
رییس کل بانک مرکزی به مجوز اعطا شده به صرافی ها 
برای ورود اسکناس ارز به کشور اشاره کرد و گفت: صرافی 
ها از دیروز به طور گسترده شروع به واردات اسکناس ارز 

به کشور کرده اند.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، عبدالناصر همتی دیروز در 
حاشیه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع 
خبرنگاران گفت: عالوه بر صرافی ها، به صادرکنندگان نیز 
مجوز داده ایم که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را 
به شکل اسکناس ارز  وارد کشور کرده و از طریق سامانه 
نیما و تحت نظارت بانک مرکزی در بازار عرضه کنند.وی 
خاطرنشان کرد که 2.5 میلیارد یورو با متوسط قیمت 9 هزار 
تومان برای واردات کاالهای ضروری، مواد اولیه مورد نیاز 
کارخانه ها و تولید از طریق سامانه نیما و بازار ثانویه در 
اختیار فعاالن اقتصادی قرار گرفته است.رییس شورای پول 

و اعتبار به اظهار نظر هفته گذشته خود مبنی بر اینکه »ذخایر 
ارزی، ناموس بانک مرکزی است« اشاره کرد و افزود: نکته 
ای باید در این رابطه بگویم؛ ذخایر بانک مرکزی متعلق به 
تمام ملت ایران است و ما مجاز نیستیم این ذخایر را به بازار 
تزریق کنیم.وی با بیان اینکه ذخایر بانک مرکزی ظرف یک 
ماه گذشته تقویت قابل توجهی شده است، اظهار داشت: 
ذخایر بانک مرکزی باید تقویت شوند؛ ورود ارز حاصل از 
صادرات محصوالت نفتی و غیرنفتی برای تامین نیازهای 
اساسی کشور کافی است.وی به روند کاهنده نرخ ارز ظرف 
یک ماه گذشته اشاره کرد و افزود: در طول یک ماه گذشته 
درباره اینکه نرخ ارز کاهش یافته یا افزایش می یابد، اظهار 
نظری نکردم و مردم خود باید به مسائل توجه کرده و ریسک 

آن را در نظر بگیرند.
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سرمقاله
چالش های دولت؛

اعتماد، جلب مشارکت مردمی

نگاه روز
رخ داد بصره و یک نکته

دولت دوازدهم با چالش ها  و نشیب های 
بسیاری مواجه بوده است که همین امر 
دانان  اقتصاد  از  بسیاری  تا  شد  موجب 
به  اقتصادی،  نابسامانی های  در خصوص 
نهایت  در  و  کرده  هایی  توصیه  روحانی 
بانک  تغییر رئیس کل  به  فشارها منجر 
از  پس  که  دارویی  نوش  شود.  مرکزی 
مرگ سهراب نه تنها عالج درد نبود، بلکه 
از  برخی  افزود.  نیز  بیماری  بر  به شدت 
نمایندگان مجلس فشار آوردند تا رئیس 
اما  دهد  تغییر  را  وزرا  خودش  جمهور 
چنین اتفاق نیفتاد و مجلسیان دست به 

کار شدند.
آنچه از مجلس به بیرون درز کرده گویا 
امضا بیشتری از سوی نمایندگان مجلس 
و  گرفته  را  روحانی  کابینه  وزرای  دامن 
شد،  ناامید  روحانی  از  خود  که  مجلس 
دست به کار شده و تا با برکناری وزیر کار 
و وزیر اقتصاد، این روزها پرونده استیضاح 
چند وزیر دیگر را  نیز بعد از تعطیالت 

مجلس در دستور کار قرار دهد.
2 خانی نژاد

ورود اسکناس ارز به کشور توسط صادرکنندگان مجاز شد؛

اجباری شدن پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان                           

تحریم نفت ایران 
قیمت را به ۹5 دالر 
می رساند

دولت در صف 
مقدم جنگ 

اقتصادی است
2

به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور دیروز 
در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
جمهوری اسالمی ایران، اظهار داشت: در برخی از عملیات های دفاع مقدس با 
ناکامی مواجه بودیم و پس از بروز برخی مشکالت در سال ۱۳۶2، عملیات موفق 
خیبر را انجام دادیم اما در سال ۶۳ مجددا دچار مشکل شدیم و زمانی که عملیات 
بدر اجرا شد، امیدمان به پیروزی در این عملیات بود.موفقیت ما در بدر هم ناقص 

بود که امام با بیان اینکه »نگویید شکست، بگویید عدم الفتح« گفتند

3 علی موجانی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی: ایران با دارا بودن سواحل طوالنی، 
بنادر تجاری متعدد و ناوگانی بزرگ، از نظر ظرفیت ناوگان جزو 2۰ کشور 

اول جهان محسوب می شود.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی: 
ایران با دارا بودن سواحل طوالنی،  بنادر تجاری متعدد و ناوگانی بزرگ، 
از نظر ظرفیت ناوگان جزو 2۰ کشور اول جهان محسوب می شود و با 
از  حفاظت  و  ایمنی  تامین  در  قبولی  قابل  کارنامه  شده،  اندیشیده  تدابیر 

محیط زیست دریا داریم.
محمد راستاد در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی که با حضور 
دبیر کل آیمو و وزیر راه و شهرسازی در مرکز همایش های بین المللی 
صدا و سیما برگزارشد، افزود: بدون شک حضور عالی ترین مقام مهمترین 
مرجع صالحیت دار بین المللی در امر تهیه و تولید مقررات دریایی برای 
فعالیت های دریایی، فرصتی مهم و  دیرینه در عرصه  با سابقه  ما  کشور 
تصویب  از  سال   ۷۰ که  اکنون  هم  افزود:  شود.وی  می  تلقی  ارزشمند 
کنوانسیون تاسیس سازمان بین المللی دریانوردی) آیمو( سپری شده است 
می توان نقش برجسته آیمو در تامین ایمنی و امنیت دریانوردی، حفاظت 
از محیط زیست دریایی و افزایش بهره وری کشتیرانی به واسطه تهیه و 

تصویب کنوانسیون ها، پروتکل ها ، آیین تنامه ها به وضوح دید.

 ظرفیت کشتیرانی ایران
 جزو ۲۰ کشور اول جهان

شبکه خبری ان بی سی  در گزارشی به بررسی طرح های اتحادیه اروپا برای تداوم تجارت 
با ایران پرداخت که از جمله آن می توان از ایجاد یک نظام نقل و انتقاالت بانکی مستقل 

از آمریکا با همکاری بانک های مرکزی اروپایی نام برد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، این نظام الکترونیک قرار است در موازات نظام فعلی نقل 
و انتقاالت بانکی بین المللی باشد.ان بی سی می نویسد که با توجه به تحریم های آمریکا، 
کشورهای اروپایی در حال بررسی امکان بکارگیری بانک های مرکزی خود هستند.
گزارش ادامه می دهد: اروپا تمرکز خود را روی شرکت های کوچک و متوسطی گذاشته  
است که فعالیتی در آمریکا ندارند و خطر تهدید تحریم در صورت سرمایه گذاری 
در ایران برای آن ها کمتر است.بر مبنای طرح یاد شده، بانک های مرکزی اروپایی، 
تراکنش های بانکی مربوط به ایران را به صورت چندصدتایی یا هزارتایی جمع آوری و 
پردازش می کنند.ان بی سی می افزاید که اتحادیه اروپا به دنبال جایگزینی برای ساز وکار 
تسویه وجوه و شبکه سوئیفت است.شبکه ای جهانی برای ارسال و دریافت اطالعات 
تراکنش های مالی در محیطی با ضوابط معین و امنیت باال که دسترسی بانک های ایرانی 
به آن پس از برجام میسر شده بود.به گفته این رسانه، طرح های دیگری هم، از جمله 
پیشنهاد مشارکت بانک سرمایه گذاری اروپا مطرح شده، اما تا به امروز به نتیجه ای نرسیده 
است.گرچه کمیسیون اروپا دستورالعمل های بانک سرمایه گذاری اروپا را با هدف ترغیب 
این بانک به همکاری با ایران تغییر داده، اما تصمیم نهایی در این رابطه بر عهده هیات 
مدیره این بانک گذاشته شده است.در کنار این اقدامات، اتحادیه اروپا قانون مسدودسازی 
تحریم های آمریکا )Blocking Statute( را هم به جریان انداخته است؛ قانونی که به 
موجب آن، این اتحادیه احکام جریمه احتمالی برای کسب و کارهای اروپایی که با ایران 

همکاری می کنند را به رسمیت نخواهد شناخت.

 اعالم جزئیات طرح های اتحادیه اروپا 
برای تجارت با ایران 

روش تعیین نرخ در بازارثانویه تغییر کرد
بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، در بخش فروش ارز 
حاصل از صادرات در بازار ثانویه، روش تعیین نرخ معامله 
تغییر کرد. بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی، شیوه 
تعیین نرخ معامالت ارزی در سامانه نیما تغییر کرده است، 
به نحوی که در بخش فروش ارز حاصل از صادرات، این 
تغییرات مشهود است؛ به این معنا که در روش جدید، 
اعالم  را  خرید  نرخ  می بایست  )بانک/صرافی(  متقاضی 
نماید و در صورت انتخاب هر یک از تقاضاها توسط عرضه 
کننده، معامله با نرخی که متقاضی اعالم کرده است شکل 
می گیرد.همچنین عرضه کننده در صورت تمایل می تواند 
نرخ پیشنهادی خود را نیز به متقاضیان اعالم نماید.سامانه 
نیما با صدور اطالعیه ای، این تغییر در شیوه قیمت گذاری را 
به اطالع عرضه کنندگان و خریداران  ارز بازار ثانویه اطالع 

رسانی کرده است.
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چالش های دولت؛
اعتماد، جلب مشارکت مردمی 

*خانی نژاد

دولت دوازدهم با چالش ها  و نشیب های بسیاری 
تا  شد  موجب  امر  همین  که  است  بوده  مواجه 
بسیاری از اقتصاد دانان در خصوص نابسامانی های 
اقتصادی، به روحانی توصیه هایی کرده و در نهایت 
فشارها منجر به تغییر رئیس کل بانک مرکزی شود. 

نوش دارویی که پس از مرگ سهراب نه تنها عالج درد نبود، بلکه به شدت 
بر بیماری نیز افزود. برخی از نمایندگان مجلس فشار آوردند تا رئیس جمهور 
خودش وزرا را تغییر دهد اما چنین اتفاق نیفتاد و مجلسیان دست به کار 

شدند.
آنچه از مجلس به بیرون درز کرده گویا امضا بیشتری از سوی نمایندگان 
مجلس دامن وزرای کابینه روحانی را گرفته و مجلس که خود از روحانی 
ناامید شد، دست به کار شده و تا با برکناری وزیر کار و وزیر اقتصاد، این 
روزها پرونده استیضاح چند وزیر دیگر را  نیز بعد از تعطیالت مجلس در 
دستور کار قرار دهد.در حالی که تا پیش از این نمایندگان به استیضاح قانع 
نشدند، با مطرح کردن سوال از رئیس جمهور پروسه دیگری را رقم زدند. 
آنچه از ظاهر ماجرا پیداست شکافی است که میان مجلس و دولت ایجاد 
شده و سرنوشت وزرا نیز در این میان دست به دست می شود. رشد قیمت 
ها و کاهش ارزش پول ملی مسئله ای است که به راحتی نمی توان از آن 
گذر کرد و مجلس با فشاری که به کابینه وارد کرده خواهان پاسخگویی 
مسئوالن دولتی به این امر است. اما در این میان بوده و هستند نمایندگانی 
که با تسویه حساب شخصی دست به جمع کردن امضا کرده و به هیج وجه 
دست از لجبازی برنمی دارند.البته نمایندگان بسیاری نیز از نحوه عملکرد 
دولت روحانی راضی نبوده و به وی انتقاد کرده اند چرا که معتقدند؛ مردم 
با وجود فشارهای اقتصادی تاب ادامه زندگی نداشته و رئیس جمهور و تیم 
اقتصادی اگر شده یک روز از اتاق خود خارج شده و در میان مردم حاضر 
شوند.در حالی که دولت هر روز با آمار و ارقام جدیدی مردم را شگفت زده 
کرده، دیگر مصاحبه و سخنرانی نیز راه حل مناسبی نیست، بلکه قانونی عمل 

کردن به فراموشی سپرده شده است.
پول های میلیاردی و دالرهایی که از خزانه  بیت المال خرج شده و در دست 
عده ای خاص قرار گرفته و عده ای با نان سوداگری زندگی شاهانه ای را 
تجربه می کنند و در مقابل مردمی است که از تنگ دستی و مشکالت معیشتی 
به سختی روز را به شب می رسانند. روحانی که با تفکر اعتداال و انتخاب پا 
به عرصه ریاست جمهوری نهاد با کارنامه ای که از دولت یازدهم به دست 
داشت انتظار می رفت درخشان ظاهر شود؛ مردم نیز امیدهای بسیاری به او 
داشتند چرا که در چهار سال گذشته با حضور در عرصه سیاست داخلی و 
خارجی عملکرد مناسبی از خود به جای گذاشته بود.چالش های پیش روی 
دولت دوازدهم انکار ناپذیر است اما مهمترین مسئله در حل مشکالت آن 
جلب مشارکت مردمی و اعتماد مردم به دولت است وجوهی که بسیاری 
افزایش مشکالت دامن می زنند. بر  فراموش کرده و  را  از دولتمردان آن 

دکترغالمرضا ظریفیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است؛ در 
ادبیات امروز توسعه، اعتماد مهمترین و بزرگ   ترین سرمایه یک نظام سیاسی 
به شمار می   رود. در دوره   ای وجود منابع زیرزمینی مهمترین سرمایه یک ملت 
محسوب می   شد در دوره ای امکانات سخت   افزاری به منابع زیرزمینی افزوده 
شد، اما اکنون مهم   ترین سرمایه یک کشور، نیروی انسانی است، زیرا می   تواند 
از منابع و سخت افزار بهره ببرد.به هرمیزانی که اعتماد در جامعه نهادینه 
شود،به همان میزان از ظرفیت   های فرهنگی، سرزمینی، اقتصادی و علمی 
جامعه استفاده می   شود. هنگامی هم افزایی حداکثری شکل می   گیرد که اعتماد 

در حد اعالی خود میان دولت و ملت شکل گیرد.
نظریه پردازان اجتماعی معتقدند به میزانی که صداقت و صراحت در جامعه 
رشد می کند و افراد جامعه به این جمع   بندی می   رسند که مبنای رفتار اجتماعی 
صداقت است، به همان میزان اعتماد عمومی شکل می   گیرد. در مقابل به هر 

میزان که صداقت دچار آسیب شود،به همان میزان اعتمادهم آسیب می   بیند.
باید جامعه به این جمع بندی برسد که مسئوالن دروغ نگفته و گزارش   های 
اثبات  به  را  کارآمدی خود  دولت  که  میزانی  هر  به  نمی   دهند.  واقعی  غیر 
برساند،به همان میزان اعتماد عمومی هم افزایش می یابد. هنگامی که یک 
کارخانه کاالی با کیفیتی را تولید کند به یک برند در جامعه تبدیل می شود و 
اعتماد جامعه را جلب می   کند. اگر دولت و حکومت هم کارآمد باشند، اعتماد 

جامعه افزایش می   یابد.
به گفته وی نظارت علمی و نرم   افزاری و مسئولیت پذیری هم می   تواند اعتماد 
عمومی را افزایش دهد. در کشور ما نظارت سخت افزاری زیادی وجود دارد 
با این حال شاهد اشتباهات و فسادهای زیادی هستیم. اما هنگامی که همه 
مردم احساس مسئولیت کنند و نقد مسئوالنه شکل بگیرد و جامعه و حکومت 
هم نقد را تحمل کنند و آن را به عنوان یک تهدید تلقی نکنند،آنگاه سطح 

اعتماد میان اقشار اجتماعی و اعتماد ملت به دولت افزایش می   یابد.
آنها معتقدند؛ اعتماد در سه عرصه قابل بحث است: اعتماد مردم به یکدیگر، 
اعتماد مردم به حکومت و دولت و اعتماد مردم به نخبگان جامعه. هنگامی 
که اعتماد در این سه عرصه دچار ضعف شود، جامعه به سمت فروپاشی و 
اضمحالل حرکت می   کند. وقتی افراد یک جامعه به هم اعتماد نکنند، دائما با 
یکدیگر درگیر می   شوند دراین شرایط در جامعه خشونت رواج پیدا کرده و 
جنگ همه علیه همه رخ می   دهد. دولت   هایی که در توسعه یافتگی، برقراری 
نظم و امنیت و آزادی   های مدنی موفق باشند، از اعتماد الزم هم از سوی مردم 
برخوردار خواهند بود. از سویی اگر دولتمردان به هر دلیلی نتوانند وظایف 
خود را به خوبی ایفا کنند، اعتماد مردم را از دست می   دهند.هنگامی   که مردم 
در یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی حزبی، اعتماد خود را از دولت از 
دست دهند به احزاب دیگر روی می   آورند و با رای به آنها این زمینه رافراهم 
می کنند که حزب جدیدی که رای اعتماد مردم را به دست آورده است، 
دولت تشکیل دهد،بنابراین نظام سیاسی با چالش جدی مواجه نمی   شود،اما 
در نظام   های تک حزبی، شرایط پیچیده   تر است و زوال اعتماد عمومی خطر 
فروپاشی نظام سیاسی را به همراه دارد. زیرا مردم در این چنین نظام سیاسی 
هیچ جایگزینی برای بهبود شرایط ندارند،بنابراین به تدریج به دنبال فروپاشی 
نظام ناکارآمد حرکت می   کنند. در نظام سیاسی کشورما، دولت و حکومت 
دو عرصه مختلف را دربرمی گیرد. دولت در ایران نماینده قوه مجریه است 
و حکومت اعم از دولت است و همه قوا و نهادهای نظام را دربرمی   گیرد. 
بنابراین میان این دو حوزه باید تفکیکی صورت گیرد. گاهی ممکن است 
اعتماد مردم به قوه مقننه کم ، اما میزان اعتماد عمومی به دستگاه اجرایی 
کشور در وضع مناسبی باشد. هنگامی     که قوا با یکدیگر در تزاحم باشند، 
اعتمادسوزی شکل می   گیرد. به میزانی که قوا با یکدیگر برای بهبود شرایط 
جامعه همکاری داشته باشند،به همین میزان سطح اعتماد به حکومت افزایش 
می   یابد.از سویی وجود انواع فساد به ویژه اقتصادی، عاملی در اعتمادسوزی 
است.متاسفانه ما در شرایطی هستیم که هر روز اشکال متفاوتی از فسادهای 
اقتصادی را مشاهده می   کنیم که وجود این فسادها تاثیر منفی خود را بر اعتماد 
عمومی گذاشته است. هنگامی که افراد براساس رضایت و پذیرش درونی از 
دستورات اطاعت کنند، می   توان گفت که اقتدار شکل گرفته است. اطاعت از 
روی رضایت، اطاعتی پایدارتر، با ثبات   تر و کم   هزینه   تر است. دولت   ها هرچه 
بتوانند جنس قدرت را به اقتدار تبدیل کنند، به ثبات خود می   افزایند و به 
سرعت دچار بحران نمی   شوند وهنگامی   که اعتماد به حاکمیت ایجاد شود، 
از دستورات با رضایت اطاعت می   شود. بی   صداقتی، دادن اطالعات غلط به 
جامعه، اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر منافع جناحی توسط دولت، فقدان پشتوانه 
کارشناسی در تصمیمات و ایجاد این احساس که اخذ تصمیمات بر اساس 
منافع گروه   های ذی نفوذ است می تواند به اعتماد ملت به دولت آسیب بزند. 
از سویی تاکید بر وعده   هایی که به مردم داده شده می تواند بر اعتماد عمومی 
به دولت بیفزاید. البته گاهی دولت باید در مواضع خود بر اساس منافع ملی 
چرخشی ایجاد کند؛ بنابراین مردم باید مشاهده کنند که دولت از سویی بر 
مواضع بحق خود پافشاری می   کند و از سویی به خاطر منافع ملی این جرأت 
را دارد که مواضع اشتباه خود را اصالح کند. اگر مردم احساس کنند که 
دولت با لجبازی بر موضع اشتباه خود پافشاری دارد، اعتماد خود را از دست 

می دهند مواردی که دولت نباید به راحتی از کنار آن گذر کند.
کارشناس ارشد علوم سیاسی
email: o.khaninezhad@yahoo.com

رهبر انقالب در دیدار با پوتین: 

 ایران و روسیه می توانند آمریکا 
را مهار کنند

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار والدیمیر پوتین 
بر  تأکید  با  رییس جمهوری روسیه و هیأت همراه، 
اینکه همکاری های دو جانبه ایران و روسیه می تواند 
در مسایل جهانی نیز گسترش یابد، افزودند: یکی از 
مواردی که دو طرف می توانند با یکدیگر همکاری 
داشته باشند، مهار آمریکاست؛ زیرا آمریکا یک خطر 

برای بشریت است و امکان مهار آن نیز وجود دارد.
این دیدار،  ایشان در  ازایرنا،  به گزارش زمان به نقل 
ضمن اظهار امیدواری برای پرثمر بودن نشست سه 
جانبه تهران، با تأیید سخنان رییس جمهوری روسیه 
همکاری های  بیشتر  هرچه  گسترش  لزوم  بر  مبنی 
دوجانبه، گفتند: همکاری ایران و روسیه در موضوع 
سوریه یک نمونه برجسته و یک تجربه بسیار خوب 
از همکاری دوجانبه است که به معنای واقعی کلمه، 
هم افزایی است.رهبر انقالب اسالمی حضرت آیت 
اهلل خامنه ای، قضایای سوریه را یک نمونه موفق از 
مهار آمریکا برشمردند و خاطرنشان کردند: آمریکایی ها 
اکنون در سوریه شکست واقعی خورده اند و به اهداف 
خود نرسیدند.ایشان با تشریح اهداف آمریکا در ابتدای 
قضایای سوریه بویژه بعد از سرنگونی حکومت های 
وابسته به آمریکا در مصر و تونس، گفتند: آمریکایی ها 
قصد داشتند با استفاده از شرایط به وجود آمده در آن 
زمان در کشورهای عربی، ضربه وارده در مصر و تونس 
را در سوریه و با سرنگونی حکومت طرفدار مقاومت 
جبران کنند اما اکنون کاماًل شکست خورده اند.رهبر 
انقالب اسالمی تحریم ایران، روسیه و ترکیه از جانب 
آمریکا را یک نقطه اشتراک بسیار قوی برای گسترش 
همکاری ها دانستند و افزودند: جمهوری اسالمی ایران 
و روسیه باید ضمن گسترش همکاری های سیاسی و 
انجام گرفته در نشست تهران  اقتصادی، توافق های 
را با جدیت پیگیری کنند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
همچنین بر انجام مبادالت و معامالت اقتصادی خارج 
از چارچوب دالر تأکید کردند.رهبر انقالب اسالمی در 
بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات آقای پوتین در 
خصوص برجام اشاره کردند و گفتند: جمهوری اسالمی 
ایران تاکنون به تعهدات خود در برجام پایبند بوده است 
اما اروپایی ها به وظایف خود عمل نکرده اند و این قابل 
قبول نیست که ما به طور کامل به تعهدات خود در برجام 
عمل کنیم اما آنها تعهدات خود را انجام ندهند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، با خیرخواهانه خواندن دیدگاه رئیس 
جمهوری روسیه درباره برجام تأکید کردند: جمهوری 
ایران درخصوص برجام موضعی را خواهد  اسالمی 
گرفت که به نفع منافع و عزت کشور و ملت باشد.ایشان 
افزودند: اگرچه آمریکایی ها فعاًل درباره ایران، مسایل 
موشکی و مسایل منطقه را مطرح می کنند اما مسأله آنها 
با جمهوری اسالمی ایران فراتر از این مسایل است.رهبر 
انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: آمریکایی ها ۴۰ سال 
است که می خواهند ریشه جمهوری اسالمی ایران را 
بَِکنند اما ما در این مدت، بیش از چهل برابر رشد کرده 
ایم که همین ایستادگی جمهوری اسالمی و موفقیت 
های آن، یک نمونه موفق دیگر از مهار آمریکاست.

حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با تأکید بر وجود 
زمینه برای نقش آفرینی سیاسی روسیه در دیگر مسایل 
منطقه، به شرایط اسفبار مردم یمن و کشتار آنان به وسیله 
سعودی ها اشاره کردند و افزودند: سعودی ها قطعاً در 
یمن به نتیجه نخواهند رسید و نخواهند توانست مردم 

مقاوم یمن را به زانو درآورند.

مذاکرات بی نتیجه 2+2 در مورد 
تحریمهای ایران

منابع خبری هندی دیدار اخیر جیمز متیس وزیر دفاع و 
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا با همتایان هندی 
خود را فاقد دستاورد خاصی در مورد تحریم های ایران 

ارزیابی کرده اند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دولت هند به دنبال آن 
است که تحفیف هایی از آمریکا برای ادامه برنامه دفاعی 
خود با روسیه و خرید نفت از ایران به دست آورد چرا 
که هر دو طرح از اهمیت حیاتی برای آن برخوردارند اما 
مذاکرات دو روز گذشته بین مقامات آمریکا با همتایان 
هندی خود آشکار کرد که واشنگتن هنوز هم به سیاست 
›اول آمریکا‹ پایبند است و تنها به تامین منافع خود فکر 
می کند.پمپئو پس از گفت و گو با سوشما سواراج 
همتای هندی خود اعالم کرد هر چند آمریکا دلش نمی 
خواهد به منافع متحدانش ضربه بزند اما همه کشورهایی 
که دوست دارند روابط خود با آمریکا را حفظ کنند 
باید به درخواست آن برای قطع همکاری با کشورهای 
هدف تحریم های آمریکا پاسخ مثبت داده و نظر آمریکا 
را تامین کنند. متیس و پمپئو برای مالقات برای نیرماال 
سیتارامان و سوشما سواراج همتایان هندی خود تحت 

مذاکرات 2+2 روز پنجشنبه وارد دهلی نو شدند.  

اخبار

سرمقاله

به دست  عقل  با  ها  خوبی  همانا 
می آید.

حضرت محمد )ص(

کالمامیر

ابالغ  وقت رسیدگی 
دادگاه  تقدیم  کالهبرداری  در  مشارکت  به  دایر  زارع  مهرابخانی  فریبرز  متهم  علیه  ای  شکوائیه  زارع  صوفی  قاسم  آقای  شاکی 
کالسه  به  و  ارجاع  چهاردانگه  بخش  در  واقع   ۱۰۱ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  چهاردانگه  بخش  شهرستان  عمومی 
9۴۰9982929295۰۰9۳۶   و شماره بایگانی  9۴۱۰2۳  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ ۱۳98/۰۱/25 ساعت 9:۳۰ صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می شود 
تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
و دفاع از اتهام منتسبه حاضر گردد... در غیر اینصورت دادگاه به موضوع غیابی رسیدگی نموده و حکم مقتضی را صادر خواهد 
نمود. ضمنا حق معرفی و استفاده از وکیل دادگستری برای متهم محفوظ است و نامبرده  می تواند جهت دفاع از اتهام انتسابی در 

معیت یک نفر وکیل دادگستری در روز دادرسی در محکمه حضور یابد. م/الف ۱۳۱2
منشی شعبه 101  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه :  2/۳52/9۷ وقت رسیدگی: 9۷/۷/9  ساعت 9 صبح خواهان: پژمان کهریزی- ساکن: صحنه خ چهارباغ کوچه گلستان 9 

بخش گلستان 9
خوانده: ثریا حسینی حسین آبادی- ساکن: مجهول المکان خواسته: اعالن فسخ و تخلیه

خواهان دادخواستی بخواسته فوق تسلیم شورای حل اختالف مونه که جهت رسیدگی به شعبه دوم ارجاع و به تاریخ باال وقت 
رسیدگی  تعین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان وبه تجویز ماده ۷۳  قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده با مراجعه به دفتر واعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی داد خواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بعمل رساند. ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.
دفتر شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان صحنه

رئیس جمهور گفت: دوهفته نمی گذرد که آمریکایی ها برای ما پیغام 
می فرستند که بیایید مذاکره کنیم. نرمش در پیام را ببینیم یا عمل 

ددمنشانه شما را ببینیم؟
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
جمهور دیروز در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای جمهوری اسالمی ایران، اظهار داشت: در برخی از 
عملیات های دفاع مقدس با ناکامی مواجه بودیم و پس از بروز برخی 
مشکالت در سال ۱۳۶2، عملیات موفق خیبر را انجام دادیم اما در 
سال ۶۳ مجددا دچار مشکل شدیم و زمانی که عملیات بدر اجرا شد، 
امیدمان به پیروزی در این عملیات بود.وی افزود: موفقیت ما در بدر 
هم ناقص بود که امام با بیان اینکه »نگویید شکست، بگویید عدم الفتح« 
گفتند این شکست ما نیست چون راه و مسیر ما درست است. نباید اگر 
چندماه در سختی قرار گرفتیم، از اهدافمان عقب نشینی کنیم و امیدمان 
متزلزل شود، چراکه پس از همین شکست ها به یک عملیات موفق و 
پیروزی بزرگ بنام والفجر 8 دست یافتیم.روحانی ادامه داد: در انقالب 
اسالمی نیز سختی ها و تاریکی های زیادی داشتیم. در سال ۴۱ یک 
موفقیت و پیروزی در نهضت اسالمی به دست آوردیم اما در فروردین 
سال ۴2 کشتار مدرسه فیضیه رخ داد. محرم آن سال پیروزی به دست 
آوردیم اما در ۱2 محرم امام خمینی)ره( دستگیر شد. قیام خونین ۱5 
خرداد با کشتار بزرگی رخ داد، اما فروردین ۴۳ امام)ره( از زندان آزاد 
شد که شادمانی بزرگی را در مسیر نهضت اسالمی به وجود آورد. اما 
در آبان همان سال امام)ره( مجددا دستگیر و این بار به ترکیه تبعید شد. 
این فراز و نشیب ها ادامه داشت تا نهایتا منجر به پیروزی نهایی در سال 
۱۳5۷ شد.رئیس جمهور با اشاره به فرارسیدن سالروز واقعه ۱۷ شهریور 
و برگزاری جشنواره شهید رجایی، تصریح کرد: شهیدان رجایی و باهنر 
روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشتند. زمانی که شهید رجایی 
نخست وزیر شده بود، از یک طرف مشکالت در درون دستگاه های 
اجرایی و از طرفی دیگر مشکالت در نیروهای مسلح و در کنار آن 
جنگ تحمیلی و کشتار مردم توسط گروهک ها غالب شده بود.وی 
گفت: زمانی که در مجلس بودیم، هر روز که در مجلس می نشستیم می 
دیدیم که صندلی بغل دست ما یک قاب عکس و دسته گل گذاشته اند 
یا درب منزل شهید می شدند یا در مسیر به شهادت می رسیدند و عده 
ای هم در حزب شهید شدند. آیا ملت ما در برابر این ترورها ترسید و 

عقب نشینی کرد؟
روحانی با بیان اینکه با مقاومت و روحیه ایستادیم و از مشکالت عبور 
کردیم، خاطرنشان کرد: مگر ملت ما ملتی است که در برابر فشار یک 
گروه حاکم جدید در کاخ سفید که خودشان هم نمی دانند چه می 
گویند و چکار می کنند سر خم کنند؟ این گروه با همه در افتاده اند و 
نه تنها با جمهوری اسالمی ایران بلکه با دوستان قدیمی و سنتی خود 
نیز روبرو شده اند.گروه حاکم جدید در کاخ سفید، دوهفته نمی گذرد 
که پیغام برای ما می فرستند که بیاید مذاکره کنیم؛ نرمش در پیام را 
ببینیم یا عمل ددمنشانه شما را ببینیمرئیس جمهور ادامه داد: این گروه 
از طرفی ملت ایران را تحت فشار قرار می دهند و از طرفی هر روز 
پیغام می فرستند که بیایید با هم مذاکره کنیم. هر دوهفته نمی گذرد که 

برای ما پیغام می فرستند که بیاید مذاکره کنیم. نرمش در پیام را ببینیم 
یا عمل ددمنشانه شما را ببینیم. اگر راست می گویید و دوستدار ملت 
ایران هستید چرا در زندگی مردم ایران می خواهید فشار وارد کنید.وی 
با بیان اینکه مردم ما هرگز تسلیم فشار آمریکا نخواهند شد، تصریح 
کرد: دولت امروز در صف مقدم جنگ اقتصادی، روانی و تبلیغاتی 
قرار دارد. از همه احزاب، گروه ها و جناح ها می خواهم که امروز 
روز گله، رقابت و انتقام نیست، بلکه امروز که در میدان نبرد هستیم 
روز وحدت و انسجام است.روحانی با بیان اینکه امروز ما در میدان 
مبارزه هستیم، ممکن است بین سپاه و ارتش اختالف سلیقه وجود 
داشته باشد، اظهار داشت: در دوران جنگ در برخی عملیات ها بین 
ارتش و سپاه در ستاد جنگ اختالف نظر وجود داشت ولی زمانی که 
تصمیم گیری و عملیات شروع می شد، ولو اینکه عملیات را سپاه انجام 
می داد، ارتش نمی گفت چون من در قرارگاه مخالفت کردم، پس کنار 
می آیم؛ تمام توپخانه ارتش و هوانیروز و سیستم پدافندی عملیات 
را پشتیبانی می کرد.رئیس جمهور تصریح کرد: به بهانه اینکه قباًل بین 
ارتش و سپاه اختالف نظر وجود داشته، عملیات معطل نمی شد؛ این 
اختالف نظرها برای قبل از شروع جنگ است، جنگ که شروع شد، 
همه در کنار هم و متصل هستند.روحانی گفت: یکی از دوستان بسیار 
خوبم بعد از حضور من در مجلس شورای اسالمی، نامه ای به من 
نوشته که »ای کاش شما فالن حرف ها را می زدید«؛ بنده سه جمله 
به ایشان پاسخ دادم و گفتم »همه حرف های شما درست است، این 
حرف ها مال شرایط صلح است. من خودم بلد بودم« اگر شرایط ما، 
شرایط صلح بود، اگر دشمن به میدان نیامده بود و اگر آمریکا شمشیر را 
از غالف خارج نکرده بود، بنده طور دیگری صحبت می کردم و سخن 
دیگری می گفتم اما امروز، روز جنگ با دشمن است.امروز مجلس، 
دولت و قوه قضائیه در کنار هم و ارکان دیگر نظام در کنار دولت 
هستندوی اظهار داشت: ممکن است با عده ای اختالف نظر داشته باشیم 
و در انتخابات با هم رقابت کرده باشیم، اما امروز با هم هستیم. امروز 
مجلس، دولت و قوه قضائیه در کنار هم و ارکان دیگر نظام در کنار 
دولت هستند.روحانی ادامه داد: امروز بیانات روز پنجشنبه مقام معظم 
رهبری را یکبار دیگر مرور کنیم. جمله مهمی گفتند. ایشان تأکید داشتند 
»در روز سخت کسی حق ندارد پشت دولت را خالی کند«. مردانگی، 
مروت، اخالق، اصول انقالب و منافع ملی ایجاب می کند که امروز در 
کنار یکدیگر باشیم، همدیگر را یاری کنیم و پشتوانه همدیگر باشیم.
رئیس جمهور تأکید کرد: دولت نمی تواند از یک طرف با آمریکا مبارزه 
کند و از سوی دیگر حواسش به راست و چپ باشد. دولت نمی تواند 
در سه جبهه بجنگد؛ امروز روبروی دولت، آمریکا و رژیم صهیونیستی 
قرار دارد.وی تصریح کرد: راست و چپ به عنوان دو جناح میمنه و 
میسره دولت باید حامی دولت در میدان جنگ باشند. من می فهمم سال 
آینده انتخابات است، ما این کاره هستیم؛ سال ها در انتخابات بودیم. 
حداقل پنج دوره در انتخابات مجلس شورای اسالمی و چند دوره 
انتخابات یعنی  انتخابات خبرگان شرکت کردم. می دانم شرایط  در 
چه.روحانی گفت: روز آزمایش بزرگ ملی ماست؛ جناحی فکر نکند 
که اگر علیه دولت یک کلمه گفت، محبوب می شود. خطا می کنند و 

می گویند چون دولت مشکل دارد، من هم یک فشار به دولت بیاورم 
و نزد مردم محبوب شوم، اما بدانید مغبوض خواهید شد. مردم به شما 
پشت خواهند کرد.من می فهمم کارمندان دولت امروز در فشار معیشتی 
و اقتصادی هستند، چون حقوق شما ثابت است. حقوق کارمندان برای 
یک سال برنامه ریزی می شود و هرچه فشار اقتصادی افزایش یابد، 
حقوق بگیران ثابت بیشتر تحت فشار قرار می گیرندرئیس جمهور با بیان 
اینکه مردم به افراد غیور احترام می گذارند، افزود: در زمان جنگ، غیرت 
ایجاب می کند همه جناح ها در میدان مبارزه در برابر دشمن قرار گیرند. 
امروز ما دشمنی به جز آمریکا و رژیم صهیونیستی نداریم.وی تأکید 
کرد: نه جبهه راست، دشمن ماست و نه جبهه چپ؛ باید همه با هم 
باشیم. بار سنگینی بر دوش شما دولتیان است. منظورم از دولت، 2 
میلیون کارمند دولت است.روحانی اظهار داشت: بار ما امروز سنگین تر 
است. من می فهمم کارمندان دولت امروز در فشار معیشتی و اقتصادی 
هستند، چون حقوق شما ثابت است. حقوق کارمندان برای یک سال 
برنامه ریزی می شود و هرچه فشار اقتصادی افزایش یابد، حقوق بگیران 
ثابت بیشتر تحت فشار قرار می گیرند.روحانی گفت: مسئوالن رده 
باالی اجرایی باید به فکر کارمندان باشند و شرایط را برای خدمت 
رسانی بهتر و بیشتر برای آنها فراهم آورند.وی گفت: بخش بزرگی 
از بحث ما با دوستان و همکاران، اجرا کردن بسته حمایتی بود، ما می 
دانیم مردم در سختی قرار دارند و زمان جنگ است و زمان جنگ یعنی 
موشک باران، بمباران، بنابراین ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم 
و باید آستین ها را باال بزنیم و با تمام قدرت به خدمت به کشور و 
این مردم بسیج شویم.رئیس جمهور اظهارکرد: مردم ما باید احساس 
کنند که اگر در این برهه پرفشار به اداره ای مراجعه می کنند، کار آنها 
به نسبت سال 9۶ زودتر انجام می شود، احترام آنها در ادارات دولتی 
بیشتر شده است و این کمک شما کارمندان به دولت و نظام است.
روحانی ادامه داد: تمام نامه هایی که در ادارات سیر می کنند، آقای 
انصاری باید آنها را تنظیم و دسته بندی کند. چرا که همه آن نامه ها 
باید دارای تاریخ و مهر شوند که در چه تاریخی، چه ساعتی از فالن 
بخش خارج شده است تا در نهایت بتوان آنها را قضاوت و امتیازدهی 
کرد.وی بیان کرد: اگر استانی در خدمات دهی به مردم به نسبت استان 
های دیگر بهتر عمل کرد، آن استاندار، فرماندار، رئیس بخش و وزیر 
مربوطه را مورد تشویق و حمایت بیشتر قرار دهید. ما باید زمان خدمت 
رسانی را کوتاه و دقیق کنیم.رئیس جمهور افزود: من نباید فکر کنم که 
این مهری که امروز دست من است و بای پای نامه ای را با آن مهر و 
امضاء کنم، یک قدرت است و بخواهم بر سر آن مراجعه کننده منتی 
بگذارم و با نگاهی به آن مراجعه کننده بفهمانم اگر من نبودم آن امضاء 
را نداشتی. اینهایی را که می گویم در زندگی خود دیده ام. نه االن، سال 
های خیلی پیش.روحانی خاطرنشان کرد: این کارها را انجام ندهید، 
سر مردم منت نگذارید، آنها آقا و ولی نعمت ما هستند و ما خادم آنها 
هستیم.وی گفت: اشکالی ندارد که اگر مراجعه کننده ای به شما رجوع 
کرد، عالوه بر امضاء و مهر نامه های وی، جواب سالم او را با گرمی 
و لبخند بدهید. بگذارید آن فرد روحیه بگیرد، بگذارید احساس کند 
که ما خدمتگزار آن فرد هستیم.بخشی از فشار اقتصادی و التهابات 
بازار ارز ناشی از فشارهای دولت آمریکا است و من به عنوان رئیس 
دولت اعالم می کنم بخشی از التهابات ما داخلی استرئیس جمهور 
افزود: یکی از معیارهایی که در جشنواره شهید رجایی مدنظر قرار 
گرفته است، موضوع دولت الکترونیک بود. شما ببینید کدام دولت 
بیشتر در بحث دولت الکترونیک قدم برداشته است. دولت الکترونیک، 
ایجاد شفافیت می کند.روحانی با بیان اینکه بخشی از فشار اقتصادی و 
التهابات بازار ارز ناشی از فشارهای دولت آمریکا است، اظهار داشت: 
من به عنوان رئیس دولت اعالم می کنم بخشی از التهابات ما داخلی 
است.رئیس جمهور با بیان اینکه دولت الکترونیک اگر کامل بود همه 
مشکالت برطرف می شد، تصریح کرد: اگر دولت کاماًل الکترونیک 
بود، مبداء و مقصد اجناسی که می خواهد به کشور وارد شود مشخص 
بود و دیگر نیازی به اینکه بگوییم عزل کنید، نصب کنید و یا اینکه 
به قوه قضائیه ارجاع دهید، وجود نداشت.روحانی دولت الکترونیک 
را دچار عقب افتادگی برشمرد و ادامه داد: همه تالش آقای جهرمی 
و وزارتخانه ها باید دولت الکترونیک باشد. اگر می گوییم شفافیت، 
با دولت الکترونیک به دست خواهد آمد، چراکه حتی لبخند و اخم 
کارمند را در دولت الکترونیک می توانیم ببینیم و فضای الکترونیکی به 

ما خواهد گفت لبخند کجا بوده.

روحانی: تاخیر صادرکننده در تحویل ارز خیانت است

دولت در صف مقدم جنگ اقتصادی است

 واکنش دی میستورا به نشست ایران
روسیه و ترکیه

 بسته پیشنهادی اروپا برای حفظ برجام
 کافی نیست

نماینده ســازمان ملل در سوریه گفت که 
پیام های نشست تهران حاکی از آن است 
که ایران، روســیه و ترکیــه خواهان ادامه 
گفت وگوها برای پرهیز از وقوع فاجعه در 

ادلب هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، اســتفان 
دی میستورا نماینده سازمان ملل در سوریه 
با اشاره به نشست سه جانبه ایران، روسیه 
و ترکیه که روز جمعه در تهران با حضور 
روســای جمهور این سه کشــور برگزار 
شــد، گفت که پیام ها از نشســت تهران 
نشــان دهنده این اســت که این کشورها 
مایــل به ادامه مذاکــرات برای جلوگیری 
از وقوع فاجعه احتمالی در ادلب هســتند.

دی میســتورا در ادامه تاکید کرد که باید از 
تمام شــبه نظامیان و جنگجویان خواسته 
شود تا در یک ضرب االجل تعیین شده به 
حضور نظامی خود را )در این منطقه( پایان 
دهند.وی همچنین گفت: باید یک کمپین 
رســانه ای آغاز و در آن اعالم شود، آنچه 
از گروه های مسلح خواسته می شود، همین 

درخواست اســت ترکیه، روسیه و به ویژه 
ایران باید تضمین کنندگان این طرح باشند.

روسای جمهوری ایران، فدراسیون روسیه 
و جمهوری ترکیه در بیانیه مشــترک خود 
پس از برگزاری نشست سه جانبه شان در 
تهران تاکید کردند که که منازعه ســوریه 
هیچ راه حل نظامی نمی تواند داشــته باشد 
و تنهــا از راه طریق یک فرایند سیاســی 
مذاکراتی می تــوان به آن پایــان داد.این 
کشــورها همچنین بر پایبندی مستحکم و 
مستمر خود به حاکمیت، استقالل، وحدت 
و تمامیت ارضی جمهوری عربی ســوریه 
و همچنین اهداف و اصول منشــور ملل 
متحد تأکید ورزیــده و تصریح کردند که 
این اصول از ســوی همــگان باید محترم 
شمرده شــود. روســای جمهور تصدیق 
نمودنــد که هیچ اقدامی، فــارغ از عامل/

عامالن آن، این اصــول را نباید تضعیف 
نماید. آنها تمامی تالش ها به منظور ایجاد 
واقعیــات جدید در صحنه میدانی به بهانه 
مبارزه با تروریســم را مردود شــمرده و 
اراده خود برای ایستادگی در برابر مقاصد 
تجزیه طلبانه با هدف تضعیف حاکمیت و 
تمامیت ارضی ســوریه و همچنین امنیت 
ملی کشورهای همسایه را ابراز نمودند. بنا 
به دعوت والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه، این کشــورها تصمیم گرفتند که 
نشســت بعدی خود را در روسیه برگزار 

کنند.

