های 
شماره39029تنظیمی  سندرهنی  میباشد،طبق  آن  اجرائی 
دومیلیاردونهصدمیلیون  مبلغ  ماهشهردرقبال  دفترخانه83 
ماهشهرقرار  امام  خیابان  شعبه  ملت  بانک  دررهن  ریال 
مورخ97/3/19پالک  رسمی  نظرکارشناس  وطبق  گرفته 
های1-پالک ثبتی1/7787واقع درماهشهر کوی توحیدبی 
دوبمساحت282/45مترمربع عرصه واعیان آن120مترمربع 
باقدمت بیش ازسی سال ساخته شده است واحدمربوطه 
وآشپزخانه  وپذیرائی  وهال  خواب  اتاق  برسه  مشتمل 
آجری  میباشداسکلت  وحمام  بهداشتی  وسرویس 
بهداشتی  میباشدسرویس  شیروانی  وسقف  ونماآجری 
باکف  وحمام  ودیوارکاشی  سرامیک  باکف  ایرانی  ازنوع 
سرامیک ودیوارکاشی کاری شده آشپزخانه باکف سرامیک 
و دیوارکاشی کاری شده است ملک دارای انشعابات آب 
ودرحال  سالم  حاضرملک  باشدودرحال  می  وگازوبرق 
میلیاردوششصدمیلیون  پنج  مبلغ  باشدوبه  می  استفاده 

است2-پالک  گردیده  درمورخ97/3/19ارزیابی  ریال 
ثبتی1/7779واقع درماهشهربصورت آپارتمان به نشانی 

کوی توحیددی201طبقه همکف مشتمل برششدانگ اعیان 
وبقدراسهم ازعرصه پالک مذکوربمساحت124/42مترمربع 
وبا قدمت بیش ازسی سال ساخته شده است واحدفوق 
و  وآشپزخانه  وپذیرائی  وهال  خواب  بردواتاق  مشتمل 
بهداشتی  باشدسرویس  می  وحمام  بهداشتی  سرویس 
باکف  وحمام  ودیوارکاشی  سرامیک  باکف  ایرانی  ازنوع 
باکف  آشپزخانه  شده  کاری  دیوارکاشی  و  سرامیک 
دارای  ملک  باشد  می  شده  کاری  ودیوارکاشی  سرامیک 
سالم  فوق  باشدوملک  می  وگازوبرق  آب  انشعابات 
مورخ97/3/19بمبلغ  باشدودر  می  برداری  بهره  ودرحال 
گذاری  وقیمت  ارزیابی  ریال  دومیلیاردوپانصدمیلیون 
گردیده است3-پالک 1/7274/8046که بصورت آپارتمان 
بوده واقع درماهشهربه نشانی یکصدوهشتاددستگاه پالک 
اعیان وبقدراسهم  دی 253طبقه اول مشتمل برششدانگ 
ازعرصه پالک مذکوربمساحت114/85مترمربع وباقدمت 
واحدمربوطه  است  شده  ساخته  سال  حدودبیست 
خانه  وآشپز  وپذیرائی  وهال  خواب  بردواتاق  مشتمل 
بهداشتی  باشدسرویس  ومی  وحمام  بهداشتی  وسرویس 
باکف  وحمام  ودیوارکاشی  سرامیک  باکف  ایرانی  ازنوع 
سرامیک ودیوارکاشی کاری شده آشپزخانه باکف سرامیک 
دارای  فوق  باشدملک  می  شده  کاری  ودیوارکاشی 
انشعابات آب وبرق وگازمی باشدودرمورخ97/3/19بمبلغ 
دومیلیاردوسیصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است پالک 
مورخ97/6/21دراداره  ازساعت9الی12روزچهارشنبه  فوق 
ثبت اسنادوامالک ماهشهر-واحداجراواقع درماهشهرخیابان 
فروش  به  مزایده  ازطریق  مخابرات  اداره  جنب  طالقانی 
پالک1/7787بمبلغ  ترتیب  به  هرپالک  رسد.مزایده  می 
ریال)5/600/000/000ریال( میلیاردوششصدمیلیون  پنج 
دومیلیاردوپانصدمیلیون  وپالک1/7779بمبلغ 
ریال(وپالک1/7274/8046بمبلغ  ریال)2/500/000/000 
ریال)2/300/000/000ریال( دومیلیاردوسیصدمیلیون 
شروع وبه باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته می شود.
الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق 
،گازاعم ازحق انشعاب ویاحق اشتراک ومصرف درصورتی 
مالیاتی  های  آنهاباشدونیزبدهی  دارای  موردمزایده  که 
ازاینکه  اعم  مزایده  تاتاریخ  وغیره  شهرداری  وعوارض 
برنده  عهده  باشدبه  یانشده  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم 
پرداختی  وجودمازاد،وجوه  ونیزدرصورت  است  مزایده 
مزایده  برنده  مازادبه  محل  از  فوق  های  هزینه  بابت 
می  نقداوصول  مزایده  عشروحق  مستردخواهدشدونیم 
گردد،مزایده  تعطیل رسمی  روزمزایده  گرددضمناچنانچه 
روزاداری بعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان مقرربرگزار 
خواهدشد.    شماره م.الف)16/399( تاریخ انتشار:97/6/3

اداره ثبت شهرستان بندرماهشهر

آگهي فراخوان مناقصه عمومي با ارزیابي کیفي
  شماره 200971403000054 مورخه 97/05/23 مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت 

                                                           شماره 58 سال 97
شرکت آب وفاظالب استان آذربایجان شرقي در نظر دارد عمليات مربوط به عمليات احداث مخزن 10000 
متر مکعبي se4 تبريز وشير خانه ها وکلر زني با مشخصات ذيل به روش مناقصه )عمومي (با ارزيابي کيفي را 
از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد (به  آدرس www.setadiran.ir به پيمانکاران داراي 

صالحيت واگذار نمايد.
ارجاع  فرآيند  ريال ب-مبلغ تضمين شرکت در  اوليه 28715622558  برآورد  :مبلغ  الف   : پروژه  مشخصات 
کار: 1435781128 ريال ج-محل اجراي کار :تبريز د- رشته وگروه پيمانکار :آب هـ-مدت اجراي کار:24 ماه 
و-دستگاه نظارت : مهندسين مشاور پارس پياب ز-محل اعتبار :عمراني  ح- پيشنهاد دهنده حائز حداقل امتياز 
ارزيابي کيفي الزم جهت شرکت در مناقصه مکلف است مبلغ سپرده ،تضمين هاي معتبر تسليم يا مبلغ مذکور را به حساب بانکي شرکت 
واريز وحسب مفاد اسناد مناقصه ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه را بصورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسليم نمايد .به پيشنهاد 

فاقد سپرده ،سپرده هاي مخدوش ،سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر،چک ونظاير آن ترتيب اثر نخواهد شد.
الزم به ذکر است که هزينه آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه ميباشد.  شناسه آگهي 229915

شرکت آب وفاظالب استان آذربایجان شرقي

سرپرست شهرداری کرج تاکید کرد:

تشدید نظارت بر عملکرد پیمانکار 

كيفيت  به  توجه  ضرورت  به  اشاره  با  كرج  شهرداری  سرپرست 
احداث پروژه های شهری در كنار سرعِت پيشرفت طرح ها، گفت: 

نظارت بر عملكرد پيمانكاران تشديد می يابد.
محمدرضا احمدی نژاد در حاشيه بازديد از عمليات لوله كشی نهر 
سياه جوی، اظهار كرد: ساماندهی نهر سياه جوی با هدف هدايِت 

آب های سطحی در غرب شهرستان كرج در حال انجام است.
وی بهسازی و پوشش نهر سياه جوی را از جمله پروژه های مهم 
رضايت  برای كسب  داشت:  اظهار  و  كرد  عنوان  مديريت شهری 
تكميل  بيشتری  شتاب  با  اولويت  دارای  های  پروژه  شهروندان 

خواهند شد.
سرپرست شهرداری كرج با اشاره به اينكه عدم ساماندهی اين نهر 
منطقه  و شهروندان  محيطی شده  زيست  بروز مشكات  موجب 
را در فصل تابستان با بحران روبرو ساخته بود، خاطر نشان كرد: 
يكی از اهداف ساماندهی نهر سياه جوی رفع چالش ها و مشكات 
ساكن اين منطقه بود كه در دستور كار مجموعه مديريت شهری 

قرار گرفت.
گفتنی است احمدی نژاد مسير لوله گذاری برای جمع آوری آب 
های سطحی در اختر آباد و شعبان آباد را نيز بازديد و دستورات 
الزم را به منظور سرعت بخشيدن به كار و نظارت بيشتر به پيمانكار 

صادر كرد.
 

 بهسازی محورهای مواصالتی موثر
 در افزایش ایمنی عبور و مرور

داودی- اراک: مدیرکل ومعاون راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی و  نجفی نماینده شورای اسالمی شهرستان خمین 
و بخشدار بخش کمره از پروژه بهسازی و روکش آسفالت جاده 

کاظم آباد – خمین بازدید کردند.
زندی فرمدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
این جاده جزو مسیرهای  بیان کرد:  آباد  ازمحورکاظم  بازدید  در 
محوری در شهرستان خمین است که به دلیل وجود روستاهای 
زیاد و پرجمعیت وراه ارتباطی به استان لرستان از اهمیت ویژه 

ای برخوردار است. 
در ادامه وی عنوان داشت: ترمیم و بهسازی محورهای مواصالتی 
تاثیر بسزایی در افزایش ایمنی عبور و مرور و کاهش تصادفات 
خواهد داشت که امیدواریم با تامین اعتبارات الزم سایر محورها 

نیز با توجه به اولویت آنها مورد تعمیر و بازسازی قرار گیرند.
 اختری معاون راهداری اظهار داشت: پروژه بهسازی و روکش 
آسفالت جاده کاظم آباد – خمین به طول 2/5 کیلومترو با اعتبار 
بالغ بر 6 میلیارد ریال در حال انجام می باشد و این عملیات پیش 
رو شامل جمع آوری آسفالت تخریبی ،انجام عملیات اساس، زیر 
اساس و روکش آسفالت می باشد که در مدت یک ماه آینده به 

بهره برداری خواهد رسید.
وی درادامه اظهار داشت: محورروستای کاظم آباد به دلیل وضعیت 
نامناسب روکش آسفالت این محور باعث نارضایتی رانندگان و 
اعتبار،  تخصیص  و  الزم  های  پیگیری  با  که  بوده  منطقه  اهالی 
بهسازی توسط پیمانکار تا پایان شهریور ماه به بهره برداری خواهد 
آسفالت  آوری  رو شامل جمع  پیش  عملیات  افزود:  رسید. وی 
تخریبی ،انجام عملیات اساس، زیر اساس و روکش آسفالت می 

باشد که در مدت دو ماه توسط پیمانکار انجام خواهد گرفت.

خبر

افتتاح دو پروژه در اداره راه و 
شهرسازی هرمزگان در هفته دولت

مدیر ساخت و توسعه راههاي راه و شهر سازی استان 
هرمزگان از  افتتاح و بهره برداری دو پروژه بزرگ راه 

اصلی و فرعی در هفته دولت خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و 
شهرسازی هرمزگان، علي علیزاده ضمن گرامیداشت 
هفته دولت و تجلیل از مقام دو شهید بزرگوار رجایی 
و باهنر گفت: شهیدان رجایی و باهنر در خط مقدم 
جبهه سازندگی و تالش برای خدمت به مردم مسلمان 

ایران بودند.
وی در ادامه در خصوص پروژه های قابل افتتاح در 
هفته دولت توضیح داد: پروژه بهسازی محور فین 
به طول 12 کیلومتر در شهرستان بندرعباس به بهره 

برداری میرسد.
این مقام مسئول درباره میزان هزینه انجام این پروژه 
بیان کرد: هزینه انجام این پروژه بالغ بر 60 هزار میلیون 

ریال بوده است.
مدیر ساخت و توسعه راههاي اداره کل راه و شهر 
سازی استان هرمزگان در خصوص دیگر پروژه قابل 
افتتاح در این هفته گفت: احداث راه اصلی کاشی تا 
کرتی و مسیر راس میدانی و احداث پل کاشی نیز در 
این هفته به بهره برداری میرسد. علیزاده اظهار کرد: این 
پروژه در شهرستان بندرخمیر با هزینه ای بالغ بر 515 

هزار میلیون ریال انجام شده است.
وی در پایان عنوان کرد: به صورت کلی میزان 38 
کیلومتر راه اصلی و فرعی با مبلغ 575 هزار میلیون 
و  استانی  مقامات  حضور  با  دولت  هفته  در  ریال 

شهرستانی افتتاح و به بهره برداری می رسد.

حضور چشمگیر  نشریات محلی اسالمشهر 
در نخستین نمایشگاه مطبوعات استان تهران

مطبوعات  نمایشگاه  نخستین  اسالمشهر:  نوری- 
، خبرگزاری ها و پایگاههای خبری استان تهران با 
حضور نشریات محلی شهرستان های استان تهران  به 
همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران 

و با همکاری خانه مطبوعات 23 مرداد افتتاح شد. 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی شهرستان اسالمشهر، این نمایشگاه با حضور 
مقیمی استاندار تهران ، سلطانی فر معاون مطبوعاتی و 
اطالع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ، جاودانی 
مدیرکل ارشاد استان تهران و جمعی از مسئوالن و 
روسای ادارات ، خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار 
شد. این گزارش می افزاید: نمایشگاه فوق با هدف 
نشریات  های  فعالیت  و  عملکرد  از  گزارشی  ارائه 
محلی و نمایندگان نشریات سراسری در شهرستان ها 
مورد بازدید و استقبال مسئوالن ، خبرنگاران و سایر 
بازدید کنندگان قرار گرفت و در غرفه اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اسالمشهر نیز روند دریافت مجوز 
و آغاز به کار نشریات محلی طی سه سال گذشته 

بصورت نموداری در معرض دید قرار گرفت .  

خبر

دغدغه های  کاهش  راه های  فر-اهواز:  وحيدی 
کاری و رفاهی کارکنان در نشست ارتباط با کارکنان 
واحد فوالدسازی با حضور معاونین منابع انسانی و 

بهره برداری بررسی شد.
به گزارش خبرنگار زمان، در این نشست که عصر 
روز یکشنبه 27 مردادماه در محل سالن کنفرانس 
فوالدسازی برگزار شد، علی محمدی معاون منابع 
انسانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه 
با تشکیل  نمود  امیدواری  ابراز  کارکنان،  مطالبات 
جلسات منظم در حوزه منابع انسانی و امور اجتماعی 
جهت رفع مشکالت احتمالی، اقدامات موثرتری 
نیز صورت گرفته و همکاران تالشگر بخش های 
مختلف بیش از پیش در جریان تحوالت سازمان 
در بخش منابع انسانی قرار گیرند. محمدی گفت این 
حوزه در خصوص کمبود نیروی انسانی متخصص 
و لزوم جانشین پروری با همکاری واحد آموزش 
نیاز سنجی هایی صورت داده و راهکارهای مناسبی 
آینده  در  ارجمند  همکاران  که  گردیده  اتخاذ  نیز 
نزدیک خروجی آن را شاهد خواهند بود. معاون 
منابع انسانی در ادامه اظهار داشت: دغدغه کارکنان 
در خصوص افزایش سختی کار و همچنین ضرایب 
پاداش مورد توجه منابع انسانی بوده و این نیازها 
طی جلسات مربوطه جمع بندی  نیز شده و نتایج این 

مورد مهم نیز در آینده نزدیک اعالم خواهد شد.
علی محمدی در پاسخ به سوال یکی از روسا در 
خصوص ارتقای مدرک و جایگاه سازمانی کارکنان 
خصوصاً در بخش فوالدسازی اظهارداشت: برنامه 
های  برنامه ریزی  براساس  نزدیک  آینده  در  داریم 

تشکیالت و روشها و سایر واحدهای ذیربط، کارکنان 
متعهد، متخصص و واجد شرایط را شناسایی نموده 
و آنان را مطابق مدارک تحصیلی، توانایی و تعهد 
انگیزه  مطمئناً  روالی  چنین  با  دهیم.  ارتقا  کاری 
همکاران تالشگر برای خدمت در مجموعه شرکت 
فوالد خوزستان بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

معاون منابع انسانی همچنین در خصوص مواردی از 
قبیل مسافرت های زیارتی، برنامه های رفاهی کارکنان 
و خانواده های معزز فوالد خوزستان، همچنین اعطای 
تسهیالت بانکی، واحدهای خدمات، امور اجتماعی، 
با بررسی و  تا  حقوق و دستمزد را مکلف نمود 
کارشناسی دقیق، مشکالت این حوزه را شناسایی 

و جهت رفع آنها اقدامات الزم را صورت دهند.
محمدی تاکید نمود: هدف از این اقدام این است که 
تسهیالت یاد شده بطور نظام مند تعمیم یابد تا با این 

رویکرد دغدغه های کارکنان زحمتکش کاهش یافته 
و تمامی همکاران با انگیزه باالتری مشغول خدمت 

در عرصه تولید و پشتیبانی باشند.
گزارش خبرنگار ما حاکیست، در ادامه این نشست، 
سخنانی  طی  بهره برداری،  معاون  نیکوکار  محمد 
منابع  معاون  مستمر  مساعدت  از  تشکر  ضمن 
انسانی نسبت به رفع مشکالت کارکنان گفت: با 
چنین دیدگاه مثبت و رویکرد جهادی که یقیناً در 
بین کارکنان ایجاد انگیزه می کند، قطعاً در آینده به 
موفقیت های بزرگتری در شرکت فوالد خوزستان 
دست خواهیم یافت و با همت کارکنان توانمند، 
بیشتر فوالد  روز به روز شاهد رشد و شکوفایی 
خوزستان در عرصه های مختلف و در راس آن تولید 
خواهیم بود. برپایه این گزارش، دبیر کمیته ارتباط با 
کارکنان نیز هدف تشکیل چنین جلساتی را شناسایی 

مشکالت احتمالی کارکنان و برنامه ریزی هماهنگ و 
یکپارچه برای رفع آنها در تمامی بخش های شرکت 

اعالم نمود .
کرد  خواهد  تالش  کمیته  این  داشت:  اظهار  وی 
ضمن برگزاری پیوسته چنین جلساتی، اطالع رسانی 
کافی نیز در خصوص دستورالعمل ها و نتایج این 
نشست ها صورت گیرد تا همکاران تولید و پشتیبانی 
دقیقاً در جریان قرار گرفته و از مصوبات و دستورات 

عام المنفعه آن بهره مند شوند.
گزارش خبرنگار ما حاکیست، جلسه یاد شده کمیته 
ارتباط با کارکنان با حضور مهندس محمد نیکوکار، 
معاون بهره برداری، علی محمدی، معاون منابع انسانی 
و امور اجتماعی و همچنین مدیران و روسای ستادی 
و بخش فوالدسازی در سالن کنفرانس فوالد سازی 
آغاز گردید و پس از معرفی اعضای جلسه، کارکنان  
بخش فوالدسازی حاضر در نشست، بطور جداگانه 
به بیان مشکالت و انتظارات خود از حوزه منابع 
از سه  بیش  این نشست که  پرداختند. در  انسانی 
ساعت بطول انجامید، مواردی نظیر کمبود نیروی 
انسانی، بحث جانشین پروری، افزایش سختی کار و 
ضریب پاداش کارکنان، لزوم ارتقا مدرک و جایگاه 
سازمانی کارکنان متعهد و متخصص بخش فوالد 
سازی، ارائه خدمات رفاهی از قبیل مسافرت های 
زیارتی و اعطای تسهیالت بانکی و همچنین اجرای  
و  کارکنان  فراغت  اوقات  برای  مدون  برنامه های 
خانواده های آنان مطرح گردید و مدیران و روسای 
پاسخگوی  اجتماعی  امور  و  انسانی  منابع  تابعه 

سواالت مطرح شده از سوی کارکنان بودند.