ایران و اروپا گفت: چانه  پارلمانی  رییس گروه 
برای  پیشنهادی شان  بسته های  و  اروپا  زنی های 
حفظ برجام کافی نیست. اتحادیه اروپاباید بفهمد 

عمال در عرصه اقتصادی جهان بی وزن است.
جاللی  کاظم  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رئیس گروه پارلمانی ایران و اروپا طی گفتگویی 
با یورو نیوز با بیان اینکه برجام بزرگترین دستاورد 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا است، گفت: این 
برای  اروپا  اتحادیه  آیا  سوال مطرح می شود که 
حل و فصل منازعات بین المللی وزن سیاسی الزم 
را داراست یا خیر؟ اگر اتحادیه اروپا نمی تواند 
تضمین دهد که بانک ها و شرکت های اروپایی 
با ایران فعالیت داشته باشند، اعتماد عملی به این 
اتحادیه از دست می رود و در آینده کسی برای 
مذاکره با اروپایی ها به آنان اعتماد نخواهد کرد.
بسته های  و  اروپا  زنی های  چانه  داد:  ادامه  وی 
پیشنهادی شان را برای حفظ برجام کافی نیست. 
تا  اتحادیه  برای  آزمایشی است  بوته  این گام ها 
اروپا بفهمد عماًل در عرصه اقتصادی جهان بی 
وزن است.رئیس گروه پارلمانی ایران و اروپا اظهار 
علت  به  مذاکرات  در  آمریکا  به  اعتماد  داشت: 
خارج شدن از برجام از دست رفته و از طرف 
دیگر اعتماد به اروپایی به صورت عملی در حفظ 
برجام می تواند از دست برود و این به نفع جامعه 
جهانی نیست.جاللی تصریح کرد: آمریکا و رژیم 
صهیونیستی با همکاری برخی از کشورهای منطقه 
یک جنگ روانی علیه ایران آغاز کردند و عالوه بر 
این در عرصه جنگ دالر نیز وارد شدند.وی گفت: 
جمهوری اسالمی ایران به دعوت دولت سوریه 

ایران،  حضور  کرد.  پیدا  حضور  کشور  این  در 
حضور گسترده ای نیست و طبعا تاریخ انقضاء هم 
ندارد.رئیس گروه پارلمانی ایران و اروپا، روسیه را 
»شریک استراتژیک« ایران خواند و گفت: روسیه 
همسایه ما کشوری است که همگرایی خود را با 
سیاست های جمهوری اسالمی ایران در چند سال 
گذشته به خوبی نشان داده است. ما در سوریه 
از لحاظ  با هم همکاری و همگرایی داشته ایم. 
اقتصادی نیز ما اکنون همکاری خوبی داریم.وی 
ادامه داد: البته باید توجه داشت که ایران خواهان  
روابط با همه کشورهاست. ما خواهان روابط با 
همسایگان خودمان نیز هستیم. ما اعتقاد داریم اداره 
منطقه باید توسط کشورهای خود منطقه انجام 
شود. امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه 
تامین شود. این نشان می دهد که ما به دنبال تنش 
نیستیم.جاللی افزود: ما با روس ها تعامل داریم. ما 
با چین همکاری داریم. با کشورهای اروپایی رابطه 
ولی  روابط هستیم.  ما خواهان گسترش  داریم. 
وقتی اروپایی ها می گویند اقتصاد ما نمی تواند، 
طبیعی است که ما نمی توانیم منتظر بمانیم، نیازهای 

کشور خود را برطرف نکنیم.
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اخبار

رخ داد بصره و یک نکته
* علی موجانی

لباس مهاجمان، روی نپوشاندن ایشان، نحوه تخریب اموال، چوبدست 
و سایر ابزار مهاجمان، آشفتگی و عصبیت نمایان در رفتار و ... حکایتی 
است از جنبش سرکش و توده وار، امری که ریشه ان در لق شدن چفت 

و بست جامعه عشایری خاصه در منطقه مهم جنوب عراق دارد.
پیگیری تحوالت و اخبار، به رغم فرسنگ ها فاصله از نقطه بحران، 
برای کم ترین چندان دور از انتظار نبود. دیر نیست رویدادهای بصره 
به چند شهر دیگر عراق هم سرایت کند، این خود ادامه یک فرآیند در 
مسیر فروپاشی کشور همسایه ماست که نزدیک به دو دهه است در 
مسیر تحقق ان با افت و خیزی طی طریق می کند. با این همه به یقین 
نباید تاریخی را مشخص کرد اما با نگرانی می توان در انتظار مشاهده 
این پدیده که تأثیری مهم را در ترتیبات امنیت منطقه ای خواهد نهاد، 
نشست.برخالف نگرش رسانه ای که داعش، بعثی ها، العبادی، السرایا، 
الیمانی و ... را عوامل داخلی و عربستان و آمریکا یا فالن و فالن را 
ادله خارجی این رویداد می شمارند، باید به نشانه های اجتماعی مهمی 
که مجال بهره مندی برای این فرصت طلبان داخلی یا اجانب را فراهم 

ساختند، توجه نشان داد. این نشانه ها چیست؟
مثال دستبرد بشر در اقلیم عراق که با خشکاندن هورها در جنگ 8 
ساله برای لجستیک نیرو در طول مرز روی داد و امروز غبارش بر جان 
ما نشسته یا برهم خوردن بافت قبیله ای و عشیره ای عراق که حاصل 
توافقات برخی از بازیگران داخلی و منطقه ای برای »مدیریت عراق«ی 
دیگر بود خود را با این عوارض، چون رویداد بصره آشکار و ما را 
هشیار می سازد.بررسی بیشتر فیلم های منتشره موید آن است که در 
این چند روز نه پرچمی به نفع داعش برافراشته شد و نه شعاری برای 
بعث از گلو برخاست. همین فیلم تخریب کنسولگری ما که برخی آن 
را ما به ازای حمله به سفارت عربستان می دانند، قابل تحلیل است. 
لباس مهاجمان، روی نپوشاندن ایشان، نحوه تخریب اموال، چوبدست 
و سایر ابزار مهاجمان، اشفتگی و عصبیت نمایان در رفتار و ... حکایتی 
است از جنبش سرکش و توده وار، امری که ریشه ان در لق شدن چفت 
و بست جامعه عشایری خاصه در منطقه مهم جنوب عراق دارد.اگرچه 
برایم یقین است بحران ریشه خارجی ندارد اما یک نشانه در بیان 
مرجعیت که شیخ مهدی کربالیی ظهر امروز آن را بیان کرد اهمیت و 
تأثیر این انقالب توده وار را نشان می دهد. در حقیقت حتی عنصری 
اگاه و مشرف به ظرائف عراق چون ایت اهلل سیستانی هم نتوانست بین 
مهاجمان و مدافعان این شورش تمایزی قائل شود. چرا که پدیده تازه 
با سنت و تناسب دیرین عراق، همان نظام عشایری و ... بی ارتباط شده 
است. پس تحلیل گری اگاه از درون هم به همان بلیه ای دچار شده 
که ما بدان مبتالییم. عراق امروز با تجربه حشد الشعبی و یا السرایا، 
بدر و یا بعث، داعش و ... که هریک بازوی سیاستی شده اند یک 
جامعه فروریخته است که دیگر نمی پذیرد ابوالتمن هایی چون جنگ 
اول برخیزند و در مقابل اشغال کشورشان بمانند ثوره العشرین مقاومت 
کنند و »فعل« خود را نه از سر تفاهمات قوای بیرونی یا داخلی بلکه بر 
بنیان منافع نظامات سنتی و قبایلی رقم زنند.در فروپاشی نظام اجتماعی 
این کشور و گسستن عصر الحضاره و ورود به عهد البدواه )بدویت( به 
قول مورخ و جامعه شناس عراق استاد علی الوردی بسیار کسان سهم 

گرفته ایم، پس بناچار باید دقیق تر و عمیق تر اندیشید و توجه داشت.

سفیر عراق به وزارت خارجه احضار شد

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد: سفیر عراق در 
تهران جمعه شب به وزارت امور خارجه احضار شد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر ، بهرام قاسمی اعالم 
کرد: راحج صابر عبود الموسویسفیر عراق در تهران 
به وزارت امور خارجه احضار شده است.سخنگوی 
وزارت امور خارجه اظهار داشت: در پی آتش زدن 
ساختمان سرکنسولگری کشورمان در بصره توسط 
عده ای افراد تحریک شده، سفیر عراق در تهران به 
وزارت أمور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید 
کشورمان به دولت عراق بخاطر اهمال نیروهای امنیتی 
از ساختمان سر کنسولگری کشورمان  در حفاظت 
به وی ابالغ شد.قاسمی افزود: در این مالقات مدیر 
ابراز  ضمن  خارجه  امور  وزرات  فارس  خلیج  کل 
رغم  به  گفت:  بصره  پلیس  تحرکی  بی  از  تعجب 
تحریکات روزهای گذشته توسط عوامل مشکوک 
علیه سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران، دولت 
عراق به وعده ها و اطمینان های داده شده از کانالهای 
دیپلماتیک برای انجام وظیفه خود عمل نکردند.در 
این جلسه همچنین از سفیر عراق خواسته شد سریعا 
اعتراض شدید کشورمان را به دولت متبوع خود منتقل 
به شناسایی، دستگیری و محاکمه  نسبت  و سریعا 

مسببین اقدام نمایند.

انهدام تیم تروریستی  در کردستان

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( از انهدام 
یک تیم تروریستی در منطقه مرزی استان کردستان و 
هالکت ۶ تروریست و زخمی و متواری شدن بقایای 
آن خبر داد. به گزارش زمان به نقل ازسپاه نیوز، روابط 
عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( در اطالعیه ای 
اعالم کرد: یک تیم از اشرار گروهک تروریستی پژاک 
که در شامگاه بیست و نهم تیر ماه سال جاری به پایگاه 
دری واقع در منطقه مریوان استان کردستان حمله کرده 
بود، روز جمعه ۱۶ شهریور طی یک عملیات پیچیده 
و دقیق اطالعاتی، در کمین رزمندگان غیور قرارگاه 
منطقه  در  سپاه  زمینی  نیروی  سیدالشهدا)ع(  حمزه 
اطالعیه  شد.این  منهدم  و  گرفتار  کامیاران  عمومی 
افزوده است :طی این درگیری شش تن از تروریست 
ها به هالکت رسیده و تعدادی نیز مجروح و متواری 
شدند.در این اطالعیه با اشاره به ضبط سالح، مهمات و 
تجهیزات ارتباطی این تیم تروریستی توسط رزمندگان 
اسالم، تاکید شده است: همانگونه که به ملت ایران 
وعده داده شده است، آتش انتقام رزمندگان غیور دامان 
همه تروریست های مزدور و وابسته به استکبار جهانی 
که در پی ایجاد ناامنی، خرابکاری و بر هم زدن آرامش 

در میهن اسالمی هستند را خواهد گرفت.

نگاهروزخبر

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل خاطرنشان کرد: آمریکایی ها کارشان را در حوزه نرم افزاری 
و القاء فرهنگ غربی- آمریکایی آغاز کرده اند،  اما در حوزه سخت افزاری ، نظامی و دفاعی حتما موفق 

نمی شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اکبر والیتی طی سخنانی در مراسم گردهمایی مدیران مدارس نمونه 
کشوری براساس الگوی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار کرد: باید تربیت ما برطبق الگوی 
اسالمی –ایرانی انجام شود، اما ضعفی را احساس می کنیم که اکنون به نسل جدید توسط بیگانگان القاء 
می شود، آن هایی که این کشور و ملت را قبول ندارند.وی افزود: رئیس جمهور افسار گسیخته آمریکا نیز 
از این که بگوید ما در پی نابودی ایران هستیم پرهیزی ندارد، حتی وزیر دفاع این کشور در زمان ریاست 
جمهوری ریگان گفته بود؛ باید ریشه ملت ایران را بخشکانیم، آن ها کارشان را هم شروع کردند اما در جنگ 
با ایران در حوزه سخت افزاری، نظامی و دفاعی حتما موفق نمی شوند بنابراین در حوزه نرم افزاری تالش 
می کنند که فرهنگ غربی- آمریکایی را القاء کنند.مشاور رهبری در امور بین الملل همچنین با تاکید بر این 
که باید هویت ملی و دینی به فرزندان این کشور شناسانده شود، گفت: تربیت ما مبتنی بر اسالم و سنت 
ایرانی باشد و در نظر داشته باشیم که امروز شکل غرب زدگی تغییر کرده است،  لذا اگر می خواهیم این 
کشورآینده ای داشته باشد که حتما خواهد داشت باید فرزندان را در حوزه تزکیه و تعلیم خوب تربیت کنیم.

علی اکبر والیتی تاکید کرد: 

آمریکا در حوزه نظامی و دفاعی در جنگ 
با ایران موفق نمی شوند

آگهی مناقصه یک مرحله ای
اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اردبیل در نظردارد پروژه های ملی مندرج در جدول زیر را به 
شرکتهای واجد شرایط و صالحیت دار از سازمان برنامه و بودجه  )رتبه 5 در رشته آب و یا کشاورزی( 

طبق مشخصات اسناد مناقصه  واگذار نماید.

محل دریافت اسناد: سامانه الکتونیکی دولت )ستاد(
مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  انتشار آگهی تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخه 97/6/21

آخرین مهلت بارگذاری پیشنهادات قیمت در سامانه:تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 97/06/31
تاریخ و محل باز گشایی پاکت ها :8/30 صبح روز یکشنبه مورخه 97/7/1 در سالن جلسه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

اردبیل
تضمین سپرده شرکت در مناقصه طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه تهیه و ارائه گردد

هزینه درج آگهی و کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل-امور پیمان و قراردادها  

ردیف

1

2

3

نام پروژه

کنترل سیل و 
رسوب حوزه آبخیز 

سقزچای

کنترل سیل و 
رسوب حوزه آبخیز 

خوجین

کنترل سیل و رسوب 
حوزه آبخیز لیگوان 

چای

شهرستان

نمین

خلخال

کوثر

محل اعتبار

ملی

ملی

ملی

مبلغ سپرده شرکت 
درمناقصه)ریال(

553000000

16۹000000

353000000

مبلغ اولیه پیمان

11066448706

3388142486

7074257564

بنایی با سنگ الشه و نما 
سازی        )متر مکعب(

3707

1207

21۹6

تور سنگی 
گابیون   )متر 

مکعب(

482

_

2۹5

ترمیم و اصالح 
بند سنگ مالتی

_

_

_

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
تعیین  قانون  موضوع  دوم  اول/  هیات  برابررأی شماره  ۱۳9۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱5۶۱ 
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 ۱۷۰9 صادره از قوچان  در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱۶۰ مترمربع پالک ۱۱8۳ فرعی از ۱۶۳ اصلی واقع در 
فردیس  خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 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 2۰۴
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/۰۶/۰۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/۰۶/۱8 
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آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای مجید احمدی 

شاکی ذبیح اله امینی شکوائیه ای دائر بر تخریب عمدی خودرو، قدرت با قمه و 
توهین بر علیه مجید احمدی تقدیم که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9۶۰99829۶2۳۰۰9۰2 و شماره بایگانی  9۶۱۰۶۴ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بخش 
چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی به مورخ ۱۳9۷/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب 
مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی 
می گردد تا متهم ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و اخذ آخرین دفاع ) عند 

اللزوم( در دادگاه حاضر گردد.م/الف ۱۳۰9
دفتر دادگاه  بخش شعبه 103 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه2۳۶صادره  پدرحسن  مهرنام  تابان  حمید  آقای 
عساکره  فخریه  مرحوم  فرزند  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
بشناسنامه2۴8صادره ماهشهر درتاریخ۱۳۷9دربندرامام خمینی)ره(اقامتگاه فوت ورثه اش 
عبارتنداز ۱-متقاضی حمید تابان مهر فرزندحسن بشناسنامه2۳۶صادره ازماهشهرپسرمتوفی2-
ازماهشهرپسرمتوفی۳-مسعودتابان  ۷۴۰9صادره  بشناسنامه  مهرفرزندحسن  سعیدتابان 
مهر  پسرمتوفی۴-محمودتابان  ازماهشهر  ۶۶صادره  بشناسنامه  مهرفرزندحسن 
مهرفرزند  تابان  پسرمتوفی5-محمدعلی  ازماهشهر  بشناسنامه2۰۳صادره  فرزندحسن 
فرزندحسن  مهر  تابان  ازماهشهرپسرمتوفی۶-مهدی  بشناسنامه۱۴۳صادره  حسن 
بشناسنامه  حسن  فرزند  مهر  تابان  پسرمتوفی۷-منیژه  ازماهشهر  بشناسنامه89صادره 
بشناسنامه ۷۴۰8صادره  مهرفرزندحسن  تابان  ازماهشهردخترمتوفی8-حمیده  ۶۴۷صادره 
ازماهشهردخترمتوفی9-ضیا تابان مهرفرزند حسن بشناسنامه2۱۴ صادره ماهشهردخترمتوفی 
والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-وحید خندانی

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  ۱۳9۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱۶۱۰ 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 2۰۴ صادره از نیشابور  در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۰5/۳ مترمربع پالک ۱۶۴ 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 ۱5 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 2۱۱
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/۰۶/۰۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/۰۶/۱8 
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آگهی فقدان سند
استشهاد گواهی شده دفترخانه ۶۳ماهشهرمدعی  با تسلیم دوبرگ  آقای مهربدمرادی 
شش/۶اهواز  دربخش  پالک۱/2۴2۰/۴۳۷۴واقع  ششدانگ  سندمالکیت  که  است 
درصفحه88دفتر۶8ذیل ثبت۱2۶۰۴بنام ایشان ثبت وسند مالکیت صادروتسلیم گردیده که 
به علت جابه جایی مفقود گردیده لذا بدستورتبصره یک اصالحی ماده۱2۰آئین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله  
یاوجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روزازتاریخ انتشاراین 
آگهی اعتراض خودرابه این اداره تسلیم دارد ودرغیراینصورت پس ازسپری شدن مدت 
قانونی وعدم واخواهی سندمالکیت المثنی بنام مالک صادرخواهدشد.          شماره م 

احمدی-رئیس ثبت شهرستان ماهشهرالف:۱۶/۴۴۴

متن آگهی 
پرونده کالسه 9۷۰998۶۶۱۱2۰۰2۶5 شعبه ی ۱۰8 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )۱۰8جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ی 9۷۰99۷۶۶۱۴2۰۰۶۱۷ شاکی : 
آقای حبیب سلیمانی فرزند صید محمد به نشانی استان لرستان – خرم آباد خیابان 
انقالب بین ناصر خسرو و جالل آل احمد کوچه حیاطی طبقه دوم پالک ۶- متهم 

: آقای عطا اله صمیمی مقدم فرزند حسن )متواری می باشد ( – اتهام : افتراء 
گردشکار : پس از ثبت پرونده و تعیین وقت رسیدگی و ابالغ به طرفین و جری 
تشریفات قانونی دادگاه تصدی امضاء کننده ی ذیل تشکیل و با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسییدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و 

تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای عطاء اله صمیمی مقدم فرزند حسن )به علت 
متواری بودن نامبرده اطالعات بیش تری از وی در دسترس نمی باشد ( دایر بر افتراء 
موضوع شکایت اقای حبیب سلیمانی فرزند صید محمد و کیفر خواست صادره از 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به شماره ی 9۷۱۰۴۳۶۶۱۱۰۰۱۳۴9 
پرونده و دالیل و  اوراق و محتویات  به جمیع  عنایت  با  مورخه ی ۱۳9۷/۳/۳۰ 
قرائن و امارات موجود از قبیل :شکایت شاکی فوق الذکر بدین شرح که که مشتکی 
عنه در الیحه ی مورخه ی ۱۳95/۷/25 ارائه شده به شعبه دوم دادیاری شهرستان 
خرم آباد مدعی گردیده که آقای حبیب سلیمانی سند رسمی ملک خود را )که به 
آقای جمالی فروخته است ( به همراه خواهرش از ایشان به سرقت برده اند ودر 
واقع بزه مشارکت در سرقت را به شاکی موصوف نسبت داده است –تصویر الیحه 
ی فوق الذکر که ضم پرونده می باشد )صفحات 8 الی ۱۷ پرونده ( مفاد گزارش 
تا  سند  اصل  نگهداری  و  مذکور  ملک  سند  بودن  رهن  در  بر  مبنی  انصار  بانک 
پایان بهمن ماه سال ۱۳9۴ در آن بانک عجز متهم از اثبات صحت مطالب ادعایی 
اینکه سند مورد نظر توسط آقای حبیب سلیمانی و خواهرش به سرقت  خود و 
–متواری بودن متهم و عدم حضور وی در جلسات دادسرا و جلسه  رفته است 
ی رسیدگی این مرجع علی رغم احضار از طریق انتشار آگهی در روزنامه ی کثیر 
االنتشار دادگاه بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم و ثابت تشخیص داده و مستندا 
به ماده ی ۶9۷ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷5 و مواد 2 و 
۱8 و ۱9 و 2۷ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳92 حکم بر محکومیت نامبرده 
به تحمل ۷۴ ضربه شالق تعزیری درجه ی شش که در محل اجرای احکام کیفری 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد و در خفاء به صورت متعارف و 
یکسان با رعایت کلیه ی موازین شرعی و قانونی بر نواحی غیر حساس بدن نواخته 
خواهد شد صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و مستندا به ماده ی ۴۰۶ 
بعدی ظرف  الحاقات  و  اصالحات  با  کیفری مصوب ۱۳92  دادرسی  آیین  قانون 
مدت 2۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء 
مهلت واخواهی ظرف مدت 2۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر 

استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 108 دادگاه کیفری 2خرم آباد -سید مجید همتی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا چواری  شماره شناسنامه ۴58۰22۳۶59 به شرح دادخواست به 
کالسه 9۷/ ۳9۶ / ۱ از این شورا درخواست گواهی حصر ورائت نموده و چنین 
تاریخ  در  و  شناسنامه 2۱۱  به شماره  که شادروان غالمعلی چواری  داده  توضیح 
8۷/8/28 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 

به
  ۱۳۷۳/۳/۱۴ ۴58۰22۳۶59 ت.ت  فرزند غالمعلی ش.ش  محمدرضا چواری  ا- 

پسر متوفی ./. 
2- اشرف چواری فرزند غالمعلی ش.ش ۱۶2۰ ت.ت ۱۳۶۶/2/۱8  دختر متوفی 

 ./.
۳-اعظم چواری فرزند غالمعلی ش.ش 5 ت.ت ۱۳۶۰/2/۳۱  دختر متوفی ./. 

۴- افسانه چواری فرزند غالمعلی ش.ش ۶ ت.ت ۱۳۶۰/2/۳۱  دختر متوفی ./. 
 5-طاهره چواری فرزند غالمعلی ش.ش ۴9۶۰۰۰۴۳۱2  ت.ت ۱۳۶8/۱/۳  دختر 

متوفی ./.
۶-اکرم چواری فرزند غالمعلی ش.ش ۳ ت.ت ۱۳۶2/۳/۴  دختر متوفی ./.

  ۷- نیره بانی فرزند علی اکبر ش.ش ۱۳2 ت.ت ۱۳۳9/۱/۳ همسر متوفی ./
تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام 
آگهی  تاریخ نخستین  از  دارد  متوفی  از  ای  نامه  دارد و وصیت  اعتراضی  هرکس 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد والی گواهی صادر خواهد شد. /
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان صحنه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای امیر امیر خانی شماره شناسنامه ۶5۳ شرح دادخواست به کالسه 9۷/ ۳9۴ / ۱ 
از این شورا درخواست گواهی حصر ورائت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کرمرضا امیر خانی شماره شناسنامه و در تاریخ 9۴/۱۱/۱۴ اقامتگاه دائمی خود را 

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
ا- گل پری کردمیر فرزند عبداهلل ش.ش ۳8۳ ت.ت ۱۳2۷/9/5 همسر متوفی ./. 

2- روح انگیز امیر خانی فرزند کرمرضا ش.ش ۳25۳5۳5۱۰۱ ت.ت ۱۳55/۱۰/5 
فرزند کرمرضا شش 5۱۳ ت.ت ۱۳۴۳/۳/5  امیر خانی  فاطمه   -۳  . متوفی  دختر 

دختر متوفی .
 ۴- فرخنده امیر خانی فرزند کرمرضا شش 552 ت.ت ۱۳۴۶/۱2/2 دختر متوفی ./

 5- بتول امیر خانی فرزند کرمرضا شش ۳25۳5۳5۰88 تن ۱۳5۱/۱۰/9 دختر متوفی./
۶- منیر امیر خانی فرزند کرمرضا شش ۳۳5۳5۳5۰9۶ ت.ت ۱۳5۳/۱۰/۴دختر متوفی 

.
 ۷- یزدان امیر خانی فرزند کرمرضا شش ۳259۱88۶۰۶ ت.ت ۱۳۶۴/۶/۳۰ پسر 

متوفی ./
 8- امیر امیر خانی فرزند کرمرضا شش ۳25۳5۳5۳۳9 ت.ت ۱۳۶۱/۷/۱پسر متوفی .
9 - مهری امیر خانی فرزند کرمرضا شش ۳25۳5۳52۰۷ ت.ت ۱۳58/۱۰/۱ دختر 

متوفی .
 ۱۰- فریدون امیر خانی فرزند کرمرضا شش ۳25۳5۳5۱5۰ ت.ت ۱۳5۷/۷/۱

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس 
اعتراضی دارد و وصیت نامه ای از متوفی دارد از تاریخ نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تقدیم دارد والی گواهی صادر خواهد شد. /
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان صحنه

در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اخاللگران بازار ارز، متهمانی 
در دادگاه حضور یافتند که در میانشان مردی طالیی با ۱۷۰ هزار تراکنش 
مالی هم حضور دارد.معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای پولی و 
بانکی از دادگاه رسیدگی به پرونده وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه، 
درخواست اشد مجازات برای این فرد و باندی وی بر اساس ماده 28۶ 
قانون مجازات اسالمی و قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی 

کشور را کرد.
قرائت  ادامه  در  تورک  مرتضی  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کیفرخواست باند وحید مظلومین پرداخت و اظهار کرد: متهم دیگر این 
پرونده فردی به نام »مرد میدان حاجی آقا« است که اتهام وی مشارکت 
در اخالل در نظام اقتصادی از طریق قاچاق عمده ارز و انجام معامالت 
افزود:  است.وی  به صورت کالن  و سکه  ارز  غیرمجاز  و  غیرقانونی 
این فرد از ۱۷ مرداد امسال در بازداشت به سر می برد و از کارمندان 
محمداسماعیل قاسمی  معروف به محمد سالم بوده و  از زمان تشکیل 
شبکه فساد با محمداسماعیل قاسمی همکاری داشته است.نماینده دادستان 
اضافه کرد: حساب های مرد میدان در اختیار محمداسماعیل قاسمی بوده 
و حساب های بانکی وی یکی از جریانات اصلی شبکه فساد بوده و طبق 
استعالم های انجام شده، گردش مالی حساب های مردمیدان ۶۴۴ میلیارد 
تومان بوده است.تورک متهم دیگر این پرونده را حسن وزیری معرفی کرد 
و افزود: این فرد نیز از عوامل مرتبط با محمداسماعیل قاسمی بوده و چون 
حساب های بانکی مردمیدان مورد توجه قرار می گیرد، از حساب های 
حسن وزیری برای انجام معامالت و مراودات مالی استفاده شده و طبق 
مستندات ارائه شده از مرکز مبارزه با پولشویی، تراکنش های حساب متهم، 
۱5۱ میلیارد تومان است که تمام آن مربوط به سال 9۶ بوده و در همین 
سال نیز به استخدام محمداسماعیل قاسمی درآمده است.معاون دادستان 
تهران متهم دیگر را شاهرخ نخعی خواند و گفت: به علت متواری بودن، 

اطالعاتی درباره این متهم در دست نیست.تورک متهم بعدی را اقدس 
مهرافزا عنوان کرد و گفت: این فرد خاله متهم و عمه همسر اوست که ۷۰ 
سال دارد که حساب های وی در اختیار مظلومین قرار داشت و تراکنش 
مالی حساب های وی ۷۱۶ میلیارد تومان است.وی سروش امیری را 
متهم بعدی خواند و افزود: این فرد هم متواری و فاقد اطالعات است و 
حساب های او دراختیار وحید مظلومین بوده و طبق بررسی حساب بانک 
ملت نشان می دهد که تراکنش وی ۴۶۶ میلیارد تومان بوده است. تورک 
افزود: پویا نوبخت از دیگر متهمانی است که در ردیف سیزدهم قرار دارد 
و مراوداتی با محمداسماعیل قاسمی داشته و حدود ۱۰ میلیارد تومان 
تراکنش مالی ظرف شش ماه داشته است. وی در تاریخ 5 شهریور 9۷ 
دستگیر شد و در بازجویی ها اظهار داشته است که همه تراکنش ها مربوط 
به محمداسماعیل قاسمی است؛ احسان فرزادنیا معلم زبان دختر مظلومین 
چهاردهمین متهم در این پرونده است و با خطوط سیم کارتی که به نام این 
فرد بوده و وی آنها را سوزانده است، مشخص شده که ارتباطی با پرونده 
داشته  است.پانزدهمین متهم این پرونده وحید دهاقین فرزند قدرت اهلل 

است که کارمند بانک مسکن بوده است. وی زمانی که ریاست بانک 
مسکن شعبه پاچنار را برعهده داشت با درخواست مظلومین و بدون 
حضور صاحبان حساب برای افراد متهم در پرونده حساب هایی با مدارک 
جعلی باز کرد. دهاقین گفته برای جذب سرمایه این امورات را انجام داده 
است. تورک بیان داشت: حمیدرضا خارایی شانزدهمین متهم این پرونده 
است که بعد از دهاقین، ریاست بانک مسکن شعبه پاچنار را بر عهده 
داشته و بدون حضور صاحبان حساب مبادرت به افتتاح حساب با اسناد 
و مدارک جعلی کرده است.معاون دادستان تهران، محمد بیانی را دیگر 
متهم باند وحید مظلومین خواند و گفت: این فرد در یک فقره مبلغ 5۰۰ 
میلیون تومان به محمداسماعیل قاسمی پرداخت کرده و این مبلغ در قبال 
خرید ۳۰۰ هزار دالر به وی پرداخت شده است.وی هجدهمین متهم این 
پرونده را شاهین سیمرغ  سعید فرزند کریم عنوان کرد و گفت: این فرد از 
طریق قاچاق عمده ارز مبالغی را به دست آورده و اتهام وی اخالل در نظام 
اقتصادی و ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز است.تورک افزود: 
نوزدهمین متهم این پرونده حمیدرضا صفایی فرزند علی محمد است که 
به دلیل انجام معامالت کاغذی طال تحت تعقیب قرار گرفت. نکته مهم 
این است که وی خود یکی از متهمان و قربانی اصلی این گروه است که 
با دخالت و تبانی، در تعیین قیمت طال که عمدتا شنبه ها انجام می شود، 
قیمت طال را افزایش می دهد. معاون دادستان تهران در پایان گفت: با توجه 
به محتویات و مستنداتی که در پرونده موجود است گروه وحید مظلومین 
گروهی سازمان یافته برای اقدام به اخالل در کشور و اتهامات از نظر 
دادستانی محرز است و طبق ماده 28۶ قانون مجازات اسالمی، ماده یک 
قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادی و قوانین مبارزه با پولشویی 
ضمن تقاضای محاکمه، درخواست اشد مجازات را برای متهمان دارم. 
قاضی زرگر پس از قرائت کیفرخواست، ختم جلسه را اعالم کرد و گفت: 

زمان بعدی دادگاه، متعاقباً اعالم می شود.

درخواست مجازات افساد فی االرض برای سلطان سکه؛

محاکمه مرد طالیی با 170 هزار تراکنش مالی! 

اداره کل منابع طبیعي و 
آبخیزداري استان اردبیل

 نوبت اول
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 توزیع بسته های حمایتی لوازم التحریر
 توسط خیریه »رنگ خدا« در تبریز

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد؛

بازسازی خط انتقال 8۰۰ میلی متری در رباط کریم

آغاز سال  مناسبت  به  زاده:  تبریز- صادق 
تحصیلی 9۷-98 بیش از ۳۰۰ بسته حمایتی 
دانش  بین  التحریر  ولوازم  وکفش  کیف 
برج  بزگ  تاالر  در  مراسمی  با طی  آموزان 

تجارت جهانی تبریز توزیع شد.
در صحنه  وهمیشه  فهمیم  مردم  ساله  همه 
کشورمان به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی 
جشن عاطفه ها در سطح شهرها برگزار می 
شود که در این بین موسسه خیرین  رنگ 
خدا )تبریز( با همکاری برج تجارت جهانی 
تبریز با اقدامی بی سابقه در زمینه توزیع بسته 
های حمایتی لوازم التحریر ،کیف وکفش بین 
دانش آموزان دختر وپسر در سطح پایه های 
دبستان وراهنمایی از بین خانواده های کم 

درامد با طی مراسمی باشکوه همراه با جنگ 
شادی وبرنامه های متعدد از آینده سازان این 
مرزوبوم حمایت قاطعانه نمودند وبار دیگر 
ثابت کردند که ریشه انسانیت زنده هست 

وزنده خواهد ماند.
مدیر موسسه »رنگ خدا« مهندس سالمی  با 
بیان اینکه خیرین این موسسه شبانه روز در 
تالش اند که بتوانند در چنین شرایط جامعه 
بتوانند نیازهای عاطفی ومعنوی این عزیزان 
را برای هرچه باشکوه تر در حد واندازه های 
خود به قشر کم در آمد برسانند تا عزیزان 
آنها با پشتوانه این خیرین زحمتکش بتوانند 
آینده سازان اصلح کشور پهناور ایران سربلند 

گردند.

نوری- اسالمشهر: با اعتباری بالغ بر۷۰۰ میلیون 
ریال عملیات ترمیم و بهسازی و راه اندازی و بهره 
برداری مجدد خط انتقال 8۰۰ میلی متری پرند انجام 
گردید .  به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب جنوب غربی استان تهران مدیر عامل این 
شرکت با اعالم خبر مذکور اظهار داشت:  در پی 
اجرای عملیات عمرانی توسط عوامل شهرداری 
رباط کریم در حریم خط انتقال 8۰۰ میلی متری 
و عدم رعایت فاصله الزم که منجر به ایجاد حادثه 
و شکستگی چندین باره خط مذکور طی سالجاری 
مصرف  پیک  و  گرم  فصل  در  الخصوص  علی 
آب آشامیدنی شد و همین امر موجب چالش و 
مشکالت و افت فشار آب در بخشی از مناطق 
پرند و شهر شهید آبشناسان گردید . علیهذا عملیات 
ترمیم و بازسای اساسی شکستگی مذکور به همراه 
نصب اتصاالت و شیر آالت الزم در دستور کار 
قرار گرفته و انجام شد .  مهندس ابوالفضل صدرائیه 
ضمن تشریح پروژه مذکور خاطرنشان کرد : این 
عملیات با هزینه اعتباری معادل ۷2۰ میلیون ریال از 
محل اعتبارات جاری و داخلی و با حضور عوامل 
معاونت بهره برداری و فنی و امداد حوادث و پس 

از آبگیری کامل مخازن زخیره ای پرند و شهرک 
شهروندان،  شرب  آب  تامین  و  آبشناسان  شهید 
ضمن امن سازی محل حادثه و تعویض و جابجائی 
خط مذکور که با استفادهاز کلمپ استیل مهار شده 
گونه شکستگی  هر  از  پیشگیری  منظور  به  بود. 
احتمالی و مدیریت شبکه عالوه بر نصب سه راهی 
یک دستگاه شیر خط 8۰۰ میلی متری نیز بر روی 
این خط نصب و راه اندازی شد و در کوتاهترین 
زمان ممکن و بدون قطعی آب آشامیدنی شهروندان 
و مشترکین محترم در مدا بهره برداری قرار گرفت.  
رئیس هیئت مدیره آبفای جنوبغربی استان تهران با 
ابراز رضایت از تامین و توزیع آب شرب شهروندان 
و مشترکین با کمیت و کیفیت مطلوب و مطابق با 
استانداردهای الزم در شهرهای تحت پوشش از 
جمله پرند و شهید آبشناسان یادآور شد : عملیات 
مذکور با استفاده از لوله های چدن داکتیل سایز 8۰۰ 
میلی متری انجام شد  که با استفاده از سه راهی 
ایجاد شده آب آشامیدنی شهروندان محترم در شهر 
پرند و شهرک شهید آبشناسان بطور یکنواخت و 
کامال تحت مدیریت عوامل بهره برداری تامین و 

توزیع می گردد. 

فرمانده انتظامی استان البرز:

یاد و خاطره شهدا در خاطره ها 
زنده و جاری است 

نباید اجازه دهیم یاد شهیدان در جامعه از ذهنیت ها 
خارج شود، بلکه باید روز به روز یاد و خاطره شهدا 

زنده و جاری باشد.
سردار محمدیان اظهار داشت: برگزاری یادواره شهدا ء 
به عنوان یک حرکت قابل تحسین و ناشی از باورهای 
عمیق است که می تواند ضمن تکریم خانواده معظم 
شهیدان و زنده نگه داشتن سیره و راه افتخار آمیز آنها، 
روحیه مقاومت، ایثار و حماسه را در جامعه جاری 
کرده و مردم را در مصاف با جبهه فرهنگی دشمن 

مقاوم سازد. 
وی گفت: نباید اجازه بدهیم یاد شهیدان در جامعه از 
ذهنیتها خارج شود، بلکه باید روز به روز یاد و خاطره 

شهدا در جامعه زنده و جاری باشد.
وی افزود: شهادت نقطه اوج و مرتبه کمال و کامل 
ترین جلوه ایثار و کمال انسانی و مقدس ترین مفاهیم 

الهی است.
سردار محمدیان افزودند: شهدا با خدای خود معامله 
کردند که تمام وجود خود را در راه حفظ ارزشهای 
نظام و انقالب فدا کنند و امروز مایه فخر و مباهات و 

افتخار کشور هستند. 
نیروی  امروز  افزودند:  ادامه سخنان خود  در  ایشان 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران مفتخر است با عمل به 
فرامین مقام معظم رهبری و بهره مندی از راهبردهای 
ارزشمند سازمانی، برای انجام رسالت های خویش در 
تمامی نقاط میهن اسالمی، نظم و امنیت مثال زدنی را 
با وجود همه تهدیدات و توطئه های گوناگون برای 
مردم شریف و انقالبی تأمین نماید و در این عرصه 
با تقدیم شهدایی از بهترین فرزندان ملت، توطئه ها را 
خنثی و متجاوزین به حقوق و امنیت مردم را به دست 

عدالت سپارد. 
سردار محمدیان افزود: امروز ما در حالی در آرامش 
و امنیت زندگی می کنیم که شهدای زیادی در این راه 
تقدیم انقالب و اسالم شده، بنابراین وظیفه ما است 
که همیشه و در همه حال به یاد شهدا باشیم و قدر 
زحمات ایثارگران را بدانیم و خانواده های این عزیزان 

را فراموش نکنیم.
وی در پایان تفکر و اندیشه ای را که آمیخته با شهادت 
و ایثار باشد را، تنها راه نجات بخش جامعه عنوان کرد 
و از عموم مردم شهید پرور استان البرز خواست تا در 
سومین یادوراه شهدای فرماندهی انتظامی استان البرز 
که در 2۰ شهریور ماه سال جاری در تاالر شهیدان 
نژاد فالح کرج برگزار می گردد شرکت نمایند تا سهم 
ناچیزی در گرامیداشت یاد و خاطره این دالور مردان 

و تکریم خانواده معظم آنها داشته باشیم.

خبر

انتصاب مهندس جاللیان به عنوان سرپرست جدید 
منطقه 2 شهرداری کرج 

طی مراسمی با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری 
کرج و معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج مهندس »مرتضی جاللیان« 

به عنوان سرپرست جدید منطقه 2 معرفی شد.
به گزارش زمان، در این مراسم که با حضور علی اصغر کمالی زاده معاون 
انسانی واحمدی پرگو معاون شهرسازی و  برنامه ریزی وتوسعه سرمایه 
معماری شهرداری کرج جمعی ازمعاونان و مسئوالن برگزارشد، مرتضی 

جاللیان به عنوان سرپرست منطقه معرفی شد. 
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج درآیین معارفه 
سرپرست جدید منطقه 2 افزود: جابجایی مدیران شهرداری کرج در راستای 
سیاست های مدیریتی شهر و با هدف تسریع در خدمت رسانی صورت 

گرفته است.
علی اصغر کمالی زاده گفت: مدیران در هر جایگاهی باید به سالمت اداری، 
تسهیل در انجام خدمات و توسعه و بهبود خدمت توجه ویژه داشته و تمام 

تالش خود را برای جلب رضایت عموم شهروندان به کار برند.

 عملیات مساحی کشت های تابستانه
 شبکه آبیاری دز آغاز شد

وحیدی فر-اهواز: معاون فنی و مهندسی شرکت بهره برداری از شبکه های 
آبیاری شمال خوزستان، از آغاز عملیات مساحی و سنجش کشت در اراضی 

کشاورزی تحت پوشش شبکه آبیاری دز خبر داد.  
به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان، »حمید تفرقی«  گفت: 
گروه های مساحی،  نوع و میزان کشت انجام شده توسط مشترکان را بررسی 
و کنترل می کنند. وی با اشاره به محدودیت ها ی منابع آبی در تابستان امسال 
تاکید کرد: امسال به دلیل محدودیت کشت اعمال شده در قراردادهای تابستانه، 
حجم کار مساحی اراضی کشاورزی منطقه بیشتر بوده و تالش می شود دقت 

الزم در سنجش کشت بیش از پیش به کار گرفته شود.
همچنین مدیر امور مساحی و سنجش کشت این شرکت از مساحی بیش از 
8۳ هزار هکتار از اراضی شبکه آبیاری دز شامل زمین های زراعی مشترکان و 
شرکت های کشت و صنعت طرف قرارداد و نیز باغات منطقه در فصل پاییز و 
زمستان سال گذشته خبر داد و گفت: در مجموع  ۱5 هزار هکتار کشت بدون 
قرارداد و مازاد بر قرارداد در اراضی یاد شده شناسایی شد. »مسعود قمر«  با 
اشاره به ضرورت اطالع مشترک از نحوه  مساحی زمین کشاورزی خود اظهار 
کرد: در فرایند مساحی و سنجش کشت قراردادهای زمستان و پاییز گذشته 
بیش از  82۰۰ برگه ابالغیه سنجش کشت صادر گردید. به گفته وی 25۰ 
درخواست مساحی مجدد مشترکان به امور مساحی و سنجش کشت شرکت 
واصل شده است، که برای اولین بار  با استفاده از تصاویر ماهواره ای، درستی 
گزارش مساحی اراضی مورد بررسی قرار گرفت. امور مساحی و سنجش 
کشت شرکت بهره برداری شمال خوزستان زمین های زراعی تحت پوشش 
شبکه آبیاری دز را حداقل سه بار در طول هر سال زراعی با توجه به تفاوت 

آب بهای محصوالت زراعی، کنترل می نماید.
شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان، مدیریت شبکه 
های آبیاری دز و کرخه شمالی را در وسعتی قریب به ۱8۰ هزار هکتار برعهده 

داشته و بیش از ۱8 هزار مشترک دارد.

خبر

خبرنگار زمان، مریم علی اکبرزاده: فرماندار شهرستان 
شهریار در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار زمان رعایت 
اصول فنی، معماری و شهرسازی را در شهر اندیشه بی 
نظیر خواند و اذعان داشت:  امور شهر اندیشه با نظام 
و برنامه مشخصی در حال انجام است؛ اندیشه شهری 
فرهنگساز و از شهرهایی است که با افتتاح پروژه های 
با ارزش در هفته دولت خوش درخشید و عملکرد 

شهرداری اندیشه قابل تقدیر است.
مهندس نورا... طاهری در مراسم افتتاح پروژه های 
در حال حاضر ۱۶۴  نمود:  اظهار  اندیشه  شهرداری 
پروژه متشکل از طرح های مربوط به بخش دولتی و 
خصوصی با اعتباری بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد تومان در 
شهرستان شهریار در دست اقدام یا آماده افتتاح داریم 
که در این میان ۶۴ پروژه همزمان با هفته دولت به بهره 

برداری رسیدند.
در  توانند  می  که  کسانی  برای  را  فضا  افزود:  وی 
شهرستان شهریار سرمایه گذاری کنند و به اشتغال و 

تولید کمک کنند فراهم کرده ایم.
بهروز کاویانی، شهردار اندیشه نیز از شهرداری به عنوان 
مهمترین و تاثیرگذار ترین نهاد شهری یاد کرد. وی 
که در مراسم افتتاح پروژه های شهر اندیشه سخن می 

گفت به تصویب اعتباری بالغ بر ۶۱۰ میلیارد ریال 
توسط شورای اسالمی شهر اندیشه برای بودجه شهر 
در سال ۱۳9۷ اشاره کرد و اظهار داشت: ۶۰ درصد 
و  یافته  اختصاص  عمرانی  عملیات  به  بودجه شهر 
خدمات شهر به طور متناسب بین فازهای شهر اندیشه 

توزیع می شود.

این مسوول اذعان داشت: در راستای تهیه امکانات 
و زیرساخت های شهری ایستگاه آتش نشانی فاز 5 
اندیشه با اعتباری بالغ بر ۳5 میلیارد ریال در زمینی به 
مساحت ۱۶۰۰ متر مربع، زیربنای ۱۰۳8 متر و در دو 

طبقه به بهره برداری رسید.
کاویانی افزود: بدیهی است که با افتتاح ایستگاه آتش 

نشانی فاز 5 اندیشه در راستای توزیع عادالنه خدمات 
ایمنی بین شهروندان و دسترسی سریع تر آتشنشانان، 
فازهای 5 و ۶ اندیشه تحت پوشش ایستگاه ۳ آتش 

نشانی اندیشه قرار خواهند گرفت.
ورزش  ترویج  هدف  با  داد:  ادامه  اندیشه  شهردار 
محیط  حفظ  و  سوخت  مصرف  کاهش  همگانی، 
دوچرخه  کیلومتری   ۴ مسیر  پروژه  کلنگ  زیست 
سواری اندیشه زده شد و به زودی به افتتاح خواهد 

رسید.
کاویانی گفت: پروژه بلوار پرنیان نیز از دیگر پروژه 
های شهرداری در فاز ۴ شهر اندیشه می باشد که بهره 
برداری رسید. این پروژه به طول ۷۰۰ متر و با اعتبار 
۱۱ میلیارد ریال موجب تسهیل رفت آمد شهروندان 
از شهرک پرنیان به مرکز اندیشه و شهرهای مجاور 

خواهد شد.
و  شهر  جمعه  امام  صحیح  تدبیر  اندیشه  شهردار 
همکاری مدبرانه اعضای شورای شهر، شرکت عمران 
شهر جدید اندیشه و مجموعه فرمانداری شهریار را 
پشتوانه محکم انجام تمامی امور شهری دانسته و از 

همراهی آنان قدردانی نمود.

فرماندار شهرستان شهریار در خصوص پروژه های هفته دولت تاکید کرد:

عملکرد شهرداری اندیشه قابل تقدیر است

آگهی دعوت سهامداران شرکت رشد دانه 
 سهامی خاص ثبت شده به شماره 3443 و شناسه ملی 10101410760 

جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 
تا در جلسه مجمع عمومی  شود  از کلیه سهامداران شرکت دعوت می  بدینوسیله 
به  کارخانه  محل  در  شنبه  روز   97/6/31 مورخ   14 ساعت  در  که  سالیانه(  )عادی 
 ،4 یاران  خیابان  سهیلیه،  جاده   2 کیلومتر  هشتگرد،  کرج-   15 کیلومتر  آدرس: 
گردد  می  تشکیل   026-44373763-5 تلفن  شماره  و   3117354339 کدپستی 

حضور بهم رسانند.
موضوع جلسه: 

1- انتخاب هیات مدیره 
2- تصویب تراز و حساب سود وز یان سالیانه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین 

3- تغییر آدرس دفتر شرکت 
هیات مدیره شرکت رشد دانه

اطالعیه
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم این شرکت دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول 
که راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1397/6/31 در محل آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی برگزار می شود 

حضور بهم رسانید.
توجه: 1- در صورتیکه هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق 
آراء  تعداد  کند.  واگذار  االختیار  تام  نماینده  به یک  در مجمع عمومی  رای  اعمال  و  برای حضور  را  خود 
وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و در این صورت تایید 
نمایندگی تام االختیار با امضا بازرس/ اکثریت هیات مدیره تعاونی خواهد بود. حضور وکیل و موکل هم 
زمان در تعاونی الزامی است مگر اینکه وکالت نامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد زمان بررسی و 
تایید وکالت نامه از تاریخ انتشار آگهی تا 24 ساعت قبل از مجمع از ساعت 8 الی 12 روزهای کاری هفته 

در دفتر تعاونی صورت می پذیرد.
این مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم )2/3( کل اعضا رسمیت خواهد داشت.

دستور جلسه:
1-اصالح آدرس مرکز اصلی عملیات شرکت تعاونی اعتبار

2- طرح تصویب اساسنامه جدید براساس تصمیم اداره مجوزهای بانک مرکزی
هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

اطالعیه
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم این شرکت دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/7/24 در 

محل آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی برگزار می شود حضور بهم رسانید.
توجه: 1- در صورتیکه هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند 
استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام 
االختیار واگذار کند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو 
تنها یک رای خواهد بود و در این صورت تایید نمایندگی تام االختیار با امضاء بازرس/ 
اکثریت هیات مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی 
باید حداکثر ظرف 20 روز از انتشار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن 
مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی 
حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی 
مربوطه توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.