شایسته ساالری در ارتقا و تعمیم تسهیالت رفاهی خانواده بزرگ فوالد خوزستان

راستای  در  سالمت  غربالگری  طرح  رشت:  منکويی- 
اجتماعی  معاونت  همت  به  سالمت،  شدن  اجتماعی 
سازمان  مشارکت  با  و  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه 
نیروی  رشت،  شهرداری  ورزشی  اجتماعی  فرهنگی 
انتظامی و سازمان هالل احمر، در محله حمیدیان رشت، 

گشایش یافت.
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک – رییس دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن، در آیین افتتاح طرح غربالگری سالمت در 
رشت  شهرداری  از  تشکر  ضمن  رشت،  حمیدیان  محله 
بخاطر ایجاد بستر الزم برای استقرار کانون سالمت محله، 
گفت: در گذشته حوزه سالمت در باور عموم مردم معادل 
را  سالمت  مردم،  از  زیادی  عده  هم  هنوز  و  بود  درمان 
مساوی درمان می دانند و بر اساس این تعریف، بیمارستان 
ها مسوول سالمت مردم هستند. در حالی که بیمارستان ها 
فقط زمانی که فرد بیمار می شود و به آن ها مراجعه می 

کند، مسوولیت درمانش را برعهده می گیرند.
اقداماتی  اگر  مطمئنًا  کرد:  تصریح  زاده،  یوسف  دکتر 
صورت گیرد تا افراد بیمار نشوند یا بیماریشان به مرحله 
حایز  بسیار  باشند،  داشته  بستری  به  نیاز  که  نرسد  ای 

اهمیت خواهد بود. وی ادامه داد: با ورود حوزه سالمت 
که فراتر از حوزه درمان است، حوزه بهداشت به کمک 
حوزه سالمت آمد و با طرح های پیشگیرانه خود تالش 
کرد که مردم را در مقابل آسیب ناشی از عوامل بیماری زا 
به ویژه بیماری های واگیر؛ مثل وبا ، طائون، سل و مسایل 
دیگر حمایت کند. اما با تغییر سبک زندگی مردم، در حال 
دیابت،  جامعه؛  در  افراد  میر  مرگ  علت  بیشترین  حاضر 
های  بیماری  مثل  واگیر  غیر  های  بیماری  و  خون  فشار 
قلبی عروقی و سرطان ها است. وی ادامه داد: بر همین 
بهداشت  وزارت  سوی  از  خانواده  پزشک  استقرار  مبنا 
طراحی شد و قرار بود پزشک خانواده هم در روستا و هم 
در شهر راه اندازی شود، در این زمینه اجرای طرح مذکور 
موفقیت  با  بهداشت  های  خانه  کمک  با  روستا  در  فقط 

انجام شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، یاد آور شد: در حال 
حاضر، ارجاع الکترونیک بیماران، به صورت پایلوت در 
دو شهرستان ماسال و صومعه سرا شروع شده است، به 
این ترتیب که اگر یک نفر به مرکز بهداشتی مراجعه کرد 
و نیاز به ویزیت متخصص داشت، پزشک خودش برای 

بیمار نوبت می گیرد، و با ارجاع بیماران به نزدیک ترین 
کلینیک یا بیمارستان، زمان انتظار خدمات را در حد قابل 
ارجاع  بازخورد  زمینه  این  در  دهد.   می  کاهش  توجهی 
می  ثبت  بعدی  مراجعات  برای  بیمار  پزشکی  پرونده  در 
شود. این مهم می تواند بستر مناسبی برای ایجاد پرونده 
دانشگاه علوم  زاده گفت:  باشد. دکتر یوسف  الکترونیک 
مراکز  یعنی  درمان  و  بهداشت  حوزه  دو  گیالن  پزشکی 
ارجاع  نظام  اجرای  با  را  درمانی  مراکز  و  جامع سالمت 
الکترونیک بیماران به هم متصل می کند اما برای پایداری 
این اتصال، یک حلقه خیلی بزرگ الزم است، حلقه ای که 

مربوط به مشارکت مردم است.

آغاز طرح غربالگری سالمت در رشت

شرکت آب وفاظالب استان 
آذربایجان شرقي

وزارت نیرو نوبت دوم
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برگزاری آزمون استخدام در تامین اجتماعی

به گزارش پيام زمان، مدير كل امور اداری سازمان تامين اجتماعی ضمن 
تبريک فرا رسيدن اعياد قربان و غدير از ثبت نام آزمون استخدامی متمركز 
سال 9۷ درقالب قرارداد پيمانی جهت مديريت های درمان سراسر كشور 
و ادارات كل استانهای اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، مركزی، 
همدان و البرز در شهريورماه سال جاری خبر داد.حسين حسينی آذرنوشان 
با اعام اين خبر گفت: سازمان تامين اجتماعی به منظور تامين نيروی 
انسانی جهت مراكز درمانی و بيمه ای مذكور نيروی انسانی مورد نياز خود 
را از طريق آزمون كتبی، مصاحبه، گزينش و طی ساير مراحل استخدام می 
كند.وی افزود: داوطلبان می توانند در صورت احراز شرايط حسب مفاد آگهی 
مربوطه كه از طريق سايت رسمی سازمان به نشانی www.Tamin.ir و 
روزنامه های كثيراالنتشار اعام خواهد شد، نسبت به ثبت نام اينترنتی از 
روز دو شنبه مورخ ۵ شهريور 9۷ لغايت روز سه شنبه مورخ 1۳ شهريور 
9۷ اقدام كنند.حسينی آذرنوشان در ادامه افزود: آزمون كتبی روز جمعه 
مورخ 20 مهر 9۷ در مراكز استانها برگزار خواهد شد.مدير كل امور اداری 
سازمان تامين اجتماعی تأكيد كرد: هرگونه اطاع رسانی در خصوص آزمون 
استخدامی، صرفا از طريق سايت سازمان تامين اجتماعی انجام می شود و 

داوطلبان برای دريافت اطاعات معتبر تنها از اين طريق اقدام كنند.

مصرف مکمل های بدنسازی غیر مجاز
 سبب ناباروری 

رئيس انجمن علمی داروسازان ايران  گفت : مصرف انواع داروها ومكمل 
های ورزشی غيرمجاز در سالن های بدنسازی از عوامل مهم ناباروری در 
جامعه است، مكمل های قانونی ومجاز انحصارا در داروخانه ها قابل تهيه 

است ونه جای ديگر.
به گزارش پيام زمان ،دكتر محمدرضا شانه ساز  در هفدهمين همايش 
معضات  از  يكی  داشت:  اظهار  ايران:  داروسازان  علمی  انجمن  ساالنه 
اجتماعی در كشور كه با بحث حفظ بنيان خانواده در ارتباط است موضوع 
اختاالت جنسی بوده و از آنجايی كه اولين و مهمترين واحد اجتماعی در 
دين مبين اسام خانواده است و بر گسترش آن تأكيد شده توجه به رفع 
مشكات اختاالت جنسی نيز در خانواده ها حائز اهميت است.وی با اشاره 
به اينكه معضل اختاالت جنسی به صورت مستقيم و غيرمستقيم می تواند 
خانواده ها را دچار آسيب كند گفت: اين مسئله برای جوامع بشری تهديد 
به شمار می رود و در كشور ما دير به اين مسئله توجه شده است.رئيس 
انجمن علمی داروسازان ايران با بيان اينكه آمار طاق و جدايی نشان می 
دهد كه زنگ خطر فروپاشی خانواده به صدا درآمده است، گفت: با توجه به 
اهميت مسئله اختاالت جنسی در بزرگ ترين گردهمای داروسازان ايران، 
اين موضوع مدنظر قرار گرفته و يكی از محورهای اصلی همايش است و 
توسط كارشناسان و اساتيد اين محور در نظر گرفته شد.شانه ساز با اشاره به 
اينكه در زمينه اختاالت جنسی معضات فراوانی وجود دارد گفت: مصرف 
داروهای غيرمجاز در ورزشگاه ها و مراكز بدنسازيبر روی سامت جنسی آنها 
تأثيرگذار است و داروسازان و داروخانه ها با اين تيپ از مراجعات همراه بوده 
بنابر اين الزم است كه اين مسائل در همايش های بزرگ داروسازان مورد 
توجه قرار گيرد.وی با بيان اينكه اطبا و داروسازان با درخواست غيرمنطقی 
داروهای هورمونی همچون تستسترون مواجه هستند گفت: اين مكمل ها از 
كانال های قاچاق وارد می شود و گاهی مربيان ورزشی آن را توصيه كرده 
كه حتی يک بار مصرف مكمل های غيرمجاز جهت بدنسازی می تواند سبب 

ناباروری فرد شود.

خبر

نبود شغل مناسب، علت 6۰ درصد 
مهاجرت ها از روستاها به شهر

معاون توسعه روستايی و مناطق محروم رياست جمهوری 
با اشاره به اينكه با پرداخت تسهيات برای ايجاد شغل 
پايدار در برخی روستاها شاهد مهاجرت معكوس هستيم، 
افزود: با بررسی های ميدانی مشخص شد ۶0 درصد علل 
مهاجرت روستاييان به شهرها، نبود شغل مناسب برای 
فرزندان تحصيل كرده دانشگاهی و عدم درآمد كافی برای 

خانوار است.
به گزارش زمان به نقل از ايسنا،ابوالفضل رضوی  در 
تشريح روند فعاليت اين معاونت برای حل مشكات 
روستاييان و عشاير و ايجاد مشاغل پايدار برای آنها گفت: 
در سال گذشته 1۸0 هزار شغل پايدار روستايی توسط 
دستگاه های اجرايی از پروژه ارتقای توليد ملی و اشتغال 
پايدار در مناطق روستايی ايجاد شد و حدود 100 هزار 

شغل هم امسال از محل همين پروژه ايجاد شده است.
وی افزود: ما به هيچ عنوان روستا را صرفا دامداری و 
كشاورزی نمی دانيم؛ اگرچه بر اساس برخی از سياست 
گذاری های اشتباه، صنايع تبديلی و كارخانجاتی كه 
می توانست در روستاها تشكيل شود به شهرها منتقل 
شد و روستاييان را از دريافت ارزش افزوده محصوالت 
بی نصيب گذاشته است.وی ادامه داد: در سال ۵۵، 21 
ميليون نفر جمعيت روستايی و در سال 9۵ نيز همين 
ميزان جمعيت را داشته ايم، اما از لحاظ درصدی در 
سال۵۵، ۶۸ درصد جمعيت روستايی و در حال حاضر 
2۶,۷ درصد جمعيت را داريم. امروز با اقداماتی كه در 
راستای مهاجرت معكوس همچون پرداخت تسهيات 
برای ايجاد شغل پايدار، شده است، در برخی استان های 
كشور اين مهاجرت رخ داده؛ به عنوان مثال در استان 
سمنان، روستای محمدآباد شهرستان ميانه، در روستای 
دستجرد، شهرستان اللجين استان همدان جمعيت 
روستايی افزايش پيدا كرده است.معاون توسعه روستايی 
و مناطق محروم رياست جمهوری با اشاره به اينكه مقام 
معظم رهبری در بحث سياست گذاری های كان برنامه 
ششم توسعه در خصوص تثبيت جمعيت و مهاجرت 
معكوس تاكيد زيادی داشته اند، توضيح داد: يكی از 
داليلی كه وام اشتغال با كارمزد اندك برای روستاييان 
در نظر گرفته ايم، معطوف به ايجاد انگيزه برای تثبيت 
جمعيت و مهاجرت معكوس است.رضوی با تاكيد بر 
اينكه نبود شغل مناسب علت ۶0 درصد مهاجرت ها از 
روستاها به شهر است، افزود: از هر 9 خانوار روستايی 
در سطح كشور، 2 تحصيل كرده دانشگاهی داريم كه 
در واقع اين امر منجر به ايجاد سرمايه انسانی شده 
است؛ اين در حالی است كه زمانی صرفا نيروی كار 
در روستاها وجود داشت. برای بكارگيری اين سرمايه 
انسانی راهكارهايی پيشنهاد شد كه اگر روستاييان در 
فعاليت های اقتصادی مشاركت كنند، كارمزد وام اعطايی 
۳ درصد و در روستاهای مرزی نيز اين رقم صفر درصد 
خواهد بود كه می تواند گام موثری در حل مشكات باشد.

خبر

تحول  طرح  از  هدف  اينكه  بيان  با  بهداشت  وزير 
افزايش آرامش بيشتر مردم بود افزود: سقوط ناگهانی 
قيمت نفت و اشتباه در بيمه كردن زياد افراد همچنين 
كم كاری شركای ما سبب شد اين طرح با مشكل 

مواجه شود.
 قاضی زاده هاشمی وزير بهداشت درمان و آموزش 
پزشكی امشب در برنامه گفت و گوی ويژه خبری 
حاضر شد.وی افزود: زمانی كه من وارد دانشكده طب 
شدم تنها ۷ دانشكده طب در كشور فعال بود و االن 
به ۷1 دانشكده طب رسيده ايم البته زيادش هم خوب 
نيست و مهم كيفيتش است.هاشمی افزود: زمان قبل 
از انقاب ۷00 دانشجو در سال داشتيم و االن به 
۸۴00 رسيده است و تعداد هيات علمی از 2900 
نفر 20 هزار نفر شد.وزير بهداشت بيان داشت: عليرغم 
بی مهری ها و نگاه طبقاتی به ويژه از جانب سياسيون 

مقام نخست منطقه را داريم و نسبت به كشورهايی كه 
پول پارو می كنند موفق در طب بوده ايم.وی با اشاره 
به اينكه رتبه 1۵ دنيا در پيشرفت علم را داريم گفت: 
9۵ درصد داروی كشور را در داخل توليد است و ان 
شااهلل امسال صادرات دارو و تجهيزات پزشكی 10 
برابر افزايش خواهد يافت.وزير بهداشت با بيان اينكه 
هدف از طرح تحول افزايش ارامش بيشتر مردم بود 
افزود: سقوط ناگهانی نفت و اشتباه در بيمه كردن زياد 
افراد همچنين كم كاری شركای ما سبب شد اين 
طرح با مشكل مواجه شود.هاشمی با اشاره به اينكه 
۸00 ميليون دالر مكمل غذايی از اخذ ارز دولتی 
محروم شدند بيان داشت: كمبود وارفارين برطرف 
شد ولی مشكل برای داروی پاركينسون هنوز وجود 
دارد كه اين مشكل بر می گردد به ۳ ماهی كه در 
كل كشور داد و ستد نبود و وضعيت مشخص نشده 

بود.وی گفت: نابخشوده ترين جرم احتكار دارو است و 
جرمی باالتر از اين نيست لذا قوه قضاييه الزم است 
بازدارنده عمل كند تا مشكل در اين زمينه كمتر شود.

وزير بهداست ضمن انتقاد به طرح پزشكان گفت: 
مجلس هر بار آمده سختر عمل كرده و ظلم به فارغ 
التحصيان اين رشته می شود يک جراح قلب تازه ۴۷ 
سالگی از بخش دولتی ازاد می شود و اگر پزشكان 
كارانه نگيرند 2 ميليون و 200 هزار تومان حقوق 
خواهند گرفت.هاشمی در ادامه به حقوق دستياران 
اشاره كرد و گفت: شرايط دستياران هيچ جای دنيا 
ميليون حقوق  افراد يک  اين  و  نيست  ايران  مثل 
می گيرند در حالی كه در دنيا حدود ۳ هزار دالر در 
ماه حقوق ميگيرند. البته حقوق اين افراد را دولت 
نمی دهد بلكه بيمارستان ها فقط 2 درصد از محل 
اعام  اختصاص می دهند.وی  آنها  به  را  درآمدشان 
كرد: دستمزد پزشكان سال گذشته ۳درصد داشت 
در حالی كه امسال هيچ افزايشی در بخش دولتی 
و خصوصی نداشتيم ولی حاال ببينيد چه تبليغات 
اغواكننده ای در اين زمينه می شود؟هاشمی در ادامه با 
اشاره به فرموده امام صادق كه ملت به ضمامدار خوب 
و عادل و طبيب خوب و عالم دينی خوب احتياج 
دارند گفت: شان و منزلت پزشک در كنار اين دو 
گروه است. دشمن به دنبال نابود كردن سرمايه های 
اجتماعی از جمله در حوزه پزشكان است.وی افزود: 
برخی فقط عيوب پزشكان را می بينند در حالی كه 
اين مشكل در همه است. البته مردم هوشيار شده 
و درست قضاوت می كنند همچنين وضعيت اخاق 

در ايران خوب نيست و زمانی كه سقوط ميكند در 
پزشكان هم سقوط می كند.وزير بهداشت گفت: مگر 
روحانيون و قضات قسم نخورده اند. كج رفتاری در همه 
صنوف است و ناشی از اخاق حاكم در جامعه است.

وی در پاسخ به گزارش مردمی و گايه مندی آنها از 
عدم وقت گذاری پزشكان برای بيماران گفت: گزارش 
شما گزينش شده است. نظر سنجی وزارت اطاعات 
و ايسنا همچنين صدا و سيما و ... را ببينيد. هر آنچه 
هست به نفع پزشكان و رضايتمندی آنها است.وی 
در مورد نبود دستگاه كارت خوان در مطب برخی 
پزشكان گفت: تخريب را می توان مهندسی كرد البته 
االن برخی بال فروشان و متكديان هم كارت خوان 
دارند پس برای آسايش مردم بايد دستگاه كارتخوان 
باشد ولی اينكه يک مسئول مالياتی می گويد كه 
۵0 درصد پزشكان تهران فرار مالياتی دارند درست 
نيست.هاشمی گفت: شما چه كاره ايد؟ اگر درست 
عمل می كرديد كه چنين نبود لذا شما محكوميد 
ماليات  اصا  و  نورچشمی اند  برخی  نگرفته ايد.  كه 
اين  ندهند.  ماليات  دارند  دوست  همه  نمی دهند. 
مسئله كه اعام شده با عذرخواهی هم حل نمی شود.

توسط  زيرميزی  دريافت  مورد  در  بهداشت  وزير 
برخی پزشكان گفت: تاكنون در ميان اختاسگران و 
جاسوسان و غارتگران پزشک نبوده است.وی افزود: 
دريافت غيرقانونی قابل قبول نيست و ضعف قانونی 
در برخورد با اين افراد است. اينكه دستمزد پزشكان 
افزايش نيافته است ظلم بوده ولی دزد هم نمی تواند به 

دليل نداری كارش را توجيه كند.

احتکار دارو بدترین جرم است؛
 قوه قضاییه برخورد جدی کند

سرهنگ هويدا تزار در گفت وگويی  با تسنيم در واكنش به شايعه كمبود 
كارت خام گواهينامه و بروز برخی مشكات در صدور گواهينامه های 
رانندگی اظهار كرد: من اين موضوع را تكذيب می كنم و به هيچ وجه 

صحت ندارد و اين موضوع تنها يک شايعه است.
رئيس مركز صدور گواهينامه پليس راهور ناجا اضافه كرد: به هرحال 
صدور گواهينامه و تعويض آن فرايند خاصی را دارد كه نيازمند زمانی 2 
هفته ای است.وی با تاكيد بر اينكه صدور گواهينامه روال طبيعی خود 
را طی می كند گفت: بر اين اساس تنها متقاضيانی كه نقص مدارك در 
پرونده آن ها وجود داشته باشد، ممكن است فرايند تعويض و صدور 

گواهينامه شان به دليل نقص مدارك طوالنی تر شود.

تکذیب یک شایعه برای صدور 

گواهینامه رانندیگ

معاون توسعه مديريت و پشتيبانی وزارت آموزش و پرورش از طی 
مراحل پايانی آماده سازی طرح رتبه بندی معلمان خبر داد و گفت: 

طرح رتبه بندی كمتر از 10 روز ديگر به دولت ارائه می شود.
علی الهيار تركمن ، درباره آخرين وضعيت آماده سازی و اجرای طرح 
رتبه بندی معلمان  به ايسنا اظهاركرد: رتبه بندی در سال های گذشته 
به اشكال مختلفی اجرا شده است. يک بار از طريق طرح ارتقای شغلی 
و يک بار با مصوبه دولت در سال 1۳9۴ و با استفاده از سازوكارهای 
ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات كشوری شاهد اجرای رتبه بندی 
بوده ايم.وی افزود: البته آنچه انجام شد مورد نظر و خواسته قانونگذاران 

و فرهنگيان كشور نبود.
معاون توسعه مديريت و پشتيبانی وزارت آموزش و پرورش با بيان 
اينكه از شروع برنامه ششم توسعه، رتبه بندی را به شكل خاص تری 
دنبال می كنيم، گفت: در برنامه ششم توسعه به دولت تكليف شده 
يک نظام رتبه بندی را تنظيم كند كه بر اساس آن بتوانيم نظام های 
پرداخت را طراحی كنيم. در واقع بايد بگونه ای باشد كه بتوانيم نظام 
پرداخت ها را بر اساس تخصص و صاحيت های حرفه ای تنظيم كنيم 
و دوم آنكه يک مهندسی نيروی انسانی از طريق رتبه بندی انجام شود.

ارائه طرح »رتبه بندی معلمان« 
به دولت به زودی

سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: روند افزايش 
و  بهزيستی  پوشش  تحت  مددجويان  به  پرداختی  مستمری 
كميته امداد امام خمينی )ره( با هدف كاهش فقر و زمينه سازی 
برای توانمندسازی آنها همچنان ادامه خواهد يافت.به گزارش از 
استانداری گلستان، دكتر انوشيروان محسنی بندپی در مراسم 
افتتاح متمركز طرح های هفته دولت در گرگان اظهار كرد: در اوج 
درآمدهای نفتی كشور مستمری مددجويان يک نفره ۵۳0 هزار و 
خانواده های پنج نفره يک ميليون ريال بود، اما از پارسال دولت اين 
مبالغ را با هدف توانمندسازی و توسعه اشتغال به تربيت به يک 
ميليون و ۶۸0 هزار و ۴ ميليون و ۶۵0هزار ريال افزايش داد.وی 
بيان كرد: اين مبالغ در بودجه امسال هم با رشد 1۴ درصدی همراه 
بود كه نشان می دهد دولت توجه و تاكيد زيادی به توانمند سازی 
گروه های محروم و اقشار آسيب پذير دارد.سرپرست وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی افزود: عاوه بر بودجه امسال كميته امداد 
و بهزيستی، 12 هزار ميليارد ريال برای توانمندسازی مددجويان 
توانمندسازی  منظور  به  ريال  ميليارد  هزار  و ۶  امداد  كميته 
مددجويان بهزيستی در نظر گرفته شده كه می تواند زمينه ساز 
افزايش فرصت های شغلی اين گروه های خاص و آسيب پذير باشد.

افزایش مسمتری مددجویان 
هبزیسیت و کمیته امداد ادامه دارد

آگهی مزایده 
نوبت اول اموال غیر منقول ) جهت اخذ محکوم  به ( 

دعوی  موضوع  اجرایی    950120 کالسه  پرونده  بموجب 
محکوم له محمود اسالمی فرزند نامدار بطرفیت شرکت شقایق 
و با توجه به الزام خوانده ) شرکت شقایق چهارمحال ( فک 
رهن از سند رسمی 3789 و بنا به درخواست محکوم  له  به 
منظور استیفای  محکوم به و  هزینه اجرائی اموال قید شده در 
ذیل برگه که توسط کارشناس منتخب توصیف و ارزیابی و 
مقرر است از طریق راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 
97/6/21 در محل اجرای احکام مدنی اردل با حضور نماینده 
دادستان به فروش می رسد و هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی المجلس ده 
درصد مورد مزایده را طی چک تضمین شده به دفتر اجرا تسلیم 
نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
مزایده بحساب سپرده وواریز نماید در غیر اینصورت وجوه 
واریزی پس از کسر هزینه مزایده بنفع صندوق دولت ضبظ 
و مزایده تجدید می گردد . این آگهی یکبار در روزنامه محلی 
منتشر و همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد . شرکت 
استثناء مسئولین اجرا و  به  آزاد است  برای عموم  در مزایده 
اقربای سببی و نسبی آنان ، ضمناً متقاضیان شرکت در مزایده 
می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده از طریق این  اجرا 
نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطالع نمایند. 

مشخصات مورد مزایده : 
الفـ  مستندات مالکیت عرصه 

الف ـ بموجب سند رسمی شماره پالک 135/40 و شماره 
ثبت 2417 دفتر17 صفحه 91آقای احمدرضا اسالمی فرزند 
عزت اله مالک  1/5 دانگ مشاع  از ششدانگ  یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 4000متر مربع به پالک چهل فرعی واقع 

در آلیکوه پالک 135ـ  اصلی چهارمحال بخش ده می باشد. 
 ـ بموجب سند رسمی به شماره پالک 135/40 و شماره ثبت 
1750  دفتر13 صفحه 79  آقای رضا شوقی فرزند  علی  مالک 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور به 

مساحت 2000 متر مربع به پالک فرعی  چهل  واقع در آلیکوه 
پالک 135ـ  اصلی چهارمحال بخش ده می باشد. 

ـ بموجب سند رسمی به شماره پالک 135/40 و شماره ثبت 
2418 دفتر 17 صفحه 94 آقای پرویز سلطانی فارسانی فرزند 
علیمردان مالک 1/5 دانگ مشاع یک قطعه زمین به مساحت 
4000 متر مربع  می باشد به پالک فرعی چهل واقع در آلیکوه 

پالک 135ـ  اصلی چهارمحال بخش ده می باشد. 
بـ  مجوزات و امتیازات 

ـ بموجب قرار داد فروش آب بشماره 346/8348 ـ 85/8/7 
ممضی به امضاء شرکت سهامی آب منطقه ای استان چهارمحال 
شقایق  ماهی  پرورش  شرکت  امضاء  و  مهر  و  بختیاری  و 
برداشت  2524مجوز  شماره  به  خاص  سهامی  چهارمحال 
مترمکعب  وحداکثرمعادل 15/768/000  آب  درثانیه  500لیتر 
درسال جهت کارگاه پرورش ماهی شرکت شقایق چهارمحال 
تخصص یافته که قرار داد مذکور از سال 85 تا کنون تمدید 

نگردیده است. 
شرکت شقایق دارای پروانه بهره برداری یک واحد پرورش 
با قید مختصات از  ماهی سردابی بظرفیت 300 تن در سال 
سازمان مهندسی کشاورزی استان بشماره 93/63625ـ 94/6/7 
می باشد که اعتبار پروانه تا سال 95 بوده و تمدید نگردیده 

است. 
جـ  ابنیه و مستحدثات : 

مصالح  با  مربع  متر   11/56 بمساحت  نگهبانی  ساختمان  ـ 
ساختمانیـ  دیوار ها بلوک سیمانیـ  سقف بتنی وموزاییک ـ  

کف سیمانـ  درب و پنجره پروفیل . 
ـ ساختمان نگهبانی بمساحت 12متر مربع با مصالح ساختمانی 
ـ دیوار ها بلوک  ـ کف سیمان ـ سقف شیروانی ـ  درب و 

پنجره پروفیل . 
ـ ساختمان انبارغذا  بمساحت 28 متر مربع با مصالح ساختمانی 
ـ دیوار ها بلوک سیمانیـ  سقف تیرچه بلوک ـ  کف سیمانـ  

درب و پنجره پروفیل . 
مصالح  با  مربع  متر   13/5 بمساحت  نگهبانی  ساختمان  ـ 

سقف  ـ   سیمان  کف  ـ  بلوک  ها  دیوار  ـ  ساختمانی 
شیروانی . 

ـ  کانال انتقال آب از رودخانه به استخرها  بصورت دوبله بطول 
جمعاً 600 متر و عرض هرکدام 5 متر. 

ـ ساختمان ویالیی مهمانسرا بمساحت حدود 100 متر مربع 
با مصالح ساختمانی ـ دیوار بلوک ـ پالستر  سیمان ـ پنجره 

آلومینیمـ   سقف شیروانی  . 
استخرهای  پرورش ماهی به تعداد 40 باب بمساحت 7039/5 

متر مربع . 
ـ ساختمان  انبار وکارگری  بمساحت 54 متر مربع با مصالح 
ساختمانی ـ دیوار ها ی بلوک  بدنه سیمانی می باشد ـ کف 

سیمانـ   سقف شیروانی . 
جمع کل مساحت زمین  موضوع اسناد رسمی صادره شمارگان 
1750 و 2417 و 2418 مالکین مشاعاً 4000 متر مربع می باشد.

مساحت کل زمین ) اسناد رسمی و عادی ( 9425 متر مربع 
حسب پروانه بهره برداری واحد پرورش ماهیان سردابی به 
شماره 3625 ـ م ـ ن ـ 94/6/7 و مختصات جغرافیایی مندرج 
در آن در نتیجه 5425 متر مربع ، مازاد بر اسناد رسمی بند یک 

گزارش مالحظه و مشاهده می گردد. 
3 ـ ارزش روز 5425متر مربع زین مازاد بر اسناد رسمی سه 
گانه فوق االشاره با توجه به موقعیت کاربری و کلیه عوامل موثر 
در قیمت گذاری از قرار هر متر مربع 500/000 ریال و جمعًا 

2/712/500/000 ریال بر آورد و اعالم می گردد. 
بمساحت 9425  ماهی  پرورش  عرصه  کل  ارزش  نتیجه  در 
متر مربع موضوع اسناد رسمی و عادی و ابنیه و ساختمانهای 
احداثی بر روی کل عرصه اعم از ساختمانهای نگهبانی ـ انبار 
غذاـ  کانال انتقال آب و ساختمان ویالییـ  استخر های پرورش 
ماهی و امتیازات برداشت ، برداشت آب بمیزان 500 لیتر در ثانیه 
از رودخانه و پروانه بهره برداری ماهی سردابی بمیزان 300 تن 
در سال با کلیه منصوبات و ملحقات جمعا17/791/180/000ً 

ریال بر آورد و اعالم می گردد. 
مدیر اجرای احکام مدنی اردل ـ خلیلی اردلی

مفقودی
-4(FH480   برگ سبز وسیله نقلیه  کامیون –کامیون کشنده –سیستم ولوو مدل 1389  تیپ 
2( بشماره موتور  216595  به شماره شاسی  NADASW0AXAT889712  شناسه 
وسیله  نقلیه  IRDD891KHU4889712 به شماره  پالک 27-172ع 46  مفقود 

خویگردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   مهدی علیقلی زاده دارای شناسنامه شماره   2889 بشرح دادخواست به کالسه  
970562/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان ماهی علی زاده گان بشناسنامه 380 در تاریخ  96/11/22 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- مهدی علیقلی زاده فرزند  محمد 
تقی –ش ش 2889   خوی –پسر متوفی/2- مجید علیقلی زاده فرزند محمد تقی -ش 
ش    585  خوی-پسر متوفی/3- حمید  علیقلی زاده فرزند محمد تقی ش  ش 3033  
–خوی-پسر  متوفی/4- هادی علیقلی زاده فرزند محمد تقی ش ش564 -خوی-پسر  
متوفی/5- توحید علیقلی زاده فرزند محمد تقی ش ش 9668 خوی-پسر متوفی/6- بهزاد 
علیقلی زاده فرزند محمد تقی ش ش 2790593221 خوی –پسرمتوفی/7- بهنام علیقلی 
زاده فرزند محمد تقی ش ش   2790488746 خوی –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

دادنامه 
خوی   شهرستان  اختالف  حل  شورای  شعبه2    – کالسه9709984634200178      پرونده 

-تصمیم نهایی شماره : 9709974634200371   
خواهان آقای محمد غنی زاده  فرزند باقر با وکالت آقای محمد داگر   فرزندبخشعلی   محل اقامت 
:آذربایجان غربی – شهرستان خوی-خوی- خ طالقانی –جنب بانک سپه ساختمان محمدیه – 

طبقه فوقانی 
خواندگان :1- خانم رباب جهانبانی نوجه ده فرزند بایرام 2- مجید فرامرزی   فرزند محرم  به 

نشانی همگی مجهول المکان
خواسته :مطالبه وجه بابت ...

قاضی شورا بااستعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره با اعضای شورا و با بررسی  جامع 
اوراق پروند ه ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل   مبادرت به صدوررای می نماید

رای شورا  : در خصوص دعوی آقای محمد غنی زاده  فرزند باقر با وکالت آقای محمد داگر   
بطرفیت  1- خانم رباب جهانبانی نوجه ده فرزند بایرام 2- مجید فرامرزی   فرزند محرم  بخواسته 
مطالبه وجه یکفقره چک بشماره130061  بتاریخ     94/6/30 بعهده بانک تجارت شعبه ارومیه 
بمبلغ20/000/000   ریال معادل حروفی بیست میلیون ریال  نظر به اینکه چون خوانده  گان  
علیرغم ابالغ و به اطالع  از وقت رسیدگی  وقت مقرر در شورا حاضر نشده و الیحه ای نیز 
ارسال نداشته  در نتیجه  کل دعوی را مصون از تعرض  گذاشته با توجه به بقای اصول و مستندات 
مذکور در ید مدعی  و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت براشتغال ذمه خوانده  
را دارد  و لذا  شورا با استناد به مواد  310 و 313 و 314 و 315  قانون تجارت و مواد  194 و 
198 و 519 قانون ایین دادرسی  مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک 
دعوی مطروحه را  وارد تشخیص نموده، حکم بر محکومیت خوانده  ردیف اول به پرداخت مبلغ    
20/000/000ریال معادل حروفی بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی 
بمبلغ   290/000 معادل حروفی دویست و نود هزار ریال تاخیر تادیه  بر اساس نرخ تورم  بانک 
مرکزی از تاریخ سررسید چک  تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل  برابر تعرفه قانونی در حق 
خواهان صادر و اعالم میدارد .رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
و رسیدگی در این شعبه شورا  میباشد  در مورد ردیف دوم مجید فرامرازی بدلیل استرداد  دعوی 
قبل از پایان جلسه اول رسیدگی به استناد بند الف ماده 107 قرار ابطال دادخواست خواهان را 

دارد  رای صادره 20 پس از  روز قابل واخواهی در این شعبه میباشد
امامی-قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

دادنامه 
پرونده کالسه9709984634200177    – شعبه2  شورای حل اختالف شهرستان 

خوی  -تصمیم نهایی شماره : 9709974634200343   
داگر    محمد  آقای  وکالت  با  ابراهیم  فرزند  الهی   فرج  بهروز  آقای  خواهان 
خ  خوی-خوی-  شهرستان   – غربی  :آذربایجان  اقامت  محل  فرزندبخشعلی   

طالقانی –جنب بانک سپه ساختمان محمدیه – طبقه فوقانی 
خوانده: آقای محمد جواد عسگری  فرزند سعید به نشانی فعال  مجهول المکان

خواسته :مطالبه وجه بابت ...
قاضی شورا بااستعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره با اعضای شورا و 
با بررسی  جامع اوراق پروند ه ختم رسیدگی را اعالم به شرح ذیل   مبادرت به 

صدوررای می نماید
رای شورا  : در خصوص دعوی آقای بهروز فرج الهی  فرزند ابراهیم با وکالت 
آقای محمد داگر   بطرفیت  آقای محمد جواد عسگری  فرزند سعید  بخواسته 
پست  بانک  بعهده  بتاریخ91/9/5  بشماره14537430-  چک  یکفقره  وجه  مطالبه 
بانک شعبه خوی  بمبلغ 41/000/000  ریال معادل حروفی چهل و یک میلیون 
ریال چون خوانده  علیرغم ابالغ و به اطالع  از وقت رسیدگی  وقت مقرر در 
شورا حاضر نشده و الیحه ای نیز ارسال نداشته  در نتیجه  کل دعوی را مصون از 
تعرض  گذاشته با توجه به بقای اصول و مستندات مذکور در ید مدعی  و گواهی 
عدم پرداخت بانک محال علیه که داللت براشتغال ذمه خوانده  را دارد  و لذا  شورا 
با استناد به مواد  310 و 313 و 314 و 315  قانون تجارت و مواد  194 و 198 
قانون  ماده 2  الحاقی  تبصره  دادرسی  مدنی مصوب 1379 و  ایین  قانون  و 519 
صدور چک دعوی مطروحه را  وارد تشخیص نموده، حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ     41/000/000 ریال معادل حروفی چهل و یک میلیون ریال 
بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی بمبلغ570/000 ریال معادل حروفی 
پانصدو هفتاد هزار ریال تاخیر تادیه  بر اساس نرخ تورم  بانک مرکزی از تاریخ 
سررسید چک   91/9/5 تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل  برابر تعرفه قانونی در 
حق خواهان صادر و اعالم میدارد .رای صادره غیابی بوده ظرف 20 روز از تاریخ 

ابالغ قابل واخواهی همین شعبه میباشد
امامی-قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

متن آگهی 
به  حسن  فرزند  رضایی  نورالدین  آقای   9509986612400104 کالسه  پرونده  در 
اتهام صدور هشت فقره چک بالمحل عهده بانک تجارت به شرح 1-چک شماره 
128321/2392 به مبلغ 60/000/000 ریال موضوع شکایت آقای سید محمد سهرابی 
2-چک شماره 128310/2329 به مبلغ 40/000/000 ریال موضوع شکایت آقای سعید 
قنبریان 3-چک شماره 128318/2392 به مبلغ 50/000/000 ریال موضوع شکایت 
آقای علی سبزواری 4-چک شماره 128309/2392 به مبلغ 40/000/000 ریال موضوع 
 55/000/000 مبلغ  به   128311/2392 شماره  قنبریان 5-چک  سعید  آقای  شکایت 
مبلغ  به  شماره 128324/2392  قنبریان 6-چک  سعید  آقای  شکایت  موضوع  ریال 
54/000/000 ریال موضوع شکایت آقای سعید قنبریان 7-چک شماره 128320/2392 
آقای خدارحم کشانی 8-چک شماره  ریال موضوع شکایت  مبلغ 36/000/000  به 
128308/2392 به مبلغ 40/000/000 ریال موضوع شکایت آقای چراغعلی عباسی لر و 
همچنین آقای رضا سهرابی فرزند زیر علی به اتهام کالهبرداری به میزان یکصد میلیون 
ریال از طریق صدور چک مسروقه موضوع شکایت آقای علی سبزواری تحت تعقیب 
می باشند حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهمین در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق 
ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نمایند و در صورت عدم حضور نامبردگان در 