2- اعضائی که درخواست کاندیداتوری سمت هیات مدیره و بازرسی تعاونی را دارند 
موظفند از تاریخ انتشار آگهی دعوت حداکثر به مدت یک هفته )7 روز( فرم درخواست 
را تکمیل و مدارک موردنیاز )کپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، مدرک 
تحصیلی و دو قطعه عکس 4*3( را آماده و جهت ثبت نام در ایام اداری به دفتر تعاونی 
مراجعه نمایند. 3- این مجمع عمومی با حضور حداقل نصف بعالوه یک کل اعضا رسمیت 

خواهد داشت.
خصوص  در  2-رسیدگی  بازرس  و  مدیره  هیات  گزارش  1-استماع  جلسه:  دستور 
صورتهای مالی سالهای 92، 93، 94، 95 و 1396 - 3-اتخاذ تصمیم در مورد افزایش 
از سود( 5-اتخاذ  اندوخته احتیاطی )چند درصد  سرمایه 4-اتخاذ تصمیم در مورد 
تصمیم در مورد افزایش حق عضویت 6-اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود 7-انتخاب 
هیات مدیره جدید و علی البدل 8- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 9-احذف روزنامه 
کثیراالنتشار و جایگزینی دعوت اعضا به مجمع از طریق اتوماسیون اداری و نصب آگهی 

SMS و
هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 تقدیر تشکر از نیروهای جهادی مدیر توانمند آگاهی آمل
دقیقه  از۱5  درکمتر  خودرو.  سرقت  فیلم  شناسایی  بعداز 
سارق دستگیر وظرف نیم ساعت سارق اعتراف نموده  جا 
دارد از سرهنگ صالحی ریس آگاهی آمل وپرسنل خدوم 
وزحمتکش جناب سرگرد علی مهدی زاده، ستوانیکم مجید 
بابت تالش بی  جعفرزاده قمی، ستوان دوم حسین اکبری 

وقفه تشکر می نمایم.
جناب  از  را  خود  تقدیر  مراتب  طریق  این  از  دارد  جا 
سرهنگ   صالحی رییس پلیس آگاهی آمل وپرسنل خدوم 
ستوانیکم  مهدی_زاده،  علی    سرگرد  جناب  وزحمتکش 
مجید   جعفرزاده قمی، ستوان دوم حسین   اکبری پیرامون   
تالش بی وقفه جهت دستگیری   سارق خودروی اینجانب 

در   کمترین زمان ممکن داشته باشم
علی حبیب اهلل نتاج عمرانی  - فعال رسانه ای آمل

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  ۱۳9۷۶۰۳۳۱۰۱۰۰۰۱5۶۳ 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 ۶۰5 کد ملی ۳8۰۰۶۷۶85۰صادره از قروه  در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۷2 
مترمربع پالک ۱۶۴ اصلی واقع در مشکین دشت -خیابان شهید شیرازیان کوچه مسجد جامع کوچه ساجد  ۳ پالک ۴   خریداری 
از مالک رسمی اکبر امین ترابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱5 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 2۰9 تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/۰۶/۰۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۷/۰۶/۱8 
محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس متن آگهی 

در پرونده کالسه 9۷۰998۶۶۱9۰۰۰۱5۶ آقای مرتضی مردانه صومعه فرزند عیسی به 
اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هشتصد هزار تومان موضوع شکایت خانم 
اشرف حیدری تحت تعقیب می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی 
اعالمی از سوی شاکی وفق ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳92 مراتب 
در روزنامه آگهی تا ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت 
عدم حضور نامبرده 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 احضار متهم
در خصوص شکایت مطروحه آقای عباسعلی جواهری و سایرین در پرونده با شماره بایگانی 9۶۰۷95  علیه متهم مجهول المکان 
آقای احد اصغری مهر دایر به کالهبرداری، الزم است متهم یاد شده ظرف مهلت ۳۰ روز از تاریخ درج آگهی  در جراید کثیر 
االنتشار جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بخش چهاردانگه حضور یابد. عدم حضور بدون عذر موجه 
قانونی از موجبات جلب متهم خواهد بود یا دادگاه غیابی به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. ضمنا حق 
معرفی و استفاده از وکیل دادگستری برای متهم محفوظ است و در صورت تمایل می تواند در معیت یک نفر وکیل در محکمه 

محمد جواد رضا زاده – دادرس  شعبه 101  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه حضور یابد. م/ الف ۱2۳۳

دادنامه 
کالسه پرونده۷/۱۱۶5/9۶ شماره دادنامه ۳9۳-9۷/۴/۳۱خواهان علی اصغر حسین پور به آدرس بابل سپاه دانش کریم 
کله شریعت کالخواندگان رضا غالم نژاد نبی اهلل رضایی هردو به آدرس مجهول المکان خواسته مطالبه اجور معوقه 
رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان علی اصغر حسین پور به طرفیت خوانده آقایان رضا غالم نژاد نبی اهلل 
رضایی دایر بر تقاضای صدور حکم تخلیه خواهان و پرداخت اجور معوقه از مورخه9۶/8/2۰ لغایت 9۶/۱2/2۰و هزینه 
آب برق گاز تلفن حسب  اظهارات جلسه مورخ9۷/۴/۱9 با احتساب هزینه دادرسی نظر به اینکه مالکیت خواهان  بر 
ملک مورد اختالف و تصرف بال اذن خوانده در ملک موصوف از تاریخ اعالمی وی با وجود رابطه استیجاری قبلی 
در خصوص ملک موصوف حسب  مستندات ابرازی و اظهارات خواهان علیهذا  شورا توجها به مراتب فوق دعوی 
خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۳۰8 و ۳۱۰ و ۳۱۱ و ۳2۰ قانون مدنی و مواد ۱98 و 5۱5 و 5۱9 قانون 
آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب اوال  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱2 میلیون ریال 
بابت اجور معوقه و مبلغ سه میلیون و پنجاه و سه هزار ریال قبض برق و مبلغ 2۳۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسیدر 
حق  خواهان صادر و اعالم می نماید و راجع به مابقی با توجه به اظهارات خواهان استناد بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م 
قرار رد دعوی صادر و اعالم می نماید رای صادره در قسمت اول غیابی و ظرف 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
محاکم عمومی  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  واخواهی  مهلت  انقضاء  از  روز پس  و سپس ظرف 2۰  مرجع  در همین 
قابل  ابالغ  از  اما در قسمت دوم حضوری  محسوب و در مهلت  2۰ روز پس  باشند  بابل می  حقوقی دادگستری 

تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی بابل می باشند
 قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف بابل عباسعلی سوادکوهی
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افزایش نرخ باسوادی در کشور 

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به افزایش درصد باسوادی از ۴8 درصد 
بر 8۷درصد در سال ۱۳9۶ گفت: ورود آموز ش  بالغ  به  در سال ۱۳55 
مهارت های رایانه ای به چرخه سوادآموزی کشور، تنوع بخشی به شیوه  های 
سوادآموزی از جمله آموزش از طریق تبلت و تلویزیون، ایجاد و توسعه 
حقوق  و  مهارتی  آموزش های  ترویج  هدف  با  محلی  یادگیری  مراکز 
نهضت  درحوزه  توفیقات  جمله  از  خارجی  اتباع  آموزش  و  شهروندی 

سوادآموزی است.
به گزارش پیام زمان ، سید محمد بطحائی به مناسبت روز جهانی سواد 
از  یکی  سوادآموزی   « است:  شرح  این  به  که  کرد  صادر  پیامی  آموزی 
مؤلفه های اساسی تعالی بخش ادیان آسمانی بویژه دین مبین اسالم و آغازی 
بر حرکت انسان ها در جهت بهبود زندگی و حقی از حقوق اولیه  بشر است 

که موجب کاهش فقر، مرگ و میر و توسعه پایدار می شود.
روز جهانی سوادآموزی، نماد اراده تمامی کشورها در مقابله و مبارزه با 
جهل و نادانی و آگاه سازی آحاد مردم نسبت به راه های رشد و بالندگی و 
حفظ و حراست از کرامت انسانی است. نام گذاری این روز در سال 2۰۱8 
با عنوان »سوادآموزی و توسعه مهارت ها«، نشانگر توجه و تأکید بر ضرورت 
مهارت آموزی در کنار سواد خواندن و نوشتن و در نتیجه توانمندسازی مردم 

برای ورود به عرصه ی تالش، تولید، استقالل و زندگی با عزت است.
نتیجه تالش شبانه روزی  ادامه داد:  خدای بزرگ را شاکریم که در  وی 
همکاران ارجمندم در سازمان نهضت سوادآموزی، آموزش دهنده ها و نیز 
دستگاه های مشارکت کننده در این امر مهم، در لبیک گویی به فرمان تاریخی 
انقالب  معظم  رهبر  تأکیدهای  و  علیه(  )رحمه اهلل  خمینی  امام  حضرت 
امید، موفقیت های  تدبیر و  اسالمی )مدظله العالی( و حمایت های دولت 
بزرگی به دست آورده ایم. از دستاوردهای مهم این حرکت بزرگ، افزایش 
درصد باسوادی از ۴8درصد در سال ۱۳55 به بالغ بر 8۷درصد در سال 
۱۳9۶ و ورود آموز ش مهارت های رایانه ای به چرخه سوادآموزی کشور، 
تنوع بخشی به شیوه  های سوادآموزی از جمله آموزش از طریق تبلت و 
تلویزیون، ایجاد و توسعه مراکز یادگیری محلی با هدف ترویج آموزش های 
مهارتی و حقوق شهروندی و آموزش اتباع خارجی است و امیدوارم که این 

توفیقات ارزشمند همچنان تداوم داشته باشد.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 
در ادامه این پیام آمده است: ضمن آرزوی توفیق، از تالش های صادقانه 
همکاران گرانقدرم در صف و ستاد و دستگاه های مشارکت کننده در این 

فعالیت، قدردانی و تشکر می نمایم.

 ممنوعیت موقتی تردد وانت بارها و کامیونت ها
 در تهران از اول مهرماه

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از اعمال محدودیت موقتی 
در تردد وانت بارها و کامیون ها در دو هفته آغازین ماه مهر خبر داد.

و  روان سازی  منظور  به  گفت:  باره  این  در  مهماندار  محمدرضا  سردار 
مدیریت ترافیک در آستانه آغاز مهرماه و بازگشایی دانشگاه ها و مدارس با 
مصوبه شورای ترافیک شهر تهران از اول تا ۱۱ مهرماه ممنوعیت موقتی تردد 

برای وانت بارها و کامیون ها اعمال شده است.
وی با بیان اینکه براساس این مصوبه از ساعت ۶ صبح تا ساعت 9 صبح 
کامیونت ها و وانت بارهای توزیع کاال اجازه تردد در معابر سطح شهر تهران 
را ندارند، گفت: این ممنوعیت تا ۱۱ مهرماه به استثنای روزهای پنج شنبه 
و جمعه اجرا خواهد شد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
درباره تردد کامیون ها و خودروهای سنگین نیز گفت: در مقررات مربوط به 
تردد کامیون ها تغییری ایجاد نشده و از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب ممنوعیت 
و  وانت بارها  به  مربوط  مقررات  این  و  دارد  کامیون ها وجود  برای  تردد 

کامیونت های توزیع کاال است.

خبر

 ساالنه حدود ۱۰۰ پیوند قلب
 در ایران انجام می شود

یک متخصص قلب و عروق با تاکید براینکه 
حمایت  نیازمند  اعضا  پیوند  از  پس  بیماران 
اگر  گفت:  هستند،  دولت  و  بهداشت  وزارت 
بیماران تحت حمایت نباشند به دلیل مشکالت 
اقتصادی و تامین دارو جان خود را از دست می 

دهند.
بابک   ، زمان  پیام  اجتماعی  گروه  گزارش  به 
بیستمین  برگزاری  آستانه  در  کاشانی  شریف 
کنگره ببن المللی تازه های قلب و عروق ایران با 
بیان اینکه ساالنه شمار بسیاری از بیماران نیازمند 
به قلب در لیست انتظار پیوند جان خود را از 
دست می دهند، گفت: آمار پیوند اعضا در ایران 
مطلوب است اما باید تالش کنیم با فرهنگسازی 
بیماران  مرگ  مانع  و  دهیم  ارتقاء  را  آمار  این 

نیازمند در لیست انتظار پیوند اعضا شویم.
وی با توجه به اینکه آمار پیوند قلب در استان 
تهران بیش از سایر استان ها است، خاطرنشان 
کرد: به صورت میانگین ساالنه ۷5 تا ۱۰۰ پیوند 

قلب در ایران انجام می شود.
حال  در  داد:  ادامه  عروق  و  قلب  متخصص 
حاضر برای نجات جان بیماران در لیست انتظار 
پیوند می توان از قلب مصنوعی استفاده کرد اما 
متاسفانه به دلیل گرانقیمت بودن این جراحی 

عمده بیماران قادر به انجام آن نیستند.
وی افزود: بیمارانی که قلب مصنوعی دریافت 
می کنند گاه دیگر نیازی به پیوند قلب نخواهند 
داشت اما باید همانند بیماران پیوندی تحت نظر 

پزشک باشند.
مسیح  بیمارستان  قلب  پیوند  بخش  رئیس   
شیوع  دلیل  به  امروزه  اینکه  بیان  با  دانشوری 
تصادفات و سکته ها آمار مرگ مغزی نسبت به  
گذشته افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: علم 
پزشکی این امکان را فراهم کرده که از اعضای 
بدن فردی که دچار مرگ مغزی شده و امکان 
حیات برایش وجود ندارد جان بیمار دیگری را 
نجات داد اما متاسفانه برخی مواقع به دنبال عدم 
تمایل خانواده های افراد مرگ مغزی به اهدای 
اعضا بیماران نیازمند در لیست انتظار جات خود 

را دست می دهند.
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 
بیان اینکه تمام افراد برای ترویج فرهنگ اهدا 
کنند،  دریافت  عضو  اهدای  کارت  توانند  می 
افزود: این اقدام موجب می شود تا هنگام وقوع 
حادثه تصمیم گیری برای اعضای خانواده نیز 
آسانتر باشد. وی در بخش دیگری از سخنانش 
با توجه به سختی رضایت خانواده ها برای اهدا 
و جراحی پیوند قلب، خاطرنشان کرد: بیماران 
پیوندی پس از جراحی باید تحت نظر پزشک 
باشند و دارو مصرف کنند که گاه تهیه این داروها 
برای آنها سخت می شود و این امر موجب می 

شود بیماران درمان را رها کنند.

خبر

و  آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
پرورش گفت: حدود ۴۰ برنامه سند تحول بنیادین 
مرتبط با حوزه پرورشی است و ۱۰ درصد برنامه 

ها به مقوله حجاب و عفاف بر می گردد.
نقل مهر، علیرضا کاظمی  به  از  به گزارش زمان 
برنامه تلویزیونی پرسشگر که با موضوع »چالش 
بیان  با  رفت،  آنتن  روی  مدارس«  پوشش  های 
اینکه یکی از اولویت های ویژه ما توسعه فرهنگ 
کارهای  داریم  بنا  گفت:  است  عفاف  و  حجاب 
کارگروه  دهیم. عضو  انجام  زمینه  این  در  خوبی 
ساماندهی مد و لباس هستیم و طبیعتا وظایفی که 
به ما محول شود دنبال می کنیم و درباره موارد 
مطرح در شورا نظر می دهیم.وی افزود: پوشش را 
نمی توان از فرهنگ یک جامعه جدا کرد. عالوه بر 
آن لباس نقش جدی در آرامش روحی و روانی 
و آراستگی دارد و بیانگر نگرش درونی افراد در 
حوزه سبک زندگی است و بسیاری باورهای انسان 
ها از طریق پوشش قابل دریافت است.کاظمی با 
بیان اینکه در آموزش و پرورش چگونگی انتخاب 
پوشش در مدارس را به عنوان تکلیف در قوانین و 
آیین نامه های اجرایی مدارس دنبال می کنیم عنوان 
فرهنگ  توسعه  و  پوشش  فرهنگی  مسئله  کرد: 
عفاف و حجاب نیز مطرح است و هدف غایی 
ما در پوشش و الگوهای پوششی همین است.وی 
ادامه داد: اکنون در آموزش و پرورش از مهمترین 
استراتژی هایی که داریم اجرای متوازن سند تحول 
بنیادین است. ۳5۱ برنامه ذیل شش زیر نظام دیده 

با  برنامه مرتبط  این تعداد حدود ۴۰  از  شده که 
حجاب  به  برنامه  چهار  و  است  پرورشی  حوزه 
ها  برنامه  درصد   ۱۰ یعنی  گردد  برمی  عفاف  و 
به مقوله حجاب و عفاف برمی گردند.وی با بیان 
اینکه اکنون برنامه های مهمی را در همین راستا 
در دستورکار قرار دادیم، اظهار کرد: تدوین ویژگی 
های پوشش مناسب، متنوع، زیبا، آراسته و مبتنی 
بر فرهنگ ایرانی و اسالمی و مراحل رشد دانش 
آموزان و متناسب با تفاوت های فرهنگی را در 
دست طراحی داریم.کاظمی افزود: تعیین رنگ و 
نوع لباس در اختیار شورای مدرسه است و تنوع 
رنگ را کامال مشاهده می کنید. اما درباره قیمت و 
هزینه تمام شده، شورای مدرسه رعایت حال عموم 

دانش آموزان را می کند وگرنه به ویژه بچه های 
ضعیف تر آسیب می بینند.وی با اشاره به وجود 
کارگروه فرم مدارس در مناطق آموزش و پرورش 
گفت: این کار گروه ها با همکاری اتحادیه پوشاک، 
اصنافی که قابلیت تولید دارند را شناسایی می کنند 
و سبدی از جنس و مدل در رنگ های متفاوت 
ارائه می دهند ولی به هرحال باید به سمتی برویم 
که ذائقه دانش آموزان را ببینیم.وی در واکنش به 
این گفته که فرم مدارس از عوامل حجاب گریزی 
در دانش آموزان است، گفت: اتفاقا تنها جایی که 
در آن دانش آموزان با حجاب انس می گیرند در 
قالب همین پوشش و فرم مدرسه  مدرسه و در 
است. معتقدم لباس فرم مدارس در نهادینه شدن 

دارم  قبول  دارد.  اثر  عفاف  و  حجاب  فرهنگ 
ممکن است لباس باب طبع برخی دانش آموزان 
به لحاظ جنس نباشد اما حجاب گریز نیست. به 
جز مدرسه کجا می توان حجاب را یاد داد و تعمیق 
کرد.کاظمی افزود: البته قبول داریم باید الگوهای 
جدیدتر و مناسب تری مناسب با زیستگاه و محل 
سکونت و فرهنگ بومی بچه ها انتخاب کنیم تا 
انس و الفت را با حجاب بیشتر کنیم. یکی از برنامه 
هایی که داریم توجه به همین امر است.وی با بیان 
اینکه یکی از برنامه های ما که رونمایی خواهد شد 
برپایی نمایشگاه های مدرسه ای حجاب و عفاف 
امسال در ۱5۰۰  این  بر  است عنوان کرد: عالوه 
دیواری  روزنامه  یک  هفته  هر  ابتدایی،  مدرسه 
رونمایی و نصب می شود و 25 روزنامه دیواری 
داریم که الگوها و داستان ها و نمادهای خوبی در 
آن ارائه شده است.وی افزود: جشنواره مد و لباس 
را هم حتما با کمک معاونت آموزشی و کاردانش 
که تولیدکننده بخشی از لباس فرم مدارس اند دنبال 
می کنیم و اگر بتوانیم جشنواره مد و لباسی ایجاد 
کنیم که مدارس از مدل های موجود استفاده کنند.
کاظمی با بیان اینکه مجلس با حمایت های معنوی 
و مادی خود در کنار آموزش و پرورش بوده است، 
بیان کرد: مجلس در عرصه های مختلف ظرفیت 
هایی دارد که یکی از آنها منابع مالی است و ما 
همیشه برای فعالیت فرهنگی نیاز به منابع داشته 
ایم. تقاضای وقت از کمیسیون فرهنگی کرده ایم 

تا بتوانیم اقدامات را به شکل بهتری دنبال کنیم.

بی حجابی عامل 70درصد مزاحمت ها؛

 تاثیر لباس فرم مدارس در ترویج حجاب و عفاف

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ از برخورد پلیس با خودروهای فاقد معاینه فنی، دارای 

نقص فنی و خودروهای دودزا خبر داد.
با  برخورد  گفت:   باره  این  در   ، رازقی  محمد  سرهنگ 
خودروهای فاقد معاینه فنی، خودروهای دارای نقص فنی و 
همچنین خودروهای آالینده همواره از سوی مأموران پلیس 
انجام شده است اما با توجه به فرا رسیدن نیمه دوم سال از 
این هفته طرح تشدید برخورد با این تخلفات در دستور کار 

مأموران پلیس قرار گرفته است.
وی با اشاره به بروز پدیده وارونگی هوا و تشدید آلودگی 
هوا در نیمه دوم سال به ایسنا گفت : در همین راستا نیز 
همکاران من در پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با 

خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی برخورد خواهند کرد.
وی با اشاره به خودروهای دارای معاینه فنی که ممکن است 
دودزا باشند نیز گفت: اگر خودرویی معاینه فنی داشته باشد 
این  باشد  آالینده  و  دودزا  پلیس  مأموران  تشخیص  با  اما 

خودروها نیز مورد اعمال قانون قرار خواهند گرفت.
برای  مناسب  فرصت  در  تا  کرد  توصیه  رانندگان  به  وی 

دریافت معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند.

تشدید برخورد اب خودروهای آالینده 
و فاقد معاینه فین در هتران

و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  و  تعاون  )مدیرکل  کریمی فر  گودرز 
پرورش( با اشاره به جزئیات وام 2۰ میلیونی به فرهنگیان گفت: طی 
روزهای آینده قرارداد یا تفاهم نامه ای در راستای ارائه وام 2۰ میلیون 
تومانی به فرهنگیان با بانک مهر امضا می کنیم. این کار در راستای 
توجه به منزلت اجتماعی معلمان به عنوان یک بسته رفاهی تعریف 
شده است. بخشی از این تسهیالت مربوط به بانک ملی در قالب 
وام مسکن، وام های قرض الحسنه بانک رسالت است و جدیدترین 
تفاهم نامه ای که قرار است به زودی با امضای آقای اکبری مدیرعامل 
بانک قرض الحسنه و دکتر الهیار معاون توسعه و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش منعقد شود، همین وام 2۰ میلیون تومانی است. 
وی ادامه داد: اگر فرهنگیان همین امروز ۱۰ میلیون تومان در بانک 
مهر سپرده گذاری کنند، ظرف 2۴ ساعت به آنها ده میلیون تومان 
پرداخت می شود و با پول خودشان به آن ها 2۰ میلیون تومان می دهیم. 
همچنین این وام 2۰ میلیون تومانی با کارمزد سه تا چهار درصد و 
بازپرداخت آن تا ۶۰ ماه است. کریمی فر در پاسخ به این سوال که 
چه کسانی در اولویت دریافت این وام قراردارند، گفت: براساس 
شاخص ها و اولویت هایی که تعریف کرده ایم بعد از انعقاد تفاهم نامه 
کسانی که قبال از تسهیالت قرض الحسنه و تسهیالت کم بهره بانک 

مهر و یا سایر بانک ها استفاده نکرده باشند، اولویت اول ما هستند.

 جزئيات وام ٢٠ميليوین 
فرهنگيان

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۱۷ مرکز 
درمان ناباروری در کشور ایجاد شده و این مراکز تجهیز 
شدند. سیدحسن قاضی زاده هاشمی در  پردیس دانشگاه 
کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  و  سبزوار  پزشکی  علوم 
سیاست های  راستای  در  ناباروری  درمان  مراکز  راه اندازی 
رشد  نرخ  افزایش  و  رهبری  معظم  مقام  ابالغی  جمعیتی 
انداره تامین  ادامه داد: بیمه ها به  جمعیت بوده است. وی 

اعتبار خود از مراکز ناباروری حمایت می کنند.
جهت  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
حمایت و تسهیل درمان زوج هایی که مشکل ناباروری دارند 
افزایش این مراکز به 28 مرکز در دستور کار وزارتخانه قرار 
دارد. قاضی زاده هاشمی با اشاره به نوسانات ارزی و شرایط 
تجهیزات  و  دارو  حوزه  در  نگرانی  هیچ  گفت:  اقتصادی 
پزشکی برای بیماران وجود ندارد و راهبرد و نگاه وزرات در 
این شرایط صرفه جویی و مدیریت هزینه ها است به نحوی 
که در  روند خدمات مطلوب به  بیماران و مردم  مشکل 
بیمارستان  آی  آر  ام  مشکل  به  اشاره  با  وی  نشود.  ایجاد 
سبزوار افزود: این مشکل باید برطرف شود و اگر نیازی به 
کمک وزارت بهداشت باشد حمایت الزم صورت می گیرد.

ایجاد و تجهیز ۱۷مرکز درمان 
انابروری

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو ۴۰5 جی ال ایکس مدل ۱۳8۰با شماره پالک 58۱ج۳۳ ایران 
۷2 با شماره موتور 22528۰۱9۷۷2و شماره شاسی 8۰۳۱89۴۱بنام محمد صادق 

یداللهی سیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی احضار متهم 
۱-اسنفدیار  آقایان    9۶۱۰۴۰۶۶۱۱۰۱۳29۶ کالسه  پرونده  در  اینکه  به  توجه  با 
و  بهمن  فرزند  پور  نور  ۳-علی  جان  صید  فرزندان  سپهوند  2-ابراهیم  سپهوند 
از  چاقو   با  عمدی  جرح  و  ایراد ضرب  اتهام  به  خلیل  فرزند  رشیدی  ۴-میالد 
سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری 
میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی )احضاریه (
به نامبرده ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ ق آ د ک به اتهام 
ذکر شده ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد 
واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر جهت 
پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

از تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –ایرج حسنوند

آگهی
دادگستری شهرستان جوانرود

شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
ابن سینا کوی  خواهان: خانم سمیه بهروجه فرزند لطیف ساکن جوانرود خیابان 

اردیبهشت 9
خوانده: آقای صالح احمدی فرزند محمود مجهول المکان

خواسته: مطالبه نفقه
با توجه به محتوای پرونده نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم و به 

شرح زیر انشاء رای می گردد:
رأی شورا

در خصوص دادخواست خانم سمیه بهروجه فرزند لطیف به طرفیت آقای صالح 
احمدی به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 9۶/9/۳۰ لغایت زمان اجرای حکم 
با جلب و نظرکارشناسی با این شرح که خواهان ادعا دارد که از تاریخ 9۶/9/۳۰ 
همسرش) خوانده ( زندگی مشترک را ترک نموده و مجهول المکان می باشد و 
نفقه و مخارج همسر و فرزند دختر 8 ساله اش را پرداخت ننموده است. لذا با 
عنایت به محتویات پرونده از جمله دادخواست خواهان، ابالغ اخطاریه به خوانده 
از طریق روزنامه جهت حضور در جلسات دادرسی طی دو مرحله و عدم حضور 
 ،۱۱98  ،۱۱۰۷ مواد  به  مستند  و  وارد  خواهان  ادعای  دادرسی،  جلسات  در  وی 
۱۱99 و ۱2۰۶ قانون مدنی و مواد ۱98 ، 5۱5 و 5۱9 قانون آئین دادرسی حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه معوقه و جاری به اضافه هزینه دادرسی و 
کارشناسی در حق خواهان صادر می گردد. ۱-نفقه زوجه از تاریخ 9۶/9/۳۰ لغایت 
پایان اسفند ماه 9۶، ماهیانه ۳۰۰/۰۰۰ تومان 2-نفقه زوجه از تاریخ 9۷/۱/۱ لغایت 
اجرای حکم ماهیانه مبلغ ۳5۰/۰۰۰ تومان ۳-نفقه آتنا احمدی 8 ساله فرزند خوانده 
 25۰/۰۰۰ مبلغ  ماهانه  قرار  از  آتیه  لغایت   9۷/۳/2۱ دادخواست  تقدیم  تاریخ  از 
تومان . حکم صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و پس از پایان مهلت واخواهی به مدت بیست روز قابل اعتراض در 

دادگستری جوانورد می باشد
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود-احمدی

آگهی مزایده اموال توقیفی
 موجب دادنامه شماره 9۷۰99۷۱982۷۰۱2۳صادره از  شعبه دوم دادگاه فریدونکنار 
و پرونده کالسه9۷۰2۷8 احکام مدنی آقای سیاوش یوسفی فرزند محمد باقر به 
نشانی فریدونکنار بلوار ساحلی بعد از پل میالد روبه روی پالک اطالعات ساختمان 
فروزان 2 طبقه ۶ واحد ۱۷محکوم  است به فروش پالک ثبتی ۱۱2۰ فرعی از ۱۱9 
اصلی از طریق مزایده و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین طرفین نسبت به سهم 
دانگ سه دانگ در حق خانم منیژه یوسفی با وکالت نادعلی سلحشور و پرداخت 
هزینه دیوانی در حق  دولت با توجه به اینکه محکوم له پالک فوق واقع در فریدو 
به مساحت  بلوار ساحلی روبروی تور شاهدبا مشخصات یک قطعه زمین  نکنار 
۴۷۴/۳5متر مربع واحد فوق یک باب ساختمان به مساحت تقریبی  ۳۷ متر مربع 
اتاق خواب و یک صورت  با دیوار بلوکی و سیمان کاری و سفید کاری و یک 
سوئیت و کف ساختمان بتنی و چوبی و پنجره آهنی و آشپزخانه سرامیک و کابینت 
چوبی با قدمت سی و پنج سال دارای امتیاز آب و برق و گاز و توسط کارشناس 
منتخب دادگاه به مبلغ۱۰/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت گذاری گردیده که در تاریخ 
اجرای  دفتر  در  دقیقه صبح   ۱۰:۱5 ساعت  تا  دقیقه   9:۴5 ساعت  9۷/۷/2دوشنبه 
احکام دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که 
قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام 
مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده خواهند  بود 
و همچنین برنده مزایده در روز مزایده ۱۰ درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی 

طبق مقررات پرداخت خواهد شد
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدو نکنار قناد

آگهی ابالغ اجرائیه
تیرماه ۱۳55  االجرا مصوب  اسناد رسمی الزم  مفاد  اجرای  نامه  –آئین  ماده ۱8   

)اصالحی مورخه 8۷/۶/۱۱(
به کدملی 28۰۳5۷۱8۳8  نام پدر علی حسین   اقای سیامک شهباز  به  بدینوسیله 
متری   2۰ وخوی  شهباز  فرش  رودکی  –خیابان  خوی  نشانی  به   ۳۰9 به ش.ش 
برای  زاده  قلی  یونس  :آقای  که  میشود  ابالغ  نبش    2 الله   ۱ –صفای  جانبازان 
ازطریق  اجرائی 9۷۰۰۴۱۰ که  مبلغ -/۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بموجب مستند  وصول 
اجرای ثبت خوی اجرائیه صادر نموده  چون طبق گزارش مامور ابالغ  اداره پست 
ادرس شما بشرح فوق و متن گواهی عدم برگشتی چکها شناخته نشده و بستانکار 
لذا  طبق در خواست وارده  نماید  اجرائیه معرفی  ابالغ  برای  نتوانسته شمارا  هم 
بشماره ۱۳9۷۰5۰۱۳۴۴۷۰۰5۱8۳-۱۳9۷/۶/۱۳ بستانکار و باستناد ماده ۱8 –آئین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه ۱۳55 )اصالحی مورخه 
8۷/۶/۱۱(  مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و ۱۰ روز 
پس از انتشار اگهی عملیات اجرائی پایان خواهد یافت  وچنانچه  پس از ده روز 
پیگیری خواهد شد  ننمائید عملیات اجرائی  اقدام  به پرداخت بدهی خود  نسبت 

وجز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک خوی-پرویز سلیمانپور

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

تعیین  قانون  رای شماره ۱۳9۷۶۰۳۱8۰۱8۰۰۱۴۴5-9۷/۴/۱۱هیات موضوع  برابر 
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 5۰۰  متر مربع  با کاربری  مسکونی  مجزی  شده  از پالک 
۴۰ فرعی از سنگ ۱8  اصلی  واقع  در قریه  جوبنه  بخش  ۱2 گیالن  که  برای  
آن شماره  پالک 5۱۰ فرعی درنظرگرفته شده ، خریداری از مالکیت رسمی  آقای  
علی اصغر نیکوروان  قاضیانی از نسق  زارعانه  شماره های ۷۷۷2۳-52/۷/۱۶ و 
دردو  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به  لذا  است.  گریده  محرز    52/۷/۱۶  -۷۷۷2۴
نوبت به فاصله ۱5 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 : ۶/۳/ 9۷ تارخ انتشار نوبت دوم : 9۷/۶/۱8

دادنامه 
طالبی  مجید  خواهان  دادنامه9۷/۱/22-2۰  2شماره  ح  9۶/۷۶8ش  پرونده  شماره 
عبداهلل  خوانده  پدری  منزل   2۳8 پالک  شهر  فرزاد  شهرک  فریدونکنار  آدرس  به 
ریاحی به آدرس ساری خیابان فرهنگ کوچه مفیدیان بن بست آخر جنب مسجد 
ساری ابوالفضل علیزاده به آدرس محموداباد موبایل۰9۳۳22۰2۶۴۷ خواسته مطالبه 
وجه رای شورا در خصوص دعوی خواهان مجید طالبی کناری فرزند حمید به 
مبلغ  به  مطالبه وجه  به خواسته  علیزاده  ابوالفضل  ریاحی  عبداهلل  طرفیت خوانده 
۳5/5۰۰/۰۰۰ریال بابت یک فقره چک نظر به اینکه مستند ابرازی خواهان تصویر 
چک به شماره ۱۶۱9/۱۶۷۷5۰/59به تاریخ 9۶/8/۳و گواهی عدم پرداخت به بانک 
ملت می باشد و مطابق اصول حاکم بر اسناد تجاری و بقای اصول سند در در ید 
خواهان دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده خوانده ردیف اول دارد و خوانده 
ردیف دوم به عنوانظهر نویس  در مقابل مستند ابرازی خواهان ایراد و دفاع موثری 
اند و بدین جهت شورا ضمن پذیرش ادعای خواهان مستند به  نیاورده  به عمل 
ماده ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱98 و 5۱9 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی خواندگان را تضامن به پرداخت مبلغ ۳5/5۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 95۷/5۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و محاسبه تاخیر تادیه از سررسید چک 
لغایت  زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی است 
و ظرف 2۰ روز قابل واخواهی در شورا و پس از آن ظرف مدت 2۰ روز قابل 

اعتراض در دادگاه عمومی فریدو نکنار می باشد
 قاضی شورای حل اختالف واحد دو شهرستان فریدونکنار حمید حیدرنتاج

آگهی ابالغ اجرائیه 
 ۱۳55 تیرماه  مصوب  االجرا  الزم  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  –آئین   ۱8 ماده 

)اصالحی مورخه 8۷/۶/۱۱(
بدینوسیله به اقای علی حسن  شهباز فرزند عباس   به کدملی28۰۳۰5۴۷۷9  به 
ش.ش۱5  به نشانی خوی –خیابان  طالقانی- خیابان رودکی پاساژقائم خوی ابالغ 
میشود که :خانم فائضه حسین پور رهبر با وکالت اقای یونس قلی زاده برای وصول 
مبلغ -/۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بموجب چک  مستند اجرائی 9۷۰۰۴۰9  که ازطریق 
اجرای ثبت خوی اجرائیه صادر نموده  چون طبق گزارش مامور ابالغ  اداره پست 
ادرس شما بشرح فوق و متن گواهی عدم برگشتی چکها شناخته نشده و بستانکار 
لذا  طبق در خواست وارده  نماید  اجرائیه معرفی  ابالغ  برای  نتوانسته شمارا  هم 
بشماره ۱۳9۷۰5۰۱۳۴۴۷۰۰5۱82-۱۳9۷/۶/۱۳ بستانکار و باستناد ماده ۱8 –آئین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه ۱۳55 )اصالحی مورخه 
8۷/۶/۱۱(  مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و ۱۰ روز 
پس از انتشار اگهی عملیات اجرائی پایان خواهد یافت  وچنانچه  پس از ده روز 
پیگیری خواهد شد  ننمائید عملیات اجرائی  اقدام  به پرداخت بدهی خود  نسبت 

وجز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک خوی-پرویز سلیمانپور

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له : مسعود ولیزاده -نشانی محل اقامت:جوانرود – میدان بسیج 

پاساژ تیروژ کمپانی کردستان  ۰9۱8۳۳۱5۷۷۱
مشخصات محکوم علیه :اسماعیل محمودی -نشانی محل اقامت: مجهول المکان

اختالف  حل  شورای    9۷/۳/۳۰ مورخ  شماره۱8۰  دادنامه  به/بموجب  محکوم 
جوانرود شعبه دوم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 9۶/۶/۱ لغایت زمان اجرای 
حکم به وصول هزینه دادرسی چهارصد و شصت هزار ریال و مبلغ صدو پنجاه 
هزار ریال به دولت محکوم می باشد عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 

محکوم می باشد 
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ اجرائیه
تیرماه ۱۳55  االجرا مصوب  اسناد رسمی الزم  مفاد  اجرای  نامه  –آئین  ماده ۱8   

)اصالحی مورخه 8۷/۶/۱۱(
بدینوسیله به اقای سیامک شهباز نام پدر علی حسین  به کدملی 28۰۳5۷۱8۳8 به 
ش.ش ۳۰9 به نشانی خوی –خیابان  طالقانی- خیابان رودکی فرش شهباز)آدرس 
ابالغ  کوچه   نبش    2 الله   ۱ –صفای  جانبازان  متری   2۰ وخوی   ) سند  متن 
اقای یونس قلی زاده برای وصول مبلغ  با وکالت  :آقای خلیل صادقی  میشود که 
-۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بموجب  چک مستند اجرائی 9۷۰۰۴۱۱ که ازطریق اجرای 
ثبت خوی اجرائیه صادر نموده  چون طبق گزارش مامور ابالغ  اداره پست ادرس 
بستانکار  و  نشده  شناخته  چکها  برگشتی  عدم  گواهی  متن  و  فوق  بشرح  شما 
لذا  طبق در خواست وارده  نماید  اجرائیه معرفی  ابالغ  برای  نتوانسته شمارا  هم 
بشماره ۱۳9۷۰5۰۱۳۴۴۷۰۰5۱8۴-۱۳9۷/۶/۱۳ بستانکار و باستناد ماده ۱8 –آئین 
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه ۱۳55 )اصالحی مورخه 
8۷/۶/۱۱(  مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار اگهی میشود و ۱۰ روز 
پس از انتشار اگهی عملیات اجرائی پایان خواهد یافت  وچنانچه  پس از ده روز 
پیگیری خواهد شد  ننمائید عملیات اجرائی  اقدام  به پرداخت بدهی خود  نسبت 

وجز این اگهی اگهی دیگری منتشر نخواهد شد
رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک خوی-پرویز سلیمانپور
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کاهش 35 درصدی حجم آب های 
سطحی کشور

بیان  با  ایران  منابع آب  مدیرعامل شرکت مدیریت 
اینکه سال گذشته حجم آب های سطحی کشور ۳2 
میلیارد مترمکعب بود و در دهه ۷۰ حدود 8۰ میلیون 
متر مکعب بود، گفت: امسال حجم این آب ها به 25 

میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو ،محمد حاج 
رسولی ها با بیان این که حجم آب های سطحی کشور 

در دهه ۷۰، حدود 8۰ میلیارد مترمکعب بود گفت:
طی سال های اخیر با تغییرات اقلیمی شدیدی مواجه 
شده ایم، بنابراین تالش می کنیم بخشی از آب شرب 
محل  از  را  کشور  روستاهای  و  شهرها  نیاز  مورد 
آب های سطحی موجود تامین و به شبکه فعلی متصل 

کنیم.
مدیریت  دفتر  مدیرکل  آقابیگی  سیف ا...  همچنین 
بحران منابع آب ایران با تاکید بر اینکه از ۱۱۰ سد 
بزرگ تامین کننده آب شرب کشور حدود ۴۶ سد 
دارای وضعیت بحرانی است، گفت: تمامی سدها باید 
یک ذخیره استراتژیکی برای مدت ۱8 ماه داشته باشند 
که در این سدها ما شرایط ذخیره استراتژیک را برای 

این بازه زمانی نداریم.
بارش های  میزان  گذشته  هفته  اواخر  تا  افزود:  وی 
آبی گذشته 2۷ درصد و در  به سال  کشور نسبت 
مقایسه با آمار بلندمدت 5۰ ساله نیز حدود ۳۱ درصد 
کاهش داشته است. به گفته وی، این اعداد متوسط 
کشوری است و در برخی مناطق شمال غربی کشور 
بارندگی های مثبتی را شاهد بوده ایم، ولی در اغلب 
مناطق پهناور کشور به ویژه مناطق مرکزی و حوضه 
آبریز خلیج فارس و دریای عمان که استان های جنوبی 
کشور را دربرگرفته اند، کاهش بارندگی بین ۶5 تا ۷5 
درصد بوده است. مدیرکل دفتر مدیریت بحران منابع 
آب ایران ادامه داد: این میزان کاهش بارندگی باعث 
شده تا میزان  جریانات سطحی و میزان ورودی به 
پشت سدها نیز کاهشی ۳۳ درصدی نسبت به سال 

گذشته داشته باشد.
آقابیگی با تاکید بر اینکه ورودی به مخازن سدهای 
کشور در مقایسه با سال گذشته ۱2 میلیارد مترمکعب 
در  اینکه  وجود  با  کرد:  عنوان  است،  یافته  کاهش 
بخش های شمال غربی کشور سدها پر شده اند ولی 
خوزستان،  استان های  در  ما  بزرگ  سدهای  غالب 
کرمان، فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر 
و حتی خراسان رضوی با کاهش های شدیدی مواجه 
شده اند. مدیرکل دفتر مدیریت بحران منابع آب ایران 
اظهار کرد: تنها در استان سیستان و بلوچستان کاهش 
میلیون  تا 55۰  موجب شده  بارش ها  درصدی   ۷5
مترمکعب ورودی این استان در سال آبی جاری به سه 

میلیون مترمکعب برسد.

کوتاهازانرژی

تحریم نفت ایران قیمت را به ۹5 دالر می رساند

پایگاه خبری وال استریت ایتالیا با اشاره به خروج آمریکا از برجام 
و بازگشت تحریم ها نوشت: تحریم ایران می تواند قیمت نفت را در 

بازارهای جهانی به 95 دالر برای هر بشکه برساند.
درصدی   ۳۰ تا  افزایش  سبب  ایران  تحریم  گزارش،  این  اساس  بر 
قیمت نفت در ماه های آینده خواهد شد. کاهش قابل توجه صادرات 
و  دریای شمال  برنت  قیمت دو شاخص  افزایش  ایران سبب  نفت 
وست تگزاس اینترمدیت و رسیدن آنها به ترتیب به 85 تا 95 دالر 

برای هر بشکه می شود.
در این گزارش آمده است که پس از خروج دولت دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته ای و اعالم بازگشت تحریم ها 
علیه ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی سیر افزایشی داشته است 
و با اجرایی شدن تحریم های نفتی واشنگتن علیه تهران از ماه نوامبر 

آینده، پیش بینی می شود که این روند شتاب بیشتری به خود بگیرد.

هند قادر به قطع واردات نفت ایران نیست

ایران  نفت  برای قطع واردات  از کشورها  درخواست های واشنگتن 
دردسر عظیمی را برای هند به وجود آورده است.

به عنوان سومین واردکننده نفت بزرگ جهان و دومین مشتری بزرگ 
نفت ایران، پیروی از تحریم های آمریکا که به دنبال تصمیم دونالد 
هسته ای  توافق  از  خروج  برای  کشور  این  جمهور  رییس  ترامپ، 
هند  که  بود  خواهد  آن  مستلزم  شدند،  وضع  ایران  با   2۰۱5 سال 
منبع جدیدی برای تامین نفت با هزینه  باالتر پیدا کند. در زمانی که 
ارزهای ملی  پیدا کرده و  افزایش  قیمت های نفت در سطح جهانی 
این  است،  شده  ارزش  افت  دچار  هند  نظیر  نوظهوری  اقتصادهای 

مساله به هند آسیب خواهد رساند. 
مقامات بلندپایه آمریکایی اظهار کرده اند واشنگتن ممکن است برای 
واردکنندگان بزرگ نفت ایران معافیت هایی اعطا کند، اما انتظار دارد 
آنها از تحریم ها پیروی کنند. مذاکرات در این زمینه و همچنین مسائل 
امنیتی و تجارت به طور کلی پنج شنبه هفته گذشته در جریان سفر 
جیمز ماتیس و مایک پمپئو، وزیران دفاع و خارجه آمریکا به هند 
و دیدارشان با همتایان هندی در دهلی نو صورت گرفت. پمپئو در 
باشد معافیت ها را  به مطبوعات گفت: ما جایی که الزم  این دیدار 
بررسی خواهیم کرد، اما انتظارمان این است که خرید نفت ایران از 
سوی هر کشوری به صفر برسد یا در غیر این صورت این کشورها 
با هندی ها همکاری  ما  بنابراین  هدف تحریم قرار خواهند گرفت، 
خواهیم کرد و متعهد هستیم که چنین کاری را انجام دهیم. هند ۷۰ 
درصد از نیازهای انرژی خود را وارد می کند و هزینه های سوخت 
در این کشور که جمعیت آن به سرعت رو به رشد است به باالترین 
رکورد چند سال اخیر صعود کرده است و در مقابل ارزش روپیه هفته 
گذشته تحت تاثیر افزایش نرخ های بهره جهانی و نگرانی ها نسبت به 
جنگ تجاری که ارزهای بازار نوظهور را دچار ریزش کرد، در برابر 
دالر آمریکا کاهش یافت. این امر به همراه حذف یک منبع بزرگ 
نفت ارزان تاثیر قابل توجهی روی رشد اقتصادی و تورم هند خواهد 
داشت. سایر مقامات هندی بلندپایه اظهار کردند که این کشور واردات 
نفت ایران را کامال متوقف نخواهد کرد و چنین اقدامی غیرممکن 

خواهد بود.

نفتدرجهان

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 
تشریح جزئیات آخرین وضعیت ساخت دومین 
خرید  از  دنا(  )خط  ایران  اتیلن  انتقال  لوله  خط 

کمپرسور و لوله های این خط انتقال اتیلن خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمایی 
پتروشیمی، مهندس »علی محمد بساق زاده« درباره 
آخرین وضعیت ساخت خط لوله انتقال اتیلن شاخه 
دنا، گفت: هر پروژه حداقل به ۶۰ درصد از پیشرفت 
فیزیکی برسد مجوز ساخت خط لوله انتقال خوران 

آن صادر خواهد شد تا اطمینان حاصل کنیم که 
سرمایه گذاران و سهامداران نسبت به تکمیل طرح 

های پتروشیمی پای کار هستند.
پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  طرح های  مدیر 
با اعالم اینکه با توجه به اینکه خوراک اتان مورد 
نیاز پتروشیمی گچساران از سوی پاالیشگاه بیدبلند 
خلیج فارس تامین می شود، تصریح کرد: بر این 
اساس تاکنون مناقصه ساخت خط لوله انتقال اتان 
بین پاالیشگاه بیدبلند و پتروشیمی گچساران در 

قالب قطعه سیامکان-گناوه-گچساران برگزار شده 
است.این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با بیان اینکه در کنار ساخت خط لوله 
انتقال اتان و اتیلن، راه اندازی دو ایستگاه تقویت 
فشار هم در مسیر خط لوله اتیلن دنا در دستور 
تقویت  ایستگاه  دو  این  کرد:  بیان  دارد،  قرار  کار 
در  دیگری  و  گناوه  محدوده  در  یکی  هم  فشار 
گچساران احداث خواهند شد.این مقام مسئول با 
یادآوری اینکه تاکنون کمپرسورهای این خط لوله از 
شرکت زیمنس آلمان خریداری شده است، افزود: 
در مجموع برای ساخت این خط لوله انتقال اتان 
و اتیلن یک برنامه زمان بندی یک تا ۱.5 ساله در 
نظر گرفته شده که همزمان با راه اندازی پتروشیمی 
گچساران، خط لوله انتقال خوراک آن هم آماده بهره 

برداری خواهد شد.
بساق زاده پیشتر با بیان اینکه تاکنون زمین  عبور 
خط لوله از لحاظ مالکان مشخص شده، محدوده 
چاه های نفت در مسیر تعیین شد و شرح کار نهایی 

انجام  پیمانکاران  اول شناخت  شده و در مرحله 
اینچی  لوله های ۱۶  قبال  بود:  گفته  است،  گرفته 
خریداری شده و فقط پیمانکار نصب و کمبودهای 

احتمالی قطعات باید انجام شود.
گفتنی است، در مسیر شاخه دنا خط لوله اتیلن غرب 
ساخت پنج مجتمع پتروشیمی شامل گچساران، 
کازرون، ممسنی، دهدشت و بروجن پیش بینی شده 
که در صورت ساخت این پنج مجتمع در مجموع 
حدود 2.2 میلیون تن به ظرفیت تولید اتیلن، انواع 
پلی اتیلن سبک و سنگین خطی ایران افزوده خواهد 

شد.
پیش بینی می شود با بهره برداری از پاالیشگاه گاز 
بیدبلند خلیج فارس خوراک طرح های در دست 
اجرای خط لوله اتیلن غرب شاخه دنا شامل مجتمع 
پتروشیمی گچساران و سپس طرح های تولید پلی 
پلی اتیلن  کازرون،  خطی  سنگین  و  سبک  اتیلن 
سنگین ممسنی، پلی اتیلن سنگین دهدشت و پلی 

اتیلن سنگین بروجن تامین شود.