موعد مقرر مطابق با قانون رسیدگی و اظهار عقیده بعمل می آید . 
بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد - اصغر مرادیان 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای ابوالقاسم آقاجان پور فرزند محمد بشرح درخواستی که به شماره 970008این 
شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که  سید فرهنگ حسینی علی آبادی فرزند میرنظام به شماره شناسنامه 530 صادره 
از نوشهر در تاریخ 97,5,14 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نوشهر فوت نموده 

و ورثه حین الفوت وی عبارت اند از 
به شماره شناسنامه 130  فرزند محمد  افروزی  پورگز  آقاجان  ابوالقاسم  آقای   -1

همسر متوفی
2-  آقای سید نظام حسینی علی آباد فرزند میر حسین شماره شناسنامه 230 پدر 

متوفی 
3- خانم فاطمه پر حسین کالهی فرزند قربان به شماره شناسنامه 270 مادر متوفی 
شماره  ابوالقاسم  فرزند  افروزی  گز   پور  آقاجان  پور  آقاجان  علی  آقای   -4

شناسنامه2190023793 فرزند متوفی
ابولقاسم شماره شناسنامه2190023793  5-  سالله آقاجان پور گزافروزی فرزند 

فرزند متوفی
ابولقاسم شماره شناسنامه1114 فرزند  6-  اسامه  آقاجان پور گز افروزی فرزند 

متوفی 
واال غیر اینک  پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد   او 
اال گواهی   و  نماید  تقدیم  این شورا   ماه  آگهی ظرف یک  انتشار  تاریخ  از  باشد 

صادر خواهد شد 
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ
 اجرای قرار کارشناسی به آقای جلیل فاتحی کرجو فرزند خدامراد

خواهان خانم کبری ریو جام دادخواستی به طرفیت خوانده جلیل فاتحی کرجو 
به خواسته مطالبه نفقه مطرح که در این شعبه در حال رسیدگی است که منجر به 
صدور قرار کارشناسی گردیدو خانم فریبا کشاورز به قید قرعه وبه عنوان کارشناس 
انتخاب شده است و وقت اجرای قرار کارشناسی 17/7/1397ساعت 30/8صبح 
تعیین گردیده تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی در وقت مقرر فوق 

جهت اجرای قرار کارشناسی به شعبه مراجعه نماید.
مسئول دفتر شورای حل اختالف جویبار- آهنگری

دادنامه 
اکبر  علی  خواهان  دادنامه96,12,13-1430  14,976,96شماره  پرونده  کالسه   
محمدی اطاقسرا فرزند علیرضا با وکالت منوچهر یوسفی پور مرزبالی بابل جنب 
فرزند  علی  پور  ابوالفضل  خوانده  وکالت  دفتر   2 طبقه  فراز  ساختمان  شهرداری 

حسن مجهول المکان خواسته مطالبه وجه 
رای شورا موضوع دعوی آقای علی اکبر محمدی اطاقسرا فرزند علیرضا با وکالت منوچهر 
یوسفی پور مرزبالی به طرفیت ابوالفضل پور علی به خواسته مطالبه مبلغ 100 میلیون ریال 
به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه با عنایت به 
مجموعه محتویات پرونده وکیل خواهان بدین شرح بیان می دارد خوانده در تاریخ96,5,20 
یک فقره چک به شماره 08-8705,124539 به مبلغ 100 میلیون ریال را صادر که در 
تاریخ سررسید به بانک مرکزی نبوده که منجر به گواهینامه عدم پرداخت گردید که فتوکپی 
مستندات ضمیمه سابقه می باشد در قبال دعوی خواهان خوانده با وصف ابالغ قانونی به 
عمل آمده در شورا حضور نداشته و هیچگونه الیحه دفاعیه ای به شورای اقامه و ارائه 
ننموده است فلذا با عنایت به جمعی اوراق و محتویات پرونده خصوصاً اهل اصل استناد 
خواهان در مشارالیه دلیل محقق بودن خواهان می باشد باستناد مواد 522 و 198 و 519 و 
515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100 میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و سی هزار ریال بابت هزینه داد درسی 
و نیز  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ  96,5,20 لغایت تاریخ وصول 
محکوم به وفق نرخ تعیین ای از سوی بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

و تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان بابل می باشد
 قاضی شعبه چهاردهم شورای حل اختالف بابل محمد ابراهیم زاده

دادنامه
معلم  خیابان  جوانرود  غالم-ساکن  فرزند  نوخاصی-  جمین  گل  خانم   : خواهان 

کوچه هالنیه 3 شهید میرزایی شماره تماس 09189965829
خوانده : آقای محمدعزیزی نسب-فرزند قربانعلی- مجهول المکان

خواسته :مطالبه 
باتوجه به محتوای پرونده نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم و به 

شرح زیر انشاء رای می گردد:
آقای  بطرفیت  نوخاصی  جمین  گل  خانم  دادخواست  خصوص  در  شورا:  رأی 
محمدعزیزی نسب با خواسته مطالبه و وصول مبلغ 2/800/000 تومان بابت یارانه 
سند طالق  برابر  خواهان  که  توضیح  این  با  علیه(  محال  بانک  به  دولتی)واریزی 
برعهده  نیز  خردسال  فرزند  سرپرستی  و  شده  جدا  خوانده  از   167091 شماره 
یارانه نقدی که از طرف دولت به حساب سرپرستان  باشد و  همسر)خواهان(می 
امتناع نموده تا جایی که  خانوار واریز می گردد خوانده از پرداخت یارانه نقدی 
خواهان طی دادخواستی اقدام به توقیف حساب خوانده نموده و درخواست مطالبه 
کرده است با بررسی اوراق و عدم حضور خوانده در جلسه های دادرسی و عدم 
ارائه دلیلی که خواسته خواهان را رد نماید ارائه نگردیده لذا خواسته خاوهان وارد 
تشخیص و به استناد مواد 515 و 519 و 522 و 1258 ق.آ.د مدنی خوانده محکوم 
بابت  تومان   80/000 مبلغ  و  تومان   2/800/000 اصل خواسته  پرداخت  به  است 
لغایت  دادخواست(  )تقدیم   97/2/1 تاریخ  از  تاخیرتادیه  و  دادرسی  های  هزینه 
اجرای حکم در حق خواهان .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و بیست روز دیگر پس از مهلت واخواهی 

قابل تجدیدنظر در دادگستری جوانرود می باشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف  شهرستان  جوانرود-احمدی
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چین برای حفظ خرید نفت از ایران به 
نفتکش های ایرانی روی آورد 

چين برای حفظ واردات نفت از ايران با وجود تحريم های آمريكا، به 
استفاده از نفتكش های ايرانی روی آورد.

به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، خريداران چينی نفت ايران برای 
حمل محموله های خود، به استفاده از نفتكش های متعلق به شركت ملی 
نفتكش ايران روی آورده اند تا با وجود بازگشت تحريم های اقتصادی 
آمريكا، بتوانند به خريد نفت از ايران ادامه دهند.به گفته چهار منبع 
تجاری، شركت ژوهای ژنرنگ، يک معامله گر نفتی دولتی چين و شركت 
سينوپک، بزرگ ترين پااليشگر نفت آسيا، در توافق بلندمدت صادرات 
نفت با شركت ملی نفت ايران، به بندی استناد كرده اند كه به آنها امكان 
می دهد از نفتكش های شركت ملی نفتكش استفاده كنند.  رويكرد به 
تازگی آغاز شده و تقريبا خواسته همزمان دو طرف بوده است.بر اساس 
داده های كشتيرانی، در ماه ژوئيه امسال همه 1۷ نفتكش حامل نفت 
ايران به چين، تحت مديريت شركت ملی نفتكش ايران بوده اند. در ماه 
ژوئن، هشت نفتكش از 19 نفتكش حامل نفت ايران به چين، تحت 
مديريت چينی ها بود.يک مدير نفتی ديگر چينی گفت: اين نخستين 
بار نيست كه شركت ها از اين گزينه استفاده می كنند؛ هر گاه نياز باشد، 
خريداران می توانند از آن استفاده كنند.به گفته چهار منبع ياد شده، با 
توجه به توافق های اخير كشتيرانی، انتظار می رود سطح محموله های 
صادراتی نفت ايران به چين تا ماه اكتبر امسال در سطح كنونی باقی 

بمانند.

بولتون ادعا کرد: آمریکا آماده به صفر رساندن 
صادرات نفت ایران است

گاردين ادعا كرد: تحريم های دونالد ترامپ به جهت ايجاد تغيير رفتار در 
تهران، صادرات نفت ايران را كاهش می دهد.

جان بولتون- مشاور امنيت ملی دونالد ترامپ  با ادعای اين كه هدف 
آمريكا تغيير رفتار ايران است و نه تغيير نظام آن، مدعی شد: آمريكا آماده 
استفاده از تحريم ها برای به صفر رساندن صادرات نفت ايران است.وی در 
ادامه با اشاره به سياست آمريكايی يا با ما يا عليه ما گفت: انتخاب بين 
دادوستد با ايران و يا دادوستد با آمريكا بسيار واضح است. انتظار دارم 
كه اروپايی ها نيز همانند تمام صاحبان كسب و كارهای اروپايی به اين 
مسئله واقف شوند.دور دوم تحريم های دونالد ترامپ در ۵ نوامبر ) 1۴ 

آبان( صادرات نفت ايران را هدف قرار خواهند داد.
بر اساس اين گزارش، با وجود تمام فشارهای آمريكا عليه شركای تجاری 
ايران، با اين حال هنوز كاخ سفيد نتوانسته همكاری ديگر كشورها از 
جمله هند با ايران را به صفر برساند. اخيرا نيز دهلی نو بار ديگر تاكيد 
كرد كه تحت هيچ نوع فشاری رابطه تجاری با ايران را خاتمه نمی دهد.

نفت در جهان

ظرفیت نصب شده نیروگاهی
 به ۷9 هزار مگاوات رسید 

صنعت برق كشور در دولت های يازدهم و دوازدهم 
دستاوردهای را در اين حوزه به ثبت رسانده كه 
سال 92  ابتدای  از  دستاوردها  اين  از  گزارشی 

تاكنون قابل ارائه است.
به گزارش زمان به نقل از پاون، با توجه به قرار 
گرفتن در هفته دولت و نگاهی به صنعت برق 
كشور در دولت های يازدهم و دوازدهم، گزارشی 
از وضعيت توليد برق و رشد چشمگير آن در اين 
دوره ها ارائه می شود و اميد است همچنان اين 
صنعت رشد فزاينده ای داشته باشد.ده نيروگاه های 
برق در ابتدای انقاب اين ظرفيت ۷ هزار و 2۴ 
مگاوات بود كه طی گذر زمان و در ابتدای دولت 
يازدهم اين ظرفيت به ۶۸ هزار ۷21 مگاوات رسيد 
و در ابتدای دولت تدبير و اميد با پيشرفت حدود 
۸ هزار مگاواتی، رقم ۷۶ هزار و ۴2۸ مگاوات كليد 
خورد و در زمان كنونی يعنی تا ابتدای مردادماه 
ظرفيت نصب شده ۷۸ هزار و ۷۷۳ مگاوات است.

در شاخص بعدی، تعداد مشتركين برق را می توان 
اينگونه اعام كرد كه در ابتدای انقاب ۳ ميليون و 
۳99 هزار مشترك بوده است كه با رشد جمعيتی 
اين رقم در ابتدای دولت يازدهم به ۳0 ميليون 
و 2۸۷ مشترك اعم از خانگی، تجاری، صنعتی، 
كشاورزی و.. رسيد كه در مقطع كنونی تعداد 
مشتركين برق كشور ۳۵ ميليون و 9۷ هزار است.

در مصرف برق كشور مقدار ثبت شده ۳ هزار و 
۴۸۶ مگاوات بود كه در ابتدای دولت يازدهم ۴۶ 
هزار و ۴۷۴ مگاوات گزارش شد و در ابتدای دولت 
دوازدهم با ثبت مصرفی ۵۳ هزار و 19۸ مگاوات، 
اين مقدار در مقطع كنونی )ابتدای مردادماه( با 
افزايش ۴ هزار مگاواتی به ۵۷ هزار و 9۷ مگاوات 
رسيد.راندمان كل نيروگاه های حرارتی در ابتدای 
ابتدای  بود كه در  انقاب اسامی 2۶,۵ درصد 
دولت دوازدهم به ۳۷,۸ درصد و در زمان كنونی 
۳۷,9 درصد است.در خصوص ظرفيت نيروگاه های 
تجديدپذير و تلفات شبكه برق رسانی نيز گزارش 
ظرفيت  انقاب  ابتدای  كه  است  قرار  اين  بر 
نيروگاه های تجديدپذير ظرفيت صفر بوده و در 
دولت يازدهم و دوازدهم به ترتيب 1۶۵ مگاوات 
و ۳۴1 مگاوات ثبت شده كه در حال حاضر اين 
ظرفيت ۶02 مگاوات است.همچنين تلفات شبكه 
برق رسانی در ابتدای انقاب 1۳,۸ درصد گزارش 
يازدهم و  ابتدای دولت  تلفات در  اين  شده كه 
دوازدهم 1۴,۸۳ و 11,۵۴ درصد بوده كه با نگاهی 
با سال های قبل و تاش برای كاهش تلفات، رقم 
ثبت شده تا پايان سال گذشته 10,۷ درصد است.

کوتاه از انرژی

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره323  خانم زهرا شیخ سامانی 
970340 ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
شناسنامه 159درتاریخ 1397/5/14  شماره  به  سامانی  شیخ  بهمن  شادروان  که  داده 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1- دلبرسورشجانی سامانی  فرزندعلی محمد به شماره ملی 4622895870  زوجه 

دائمی  
2-احمدرضا  شیخ سامانی به شماره ملی  149714 4623 فرزند ذکور 

3-علی شیخ سامانی به شماره ملی  4623182142 فرزند ذکور 
4-زهرا شیخ سامانی به شماره ملی 4623214397  فرزند اناث 

5ـ نرگس شیخ سامانی به شماره ملی  4623639967 فرزند اناث وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

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

متن آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

    دادگاه عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست شماره 9710432880001715 
در پرونده کالسه 970661/104    برای آقای سیروس اسبقی به اتهام توهین و تهدید و قذف تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/07/09 
ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
دراجرای مقررات مواد 115 و 180  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/

الف 1124
مدیر دفترشعبه 104 دادگاه کیفری 2  اسالمشهر 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره  139760331010001563 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید رحمن آذری  فرزند سید 
حسین  بشماره شناسنامه 605 کد ملی 3800676850صادره از قروه  در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 72 مترمربع پالک 164 اصلی واقع در مشکین 
دشت -خیابان شهید شیرازیان کوچه مسجد جامع کوچه ساجد  3 پالک 4   خریداری 
از مالک رسمی اکبر امین ترابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت 

صادر خواهد شد./ ج 209
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/06/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/06/18 

محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس

متن آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه      
اتهام   به  آقای علی احمدی  برای  9710432880001238 در پرونده کالسه 970518/104    
فحاشی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1397/07/11 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد 115 و 180  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد.م/الف 1127
مدیر دفترشعبه 104 دادگاه کیفری 2  اسالمشهر 

آگهی مربوط به تجدید نظر
آگهی ابالغ

 دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به آقای محمد شاطر فرزند عبدالکریم 
تجدید نظر خواه آقای محمد ابراهیمی قروتخوار 

دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای محمد شاطر فرزند عبدالکریم 
نسبت به دادنامه شماره 9709972885800479 در پرونده کالسه 9609982885800467 شعبه 
هشتم حقوقی دادگستری اسالمشهر تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن تجدید نظرخوانده مراتب تبادل لوایح  یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشارآگهی می گردد تا تجدید نظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی  به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی 
را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید. در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت 

مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. م/الف 1182
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هشتم  دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

اسالمشهر- غالمی 

متن آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

    دادگاه عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست شماره 9710432880001327 
در پرونده کالسه 970517/104    برای آقای ابراهیم ایمان زاده فرزند علی اصغر به اتهام خیانت در 
امانت  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1397/07/10 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و دراجرای مقررات مواد 115 و 180  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 1126

مدیر دفترشعبه 104 دادگاه کیفری 2  اسالمشهر 

آگهی مزایده
 نوبت اول/  اموال غیر منقول ) جهت اخذ محکوم  به ( 

بموجب پرونده کالسه 960089 اجرایی موضوع دعوی محکوم له 
هاجر انصاری فرزند جابر با وکالت آقای منوچهر عسگری بطرفیت 
خانم شیرین درگاهی فرزند سید خانعلی و با توجه به فروش اموال 
و ما ترک مورث اصحاب دعوی و تقسیم  وجوه حاصله و ناشی از 
فروش آن و بنا به درخواست محکوم له بمنظور استیفای محکوم به 
و  هزینه اجرائی اموال قید شده در ذیل برگه که توسط کارشناس 
منتخب توصیف و ارزیابی و مقرر است از طریق  مزایده راس ساعت 
10 صبح روز یک شنبه مورخ 97/6/18 در محل اجرای احکام مدنی 
اردل با حضور نماینده دادستان به فروش می رسد و هرکس باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و می بایست فی 
المجلس ده درصد مورد مزایده را طی چک تضمین شده به دفتر اجرا 
تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت  یک ماه از تاریخ 
مزایده بحساب سپرده وواریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی 
پس از کسر هزینه مزایده بنفع صندوق دولت ضبظ و مزایده تجدید 
می گردد . این آگهی یکبار در روزنامه محلی منتشر و در معابر عمومی 
الصاق خواهد شد . شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثناء 
مسئولین اجرا و اقربای سببی و نسبی آنان ، ضمناً متقاضیان شرکت 
در مزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده از طریق این 

اجرا نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطالع نمایند. 
مشخصات مورد مزایده :  1ـ  قسمت کشاورزی : 

الف ـ بموجب سند رسمی شماره 39335 مورخ 66/5/2 تنظیمی 
در دفتر خانه 29 ثبت اصفهان در اجرای مقررات اصالحات ارضی 
در مرحله دوم بموجب سند رسمی شماره 38045 مورخ 49/10/5 
تنظیمی در دفتر خانه 69 شهرکرد در مرحله او ل و  سند رسمی 
خانه شماره 58  دفتر  در  تنظیمی  مروخ 51/2/12  شماره 20111 
بروجن و دیگر سوابق موجود در پرونده اجرائی پالک 113ـ  اصلی 
انصاری  آقای عیدی محمد  آباد مالکیت  برنجکار بهشت  اردل و 
معادل سه هشتم سهم از 48 سهم از 96 سهم ششدانگ پالک 113ـ  

اصلی موسوم به قریه اردل قلمداد گردیده است. 
سپس مورث ) آقای عیدی محمد انصاری اردلی ( طی سند شماره 
2419 مورخ 85/4/18 دفترخانه اسناد رسمی شماره 110 حوزه ثبتی 
اردل معادل یک دوم از سه هشتم سهم مشاع از کل 48 سهم از 

چهار دانگ از 
ششدانگ اراضی برنجکار بهشت آباد قریه اردل پالک 113ـ  اصلی 
خانه شماره 58  دفتر  مورخ 51/2/12  بشرح سند شماره 20111 
بروجن و به موجب سند شماره 2418 مورخ 85/4/18 به میزان 

یک دوم از سه هشتم از 18 سهم از یک چهارم 22384 سهم از 
اراضی آبی و دیمی از سه دانگ از ششدانگ قریه اردل پالک 113 
ـ اصلی موضوع سند شماره 38045 مورخ 49/10/5 دفترخانه 69 
شهرکرد را به همسر خود یعنی شیرین درگاهی جوزستانی ) محکوم 

علیه پرونده ( فروش نموده اند. 
ب ـ اراضی مشمول مالکیت مورث طرفین به شرح فوق اعم از 