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی:

کمپرسورهای ساخت دومین خط لوله انتقال اتیلن خریداری شد

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مطرح کرد: 

 پیگیری شناسایی راهکارهای کاهش 
مصرف بنزین

بهینه سازی مصرف سوخت  مدیرعامل شرکت 
با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت 
تدبیر دستگاه های مسئول از جمله وزارت نفت 
در زمینه مهار مصرف بنزین در کشور گفت: این 
شرکت، راهکارهای ممکن را با جدیت پیگیری 

می کند. 
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، محسن 
زمینه های  در  فعالیت ها  تداوم  لزوم  بر  دالویز 
مختلف مرتبط با اصالح الگوی مصرف سوخت 
نقش  به  اشاره  با  و  کرد  تاکید  بنزین  ویژه  به 
اثرگذاری که خودروسازان می توانند در این زمینه 
ایفا کنند، یادآور شد: اگرچه پیش  بردن اموری 
که فرابخشی است و چند دستگاه در اجرای آن 
نقش دارند، آسان نیست، اما شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت با تمام توان، راهکارهای مرتبط 

با بهینه سازی مصرف بنزین را دنبال می کند. 
مشترک  نشست  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل  با 
فرآورده های نفتی به منظور بررسی راهکارهای 
مصرف  الگوی  اصالح  بهبود  در  همکاری 
سوخت، بهبود عملکرد در فرآیندهای پاالیشی 
را از جمله این راهکارها برشمرد و افزود: میزان 

در  انرژی  زیاد  هدررفت  و  مصرف  قابل توجه 
کشور در بخش های مختلف از جمله حمل و 

نقل، ساختمان و ... قابل قبول نیست. 
تمرکز بر استان های پرمصرف 

دالویز با بیان این که  یارانه ای که به بخش انرژی 
تعلق می گیرد، در چین با آن با جمعیت یک ونیم 
میلیاردی تقریبا مشابه ایران است، ادامه داد: در چند 
ماه اخیر، در بخش ساختمان، جلسات مختلفی را 
با نهادهای مرتبط از جمله نظام مهندسی برگزار 
کرده ایم و در بخش حمل ونقل هم فعالیت های 
مرتبط با نوسازی ناوگان ادامه یافته و حتی منتهی 
به امضای قراردادهایی نیز شده. همچنین شرکت 
بهینه سازی مصرف سوخت با تمرکز بر پنج استان 
پرمصرف کشور، نشست های مفیدی با استانداران 

و نهادهای مرتبط استانی برگزار کرده است.
وی با تاکید بر ضرورت پیگیری تفاهم نامه های 
امضا شده شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، 
از  یک  هر  پیشرفت  گزارش  ارائه  خواهان 
هر  امضای  برای  گفت:  و  شد  تفاهم نامه ها 
تفاهم نامه، وقت و انرژی صرف می شود، بنابراین 
باید میزان پیشرفت کار هر تفاهم نامه  و نتایج آن 

مشخص شود. 

سخنگوی شرکت توانیر خبر داد: 

نظام تعرفه ای جدید مصرف برق در انتظار 
تصویب هیئت دولت

سخنگوی شرکت توانیر با اشاره به نظام تعرفه ای 
جدید مصرف برق گفت: این طرح برای تصویب به 

هیئت دولت ارسال شده است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، سخنگوی شرکت 
توانیر با اشاره به تهیه طرح اصالح الگوی مصرف 
برق گفت: هدف نظام تعرفه ای جدید برای مشترکان 
پر مصرف به هیچ وجه افزایش منابع مالی صنعت 
برق نبوده بلکه اصالح الگوی مصرف پرمصرفان در 
جامعه است. محمود رضا حقی فام  افزود: بطور 
مسلم با این تعرفه جدید مشترکان کم مصرف نیز 
تشویق خواهند شد. وی ادامه داد: مطابق دستور 
در  ای  تعرفه  نظام  نیرو  وزیر  اردکانیان«  »رضا 
خصوص مصرف انرژی برق در کشور طراحی 
توانیر  شرکت  سخنگوی  است.  شده  تنظیم  و 
گفت: هدف از طراحی این نظام تشویق مشترکان 
پر مصرف به سمت مشترکان خوش مصرف و 
حرکت در دایره الگوی مصرف بوده است. وی 
افزود: برای تحقق پذیری این مهم میزان مصرف به 
سه پله از قبیل »مشترکان زیر الگوی مصرف«، »تا دو 
برابر الگو مصرف«، و »بیش از دو برابر الگو مصرف« 
طبقه بندی شده است. حقی فام در خصوص پله 
نخست یعنی مشترکان زیر الگوی مصرف گفت: 
این دسته از مشترکان مورد تشویق وزارت نیرو قرار 

می گیرند و نحوه تشویق به این صورت است که 
اگر میزان مصرف برق مشترکان در یک دوره مشابه 
نسبت به سال قبل کمتر شده باشد خانوارها به میزان 
کاهش مصرف از مشوق های مالی بهره مند و عدد 
مزبور در قبض دوره بعدی آنان ذکر خواهد شد 
در نتیجه بطور دقیق معلوم می شود این خانواده به 
دلیل خوش مصرفی در دوره مدنظر چقدر از مشوق 
ها منتفع شده است. وی گفت: این فرمول در نظام 
تعرفه ای جدید مشخص و برای تصویب به هیئت 
دولت ارسال شده است. سخنگوی شرکت توانیر 
افزود: برای این دسته از خانوارها نه تنها نسبت به 
امسال هیچ رقمی افزایش نخواهد یافت بلکه مشوق 
های مالی برای هریک از مشترکان خوش مصرف 
هم لحاظ شده است. وی اظهارکرد: در حال حاضر 
85 درصد مشترکان برق کشور زیر الگوی مصرف 
جای می گیرند. حقی فام بیان داشت: پله دوم مربوط 
به کسانی می شود که تا دو برابر الگو مصرف دارند 
و در نظام تعرفه ای مزبور یک ضریب جریمه ای 
به این دسته از مصرف کنندگان منظور شده است. 
وی در ادامه یادآورشد: پله سوم مشترکانی هستند که 
باالی دو برابر الگو مصرف می کنند بدون شک این 
دسته از مشترکان با یک ضریب جریمه ای بیشتری 

رو به رو خواهند شد.

آگهی مفقودی 
NAS ۴۱۱۱۰۰ H ۱۰۱۴۶۰۰ ۱۳ و شماره شاسیM/5889۱۷5 برگ سبز خودرو سواری سایپا شماره موتور 

بهشهر و شماره پالک ایران ۷2/ 259ق 9۷ مفقود و فاقد اعتبار است .

آگهی مفقودی 
اینجانب علی شیخی فرزند  کارت هوشمند راننده به شماره 28۱۷۴۶9 متعلق به 

بهشهر یزدان به شماره ملی 2۰9۳۶۶۶8۰۴ مفقود و فاقد اعتبار است 

متن آگهی
نظربه اینکه حسب پرونده کالسه 9۷۰998۶۱۴۱2۰۰۳29)بایگانی9۷۰۳۳۷(دعوی 
خانم سمیه احمدزاده فرزند جمال به طرفیت عباس سعدونی فرزندفاضل بخواسته 
طالق قرارارجاع امربه داوری صادرگردیده باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب دستورماده۷۳قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب درامورمدنی 
مراتب ابالغ داوریک نوبت ازطریق انتشارآگهی دریکی ازجراید کثیراالنتشار درج 
ازتاریخ نشر آگهی  تا ظرف یک هفته  ابالغ می گردد  ومنتشرمی گرددبه خوانده 
جهت معرفی داوربه شعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهرمراجعه درغیراین صورت 

مراتب قانونی اعمال می گردد.شماره م الف:9/55۱
محمودمقدس نژاد-مدیردفترشعبه دوم دادگاه حقوقی خرمشهر

آگهی حصر وراثت
پرونده  شرح  به   ۴۴9 بشماره  شناسنامه  دارای  بگلو  مستعلی  سروی  کاظم  آقای 
کالسه 85۴-9۷ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در   9 شناسنامه  شماره  به  بگلو  مستعلی  سروی  عوض  شادروان  که  داده 
آنمرحوم  ورثه  گفته،  حیات  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  اردبیل  در   ۱۳8۳/۰۳/۳۱

منحصر است به:
۱-کاظم سروی مستعلی بگلو فرزند عوض به ش ش ۴۴9 فرزند پسر متوفی.

2-اسالم سروی مستعلی بیگلو فرزند عوض به ش ش ۱2۶ فرزند پسر متوفی.
۳-عالیه سروی مستعلی بگلو فرزند عوض به شماره شناسنامه ۴۴8 فرزند متوفی.

۴-مهرانگیز سروی مستعلی بگلو فرزند عوض به ش ش ۴5۰ فرزند متوفی.
فرزند  شناسنامه 5۴۳2  به شماره  فرزند عوض  بگلو  مستعلی  5-معصومه سروی 

عوض.
۶-روح انگیز سروی مستعلی بیگلو فرزند عوض به ش ش 2۱95 فرزند متوفی.

۷-قمری اصالنی مستعلی بگلو فرزند حیدر به ش ش ۱ همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شورای حل اختالف شعبه یازده اردبیل

دادنامه 
پرونده کالسه9۷۰998۴۶۳۴۷۰۰۱5۶    – شعبه ۷ شورای حل اختالف شهرستان 

خوی  -تصمیم نهایی شماره : 9۷۰99۷۴۶۳۴۷۰۰۷۰۳   
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: اقای مصطفی کریم خانی فرزند قهرمان-مجهول المکان 

خواسته :مطالبه وجه چک 
بطرفیت  -  باقر  فرزند  زاده  غنی  آقای محمد  دعوی  در خصوص   : رای شورا  
اقای مصطفی کریم خانی فرزند قهرمان بخواسته مطالبه وجه یکفقره چک بشماره  
۳9599۴ بتاریخ9۳/5/۱۰ بعهده موسسه مالی اعتباری مهر شعبه شهرضا چهارراه 
شهرداری  بمبلغ2/۷۰۰/۰۰۰  ریال با توجه به بقای اصول و مستندات مذکور در ید 
مدعی  و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه  ،اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه محقق شده  و چون خواندگان علرغم ابالغ و به اطالع 
در قبال دعوای  مطروحه حاضر نشده و دفاع موثری معمول نداشته و دلیلی بر 
برائت ذمه خود اقامه و ارائه  نکرده اند لذا  شورا با استناد به مواد  ۳۱۰ و ۳۱۳ و 
۳۱۴ و ۳۱5  قانون تجارت و مواد  ۱9۴ و ۱98 و 5۱9 قانون ایین دادرسی  مدنی 
مصوب ۱۳۷9 و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک دعوی مطروحه را  وارد 
تشخیص نموده، حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ2/۷۰۰/۰۰۰  ریال 
بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی بمبلغ9۰/۰۰۰  ریال تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک  بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان صادر و اعالم میدارد .رای صادره غیابی بوده ظرف 2۰ روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی و رسیدگی در این مرجع شورا  و پس از انقضا آن ظرف مدت 

2۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم حقوقی خوی  می باشد/ق
رحمانی- قاضی شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خوی

اگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای حسین بر دیده فرزند رحمت بهشرح درخواستی که به شماره 9۷۰55۴این 
شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که سیده  فروغ هادی مرزنگو فرزند سید محمد که به شماره شناسنامه ۷۱9 صادره 
فوت  فریدونکنار  شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه  9۶/۱۰/۱2در  تاریخ  در  آمل  از 

نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
۱-  فاطمه بر دیده فرزند رحمت اهلل به شماره شناسنامه 8۶ دختر متوفی 

2-رقیه بردیده فرزند رحمت اهلل به شماره شناسنامه ۴۷۶ دختر متوفی 
۳- حسین بردیده فرزند رحمت اهلل به شماره شناسنامه ۳8۱ فرزند متوفی
 ۴- قربان بر دیده فرزند رحمت اهلل به شماره شناسنامه ۱۳ فرزند متوفی 

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

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

دادنامه 
مرجع رسیگی :شورای حل اختالف شعبه ۱۱  ویژه مخابرات به نشانی  خوی- 

میدان مطهری –اداره مخابرات – طبقه اول  
خواهان آقای میرحسین سیدی فرزند میر معصوم   به وکالت محمددادگر  فرزند 
مقصود  آدرس : -خوی – خیابان طالقانی – جنب بانک سپه –ساختمان محمدیه 

-  طبقه فوقانی –دفتر وکالت  دادگر 
خوانده: رضا میرریاحی فرزند محمد رضا -مجهول المکان 

با احتساب  ازبابت  وجه 2 فقره چک   مبلغ۷۴/۰۰۰/۰۰۰  ریال  :مطالبه  موضوع 
خسارت دادرسی و تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل 

صدور  به  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم   را  رسیدگی  ختم  شورا   : شورا  رای 
معصوم      میر  فرزند  سیدی  میرحسین  آقای  دعوی  خصوص  مینماید:در  رای 
چک  فقره   2 وجه    بخواسته  رضا   محمد  فرزند  میرریاحی  رضا  بطرفیت  
و  دادرسی  خسارت  احتساب   با  بانکتجارت   عهده  بشماره2۴5۶89-2۴5۶۶9 
به میزان  خواسته  استقرار دین   با بررسی محتویات پرونده و  تاخیرتادیه  شورا 
بر عهده خوانده  و بقای اصول مستندیات  مذکور  ید مدعی که داللت بر بقای 
دین  و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان را دارد ، از انجا 
که خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیل بر برائت  ذمه 
خود اقامه نکرده  است  لذا شورا با مشورت  اعضای محترم شعبه ۱۱ شورای حل 
اختالف خوی و مستندا  به مواد ۳۱۰-۳۱۳-۳۱۴  قانون تجارت  و مواد  ۱98-
5۱9-522  قانون ایین دادرسی مدنی دعوای مطروحه  را وارد و ثابت دانسته  و 
اصل  ازبابت   ریال  مبلغ ۷۴/۰۰۰/۰۰۰  پرداخت   به  بر محکومیت خوانده  حکم 
خواسته با احتساب  خسارت دادرسی بمبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰  ریال و تاخیرتادیه  مبنی 
بر نرخ تورم  از تاریخ چک تا زمان وصول و حق الوکاله در حق  خواهان صادر و 
اعالم مینماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف 2۰ روز  از تاریخ ابالغ قابل اعتراض 

در همین شعبه  شهرستان خوی میباشد
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف  خوی- حیدری زاد

آگهی درخواست حصر وراثت
آقای صادق پیچکا فرزند حسین به شرح دادخواستی به شماره 9۷۰۶2۰ این شورا 
که  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی صدور  درخواست  گردیده  ثبت 
حسین پیچگاه فرزند عزت به شماره شناسنامه ۱۴ صادره از فیروزکوه در تاریخ 
8۰/۳/۳ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان  بابلسر فوت نموده و ورثه /وراث حین 

الفوت وی عبارتنداز :
۱- طلعت پیچ گاه فرزند مظفر  ش ملی ۶599۷59۴۱۶ متولد ۱۳۱۶/۱/۱ نسبت 

همسر 
2- رحمت اله پیچ گاه فرزند حسین ش ملی ۴989۳۰۰۶9۶متولد ۱۳۳5/۱/۱۴نسبت 

پسر
۳- نعمت پیچ گاه فرزند حسین ش ملی ۴989۴۰۴۱8۱متولد ۱۳۴2/۱۱/۱۰نسبت 

پسر 
۴-رمضان پیچ گاه فرزند حسین ش ملی۴989۴۰۴۱9۱ متولد ۱۳۴2/۱۱/۱۰نسبت 

پسر 
۱۳۴۳/۱۱/5نسبت  متولد  ملی2۰۶۰۴۰۳۳2۴  فرزند حسین ش  گاه  پیچ  5- صمد 

پسر 
نسبت  متولد۱۳۴۴/۱۱/2  ملی2۰۶۰۴۰۳۳۳2  فرزند حسین ش  گاه  پیچ  ۶-صادق 

پسر 
۷- وسیه پیچ گاه فرزند حسین ش ملی۴988۴۳5555 متولد۱۳5۷/۷/۱ نسبت دختر 
والغیر اینک شورا  با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
او می  نزد  از متوفی  نامه  یا وصیت  اعتراضی دارد و  تا هرکسی  نماید  آگهی می 
دارد واال گواهی  تقدیم  به شورا  تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه  از  باشد 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف بابلسر 
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ایجاد فضای رقابتی راه حل وضع فعلی بازار خودرو؛ 

انحصار؛ عامل اصلی مشکالت کنونی بازار خودرو

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی، انحصار و 
حمایت های انحصاری از صنعت خودروی کشور را عامل اصلی 

مشکالت کنونی بازار خودرو دانست .
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، بهرام پارسایی افزود: در 
چندین دهه بصورت خاص از خودروسازی های داخلی حمایت 
دنیا چنین  از خودروسازی های  کردیم در حالیکه در هیچ یک 
حمایت های انحصاری وجود ندارد که این نبود فضای رقابتی 

منجر شد خودروسازان ما به مشکل برسند.
وی اضافه کرد: تنها راه حل وضع فعلی بازار خودرو، شکستن 
فضای انحصاری و ایجاد فضای رقابتی است تا صنعت خودرو 
نشود. مشکل  دچار  اینگونه  خاص  های  زمان  در  و  کند  رشد 
پارسایی گفت: بازاری که االن در خودرو بوجود آمده و افزایش 
قیمت های آن کامال کاذب است و با قیمت واقعی آن بسیار فاصله 
دارد و همین فاصله قیمت ها موجب تقاضای زیاد برای خرید 
با درنظر گرفتن  بازار خودرو  اگر  افزود:  خودرو شده است.وی 
معیارهای حمایتی از صنعت خودرو ، به روی خودروهای وارداتی 
باز می بود تقاضا اینقدر افزایش نمی یافت، به اندازه تقاضا می 
توانستیم عرضه کنیم و شاهد افزایش حبابی قیمت خودرو نبودیم.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: راه حل این مسئله در 
تصویب طرحی است که هم اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد 
و براساس آن راه حل های مختلفی برای ساماندهی بازار خودرو 

پیش بینی شده است.

توافق حذف دالر در معامالت ایران با روسیه و ترکیه

رئیس کل بانک مرکزی از توافقات مهم ایران با روسیه و ترکیه در خصوص 
فروش نفت و حذف دالر خبر داد.

اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی رئیس  به گزارش خبرنگار 
کل بانک مرکزی ایران در یادداشتی نوشت: »روز جمعه در جریان نشست 
سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه به همراه وزیر محترم نفت نشستهای دوجانبه 
مفید و سازنده ای در حضور رؤسای جمهور با مقامات اقتصای دو کشور 
روسیه و ترکیه داشتیم. فروش نفت، خرید کاالهای اساسی، گسترش روابط 
بانکی، مبادله با پولهای ملی طرفین با هدف حذف دالر و کاًل توسعه روابط 
تجاری و اقتصادی محور مذاکرات و توافقات با دو کشور همسایه بود. مقرر 
شد در اولین فرصت در دیدار با رئیس بانک مرکزی روسیه در مسکو توافقات 

را پیگیری کنم«.

 گزارش »فام« از فروش اموال مازاد بانک ملی 
در یک دهه گذشته

شرکت فروش اموال مازاد بانک ها )فام( اعالم کرد: طی یک دهه 
گذشته، ۴۴۱ ملک به ارزش بیش از دو هزار و ۶۳8 میلیارد ریال از 
اموال بانک ملی ایران از طریق مزایده های برگزار شده توسط این 

شرکت متقاضی پیدا کرده است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، شرکت فروش 
اموال مازاد بانک ها بر اساس مصوبه هیات وزیران و تحت نظارت 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
در سال ۱۳8۷ فعالیت خود را آغاز کرده و با برگزاری مزایده، این اموال 
را به فروش می رساند. اما نگاهی به عرضه اموال مازاد بانک، نشان 
دهنده نامساعد بودن شرایط بازار برای طرف تقاضاست، به طوری 
که طی همین مدت 9۱۶ مورد از اموال مازاد بانک با ارزش بیش از 
۱9 هزار میلیارد ریال به فروش گذاشته شده، اما تقریبا نیمی از آنها 
متقاضی پیدا کرده است. با وجود این، پس از ایجاد رونق در بازار از 
سال ۱۳9۴، روند فروش این اموال نیز تسریع شده، به طوری که کل 
فروش اموال بانک ملی ایران در این سال از 9.2 میلیارد ریال به ۱۷5 
میلیارد ریال در سال ۱۳95 و پس از آن به 559 میلیارد ریال در سال 
گذشته رسیده است. همچنین طی سال جاری، متقاضیان برای خرید 
بیش از ۱۷۴ میلیارد ریال اموال مازاد بانک ملی ایران از طریق شرکت 
در مزایده های شرکت فروش اموال مازاد بانک ها )فام( ابراز تمایل 
کرده اند. بانک ملی ایران به منظور تسریع در خروج از بنگاه داری و 
فروش اموال مازاد، این موضوع را از طریق اداره کل مدیریت و فروش 

اموال تملیکی و مازاد خود نیز پیگیری می کند.

نیازی به واردات شکردرسال ۹۸ نیست

مجری طرح چغندر قندکشور با بیان اینکه انتظار می رود در سال زراعی 
جاری نیز میزان تولید چغندر قند 8 میلیون تن باشد، گفت: برای سال 
98 نیازی به واردات شکر نداریم. به گزارش زمان به نقل ازمهر، علیرضا 
یزدانی با بیان اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی افزایش سطح زیر 
کشت چغندر پائیزه است، گفت: در این راستا امسال سطح زیر کشت 
چغندر پائیزه از ۱۷ هزار هکتار به 2۳ هزار هکتار می رسد.وی افزود: 
افزایش  به  توجه  با  اما  ماند  می  ثابت  بهاره  چغندر  کشت  زیر  سطح 
عملکردی که اتفاق می  افتد انتظار می رود تولید به همان میزان 8 میلیون 
تن سال گذشته برسد.وی خاطرنشان کرد: در سال زراعی 9۶-9۷ با میزان 
تولید 8 میلیون تن چغندر قند در کشور رکورد تولید در کشور شکسته 
شد.یزدانی درباره نرخ خرید تضمینی چغندر قند در سال جاری نیز با 
اشاره به اینکه در سال گذشته نرخ چغندر بهاره ۳۰9 تومان و چغندر پائیزه 
۳۰۳ تومان تعیین شد، گفت: برای امسال پیشنهاد افزایش ۷ تا 8 درصدی 
این محصول ارائه شده که امیدواریم تحقق پیدا کند.مجری طرح چغندر 
قند کشور گفت: زمان اعالم نرخ خرید تضمینی تأثیر بسزایی در تصمیم 

کشاورزان برای کشت محصول دارد.

خبر

جدیدترین رده بندی کیفی 
خودروهای تجاری

تجاری  خودروهای  کیفی  ارزیابی  گزارش 
تولیدی در مرداد ماه امسال منتشر شد.

اساس  براین  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ماه  مرداد  در  تولیدی  کامیونت های  گروه  در 
ایسوزو   ،NMR85 ایسوزو  کامیونت  سه 
NPR۷5K و هیوندای HD۶5 معادل چهار 
ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند.در 
 NPR۷5M گروه کامیون ها نیز کامیون ایسوزو
چهار ستاره کیفی را کسب کرده است. کامیون 
نیز دارای دو ستاره کیفی   TIGER V8 فاو
است.در گروه کشنده های تولیدی در مرداد ماه 
دو کشنده ولوو FH5۰۰ و اسکانیا G۴۱۰ چهار 
 H۴ ستاره کیفی را کسب کرده اند. کشنده فوتون
نیز سه ستاره و کشنده فاو J۶ دو ستاره کیفی 
اتوبوس های  را کسب کرده است.اما در گروه 
تولیدی در مرداد ماه اتوبوس بین شهری اسکانیا 
است.در  کیفی  ستاره  سه  دارای  مارال   ۴2۱2
وانا چهار  مسافری  نیز ون  مینی بوس ها  گروه 
ستاره کیفی کسب کرده است.در مدل ارزیابی 
کیفیت خودروهای داخلی این محصوالت بسته 
به کیفیت خود یک تا پنج ستاره کسب می کنند. 
یک ستاره پایین ترین سطح کیفی و پنج ستاره 
باالترین سطح کیفی را نشان می دهد.تاکنون هیچ 
کدام از خودروهای داخلی موفق به کسب پنج 

ستاره کیفی نشده اند.