کشاورزی ، باغات و غیره به شرح مراتب ذیل می باشند: 
به  آباد مجموعا  ب ـ 1 ـ تعداد 4 قطعه شالیزار واقع در بهشت 
مساحت 1000 متر مربع که حسب شرح فوق میزان 500 متر مربع 
آن سهم خانم شیرین درگاه و باقیماندهی آن سهم طرفین خواهد شد. 
به  قطعه  سه  تعداد  به  بیشه  شالیزار  به  موسوم  اراضی  ـ   2 ـ  ب 
مساحتهای 800 متر مربع ، 300 متر مربع  و 150 متر مربع دارای 

کاربری زراعی ) شالیزار ( 
بـ  3ـ  اراضی زراعی  موسوم به دره جونک جمعاً به مساحت 12 
جریب در تعداد 4  قطعه  به مساحتهای 7 جریب ، 2/5 و 1/5جریب  

و 1 جریب تحت کشت محصوالت زراعی آبی . 
ب ـ 4 ـ اراضی موسوم به دره خرمنها به مساحت 10 جریب به 
تعداد 4 قطعه که حسب اظهار طرفین مقدار 5/5 جریب آن توسط 
مرحوم عیدی محمد انصاری به آقایان یاسر ملکی ) 350  متر مربع 
(  ، میرزا حسین ) 250 متر مربع ( ، علی اصغر انصاری ) 4000 متر 

مربع ( و آقای سیفی ) 900 متر مربع ( فروخته شده است . 
ب ـ 5 ـ زمین موسوم به کالل دور خرمنی به مساحت تقریبی 1/5 

جریب با تعداد 18 اصله درخت گردو 8 ساله 
بـ  6ـ  باغ موسوم به ده قلعه به مساحت 2 جریب که یک جریب 
با قدمت باالی 60 ساله و حدود 1  آن دارای اشجار گردو و مو 
جریب آن به صورت زمین ساده می باشد و محکوم له مدعی است 
که باغ مذکور قب از اصالحات ارضی متعلق به مورث آنان بوده و 
سهم خانم شیرین درگاهی از عرصه و اعیانی مذکور یک چهارم و 

سهم ایشان برابر سه چهارم می باشد. 
بـ  7ـ  باغات گلدشت به مساحت  تقریب 2 جریب که بعلت عدم 

رسیدگی مخروبه و فاقد باردهی می باشند. 
ب ـ 8 ـ زمین موسوم به دیمه کنی به مساحت تقریبی یک جریب 

واقع در اراضی آبی قریه اردل . 
و سر  محلی  معتمدین  و  مطلعین  از  تحقیقات  ـ حسب  ـ 9  ب 
دانگهای پالک 113ـ  اصلی موسوم به قریه اردل میزان سهمیه اراضی 
دیم سه هشتم سهم مورد مالکیت اصحاب دعوی معادل 4/5 هکتار 
) چهل و پنج جریب ( برآورد می گردد. که بهعلت عدم بهره برداری 
و تقسیم نشدن مفروزالرعیه نبودن اراضی دیم ، محل و موقعیت آن 

مشخص و تفکیک نشده است. 
ج ـ با توجه به مراتب فوق و بررسیهای بعمل آمده و نظر به قرار 

کارشناسی صادره مراتب بشرح ذیل تقدیم می گردد. 
الف : میزان مالکیت مورث اصحاب دعوی معادل سه هشتم مشاع از 
کل 48 سهم  از 96 سهم ششدانگ پالک 113ـ  اصلی موسوم به قریه 
اردل با توجه به محدودیت و  پراکندگی سطح قطعات و باعنایت 
به ماده 2 آئین نامه قانون حفظ کاربری اراضی  و جلوگیری از خرد 
شدن اراضی و رعایت سایر عوامل موثر از جمله عرف و محل و مد 
نظر قرار دادن نظامهای بهره برداری از اراضی قابلیت تقسیم و افراز 
بین اصحاب دعوی را ندارند لذا با وصف مذکور اقدام به ارزیابی 

اراضی و باغات موصوف می گردد. 
1ـ  اراضی شالیزار به تعداد 4 قطعه به مساحت 1000 متر مربع واقع 
در شالیزارهای بهشت آباد از قرار هر متر مربع 140/000 ریال ارزیابی 
و ارزش کل اراضی مذکور 140/000/000 ریال تعیین لذا سهم یک 
دوم خانم شیرین درگاهی معادل 70/000/000 ریال  و مابقی ترک 
مرحوم عیدی محمد انصاری معادل 70/000/000 ریال می باشد که 
سهم خانم شیرین درگاهی از ما ترک به مبلغ 17/500/000 ریال و 
سهم خانم هاجر انصاری مبلغ 52/500/000 ریال برآورد می گردد. 
2ـ  عرصه و اعیانی موسوم به دره قلعه به مساحت 2 جریب به طور 
متوسط از قرار هر متر مربع 80/000 ریال و ارزش کل آن به مبلغ 
160/000/000 ) یکصدو شصت میلیون ریال ( ارزیابی می گردد. 
معادل  خواهان  ادعای  اثبات  درصورت  درگاهی  شیرین  سهم  لذا 
40/000/000 ریال و سهم خانم هاجر انصاری مبلغ 120/000/000 

ریال بر آورد می گردد. 
3 ـ ارزش سایر قطعات اراضی آبی و باغات و اراضی دیم مشاع به 
استثنای اراضی مورد فروش توسط مرحوم عیدی محمد انصاری به 
شرح مندرج در گزارش باقیمانده از کل سه هشتم  سهم مشاع از 48 
سهم از 96سهم ششدانگ پالک 113ـ  اصلی ما ترک مورث اصحاب 

دعوت معادل 3/500/000/000 ریال بر آورد می گردد. 
درگاهی  شیرین  خانم  مالکیت  مورد  چهارم  یک  سهم  بنابراین 
انصاری  محمد  عیدی  مرحوم  مالکیت  مشاع  سهم  هشتم  سه  از 
معدل 875/000/000 ریال و سه چهارم ماترک مورث آنان معادل 
2/625/000/000 ریال و سهم یک چهارم سهم االرث خانم شیرین 
درگاهی از مبلغ 2/625/000/000 ریال معادل 656/250/000 ریال 
معادل ششصد و پنجاه و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 

بر آورد می گردد. 
ب ـ بنا به شرح فوق ارزش ملک خانم شیرین درگاهی معادل یک 
دوم از شالیزار بهشت آباد به انضمام یک چهارم از باغ موسوم به دره 

قلعه و یک چهارم از سه هشتم از 48 سهم از 96 سهم ششدانگ 
پالک 113 ـ اصلی موسوم به اردل 752/500/000 ریال ارزیابی 

می گردد و با احتساب سهم االرث مشارالیه از مبلغ 2/625/000/000 
ریال )ارزش سه چهار وازسه هشتم ماترک مورث نام برده وخواهان 
(معادل 656/250/000ریال مجموعا ارزش مالکیت وسهم ااالرث 
مشارالیه به مبلغ 1/408/750/000 ریال  برآورد و ارزیابی می گردد.

بنا به شرح فوق  ج ـ  سهم االرث خواهان خانم هاجر انصاری 
2/141/250/000 ریال معادل دو میلیارد  و یکصد و چهل و یک 

میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال برآورد و ارزیابی می گردد. 
 2ـ  امالک مسکونی 

ـ ملک بشماره پالک 997 فرعی از 113 ـ اصلی واقع در شهر اردل  
ـ تقاطع بلوارشهداء وبلوار شهید مطهری که به موجب سند صادره 
بشماره ثبت 5101 در صفحه 185 دفترخانه 33 اردل سه دانگ مشاع 
ازملک  به نام خانم شیرین درگاهی ) همسر متوفی ( و سه دانگ 

مشاع دیگر به نام مرحوم عیدی محمد انصاری می باشد. 
ـ مساحت عرصه مطابق سند 392/80 متر مربع می باشد. که با وضع 
موجود مطابقت گردید و در عرصه ملک یک واحد مسکونی قدیمی 
که هم  اکنون توسط همسر متوفی در دست بهره برداری می باشد. 
ـ حدود اربعه ملک مطابق حدود اربعه قید شده در سند ثبتی می 

باشد. 
ـ ملک دارای امتیازات آب و برق و گاز هر کدام یک انشعاب می 

باشد. 
ـ مطابق حدودات قید شده در سند ، ملک مزبور در دو وجه شمالی 

و شرقی دارای دیوار اشتراکی با همسایه های مجاور می باشد. 
مصالح  از  استفاده  و  مفید  عمر  گذشت  و  فرسودگی  دلیل  به  ـ 
نامرغوب و همچنین عدم استحکام الزم اعیان ملک فاقد ارزیابی 

می باشد. 
ـ عرصه ملک مزبور قابلیت تفکیک به دو پالک را دارد. 

ارزیابی ملک : 
ـ عرصه : با توجه به موارد مذکور و در نظر گرفتن جمیع جهات 
از جمله قابلیت کاربری تجاری مسکونی در دوجهت عرصه ملک 
از قرار هر متر مربع 9/400/000 ریال برابر است با : 392/80 * 

9/400/000 برابر است با 3/692/320/000 
50/000/000 ریال : تاسیسات 

جمع کل ارزیابی : 3/742/320/000 ریال ) سه میلیارد و هفتصد و 
چهل و دو میلیون و سیصد و بیست هزار ریال تمام ( 

ـ علی خسروی رئیس حوزه قضایی و قاضی اجرای احکام مدنی اردل 

متن آگهی 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهمین بنام مهناز دولتشاه فرزند محمد و رضا 
بسطامی فرزند محمد به اتهام جعل و کالهبرداری و انتقال مال غیر موضوع شکایت 
ماهرخ خلیلی فرزند علی و نیلوفر خلیلی فرزند علی و مژگان نصیری فرزند احمد ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردند شماره پرونده 

 9610406611008810
بازپرس شعبه نهم دادسرای خرم آباد - یونس آزاد پور . 

متن آگهی
مهلت حضور 10 روز

نوع علت حضور : اعالم نام کارشناس و اعالم جهات رد درصورت وجود 
با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه ی  شماره  9710103821406076 به 
آقایان محمد عیسوند فرزند میران و علی گورونی فرزند خسرو نسبت به اعالم جهات 
رد کارشناس در صورت وجود ابالغ میگردد. ظرف مهلت مقرر اقدام ، در غیر اینصورت 
مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. ) کارشناس خانم لیال جهانبخشی هفشجانی  

) 09132846321
مدیر شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان فارسان ـ فریبرز محمودی

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760318018001445-97/4/11هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک سنگر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای عبدالزهرا دیلمی فرزند اسود 
بشناسنامه 258 صادره  از رامهرمز در ششدانگ  یک باب  خانه  و محوطه  به مساحت 
500  متر مربع  با کاربری  مسکونی  مجزی  شده  از پالک 40 فرعی از سنگ 18  
اصلی  واقع  در قریه  جوبنه  بخش  12 گیالن  که  برای  آن شماره  پالک 510 فرعی 
درنظرگرفته شده ، خریداری از مالکیت رسمی  آقای  علی اصغر نیکوروان  قاضیانی از 
نسق  زارعانه  شماره های 77723-52/7/16 و 77724- 52/7/16  محرز گریده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ  انتشار 
اولین آگهی به  مدت دو ماه اعتراض خود رابه این ادراه تسلیم و پس ازاخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مراجع قضائی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
رم الف : 2749- رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر -  سید روشن آقا زاده 

تاریخ انتشار نوبت اول : 6/3/ 97 تارخ انتشار نوبت دوم : 97/6/18

تعداد مشتركين آب شهری از 1۴ ميليون مشترك 
در اوايل دولت يازدهم به حدود 1۶ ميليون و 2۷1 
هزار نفر رسيده است كه بر اين اساس طی دولت 
تدبير و اميد حدود دو ميليون نفر به مشتركان آب 

شهری افزوده شده است.
اطاع رسانی  پايگاه  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
شهريورماه،  نخست  هفته  )پاون(،  نيرو  وزارت 
انقاب  بزرگ  دولت مرد  دو  شهادت  مناسبت  به 
هفته  به عنوان  باهنر  و  رجايی  شهيدان  اسامی، 
هفته  اين  در طی  و  است  گذاری شده  نام  دولت 
مردم با عملكرد و دستاوردهای دولت در زمينه های 
گوناگون آشنا می شوند. به تبع آن اين مقطع زمانی 
فرصت مناسبی است تا دستاوردهای وزارت نيرو در 
بخش های مختلف همچون آب و فاضاب نيز برای 
مردم بيان شود.صنعت آب و فاضاب در طی چهار 
دهه اخير توانسته است با توسعه طرح های آبرسانی 
آب  انتقال  خطوط  و  توزيع  شبكه های  روستايی، 
شهری و روستايی، شبكه های جمع آوری و انتقال 
فاضاب شهری، افزايش تعداد تصفيه  خانه های آب 
و  آبادانی  توسعه،  در  مهمی  نقش  و...  فاضاب  و 

پيشرفت كشور داشته باشد.

بررسی عملكرد حوزه آب شهری حكايت از آن دارد 
كه با تاش های صورت گرفته از سوی صنعت آب و 
فاضاب كشور جمعيت تحت پوشش آب شهری تا 
ابتدای تيرماه سال جاری به 99,۴۶ درصد رسيده 
است و دو هزار و ۷00 مشترك آب شهری ابتدای 
انقاب در اوايل دولت يازدهم به بيش از 1۴ ميليون 
مشترك و تا پايان سال گذشته به شانزده ميليون 
و 2۷1 هزار نفر رسيده است كه براين اساس طی 
دولت تدبير و اميد حدود دو ميليون نفر به مشتركان 
آب شهری افزوده شده است.بررسی عملكرد حوزه 
رشد  دليل  به  كه  دارد  آن  از  حكايت  شهری  آب 
روزافزون جمعيت و افزايش تقاضای آب در شهرها 
حدود 29 هزار و ۴۳0 هزار كيلومتر خطوط انتقال 
آب شهری تا ابتدای تيرماه سال جاری در كشور 
آن  كيلومتر  و ۴۳۶  هزار  دو  است كه  ايجاد شده 

مربوط به دولت تدبير و اميد بوده است.
همچنين طول شبكه  توزيع آب شهری در ابتدای 
انقاب حدود 2۴ هزار كيلومتر بوده است كه اين 
رقم در ابتدای دولت يازدهم به 1۴1 هزار و ۴10 
كيلومتر و تا ابتدای تيرماه سال جاری به 1۵۴ هزار 

و ۳۵0 كيلومتر رسيده است.

افزایش
 دو میلیون نفری 
مشترکان 
آب شهری

 در دولت 
تدبیر و امید

مالکیت کارخانه های جدید NGL به پتروشیمی ها واگذار می شود
مدير سرمايه گذاری و كسب و كار شركت ملی نفت ايران 
NGL ساخت  دست  در  كارخانه های  مالكيت  واگذاری  از 

و استحصال اتان صنعت نفت به شركت ها و هلدينگ های 
پتروشيمی خبر داد و گفت: بازگشت اين واحدها به شركت 
ملی نفت ايران بی معنی است.به گزارش زمان به نقل از انجمن 
صنفی كارفرمائی صنعت پتروشيمی، آمارهای رسمی شركت 
ملی نفت ايران از سوختن روزانه يک ميليارد و ۵00 ميليون 
فوت مكعب گازهای همراه نفت در سطح صنعت نفت كشور 
حكايت دارد كه قرار است بخش عمده ای از اين گازهای 
همراه با مشاركت و سرمايه گذاری شركت ها و هلدينگ های 
صنعت پتروشيمی جمع آوری و به عنوان خوراك پتروشيمی 
واگذاری  از  پس  اساس  اين  گيرد.بر  قرار  استفاده  مورد 
پااليشگاه بيدبلند خليج فارس به هلدينگ پتروشيمی خليج 
فارس و بهره برداری اين پااليشگاه با ظرفيت توليد روزانه ۵0 
ميليون مترمكعب گاز متان تا سال 9۸، ساخت چندين طرح 
جمع آوری گازهای همراه ديگر به شركت های پتروشيمی 
واگذار می شود.در راستای اين سياست كان تاكنون، اجرای 
طرح عظيم جمع آوری به طور متوسط روزانه 22 ميليون 
مترمكعب گازهای همراه نفت ميادين شرق كارون در قالب 
هلدينگ  به  دالر  ميليارد  تقريبی 1,2  ارزش  به  قراردادی 
پتروشيمی خليج فارس و پتروشيمی مارون واگذار خواهد 
يا  يادآوران  پااليشگاه گاز  اين پيشتر ساخت  بر  شد.عاوه 
NGL۳200 به هلدينگ پتروشيمی خليج فارس و اخيرا 

جمع آوری روزانه معادل 1۵0 ميليون فوت مكعب گازهای 
همراه نفت ميادين حوزه مسجدسليمان به شركت پتروشيمی 
اوره و آمونياك مسجدسليمان واگذار شده است.اين درحالی 
است كه ساخت كارخانه NGL2۳00 با هدف جمع آوری 
گازهای همراه نفت ميادين آذر، دهلران، چشمه خوش و 
پايدار غرب هم در دست اجرا بوده كه قرار است خوراك اتان 
و متان مورد نياز پتروشيمی جديد دهلران در غرب كشور را 
تامين كند.در همين حال مدير سرمايه گذاری و كسب و كار 
شركت ملی نفت ايران از واگذاری مالكيت كارخانه های در 
دست ساخت NGL و استحصال اتان صنعت نفت به شركت 
ها و هلدينگ های پتروشيمی خبر داد.»محمد مصطفوی« با 
بيان اينكه بر اساس سياست وزارت نفت، واحدهای استحصال 
اتان مانند بيد بلنددو،پتروشيمی پارس، مارون و ... در حوزه 
به  واحدها  اين  بازگشت  قرار می گيرند، گفت:  پتروشيمی 
شركت ملی نفت ايران بی معنی است.اين مقام مسئول با 
تاكيد بر اينكه بايد قبول كنيم واحدهای استحصال اتان به 
دليل آن كه خوراك واحدهای پتروشيمی را تامين می كنند 
برای صنعت پتروشيمی نقش حياتی دارند، اما برای شركت 
ملی نفت ايران يک كار جنبی محسوب می شود، تصريح كرد: 
بنابراين مجموعه های پتروشيمی جدی تر از شركت ملی نفت 
پيگير واحدهای استحصال اتان خواهند بود و از نظر منابع 
مالی هم كه امروزه صنعت پتروشيمی كشور وضع مطلوبی 

دارد.

نماينده ايران در هيات عامل اوپک گفت: استفاده از ذخيره سازی های 
راهبردی نفت خام آمريكا، تنها سبب افزايش قيمت های جهانی اين 

كاالی راهبردی می شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، حسين كاظم پور اردبيلی اعام 
كرد: فروش نفت خام از ذخيره سازی های آمريكا نشان می دهد كه 
ديگر توليدكنندگان توان افزايش توليد ندارند و اين رويه تنها سبب 
باال بردن قيمت های جهانی اين ماده می شود.وی پيش تر گفته بود: 
آزادسازی ذخيره سازی های نفت خام آمريكا نتيجه معكوس خواهد 
داشت و از دونالد ترامپ، رئيس جمهوری آمريكا خواسته بود تحريم ها 
عليه ايران را متوقف كند.نماينده ايران در هيئت عامل اوپک خطاب 
به ترامپ گفت: آقای ترامپ خاطرتان هست؟ من پيش تر به شما 
گفته بودم. يک ماه پيش من به شما گفته بودم كه به برداشت از 
بر خاف  البته  برد  پناه خواهيد  نفت خام خود  ذخيره سازی های 
استفاده صحيح از آن، زيرا عربستان و روسيه قادر به افزايش توليد نفت 
خام نيستند.كاظم پور اردبيلی گفت: روسيه و عربستان تاكنون تنها با 
استفاده از ذخيره سازی هايشان به رقم توليد خود افزوده اند، آنها با 
عرضه كم و ديرهنگام از قيمت های باالتر استفاده خواهند كرد. اكنون 
شما به استفاده از ذخيره سازی های نفت خام خود روی آورده ايد و اين 
سبب افزايش قيمت های جهانی اين ماده می شود.نماينده ايران در 
هيئت عامل خطاب به ترامپ گفت: آقای ترامپ چرا اين قدر مايوس 
شديد؟ خونسرد باشيد و آرامش خود را حفظ كنيد؛ تحريم ها عليه 
ايران را متوقف كنيد و دوباره به مذاكرات هسته ای 1+۵ ملحق شويد 

و آن جا حرف های هسته ای خود را بزنيد.

افزایش قیمت، نتیجه آزادسازی
 ذخیره نفت آمریکا
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چگونه از اقشار آسیب پذیر می توان حمایت کرد؟

رييس كنفدراسيون صادرات ايران معتقد است: تجربه ثابت كرده 
دست  به  ارزان  محصول  توليد  از  بعد  ارزان قيمت  واردات  است 
مصرف كننده نرسيده و بعضا باعت سوءاستفاده های گسترده شده 

است و عما نظارت و كنترل نيز نتوانسته مانع آن شود.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآناين، محمد الهوتی اظهار داشت: 
طی روزهای گذشته دولت با اباغ مصوبه ای برای اصاح بند ۵ بسته 
جديد ارزی، شرايط معافيت از پرداخت مابه التفاوت نرخ دالر دولتی 
با ارز بازار ثانويه را اعام كرد.وی افزود: اما اگر دولت به دنبال حمايت 
تا  تومان  ارز ۴200  نرخ  تفاوت  بايد آن  از قشر آسيب پذير است، 
سامانه نيما را برای كمک به دهک های نيازمند و مصرف كننده نهايی 
در قالب بسته های مختلف كمک كند تا هم حمايت هدفمند باشد و 
هم از توزيع رانت جلوگيری شود.رييس كنفدراسيون صادرات ايران 
عنوان كرد: گرچه از نظر محيط كسب وكار دريافت مابه التقاوت در 
زمان  خروج  پسنديده نيست، اما در قانون تجارت شرايط فورس ماژور 
نيز ديده شده است؛ ضمن اين كه تجربه ثابت كرده است واردات 
ارزان قيمت بعد از توليد محصول ارزان به دست مصرف كننده نرسيده 
و بعضا باعت سوءاستفاده های گسترده شده است و عما نظارت و 
كنترل نيز نتوانسته مانع آن شود.الهوتی متذكر شد: بايد در نظر 
داشت يكی از شرايط اقتصاد سالم، شرايط برابر و رقابتی است و در 
جايی كه دو واردكننده با تفاوت يک روز كاال وارد كرده اند و يكی از 
آنها كاال را با ارز  ۴200  تومان وارد می كند و واردكننده ديگر فردای 
آن روز با نرخ  ۸200 تومان كاال وارد كند، اين دو وارد كننده چگونه 
قادر خواهند بود محصول توليدی خود را در يک شرايط رقابتی در 

بازار عرضه كنند؟
وی تصريح كرد: در واقع چنانچه فرض كنيم كه توليدكننده اول با 
نرخ وارداتی و سود منصفانه كاالی خود را به بازار عرضه كند، قطعا 
قيمت محصول اين واحد توليدی با واحد توليدی دوم حداقل ۵0 
درصد ارزان تر عرضه خواهد شد.رييس كنفدراسيون صادرات ايران 
خاطرنشان كرد: گرچه معتقدم چنين اتفاقی نخواهد افتاد و كاالی 
اول و دوم با نرخ بازار ازاد به مصرف كننده عرضه خواهد شد و سود 

سرشاری نصيب وارد كننده اول خواهد شد.

نرخ تورم خانوارهای کشور افزایش یافت

مركز آمار ايران اعام كرد: با رشد نرخ تورم خانوارهای كشور در 
مرداد ماه 1۳9۷ عدد شاخص كل )100=1۳9۵( به 12۷,۷ رسيد 

كه نسبت به ماه قبل ۵.2 درصد افزايش نشان می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازمركز آمار ايران ، در اين ماه درصد تغيير 
و  بود  درصد   19.۳ قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت  كل  شاخص 
خانوارهای كشور به طور ميانگين 19.۳ درصد بيشتر از مرداد 1۳9۶ 
برای خريد يک » مجموعه كاال و خدمات يكسان« هزينه كردند كه 
نسبت به ماه قبل )1۳,۸ درصد( ۵.۵ واحد درصد افزايش يافته است. 
همچنين نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1۳9۷ به 9,۷ 
درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل )۸,۷ درصد( 1.0 واحد درصد 
افزايش نشان می دهد. شاخص قيمت در گروه عمده »خوراكی ها، 
آشاميدنی ها و دخانيات« نسبت به ماه قبل 9,1 درصد و در گروه 
عمده »كاالهای غير خوراكی و خدمات« ۳.۶ درصد افزايش يافت و 
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه 1۳9۷ برای اين دو گروه به 
ترتيب 12,1 و ۸.۸ درصد رسيد.شاخص قيمت كل برای خانوارهای 
شهری كشور در مرداد ماه 1۳9۷ به عدد 12۷,۶ رسيد كه نسبت 
به ماه قبل ۵.1 درصد افزايش نشان می دهد. درصد تغيير شاخص 
كل نسبت به ماه مشابه سال قبل 19.۴ درصد و نرخ تورم دوازده 
ماهه منتهی به ماه جاری برای اين دسته از خانوارها 9,۸ درصد بوده 
است.شاخص قيمت كل برای خانوارهای روستايی كشور در مرداد ماه 
1۳9۷ به عدد 12۸,0 رسيد كه نسبت به ماه قبل ۵.9 درصد افزايش 
نشان می دهد. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 1۸.۸ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای 

اين دسته از خانوارها 9,1 درصد است.

نگاه روز

سامانه اشتغال ایرانیان امسال 
راه اندازی می شود

معاون اشتغال و كارآفرينی وزير تعاون با بيان اين كه 
رسته های اشتغال اولويت دار استان ها مشخص شده 
تا پايان  ايرانيان  اندازی سامانه اشتغال  از راه  است 

سال خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عيسی منصوری اظهار 
كرد: در رسته های ايجاد اشتغال محدوديت داريم و 
اين محدوديت ها توسط مجلس شورای اسامی به 
تصويب رسيده است.وی با اشاره به اين كه مهاجرت، 
تحوالت اجتماعی و اقتصادی، روند خشكسالی و ... 
هر استان تحليل می شود، افزود: در كارگروه اشتغال 
استان ها رسته های اولويت دار هر استان به تصويب 
رسيده است.معاون اشتغال و كارآفرينی با بيان اين 
كه در شرايطی كه سند آمايش سرزمينی تائيد نشده 
اشتغال  ايجاد  در  عمل  ماك  اشتغال  سند  است، 
است. منصوری تصريح كرد: به غير از اجرای طرح 
روستاهای بدون بيكار، طرح يک روستا يک محصول 
اين كه  بيان  با  ايم.وی  داده  قرار  كار  در دستور  را 
ايجاد نمی كند، گفت: پرداخت  اشتغال  تسهيات 
تسهيات، ميزان پيشرفت فيزيكی و ايجاد اشتغال 
ارائه  راستای طرح  اگر در  را رصد می كنيم    ... و 
شده نباشد درصد سود تسهيات را به 1۸ درصد 
می رسانيم.منصوری خاطرنشان كرد: امسال سامانه 
اشتغال ايرانيان را راه اندازی می كنيم تا بتوانيم بر 
اساس كد ملی وضعيت اشتغال و بيكاری و همچنين 

دريافت تسهيات و ... را رصد كنيم.

پرداخت وام ارزان قیمت
 برای اشتغال گردشگری

معاون گردشگری سازمان ميراث فرهنگی از پرداخت 
منابع ارزان قيمت برای توسعه اشتغال گردشگری 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسيما، محمد محب 
 ۷00 و  هزار  هشت  تخصيص  به  اشاره  با  خدايی 
ميليارد تومان منابع ارزان قيمت برای ايجاد 1۵۷ 
در  اعتبار  افزود:اين  گردشگری  حوزه  در  شغل 
برنامه و بودجه در  با سازمان  نامه ای  قالب تفاهم 
اختيار سازمان ميراث فرهنگی قرار گرفته است.وی 
به  تمايل  كه  عزيزانی  همه  اظهارداشت:  همچنين 
فعاليت در همه بخش های صنعت گردشگری اعم 
از هتل سازی، ساخت اپليكيشن، راه اندازی دفاتر 
خدمات مسافرتی، بازسازی هتل ها، ايجاد و توسعه 
اكوكمپ ها، تبليغات، توليد فيلم سينمايی و غيره 
استفاده كنند.معاون  اين منابع  از  توانند  دارند می 
گردشگری سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی 
و گردشگری در گفتگو با راديو اقتصاد يادآور شد : 
نرخ تسهيات برای فعاليت های سخت افزاری در 
حوزه گردشگری مانند احداث و بازسازی هتل 1۴ 
افزاری مانند ساخت  درصد و برای حوزه های نرم 
اپليكيشن در حال بررسی است و احتمال دارد در 

حد 10 درصد باشد.

خبر

اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  سرپرست 
گفت: توانمندسازی و فقرزدايی از كسانی كه 
نيازمند حمايت های اجتماعی ويژه هستند از 

راهبردهای اصلی وزارت تعاون است.
انوشيروان  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محسنی بندپی اظهار كرد: مورد حمايت قرار 
دادن كسانی كه به حمايت های اجتماعی ويژه 
نياز دارند و توانمندسازی و فقرزدايی راهبردهای 
اصلی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است.وی 
اشتغال فراگير، روستايی و توجه به ظرفيت های 
استان ها را از ديگر راهبردهای وزارت تعاون 
اعام كرد و افزود: گلستان در بخش كشاورزی، 
صنايع دستی و كشاورزی پتانسيل های خوبی 
مرحله  در  اشتغال  اعتبارات  در جذب  و  دارد 
وزارت  است.سرپرست  كرده  عمل  موفق  اول 

تداوم پرداخت  از  اجتماعی  رفاه  تعاون، كار و 
تسهيات اشتغالزا در گلستان خبر داد و گفت: 

تاش داريم تا با ايجاد اشتغال زمينه ماندگاری 
جمعيت روستايی كه قشر مولد هستند را فراهم 
كنيم.وی از اجرای برنامه های ويژه برای كاهش 
و مهار آسيب های اجتماعی در كشور خبر داد 
اوزانس   1۶0 گذشته  سال  در  كرد:  اضافه  و 
اجتماعی در شهرستان ها راه اندازی شد و اين 
روند تداوم می يابد.محسنی بندپی بيان كرد: 
های كشور  تمام شهرستان  در  پايان سال  تا 
بتوانيم  تا  می شود  افتتاح  اجتماعی  اورژانس 

اقدامات به هنگام و به موقع برای پيشگيری از 
آسيب های اجتماعی داشته باشيم.وی از اجرای 
برنامه ويژه برای غربالگری ژنتيک و پايلوت قرار 
گرفتن گلستان در اجرای اين طرح خبر داد و 
تصريح كرد: آيين نامه غربالگری ژنتيک مصوب 
شده است.محسنی بندپی در پايان تاكيد كرد: 
برنامه ويژه برای ايجاد اشتغال در دستور كار قرار 
دارد و بنگاه های كارآفرين بيش از پيش مورد 

حمايت قرار می گيرند.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   منصوره رحیمی دارای شناسنامه شماره  192  بشرح دادخواست به کالسه  
970760/ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان سلطانعلی رحیمی بشناسنامه 59 در تاریخ40/9/20 اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  عربعلی رحیمی فرزند  سلطانعلی 
–ش ش 2801511420   خوی –پسر متوفی/2- ذوالفعلی  رحیمی فرزند  سلطانعلی 
–ش ش  2801511285  خوی-پسر متوفی/3-  منصوره رحیمی فرزند سلطانعلی 
-ش  ش 192 –خوی-دختر متوفی/4- قنداب  رحیمی فرزند سلطانعلی ش ش176   
-خوی-دختر متوفی/5- حلیمه  حسنعلی لو فرزند سلیمان  ش ش  8  خوی-همسر 
متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   غالم کلوانی دارای شناسنامه شماره  2342 بشرح دادخواست به کالسه 971013/
ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان باالجا گلوانی بشناسنامه 1007   در تاریخ 97/1/28 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  غالم کلوانی فرزند  محمدعلی –ش 
ش2342 خوی –پسر متوفی/2-اروجعلی گلوانی فرزند محمدعلی -ش ش  1907 
خوی-پسر متوفی/3- اسماعیل گلوانی  فرزند محمدعلی -ش  ش 1909 –خوی 
پسر  متوفی/4- عباس گلوانی  فرزند محمدعلی ش ش1908 -خوی-پسر متوفی/5- 
سیروس مرتضویان فرزند محمدعلی ش ش 2111 خوی- پسر  متوفی/6-خاور کلوانی  
کلوانی  علی  –دخترمتوفی/7-محمد  خوی  محمدعلی ش ش2801112372  فرزند 
فرزند بخشعلی  ش ش 935 خوی –همسر  متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عقیله باقری دارای شناسنامه شماره 5047 بشرح دادخواست به کالسه  970896/
ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان  احمد باقری  بشناسنامه 204  در تاریخ 97/4/23 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  اسماعیل باقری فرزند احمد –ش 
ش  197 خوی –پسر متوفی/2- قربان باقری فرزند احمد -ش ش  284  خوی-پسر 
متوفی/3- مرحمت  باقری فرزند احمد -ش  ش 220 –خوی-دختر متوفی/4- فریده 
باقری فرزند احمد ش ش323   -خوی-دختر متوفی/5- سلطنت  باقری فرزند احمد 
ش ش 295 خوی- دختر متوفی/6- سوسن  باقری فرزند احمد ش ش308    خوی 
–دخترمتوفی/7- عقیله  باقری فرزند احمد ش ش  5047 خوی -دختر متوفی/ اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

متن آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه      
9610432880001905  در پرونده کالسه 960935/104   برای آقای رضا محمودیان 
به اتهام ترک انفاق  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه 1397/07/08 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد 115 و 180  
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 1128
مدیر دفترشعبه 104 دادگاه کیفری 2  دادگستری شهرستان اسالمشهر 

ابالغیه
شماره پرونده : 9609983855700455             مشخصات ابالغ شونده حقیقی : حجت اله رفیعی نام 
ـ خیابان ورزش کوچه 6   تاریخ حضور97/7/7  ـ شهرکرد  پدر : ولی اله به نشانی : چهارمحال وبختیاری 
شنبه ساعت 10محل حضور اردل    تاریخ حضور : 97/7/7 ساعت حضور 10صبح  درخصوص دعوی 

مهدی خیراندیش به طرفیت شما دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین شعبه حاضرشوید. 
شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان اردل 

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فاطمه صالحی  اردلی  فرزند سهراب  به شرح دادخواست  
تقدیمی ثبت شده به کالسه9709983855700215  از این دادگاه  درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیامک الیاسی   فرزند طاهر  به  
ش ش 3 سرانجام در تاریخ 1397/2/14  در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1ـ  فاطمه صالحی فرزندسهراب  به ش ش  3336 ) همسر متوفی ( 

2ـ  ماه وش عباسی دشتکی  فرزندعلی باز به ش ش  1210 ) مادر متوفی (
3ـ سیاوش الیاسی فرزند سیامک   به ش ش   4680392691) فرزند متوفی (
4ـ کیارش الیاسی فرزند سیامک  به ش ش 46804336034  ) فرزند متوفي(

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردل ـ فاطمه اسدی 

 آگهی وقت ابالغ دادرسی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سیروس سلیمانی

 خواهان آقای عبدالرضا گودرزی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای  سیروس سلیمانی به خواسته الزام 
به انتقال سند  خودرو  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709983844200353 
شورای حل اختالف شماره 2  شهرستان شهرکرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/7/10 ساعت 9 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون  مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
شورای حل اختالف  شماره 2شهرستان شهرکرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   صفر تیموری دارای شناسنامه شماره 802  بشرح دادخواست به کالسه  970923/
ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان محرم تیموری بشناسنامه  1   در تاریخ95/8/17 اقامتگاه دائمی خود را به 
درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  صفر تیموری فرزند محرم –ش ش 
802 خوی –پسر متوفی/2- حیدر تیموری فرزند محرم -ش ش    823 خوی-پسر 
متوفی/3- اکبر  تیموری فرزند محرم -ش  ش856 –خوی-پسر متوفی/4-  گل گز 
تیموری فرزند محرم ش ش717-خوی-دختر متوفی/5- شریفه تیموری  فرزندزین 
العابدین   ش ش 5   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

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو 405 مدل 1385 با شماره پالک 514 د21 ایران 72شماره 
موتور 12485027032شماره شاسی 24200288به نام غالمحسین فقیه ملکی مفقود 

بابل گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد 

 مفقودی 
برگ سبز بنز مدل 2003 به رنگ سفید با شماره پالک 142 ب 99 ایران شماره 
موتور 1330157و شماره شاسیwDB2030611f318709 به نام روح اهلل احمدی 

ورزنه مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
و  ایران 88-271ج35  به شماره پالک  کابین  پیکان یک  وانت  برگ سبز خودرو 
شماره موتور 11518103557 و شماره شاسی IRFC811X0A8903163 مفقود 

بهشهرو از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی
 کارت هوشمند  رحمان اکرامی خمارتاش فرزند زینل ش شناسنامه40ش کارت 

هوشمند 162122389مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
شناسنامه مالکیت کامیون ولوو کشنده مدل 1364 به ش پالک 281ع49 ایران 59 به 
شماره موتور 009061وشماره شاسی  051265مالک بهروز کلته.مفقودی گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 کارت هوشمند مسافر بری راننده محسن مرغزاری#فرزند کریم#شماره شناسنامه 
1354#متولد1344 #شماره کارت هوشمند رانندگان 2707410 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری جک S5 به شماره پالک ایران 72-571ق96 و شماره موتور 
 NAKSH7393HB140160 شاسی  شماره  و   1FC4GA31DH0006438

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

مفقودی
 برگ سبز سواری بنز 200 مدل 1973 با شماره پالک 313 ص 13 ایران 82 با 
مفقود  قمی  نادی  نجفقلی  بنام   174053 شاسی  و شماره   141468 موتور  شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

 مفقودی
 اصل پروانه ساخت مایع ظرفشویی بشماره 49,11298 و مایع دستشویی بشماره 
49,11297 و سفید کننده بشماره 49,11299 متعلق به شرکت کیمیا کاران شیما 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
مفقودی محمودآباد

 سند کمپانی سواری رنو لوگان l90 مدل 1389 با شماره پالک 296 ل 49 ایران 82شماره 
موتور k4mA690W040575شماره شاسیNAPLsRALD91079910 به نام 

میر فخرالدین حسینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  سوم  شعبه   3/330/97 کالسه  پروند  حکایت  به 
جوانرود آقای هژیر عارفی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. 
و بیان داشته شادروان جبار عارفی در تاریخ97/2/8  در اقامتگاه دائمی خود فوت 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
پسر   4950096710 ملی:  کد    1372/1/  28 اختصاصی-  زایچه:  عارفی  1.هژیر 

متوفی
2.هیژا عارفی زایچه: اختصاصی-1383/6/26 کدملی: 4950233157  پسر متوفی
3.روژین عارفی زایچه: اختصاصی-1373/7/1 کدملی: 495017998 دختر متوفی

4.سوسن رحیمی زایچه: 591-1351/6/1کدملی: 5969642126 همسر متوفی
تا هرکس  کثیراالنتشار آگهی می گردد  از جراید  نوبت در یکی  اینک مراتب یک 
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 سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

مفقودی
سند کمپانی خودروی سواری پژو 206 مدل 1397 به رنگ سفیدروغنی وبه شماره 
نیروی انتطامی 888 ی12 _ ایران _82 وبه شماره موتورA 0147266 165 وبه 
مفقود  کوهپر  اسماعیل خزائی  نام  به   NAAP03EE3JJ543061شماره شاسی

نوشهرگردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد . 

توانمندسازی و فقرزدایی در اولویت برنامه های وزارت تعاون؛    

تمهید وزارت کار برای راستی
 آزمایی طرح های اشتغال روستایی    

اشتغال روستایی آزمایی طرح های  راستی  برای  کار  وزارت  تمهید 
 در ادامه محسنی بندپی اجرای طرح های اشتغالزایی روستایی را راهی برای جلوگیری از مهاجرت به شهرها توصیف کرد و چند راهکار راستی 
آزمایی هزینه کردها را تشریح کرد. وی گفت: برای شفاف سازی و راستی آزمایی طرح های اشتغالزایی روستایی از جهاد دانشگاهی و همه انجمن 
های مردم نهاد خواسته ایم در این مسیر به ما کمک کرده و نسبت به اجرای این طرح ها حساسیت الزم را داشته باشند.محسنی بندپی یادآوری 
کرد: پیش از این نیز کمیته های فنی تشکیل داده و طرح هایی را که شائبه داشت نتواند اشتغالزایی کند از گردونه اجرا خارج کردیم.وی افزود: 
اجرای طرح مشاغل روستایی با تولید و توزیع مناسب ثروت میان روستاییان می تواند آنها را در محل سکونت خود ماندگار کند.سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآوری کرد قرار است 20 هزار طرح اشتغالزایی مصوب در روستاها اجرا شود که برای این منظور، در مرحله نخست 
پنج هزار و 80 میلیارد تومان اعتبار تامین شده و در اختیار بانک های عامل قرار گرفته است.وی گفت: در اشتغال روستایی به مزیت روستاها توجه 

خاصی شده است.

بر اساس آخرين جلسه هيات مقررات زدايی 
به رياست وزير اقتصاد چهار فرآيند بروكراسی 
انتقال  و  نقل  ماليات  از جمله پرداخت  زائد 
مسكن در مراكز مالياتی حذف و اين عمليات 

به ادارات ثبت تفويض شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در آخرين جلسه 
هيات مقررات زدايی، چهار حذف موثر انجام 
شد كه هم برای كارآفرينان و هم برای مردم 
مهم است.بر اساس اين گزارش، در مورد اول 
در  بروكراتيک  روندهای  مهمترين  از  يكی 
جريان معامات مسكن مربوط به ماليات بر 
نقل و انتقال مسكن است كه براساس تصميم 
اين پس  از  مقرر شد  اقتصاد،  وزارت  جديد 
نيازی به حضور در مراكز مالياتی برای پرداخت 
ماليات نقل و انتقال مسكن نباشد و مردم می 
توانند در ادارات ثبت اقدام به دريافت ميزان 
مالياتشان و پرداخت آن كنند.  بنابراين سه 
مرحله روند از اين فرآيند حذف می شوند.

بنابراين سازمان ثبت اطاعات مورد نياز را به 

سازمان مالياتی ارائه می دهد. سازمان فناوری 
و  پست  شركت  همكاری  با  ايران  اطاعات 
شهرداری، امكان تعيين بلوك و رديف براساس 
برمبنای  اماك  معاماتی  ارزش  دفترچه 
كدپشتی را برای سازمان امور مالياتی كشور 
از طريق وب سايت فراهم می كند.اين گزارش 
می افزايد، سازمان مالياتی هم پس از محاسبه 
ميزان ماليات، عدد آن را به صورت برخط به 
سازمان ثبت ارسال كرده و پس از پرداخت 
نهايی در سازمان ثبت توسط مالک، بازهم به 
صورت برخط تاييد از طرف سازمان مالياتی 
تصميم  گزارش،  اين  اساس  می شود.بر  ارائه 
دوم مربوط به تعاونی ها می شود. 2۵0 هزار 
تعاونی در كشور وجود دارد. اين تعاونی ها پس 
از ثبت مكلف بودند برای انجام تغييرات ديگر 
بازهم مجوزهای الزم را از وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعی كسب  كنند. اما از اين پس ديگر 
نيازی به اخذ مجوز در مورد ثبت تغييرات 

وجود ندارد. 

اين گزارش حاكی است، هيات مقررات زدايی 
به رياست كرباسيان با تغيير كارمزد خدمات 
سازمان استاندارد بابت صدور گواهی انطباق 
ارزش  هزار  در   ۸( وارداتی  كاالهای  برای 
كرد.براين  موافقت  وارداتی(  كاالی  گمركی 
اساس سازمان استاندار موظف است به منظور 
اصاح  آيين نامه های و دستورالعمل های مرتبط 
كاهش  رويكرد  با  خود  خدمات  كارمزد  با 
هزينه ها، ظرف يک ماه مستندات مربوط به 
قيمت تمام شده انواع خدمات خود )جايگزين 
مضربی از ارزش كاال( را به سازمان حمايت 
و وزارت اقتصاد اعام كند.همچنين، سازمان 
حمايت هم ظرف دو ماه و قبل از نهای شدن 
پيشنهادی  تمام شده  قيمت  بودجه،  اليحه 
سازمان استاندارد را بررسی و پس از تصويب 
به  استاندارد  عالی  شورای  در  طرح  جهت 

سازمان استاندارد ارسال می كند.
اجرا و  تاكيد شده كه زمان  اين گزارش  در 
همچنين تخصص بودجه نبايد مانع از عدم 

شود. زدايی  مقررات  هيات  مصوبه  اجرای 
همچنين براساس نظر وزارت اقتصاد با توجه 
به شيوه تعيين كارمزد ثبت سفارش به صورت 
وجه جداگانه از حقوق ورودی برمبنای مضربی 
برمبنای قيمت  لزوم اصاح  ارزش كاال و  از 
اينكه  به  توجه  ضمن  خدمات،  شده  تمام 
كنترل واردات ) به منظور حمايت از توليد 
داخلی( براساس تعرفه مصوب اعمال خواهد 
شد، پس از ارائه مستندات قيمت خدمات از 
سوی سازمان توسعه تجارت و تصويب آن در 
سازمان حمايت متن مصوبه توسط سازمان 
حمايت به دبيرخانه هيات ارسال می شود تا 
پيشنهاد اصاح مصوبات هيات وزيران از سوی 
ارسال  به مرجع مورد مذكور  اقتصاد  وزارت 
شود.در پايان اين گزارش آمده است، تسهيل 
فضای كسب وكار و مبارزه با فساد از مهمترين 
اهداف وزارت اقتصاد به شمار می آيدبرهمين 
اساس طی يكسال گذشته ۵00 مجوز زائد 

فضای كسب وكار حذف شده است.

مالیات  پرداخت  حذف 
در  مسکـن  انتقال  و  نقل 
مالیاتـــی« »مراکــز 



آینده از آن کسانی است که
 به استقبالش می روند .

 فریدریش ویلهلم نیچه 

سخن حکیمانه

اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم
جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند
جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

امروز با حافظ

سفر مجدد هاوارد فاست با 
»مهاجران« به ایران

رمانی ديگر از هاوارد فاست با عنوان مهاجران و با ترجمه 
فرديون مجلسی از سوی نشر اسم منتشر شد.

به گزارش  مهر، نشر اسم رمانی ديگر از هاوارد فاست 
را با عوان »مهاجران« و با ترجمه فريدون مجلسی روانه 

بازار كتاب كرد.
فاست كه از او به عنوان يكی از پيشروترين و پربارترين 
متولد  می شود  ياد  متحده  اياالت  معاصر  نويسندگان 
نيويورك بوده و از نوجوانی كار نويسندگی را شروع كرده 
تاريخ  به موضوع  داستان های خود  بيشتر  در  او  است. 

آمريكا و انقاب در اين كشور توجه نشان داده است.
رمان مهاجران نيز با همين زمينه و درباره يک خانواده 
مهاجر ايتاليايی در آمريكا صحبت كرده است. قهرمان اين 
اثر دان الوت فرزند يک خانواده فقير ايتاليايی است كه 
والدينش در آخرين دهه قرن  نوزدهم به آمريكا مهاجرت 

كردند.
فاست در اين رمان تصويری از دو واقعه مهم آمريكا شامل 
زلزله و آتش سوزی مهيب سال 190۶ در سان فرانسيسكو 
و بحران بزرگ اقتصادی  سال 1929 آمريكا را به تصوير 
می كشد.فاوست در دوران زندگی خود بيش از ۴0 اثر 
زندگی نامه،  فيلم نامه،  رمان،  منتشر كرده كه  و  تاليف 
از  می شود.  شامل  را  تاريخی  آثار  برخی  و  نمايش نامه 
از اين نيز آثاری چون آخرين مرز،  ميان آثار او پيش 
شكست ناپذير،همشهری تام پين،راه آزادی، سرافراز و آزاد، 
اسپارتاكوس، آمريكايی،صبح آوريل،ژنرال به يک فرشته 
و  ترجمه  فارسی  به  دوم  نسل  و  كرد،مزدورها  شليک 

منتشر شده است.
فاست در زمان حيات خود در زمره نويسندگان آرمانگرای 
حزب  در  عضويت  به  كه  می رفت  شمار  به  آمريكايی 
بود. وی در دهه 19۵0  آورده  آمريكا روی  كمونيست 
به اتهام فعاليت بر ضد آمريكا قربانی ماجرای پر هياهوی 
كميته مک كارتی شد و به زندان افتاد و پس از آن نيز از 

اين حزب كناره گيری كرد.
نشر اسم اين رمان را در ۵۳۶ صفحه و با قيمت ۳9 هزار 

تومان منتشر كرده است.

اجرای همزمان سه نمایش 
دانشگاهی در مرکز تئاتر مولوی

 مركز تئاتر مولوی دانشگاه تهران در اين هفته اجرای سه 
اثر دانشگاهی را آغاز كرد.

روابط  سوی  از  شده  ارايه  اطاعات  پايه  بر  گزارش  به 
عمومی مركز تئاتر مولوی، اجرای نمايش »ال اس دی« 
به نويسندگی سياوش حيدری و كارگردانی پويا عربگری 

از ديروز )سی و يكم مرداد( در تاالر مولوی آغاز شد.
اين نمايش برنده تنديس بهترين متن و بازيگری و دريافت 
مونولوگ  جشنواره  نهمين  از  كارگردانی  سپاس  لوح 
دانشگاه هنر و نيز برنده تنديس بخش مرور بيست و 
يكمين جشنواره بين المللی تئاتر دانشگاهی است.در اين 
نمايش كه ساعت 1۷ روی صحنه می رود، پويا عربگری 
به ايفای نقش می پردازد.اجرای نمايش »اديپ افغانی« به 
نويسندگی احمد مهرانفر و كارگردانی مجتبا جدی نيز از 
سه شنبه )سی ام مرداد( آغاز شد كه تا بيستم شهريورماه 
ادامه می يابد.در اين نمايش مجتبی پيرزاده و پريسا هاشم 
پور به ايفای نقش می پردازند. احمد مهرانفر، بازيگر تئاتر، 
سينما و تلويزيون، عاوه بر نويسندگی، تهيه كنندگی اين 
نمايش را نيز برعهده دارد.زمان آغاز اجرای اين نمايش 

ساعت 1۸ است.
همچنين نمايش »راندوو« به نويسندگی و كارگردانی 
وحيد منتظری از سی ام مرداد به صحنه رفته است و 
تا بيست و سوم شهريور از ساعت 20 در تاالر مولوی 
اجرا می شود.در اين نمايش آبان حسين آبادی، فاطيما 
بهارمست، شهاب مهربان، علی نورانی بازی می كنند.

نمايش های ال اس دی، اديپ افغانی و راندوو تا بيست 
و سوم شهريورماه هر روز- بجز شنبه ها- به ترتيب در 
ساعت های 1۷، 1۸ و 20 به صحنه می رود.نشانی مركز 
تئاتر مولوی دانشگاه تهران خيابان انقاب، خيابان 1۶ آذر، 

جنب باشگاه دانشجويان است.
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اوقات شرعی

عذرخواهی دبیر جشنواره عروسکی تهران
 از بروز برخی ناهماهنگی ها

دبير هفدهمين جشنواره بين المللی نمايش عروسكی 
تهران-مبارك، استقبال مخاطبان از آيين شادپيمايی 
افتتاحيه جشنواره را بسيار دلگرم كننده و دور از انتظار 

دانست و بابت برخی ناهماهنگی ها عذرخواهی كرد.
نمايش  بين المللی  جشنواره  از  زمان  پيام  گزارش  به 
عروسكی تهران-مبارك، »مرضيه برومند« گفت: از روی 
ماه همه بچه ها و خانواده ها شرمنده ام. می دانستيم مردم 

به ما و نمايش عروسكی لطف دارند اما هرگز پيش بينی نمی كرديم اين جمعيت عظيم 
به شادپيمايی بيايد و ازدحام حاضران باعث شد در برگزاری مراسم دچار مشكل شويم.

برومند افزود: اميدوارم مردم اين كاستی ها را به زيبايی عروسک ها ببخشند و همچنان 
در جشنواره نمايش عروسكی كه متعلق به همه هنردوستان و خانواده ها و كودكان ايران 
زمين است، همراه ما باشند تا آسمان عروسک ها همچنان آبی باقی بماند.از سوی ديگر، 
خبر رسيد كه همزمان با نخستين روز برگزاری جشنواره بين المللی نمايش عروسكی 
تهران كاتالوگ اين رويداد منتشر شد. اين كاتالوگ با پيام های وزير فرهنگ و ارشاد 
اسامی، معاون هنری وزير مديركل هنرهای نمايشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و 
دبير هفدهمين جشنواره بين المللی تئاتر عروسكی تهران- مبارك آغاز شده است و در 
صفحات بعدی، 20 هنرمند عضو شورای انتخاب اين دوره از جشنواره معرفی شده اند.در 
اين مجموعه نمايش  های شركت كننده در بخش های مختلف جشنواره مانند نمايش های 
صحنه ای، فضای باز، ملل، دانش آموزی و تجربه، خاقيت و نوآوری نيز معرفی شده كه 
شامل معرفی گروه اجرايی، خاصه داستان و يادداشت كارگردان به زبان های فارسی 
و انگليسی و عكس هايی از اجراست.بخش بعدی اين كاتالوگ، بزرگداشت سه هنرمند 
است؛ زهرا صبری در يادداشتی از »َددی بودامجی« رييس اتحاديه بين المللی نمايشگران 
عروسكی )يونيما(، مورد تجليل قرار گرفته است و فرشته ابراهيمی هنرمند تهرانی و وحيد 
خسروی هنرمند كرمانشاهی در اين كاتالوگ معرفی شده اند كه به قول مرضيه برومند 
»هر كدام در شهر خود كاری كرده اند، كارستان«.بخش ديگر اين كاتالوگ به معرفی 
كارگاه های آموزشی اين دوره از جشنواره به صورت گزارش تصويری اختصاص دارد. 
كارگاه های اين دوره در ارديبهشت ماه برگزار شد كه شامل موسيقی در نمايش توسط 
بامداد افشار، پيشنهاد تكنيک مناسب برای متن با حضور علی پاكدست، بازی دهندگی 
در نمايش عروسكی توسط مريم سعادت و طراحی صحنه در نمايش عروسكی با حضور 
سينا يياق بيگی بود. مديريت اين دوره از كارگاه ها را ميرآرش مصطفايی بر عهده داشت.

همچنين در اين كاتالوگ 1۶ دوره گذشته جشنواره تئاتر عروسكی مرور شده است. 
هفدهمين جشنواره بين المللی نمايش عروسكی تهران مبارك يكم تا هفتم شهريور ماه 

برگزار می شود.

دیدار شورای مرکزی کانون کارگردانان 
با معاون بین الملل فارابی

شورای مركزی كانون كارگردانان سينمای ايران با معاون 
بين الملل بنياد سينمايی فارابی ديدار كردند.

بنياد  از روابط عمومی  نقل  به  پيام زمان   به گزار ش 
سينمايی فارابی، اعضای شورای مركزی كانون كارگردانان 
خانه سينما با معاون بين الملل بنياد سينمايی فارابی در 
محل اين بنياد ديدار و گفتگو كردند.در اين ديدار شركت 
درباره  خود  های  ديدگاه  بيان  به  جلسه  در  كنندگان 

انتخاب فيلم برای اسكار، جشنواره جهانی فيلم فجر و نحوه عرضه بين الملل و برپايی چتر 
سينمای ايران در بازارهای مختلف پرداختند.در اين چارچوب، اعضای شورای مركزی 
كانون كارگردانان بر لزوم حمايت از سينمای مستقل، پاسخگويی به نسل جوان سينما، 
نگاه حمايتی بنياد به بخش های فعال و تصدی گری بيشتر خانه سينما و رقابت نداشتن 
فارابی با بخش خصوصی تاكيد داشتند و از ايجاد فضای گفتگو با معاون بين الملل استقبال 
كردند.رائد فريدزاده معاون بين الملل بنياد سينمايی فارابی و كاميار محسنين كارشناس 
ارشد بين الملل بنياد نيز در اين ديدار توضيحاتی را در باب نحوه و پيشينه انتخاب اعضای 
كميته انتخاب فيلم برای اسكار و فعاليت های بخش بين الملل ارايه كردند. فريدزاده با 
اشاره به نامه كانون كارگردانان بيان كرد: ترجيح بر پاسخ به نامه دوم كانون كارگردانان 
در جلسه ای حضوری بوده است. سياست های كاهش تصدی گری كه مورد نظر مديريت 
سينمايی نيز است، مستلزم تدارك زير ساخت های الزم است تا انتقال امور به شكلی 
ابتر باقی نماند. بنياد نيز برای اين انتقال تدريجی تا زمان وجود زيرساخت ها در خانه 
سينما استقبال می كند و از تشكيل كارگروهی مشورتی برای اخذ آرا و نظريات سازنده 
سينماگران در كليه جنبه های فعاليت های بين المللی استقبال می كند و اينگونه تحوالت 
جهت گسترش همكاری ها همان امری است كه در نامه مدير عامل خانه سينما نيز مورد 

نظر بوده است
شب فیلم فنالند در تهران

 شب فيلم فناند با همكاری انجمن سينمای جوانان ايران 
و سفارت فناند برگزار می شود.به گزارش خبرگزاری مهر 
به نقل از روابط عمومی انجمن سينمای جوانان ايران، شب 
فيلم فناند با نمايش 9 فيلم از اين كشور در موزه سينما 
انجمن سينمای  با همكاری  برنامه  برگزار می شود.اين 
جوانان ايران و سفارت فناند، چهاردهم شهريورماه در 
دوسانس از ساعت ۵ تا ۷ و ۷ تا 9 در موزه سينما واقع در 

تهران، خيابان وليعصر، باغ فردوس برگزار خواهد شد.شركت عاقه مندان در اين برنامه 
آزاد و رايگان است.

خبر

کاریکاتور

»گروهاقدامایران«یادآورکودتایآمریاک

به  ياری  داريوش  كارگردانی  به  شكار«  »فصل  سينمايی  فيلم 
جشنواره فيلم های ايرانی سان فرانسيسكو راه يافت.

به گزارش پيام زمان نقل از روابط عمومی فيلم، »فصل شكار« اثر 
بلند داريوش ياری و به تهيه كنندگی عليرضا ابوالقاسمی نژاد كه سال 
گذشته توليد شده و اوايل امسال مراحل پايانی ساخت خود را پشت 
سر گذاشت، به بخش مسابقه يازدهمين جشنواره فيلم سانفرانسيسكو 
راه يافت.همچنين همزمان با حضور »فصل شكار« در اين جشنواره 
از پوستر بين المللی اين فيلم هم رونمايی شد.در اين فيلم بازيگرانی 
چون مهران احمدی، حامد كميلی، محيا دهقانی، رضا اخاقی راد، 
نسرين بابايی و مجيد پتكی به ايفای نقش پرداخته اند.در خاصه 
اين فيلم آمده است: رعنا نوازنده ساز در شرف برگزاری كنسرتی در 
اروپاست كه باخبر می شود دخترش برای نجات پدرش به زادگاه رعنا 
رفته است؛ جايی كه رعنا شانزده سال پيش درست در سن دخترش 
از آنجا فرار كرده است. رعنا كنسرت را رها می كند...گروه پخش 
بين المللی سينه پورت مسئوليت پخش خارجی اين اثر را به عهده 
دارد.يازدهمين جشنواره فيلم های ايرانی سان فرانسيسكو در تاريخ 
22 و 2۳ سپتامبر 201۸ برگزار می گردد و برای جشنواره امسال 

فيلمسازان زيادی از كشورهای مختلف ثبت نام كرده اند.

حضور »فصل شکار« در بخش 

مسابقه جشنواره سان فرانسیسکو

به  »ماهور«  سينمايی  فيلم  تهيه كننده  پورهاجريان  اصغر 
پاييز  نيمه دوم  فيلم در  اين  اكران  از  نيامراد  كارگردانی مجيد 
به  »ماهور«  سينمايی  فيلم  تهيه كننده  پورهاجريان  گفت.اصغر 
كارگردانی مجيد نيامراد درباره زمان اكران اين اثر به خبرنگار 
اما  نكرده ايم  پيدا  اثر  اين  برای  پخش كننده ای  هنوز  مهرگفت: 
فيلم  اين  اكران  برای  مختلف  پخش  دفاتر  با  مذاكره  حال  در 
سينمايی هستيم.وی افزود: با اين وجود به نظرم نيمه دوم فصل 
اكران در  اكران كنيم و چاره ای به جز  را  اثر  اين  بتوانيم  پاييز 
چنين بازه زمانی نداريم زيرا حجم ترافيک فيلم های توليد شده 
برای نمايش فيلممان استفاده  از هر فرصتی  بايد  باالست و ما 
كنيم.پورهاجريان در پايان با اشاره به ديگر فعاليت هايش عنوان 
فيلم سينمايی ديگر هستيم كه فكر  كرد: درصدد ساخت يک 
می كنم كارهای مقدماتی ساخت آن تا 2 هفته آينده قطعی شود.

در خاصه قصه فيلم »ماهور« آمده است: ماهور قطعه ای است 
سينمايی  فيلم  اين  عوامل  ماهور.ساير  برای  ماهور  دستگاه  در 
الله  خيرانديش،  گوهر  ارشادی،  همايون  بازيگران:  از؛  عبارتند 
كاوه  فرجاد،  مارال  خليق،  سوگل  حصاری،  روزبه  اسكندری، 
سماك باشی، تيرداد كيايی، روزبه خودسيانی، والدلن پرتنيكو، 
اولگ كشانووسكی، گنادی پودگورنی، سوتانا سوپيلنياك، ايرينا 
سوتولنكو، مدير فيلمبرداری: شهريار اسدی، موسيقی متن: بهزاد 

عبدی، صدابردار: محمود سماك باشی و... است.

»ماهور« در نیمه دوم اپییز 

اکران یم شود

»تابستانه  طرح  دوره  نهمين  برگزاری  با  همزمان  كتاب  خانه 
كتاب9۷« برای اعطای يارانه نشر از طريق كتابفروشی ها، مسابقه 

عكاسی با موضوع »كتابفروشی محبوب من« برگزار می كند.
به گزارش پيام زمان از موسسه خانه كتاب، نهمين دوره طرح 
تابستانه كتاب9۷، از سه شنبه )سی ام مردادماه( در كتابفروشی 
های منتخب سراسر كشور آغاز شد و به مدت هفت روز در تهران 
و 10 روز در ساير شهرها ادامه دارد.در اين طرح، كتاب های تاليفی 
با يارانه 2۵درصد و كتاب های ترجمه با يارانه 1۵درصد عرضه 
می شود.عاقه مندان برای شركت در مسابقه عكاسی می توانند تا 
هشتم شهريوربه كتابفروشی های عضو اين طرح بروند و حداكثر 
 http://tabestaneh.ketab.ir سه عكس خاقانه به نشانی
بفرستند. عكس ها بايد با فرمت JPEG دارای وضوح كامل و به 
صورت افقی با حجم حداكثر پنج مگابايت باشد.اين عكس ها را بايد 
در بخش مسابقه »كتابفروشی محبوب من« بارگذاری و نسبت به 
تكميل اطاعات اقدام كرد.موسسه خانه كتاب پس از بررسی آثار 
ارسالی از سوی داوران، ۴0 عكس ارسالی را به مناسبت چهلمين 
سال پيروزی انقاب اسامی انتخاب و به صاحبان اين آثار جوايزی 
اهدا می كند.همچنين، موسسه خانه كتاب بعد از پايان مسابقه، 

كتابفروشی های برتر از نگاه مخاطبان را معرفی می كند.

مهلت مسابقه عکایس »کتابفرویش 
محبوب من« ات 8 هشریور است

شاگرد ممتاز

یسنا حیدر پور
کالس سوم ابتدایی

مدرسه جهاد

اسامی داوران كودك و نوجوان سينمای ايران سی و يكمين 
جشنواره بين المللی فيلم های كودكان و نوجوانان اعام شد.

به گزارش  از ستاد ارتباطات و اطاع رسانی سی و يكمين 
جشنواره بين المللی فيلم های كودكان و نوجوانان؛ با پايان 
دوره های آموزشی داوری سی و يكمين جشنواره بين المللی 
و  كودك  داور  اسامی ۴0  نوجوانان  و  كودكان  های  فيلم 
نوجوان سينمای ايران به شرح زير اعام می شود:آفرين 
عديلی، گلنار فرهادی، نوژين نيازبخش، راحيل مواليی، پرنيا 
نيرومند، آوا احمدی، مانيدا ايزدخواستی، رايا حسينی، هليا 
ميرزايی، زهرا موسوی،   دريا بلندنظر، محمدمهدی كيان 
ارثی، سپهر سلطانی، نرجس مارانی، محمدصدرا اميرمعزی،   
مازيار جوركش، حسين جمالی، سيدمحمدرضا طباطبايی، 

دينا عزيزی، دانيال اكبری،   فرزان ايزدی، سوگند كريمی، 
ميترا حيدری، سما اسماعيلی،   سيما موسوی، غزل لطفيان، 
عليرضا بلندبخت، صبا يزدخواستی، رها فتوح، ياس كرمی، 
عادل سليمانی، سارينا محمدی، اهورا ابولی، غزل قربانی، 
مليكا آقايی، آيدا حق شناس، علی شهيدان)توانخواه(، زهرا 
افغانستانی(،    همزبانان  عربزاده)  نجمه  عمويی)توانخواه(، 
ريحانه رضوانی) همزبانان افغانستانی.( گفتنی است اين ۴0 
داور كودك و نوجوان برترين فيلم مسابقه سينمای ايران را از 

نگاه خود انتخاب خواهند كرد.
المللی فيلم های كودكان و  سی و يكمين جشنواره بين 
نوجوانان به دبيری عليرضا رضاداد ۸ الی 1۴ شهريور 9۷ در 

شهر اصفهان برگزار می شود.

داوران کودک و نوجوان جشنواره فیلم کودک معرفی شدند

تصویری متفاوت از مهران مدیری
 و محمدرضا گلزار در یک فیلم

 اولين عكس محمدرضا گلزار و مهران مديری در 
فيلم »رحمان 1۴00« رونمايی شد.به گزارش  مهر، 
كارگردانی  به   »1۴00 »رحمان  فيلم  فيلمبرداری 
از  سرتيپی  علی  تهيه كنندگی  و  هادی  منوچهر 
اوايل مرداد ماه در تهران آغاز شده است و همچنان 
يكتا  آقاخانی،  سعيد  گلزار،  دارد.محمدرضا  ادامه 
مهران  با حضور  بيات  ساره  و  افشاری  بهرام  ناصر، 
مديری بازيگران اين فيلم هستند.عوامل اصلی فيلم 
منوچهر   : كارگردان  از  عبارتند   »1۴00 »رحمان 
علی   : كننده  تهيه  كايدان،  بابک  نويسنده:  هادی، 
مدير  نوروزبيگی،  جواد   : طرح  مجری  سرتيپی، 
فيلمبرداری : مرتضی هدايی، تدوين : موحد شادرو، 
مدير توليد : وحيد مشاری، صدابردار : وحيد دوزنده، 
طراحی و تركيب صدا : امير حسين صادقی، طراح چهره پردازی : اميد گل زاده، 
طراح صحنه : محسن غامی، طراح لباس : آرتا ماهان، جلوه های ويژه بصری : 
فريد ناظر فصيحی، سرپرست گروه كارگردانی و مدير برنامه ريزی : نغمه نظری، 

مدير تداركات : آرش صالحی، مدير روابط عمومی: محمد حيدری.

»مرز« ساخته فیلمساز ایرانی 
کاندیدای آکادمی فیلم اروپا

اروپايی  مهم  فيلم   ۴9 فهرست  اروپا  فيلم  آكادمی 
قاره  اين  كشور  بيست  از  شدن  كانديدا  برای  را 
»مرز«  فيلم  فهرست  اين  ميان  در  كه  كرد  اعام 
جزو  دانمارك  و  سوئد  از  عباسی  علی  ساخته 
كانديداهاست.»مرز« پيش از اين جايزه بزرگ بخش 
نوعی نگاه فستيوال كن را به دست آورده بود. اين 
فيلم همچنين جايزه اول جشنواره مونيخ را نيز ربوده 
بود»مرز« در مجموع تا پايان سال، در بيش از چهل 
است حضور  قرار  يا  كرده  جشنواره جهانی شركت 
يابد. از جمله جشنواره تورنتو، نيويورك، تلورايد، لس 
آنجلس واعدادی ديگر از فستيوال های جهانی.پيش 
دانند«  می  »همه  فيلم  می شد  بينی  پيش  اين  از 
ساخته اصغر فرهادی از اسپانيا جزو كانديداها باشد 

لوال« ساخته  و  »كارمن  فيلم  دو  اسپانيا  از  در عوض  نيست  ليست  اين  در  كه 
ارانتاكسا اشواريا و همچنين »غول« ساخته ايتور ارگی كانديدای جايزه فيلم اروپا 
شده اند.تعداد ۳۵00 عضو آكادمی فيلم اروپا نظر نهايی خود را دهم نوامبر اعام 

می كنند . سی ويكمين دور جوايز آكادمی اروپا در 1۵ دسامبر برپا خواهد شد.

پس از اكران چند فيلم جديد در 
سينما  چند  هر  مختلف  ژانرهای 
اما  شد  خارج  كمدی  آثار  قرق  از 
اختيار  در  گيشه  صدر  همچنان 
ابوقريب«  »تنگه  و  است  »هزارپا« 
در تعقيب اين فيلم برای فتح گيشه 

است.
چهار فيلم »شعله  ور«، »راه رفتن 
عاديه«  چی  »همه  سيم«،  روی 
هفته  از  سكوت«  ديوار  »پشت  و 
گذشته نمايش خود را در سينماهای 
سراسر كشور آغاز كرده اند تا حداقل 
سينما از قرق آثار طنز خارج شود و 
به يک تعادل نسبی در ژانرهای آثار 
در حال اكران برسد.البته در ميان اين 
آثار تنها »شعله ور« توانست فروش 
نسبتاً خوبی در ميان آثار ژانرها غير 
كمدی كسب كند و سه فيلم ديگر 
در مجموع يک هفته فروشی بيشتر 
از ۸0 ميليون تومان نفروختند.  به 
به  توجه  با  ايرنا،بنابراين  گزارش 
استقبالی كه از آثار تازه اكران شده 
در گيشه انجام شده است به نظر می 
رسد فقط فيلم »تنگه ابوقريب« كه از 
دو هفته پيش اكران شده است بتواند 
تا حدود زيادی با آثار كمدی رقابت 
كند.اين فيلم البته تا كنون در گيشه 
توانسته دو فيلم طنز »دم سرخ ها« 
و »كاتيوشا« را پشت سر بگذارد اما 
همچنان پشت سر فيلم سينمايی 
پُرفروش  عنوان  البته  »هزارپا« كه 
ترين فيلم تاريخ سينمای ايران را 
يدك می كشد، قرار گيرد.حاال بعد 
از اكران اين چند فيلم جديد در واقع 
عاقه مندان سينمای دفاع مقدس و 
اجتماعی هم برای انتخاب آثار مورد 
عاقه خود در سينما با گزينه هايی 
مواجه می شوند كه چند وقتی بود 
جايشان در اكران خالی مانده بود.

سينمای كودك هم با ادامه نمايش 

قورباغه«  »خاله  عروسكی  فيلم 
فروش نسبتاً راضی كننده ای را در 
ميان آثار كودك دارد و توانسته در 
اوقات  و  مدارس  تعطيلی  روزهای 
پُر  حدودی  تا  را  كودكان  فراغت 
كند.ژانر كمدی هم همچنان با ادامه 
»دم  »هزارپا«،  فيلم های  نمايش 
وقت  »به  و  »كاتيوشا«  سرخ  ها«، 
خماری« با چهار نماينده در ميان 
ژانر فيلم های در حال اكران در صدر 
قرار دارد.اما در تازه ترين بررسی های 
آثار پرفروش هفته فيلم سينمايی 
»هزارپا« با 2 ميليارد و ۸۴۵ ميليون 
تومان همچنان در صدر آثار پُرفروش 
های هفته قرار دارد.اين فيلم پس از 
۷ هفته نمايش در 1۸۴ سالن سينما 
فروش 2۸ ميليارد و 9۷۷ ميليون 
بر  عاوه  و  است  داشته  تومانی 
پُرفروش ترين فيلم هفته با اختاف 
۷ ميليارد تومان در صدر پرفروش 
ترين فيلم تاريخ سينمای ايران را 
قرار دارد.در خاصه داستان اين فيلم 

آمده است: »دزدی، اتفاقی متوجه راز 
يک دختر می شود و سعی می كند 
از اين موقعيت سوء استفاده كند.«در 
رضا  چون  هنرمندانی  »هزارپا« 
عطاران، جواد عزتی، سارا بهرامی، 
لرستانی،  شهره  احمدی،  مهران 
الله اسكندری، اميد روحانی، سپند 
اميرسليمانی، اميرمهدی ژوله، نعيمه 
محمد  رازانی،  سينا  دوست،  نظام 
نادری، حسين سليمانی و شهين 
تسليمی ايفای نقش می كنند.فيلم 
سينمايی »تنگه ابوقريب« نيز اين 
به  نسبت  فروش  افزايش  با  هفته 
هفته گذشته ۸01 ميليون تومان 
فروخته است.اين فيلم در مجموع 2 
هفته نمايش در 112 سالن سينما 
تومان  ميلون  و ۵۷1  ميليارد  ك 
با  چند  هر  و  است  داشته  فروش 
اختاف بسيار اما در صدر دومين 
گرفته  قرار  هفته  پُرفروش  فيلم 
است.»تنگه ابوقريب« سال گذشته 
بود كه با 11 نامزدی در ميان آثار 

بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر 
ركورد دار شد و در نهايت 2 سيمرغ 
بازيگری و بهترين فيلم را به دست 
از  است  روايتی  كه  فيلم  آورد.اين 
دفاع گردان عمار در برابر لشكركشی 
رژيم بعث به فكه و شرهانی است 
كه  آمده  آن  داستان  خاصه  در 
»گاهی در زندگی در موقعيت هايی 
اهميت  از  باالتر  كه  قرارمی گيری 
مرگ و زندگی شخصی است. گاهی 
مرگ و  زندگی يک كشور در گرو 
تصميم توست. از ميدان ندا می آيد، 
هركس بترسد زودتر می ميرد...حال 
ببينيم چطور غيرت بر قداين فيلم با 
بازی هنرمندانی چون جواد عزتی، 
آذرنگ،  حميدرضا  جديدی،  امير 
مهدی پاكدل، علی سليمانی، قربان 
دارد  قصد  قربانی  مهدی  و  نجفی 
در بازار داغ سينمای كمدی با آثار 
بسياری كه دراين ژانر در حال اكران 
هستند، رقابت كند.فيلم سينمايی 
هفته  نخستين  در  ور«  »شعله 

نمايش خود نيز فروشی بيشتر از 
1۴۳ ميليون تومان نداشته است.اين 
فيلم در مجموع نيز پس از يک هفته 
نمايش در ۳۴ سالن سينما 1۸9 
ميليون تومان فروش داشته است كه 
البته برای آثاری به كارگردانی حميد 
نعمت اهلل آمار ضعيفی به حساب 
می آيد.فيلم سينمايی »شعله ور« 
با بازی متفاوت امين حيايی داستان 
زندگی مردی را روايت می كند كه 
احساس می كند عددی نشده است 
زندگی اش  او همه   اين احساس  و 
می دهد.فيلم  قرار  تأثير  تحت  را 
سينمايی فيلم سينمايی »راه رفتن 
روی سيم« نيز در نخستين هفته 
نمايش خود در 1۶ سالن سينما 
فروشی بيشتر از 1۷ ميليون تومان 
نداشته است تا با مجموع 22 ميليون 
تومان آغاز نااميد كننده ای درگيشه 
داشته باشد.فيلم سينمايی »پشت 
ديوار سكوت« هم ديگر فيلم ناكام 
گيشه در اين روزهای سينما است 
نمايش در  كه در نخستين هفته 
2۸ سالن سينما ۳1 ميليون تومان 
فروش داشته است.فيلم سينمايی 
»همه چی عاديه!« كه يک معضل 
اجتماعی را با زبانی طنز به تصوير 
كشيده است نيز اين هفته اقبالی 
است.اين  نداشته  در گيشه  خوبی 
نمايش  هفته  نخستين  در  فيلم 
خود در ۳1 سالن سينما بهتر از ۳9 
ميليون تومان نفروخته است.به نظر 
می رسد با توجه به زمان طوالنی كه 
از اكران فيلم سينمايی »هزاپا« می 
گذرد اين فيلم طی هفته های آتی 
با افت فروش مواجه شود و فرصت 
مقدسی  دفاع  فيلم  برای  مناسبی 
»تنگه ابوقريب« ايجاد می شود تا 
بعد از مدت ها صدر گيشه را از يک 

فيلم كمدی پس گيرد.

صدر گیشه در اختیار »هزارپا«