اصالح نظام پرداخت حقوق و 
مزایای کارکنان دولت 

رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقاء فرهنگ 
استخدامی  و  اداری  امور  سازمان  در  سازمانی 
گفت: اصالح نظام پرداخت حقوق و مزایای 
کارکنان دولت و کاهش هشت درصدی سن 
مدیران یکی از اقدامات مهم برنامه دوم اصالح 

نظام اداری است.
الدین  ازایرنا، »عالء  نقل  به  به گزارش زمان 
شورای  جلسه  آخرین  در  افزود:  زاده«  رفیع 
دومین  و  داشتیم  مصوبه  چند  اداری  عالی 
از  یکی  اداری  نظام  اصالح  جامع  برنامه 
اداری  عالی  تصویب شورای  به  که  بود  آنها 
آمدن  کار  روی  با  شد:  یادآور  وی  رسید. 
اداری  نظام  اصالح  نقشه  یازدهم،  دولت 
و  مصوب  اداری  عالی  در شورای  و  تدوین 
ساله  سه  عملیاتی  برنامه  یک  مسیر  این  در 
تصویب شد که از سال ۱۳9۳ تا ۱۳9۶ ادامه 
داشت. رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقاء 
فرهنگ سازمانی افزود: با توجه به ارزیابی ها 
و  نظر صاحبنظران  اخذ  و  نخست  برنامه  از 
دستگاه های اجرایی، دور دوم نقشه اصالح 
پایان  در  بتوانیم  تا  شد  تدوین  اداری  نظام 
را  اداری  نظام  اصالح  مسیر  دوازدهم  دولت 
تسریع و تکمیل کنیم. رفیع زاده اضافه کرد: 
با اجرای کامل برخی از برنامه در دور اول، 
مناسبی داشت  برنامه هایی که روند اجرایی 
مانند فرآیندهای ارائه خدمات به دستگاه های 
اجرایی ابقا شد. وی ادامه داد: برنامه شفافیت 
برنامه   2 وری  بهره  ارتقای  و  پاسخگویی  و 
جدیدی است که به برنامه های پیشین اضافه 
و در مجموع ۱۰ برنامه تصویب شد تا پس 
از ابالغ و تعیین سهم دستگاه ها برای تحقق 
اهداف مشخص شده روند اجرایی آن تا سال 
آینده دنبال شود. رئیس امور مدیریت عملکرد 
اصالح  داد:  ادامه  سازمانی  فرهنگ  ارتقاء  و 
نظام پرداخت حقوق و مزایا به گونه ای که 
در  کارکنان  مزایای  و  حقوق  بین  اختالف 
مشاغل و شرایط مشابه برطرف شود همچنین 
مزایای  و  حقوق  سامانه  استقرار  و  طراحی 
اقدامات  دیگر  از  دولتی  کارکنان  پرداختی 
نظام  اصالح  برنامه  دوره  دومین  در  اساسی 
عدالت  برقراری  افزود:  وی  است.  پرداخت 
دریافتی  متناسب سازی  و  پرداخت  نظام  در 
شاغالن،  با  بگیران  مستمری  و  بازنشستگان 
از اقدامات اساسی است که در برنامه چهارم 
مدیریت سرمایه انسانی دنبال می کنیم. رفیع 
زاده افزود: کاهش هشت درصدی سن مدیران 
تا پایان دومین برنامه جامع اصالح نظام اداری 
)سال ۱۳99( و توجه به مدیران زن و افزایش 
به  آن  رساندن  و  مدیران  کل  به  آن  نسبت 
حداقل ۳۰ درصد، از دیگر مصوبه های این 
برنامه است. به گفته وی، اکنون نسبت مدیران 

زن نسبت به مرد 22 درصد است. 

خبر

بر اساس گزارشات اخذ شده وزارت کار تا پایان 
مرداد 9۷ تعداد تعاونی های در حال بهره برداری و 
در دست اجرا حدود 925۴9 مورد می باشد.تعداد 
کل اعضا 9۴۱۰۳۷۳ نفر، تعداد اشتغالزایی در این 
تعاونی ها ۱۷۰8۳۳8 نفر و سرمایه اولیه ۱۳۷929 

میلیارد ریال می باشد.
اولین شرکت  ازتسنیم،   نقل  به  زمان  گزارش  به 
تعاونی به شکل امروزی در سال ۱8۴۴ میالدی در 
شهر راچدیل انگلستان توسط 28 نفر انگلیسی که 
در یک کارخانه بافندگی کار می کردند تاسیس شد. 
این شرکت در پی بروز بحران های ناشی از انقالب 
صنعتی و حاکمیت سرمایه و سرمایه داری بر ارزش 
های انسانی تشکیل شد و نظریه روش های کار آن 
ها سرمشقی برای تشکیل شرکت های تعاونی در دنیا 
قرار گرفت.   در ایران به طور رسمی اولین شرکت 
تعاونی روستایی در سال ۱۳۱۴در منطقه داود آباد 
گرمسار توسط دولت تشکیل و آغاز به کار کرد. تا 
سال ۱۳2۰ سه شرکت تعاونی روستایی با عضویت 
۱۰5۰ کشاورز تشکیل شد ولی به دالیلی همچون 
دانش ناکافی و نارسایی قوانین نتایج درخشانی از 
آنها حاصل نشد. تا سال ۱۳۳۰ تعداد شرکت های 
تعاوین حدود ۱۰۰ مورد بوده، بغذ لز اصئیب لئلیت 
قلتئت اغلئتی ذر سل ۱۳2۴ و به دنبال آن بر اساس 
قانون اصالحات ارضی در سال ۱۳۴۱ )کشاورزان 
برای دریافت زمین می بایستی عضو یک تعاونی 
روستایی می شدند( تعداد تعاونی های روستایی به 

بیش از 8 هزار مورد افزایش یافت که بعدا با ادغام 
برخی از آنها به تعداد ۳هزار مورد رسید. پس از سال 
۱۳۴۶ که سال تعاون نامگذاری شده بود، تعاونی 
های مصرف،توزیع و... گسترش قابل توجهی یافت. 
بعد از انقالب به منظور ایجاد همکاری و کسب 
توفیق در مسائل اقتصادی و فرهنگی در اصل۴۴ 
جمهوری  اقتصاد  تعاونی  بخش  اساسی  قانون 
اسالمی ایران مطرح و شرح و تفضیل آن در ۱۳ 
شهریور ۱۳۷۰ به تصویب مجلس رسید و این روز 
به عنوان روز تعاون نامگذاری شد با توجه به طرح 
بخش تعاون در قانون اساسی این بخش از اهمیت 
بیشتری برخوردار شد به گونه ای که در پایان مرداد 
9۷ تعداد تعاونی های فعال )در حال بهره برداری و 

در دست اجرا( به بیش از 9۰ هزار مورد افزایش یافته 
است.بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه آمارهای 
ثبتی تعاونی تا پایان مرداد 9۷ تعداد تعاونی های در 
حال بهره برداری و در دست اجرا ) به جز تعاونی 
های سهام عدالت( کشور 925۴9 مورد می باشد. 
تعداد کل اعضا 9۴۱۰۳۷۳ نفر، تعداد اشتغالزایی در 
این تعاونی ها ۱۷۰8۳۳8 نفر و سرمایه اولیه حدود 
تعداد  بیشترین  باشد.  می  ریال  میلیارد   ۱۳۷929
تعاونی های فعال به ترتیب مربوط به استان های 
تهران،مازندران و خراسان رضوی و کمترین تعداد به 
استان های قزوین ،البرز و خراسان جنوبی اختصاص 
دارد.بیشترین تعداد تعاونی فعال به ترتیب مربوط 
به فعالیت های » کشاورزی ، شکار و جنگداری«، 

» صنعت« ، »ساختمان« وبیشترین عضو مربوط به 
تعاونی های دارای فعالیت » عمده فروشی و خرده 
فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری« و» ساختمان 
و » واسطه گری مالی« می باشد. همچنین بیشترین 
شاغل به ترتیب مربوط به فعالیت های » ساختمان« 
» صنعت« و» عمده فروشی و خرده فروشی و تعمیر 
وسایل نقلیه موتوری و..« می باشد. از کل تعاونی  
فعال تا پایان مرداد 9۷، تعداد تعاونی های دانش بنیان 
فعال در کشور ۱۶۱ تعاونی می باشد. تعداد اعضای 
میزان  و  نفر  کشور 228۷  کل  در  ها  تعاونی  این 
سرمایه گذاری حدود ۱۳۷ میلیارد ریال می باشد 
.میزان اشتغال زایی تعاونی های دانش بنیان تا این 
زمان 2۰55 نفر می باشد. بیشترین تعداد تعاونی های 
دانش بنیان فعال به ترتیب به فعالیت های صنعت 
»«۶8 مورد و مسثغالت اجاره و فعالیت های کسب 
و کار )(۴۷ مورد و کشاورزی و شکار و جنگداری 
)۱8 مورد ( اختصاص دارد. با توجه به آمار ثبتی و 
بروز شده سازمان خصوصی سازی تعداد تعاونی 
های فعال سهام عدالت در کل کشور ۳۴2 مورد می 
باشد تعداد اعضای این تعاونی ها ۴922۶۱9۳ نفر و 
میزان سرمایه حدود 2۶۶۳۶۱ میلیارد ریال می باشد. 
سرانه سرمایه برای اعضای این تعاونی ها حدود 
5میلیون ریال می باشد. استان های تهران، خراسان 
رضوی و فارس به ترتیب دارای بیشترین عضو و 
استان های سمنان، ایالم و کهگیلویه و بویر احمد 

دارای کمترین عضو می باشند.

اشتغالزایی ۱ میلیون و ۷۰8 هزار نفری تعاونی ها در کشور

ادامه از صفحه ۱
همتی به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقالب درباره جنگ اقتصادی و 
جنگ رسانه ای دشمن اشاره کرد و گفت: دشمن جنگ رسانه ای و 
تبلیغاتی را همراه جنگ اقتصادی خود کرده است ولی موفق نخواهد 
شد.رییس کل بانک مرکزی درباره صادرکنندگانی که ارز خود را به 

بازار تزریق نمی کنند، گفت: میزان صادرات صادرکنندگان اصلی مانند 
پتروشیمی ها، شرکت های فوالد، فلزات رنگی و معادن مشخص 
کرده  کاال صادر  میزان  آنها سال گذشته چه  که  دانیم  می  و  است 
اند.وی به اظهارات صبح دیروز رییس جمهوری در همایش شهید 
رجایی اشاره کرد و افزود: صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از 

صادرات خود را به کشور وارد کنند و اگر این اقدام را انجام ندهند با 
آنها برخورد می شود؛ دولت و نظام از این موضوع کوتاه نخواهد آمد.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که پیمان سپاری 
ارزی برای صادرکنندگان ضروری شده است و صادرکنندگان قبل از 
صادرات باید تعهدنامه ای را امضا کرده و متعهد شوند که ظرف2 ماه 
ارز حاصل از صادرات خود را به کشور وارد کنند.رییس کل بانک 
مرکزی خاطرنشان کرد: مطمئن هستیم با توجه به اینکه قیمت ارز 
برای صادرکنندگان خوب شده است، باید ارز حاصل از صادرات 
خود را به داخل از کشور بیاورند تا جریان واردات و صادرات به 
سوال  به  پاسخ  در  اعتبار  و  پول  شورای  شود.رییس  انجام  خوبی 
دیگری درباره پیمان های پولی و مذاکرات حاشیه ای در تهران بین 
ایران، روسیه و ترکیه گفت: در حاشیه اجالس سران سه کشور، بحث 
های مفصلی داشتیم و توافقات خوبی درباره صادرات نفت، گاز، 
مبادله پول و حل مشکالت بانکی حاصل شد.همتی تصریح کرد: هر 
سه کشور تاکید دارند که مبادالت باید بدون نیاز به دالر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد که عالوه بر مذاکراتی که با همتای تُرک خود 
درباره پیمان پولی 2جانبه خواهد داشت، در ماه های آینده به مسکو 
سفر کرده و با همتای روس خود نیز درباره اجرایی شدن سریعتر 
پیمان پولی بین 2 کشور مذاکره خواهد کرد.رییس کل بانک مرکزی 
توضیح داد که براین اساس یک نرخ واحد برای پول های ملی ایران با 
کشورهایی که با آن پیمان پولی 2 جانبه امضا می شود، مشخص شده 

و معامالت بر آن اساس انجام می شود.

ورود اسکناس ارز به کشور توسط صادرکنندگان مجاز شد؛

اجباری شدن پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان

 تغییرات 13 ساله رشد
 اقتصادی ایران

سهم 90 درصدی»شرکت های 
غیرتعاونی«از تسهیالت اشتغال روستایی

انتشار  با  ایران  وری  بهره  ملی  سازمان 
های  بخش  وری  بهره  عملکرد  گزارش 
تا   8۴ زمانی  دوره  در  اقتصادی  مختلف 
95، وضعیت بهره وری در اقتصاد ایران را 

نامساعد اعالم کرد.
 ، سیما  ازصداو  نقل  به  زمان  گزارش  به 
های  گزارش شاخص  بررسی جدیدترین 
تا  بهره وری کشور در دوره زمانی ۱۳8۴ 
۱۳9۶ بر مبنای سال پایه ۱۳9۰ نشان می 
وری  بهره  های  شاخص  ارزیابی  که  دهد 
موید وضعیت نه چندان مساعد بهره وری 
در کشور است، به طوری که رشد ساالن 
نبوده  پایدار   ۱۳8۴-۱۳95 دورة  طی  آن 
به  نزدیک  ساالنه  رشد  نرخ  است.متوسط 
صفر شاخص بهره وری کل عوامل تولید 
ارزش  براساس  و  افزوده  ارزش  براساس 
در  وری  بهره  خنثی  نقش  گویای  ستانده 
است  حالی  در  این  است.  اقتصادی  رشد 
که در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور 
از  قابل توجهی  بود سهم  بینی شده  پیش 
رشد اقتصادی )به ترتیب سهم ۳۱.۳ و ۳۳.۳ 
تامین  وری  بهره  ارتقای  محل  از  درصد( 
توسعه،  چهارم  برنامه  های  سال  شود.طی 
سهم  ساالنه  متوسط  طور  به  وری  بهره 
۱5.۷ درصدی از رشد اقتصادی را به خود 
اختصاص داد که نشان دهنده عدم تحقق 

اهداف برنامه در زمینه بهره وری است. در 
برنامه پنجم توسعه نیز با وضعیت نامناسبی 
بودن  منفی  با  که  به طوری  روبرو هستیم 
متوسط رشد ساالنه شاخص بهره وری کل 
عوامل تولید طی این برنامه، تاثیر آن بر روی 
رشد اقتصادی منفی بوده است.عدم دستیابی 
به اهداف پیش بینی شده در رابطه با رشد 
شاخص  تغییرات  و  نفت  بدون  اقتصادی 
های بهره وری آن نیز قابل مشاهده است. 
در بین فعالیت های اقتصادی نیز مشاهده 
شد شاخص های بهره وری برخی از آنها 
به سایر فعالیت ها  بیشتری نسبت  نوسان 
از  معدن  و  ارتباطات  های  داشتند.فعالیت 
باالترین و باثبات ترین نرخ رشد شاخص 
بودند در حالی  بهره وری برخوردار  های 
که فعالیت های ساختمان و حمل و نقل 
و انبارداری ضعیف ترین عملکرد از لحاظ 
شاخص های بهره وری را داشتند.با توجه 
به اینکه در برنامه ششم توسعه کشور سهم 
بهره وری از رشد اقتصادی ۳5 درصد پیش 
بینی شده، الزم است برای بهبود عملکرد 
در  شود.  اندیشیده  الزم  تمهیدات  گذشته 
است  ضروری  نکته  این  یادآوری  اینجا 
نیازمند حرکتی ملی  که ارتقای بهره وری 
است که تنها با مشارکت همگانی امکانپذیر 

خواهد بود.

مدیرعامل بانک عامل بخش تعاون با اشاره به 
استقبال محدود شرکت های تعاونی از دریافت 
تسهیالت اشتغال روستایی و عشایری گفت: 
بیش از 9۰ درصد از متقاضیان این تسهیالت، 

شرکت های غیرتعاونی هستند.
اله  حجت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محدود  بسیار  استقبال  به  اشاره  با  مهدیان 
شرکت های تعاونی برای دریافت تسهیالت 
اشتغال روستایی و عشایری گفت: به رغم 
اینکه برنامه توسعه اشتغال روستایی و عشایری 
دولت یک فرصت بسیار خوب برای فعاالن 
بخش تعاون به منظور استفاده از تسهیالت با 
نرخ سود ۴، ۶ و تا سقف ۱۰ درصد است، 
اما متاسفانه استقبال شرکت های تعاونی برای 
بهره مندی از این منابع بسیار پایین بوده است.
اظهار  تعاون  بخش  عامل  بانک  مدیرعامل 
داشت: متاسفانه بیش از 9۰ درصد از مشتریان 
ما برای دریافت تسهیالت اشتغال روستایی 
و عشایری، از فعاالن غیرتعاونی هستند در 
حالیکه تمایل ما بیش از هر چیز اختصاص 
بخش  در  است.وی  تعاونی ها  به  منابع  این 
دیگری از اظهاراتش با اشاره به محدودیت 
منابع بانک عامل بخش تعاون برای پرداخت 
تسهیالت ارزان قیمت به تعاون گران افزود: 
امکان  مالی، دولت  دلیل محدودیت های  به 
حمایت از این بانک به عنوان بانک تخصصی 

و توسعه ای را ندارد در حالی که اگر دولت 
می توانست منابع با نرخ سود صفر درصد 
را در اختیار بانک های تخصصی و توسعه 
ای قرار دهد، می توانستیم با کارمزد حداقلی 
این منابع را در قالب تسهیالت به متقاضیان 
دولت  اگر  داد:  ادامه  کنیم.مهدیان  پرداخت 
می توانست منابع صفر درصدی که عمدتا از 
محل بودجه های سنواتی، وجوه اداره شده 
یا صندوق توسعه ملی هستند را در اختیار 
بانک عامل بخش تعاون قرار دهد، قطعا این 
بانک با حداقل نرخ و صرفا با دریافت کارمزد 
نسبت به پرداخت تسهیالت به تعاونگران با 
هدف حمایت و توسعه این بخش اقدام می 
کرد.وی تاکید کرد: اما به دلیل اینکه دولت با 
محدودیت منابع مواجه است بانک تخصصی 
به سپرده های  تعاون،  – توسعه ای بخش 
مردمی متکی شده و مانند بانک های تجاری 
مجبور به جمع آوری منابع از اشخاص حقیقی 
و حقوقی است تا از این محل به متقاضیان 
بر  تاکید  با  کند.مهدیان  پرداخت  تسهیالت 
عدم دسترسی بانک های تخصصی – توسعه 
ای به منابع ارزان قیمت دولتی و اتکای این 
بانک ها به منابع گران قیمت بازار، اشخاص 
حقیقی و حقوقی گفت: بنابراین ناگزیریم تا 
پرداخت وام به تعاون گران را با نرخ های 

مصوب شورای پول و اعتبار انجام دهیم.

مفقودی
اینجانب احمد خون سیاوشان مالک خودروسواری پژو  ROAبه شماره شهربانی ۱۶ و 922 
ایران 29 و شماره بدنه NAAB۳۱AAX8H۰5۳۳28 و شماره موتور ۱۱۶8۷۰۰۶۴۰۶ به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی خودرو مذکور را نموده، لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ۱۰ روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی 

است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

مفقودی
موتور  شماره  با   ۷2 ایران  ۱8۶ه55  پالک  شماره  با   8۳ مدل  مزدا  کمپانی  سند   
۴۷58۱2و شماره شاسی 8۳NDEP۰۱۶8۶بنام محسن دستوری مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز و تادیه خودرو سواری پژو 2۰۶ مدل ۱۳89 به شماره پالک ۱۷ ایران 28۷ م ۴۴ و 

به شماره موتور ۱۴۱89۰۶۳۶5۳ و به شماره شاسی /مفقودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای مهدی قلیزاده سروندی فرزند محمد جعفر 

معرفی  عدم  بر  مبنی  سروندی  قلیزاده  مهدی  آقای  اتهام  خصوص  در  گزارشی 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  مرخصی  از  پس  زندان  به  خود 
9۷۰99829۶2۳۰۰۰۳2 و شماره بایگانی  9۷۰۰۳۶ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی بخش 
چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی به مورخ ۱۳9۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا 
متهم ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و نشانی کامل 
مقرر فوق جهت  کامل خود در وقت  نشانی  اعالم  نمایند و ضمن  اعالم  را  خود 

رسیدگی و اخذ آخرین دفاع ) عند اللزوم( در دادگاه حاضر گردد.م/الف ۱۳۱۰
دفتر دادگاه  بخش شعبه 103 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

ابالغ  وقت رسیدگی 
به  دایر  موذن   محمد  متهم  علیه  ای  شکوائیه  زارع  صوفی  قاسم  آقای  شاکی 
مشارکت در کالهبرداری تقدیم دادگاه عمومی شهرستان بخش چهاردانگه نموده 
کالسه  به  و  ارجاع  چهاردانگه  بخش  در  واقع   ۱۰۱ شعبه  به  رسیدگی  که جهت 
که وقت  ثبت گردیده  بایگانی  9۴۱۰2۳   9۴۰9982929295۰۰9۳۶   و شماره 
علت  به  است.  شده  تعیین  صبح   9:۳۰ ساعت   ۱۳98/۰۱/25 مورخ  آن  رسیدگی 
مجهول المکان بودن متهم و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشارآگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به  دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی و دفاع 
از اتهام منتسبه حاضر گردد... در غیر اینصورت دادگاه به موضوع غیابی رسیدگی 
نموده و حکم مقتضی را صادر خواهد نمود. ضمنا حق معرفی و استفاده از وکیل 
دادگستری برای متهم محفوظ است و نامبرده  می تواند جهت دفاع از اتهام انتسابی 
یابد. م/ نفر وکیل دادگستری در روز دادرسی در محکمه حضور  در معیت یک 

الف ۱۳۱۳
منشی شعبه 101  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

ابالغ
به موجب دادنامه شماره ۴۴ . 9۷/۱/2۷ صادره از شعبه اول در کالسه پرونده 
اجرائیه به شماره ۳55/9۷ محکوم علیه نسرین امیری محکوم هستند به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند یکدستگاه پژو پارس سواری به 
شماره ۶۶ ایران 8۶۳ و 98 در حق محکوم له عبدالحسین مقدمی و پرداخت نیم 
عشر دولتی به میزان یک بیستم اصل خواسته در حق صندوق دولت و واریز به 
شماره حساب 2۱۷۱29۳۶9۴۰۰5 لذا بدین وسیله محکوم علیه فوق الذکر ابالغ 
می گردد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ نشر آگهی نسبت به مفاد اجرائیه 
اقدام نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت یاد شده این اجرای حکم 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام خواهد نمود. ضمنا محکوم علیه محکوم است 
به پردات حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و هم چنین هزینه نشر آگهی در 
دو نوبت جمعا مبلغ هفتاد و هفت هزار تومان )۷۷۰۰۰ تومان( در حق خواهان.

اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی ابالغ احضاریه 
به آقای جان محمد بیک جانی  

شاکی وحید مرادی خوانده/متهم  جان محمد بیک جانی  به اتهام سرقت مستوجب تعزیر تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان بخش چهاردانگه شهرستان اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰2 دادگاه عمومی 
بخش چهاردانگه  واقع در بخش چهاردانگه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9۷۰9982929۶۰۰5۶8  و شماره 
بایگانی 9۷۰۷۰5    ثبت گردیده و به علت مجهول المکان بودن متهم و در خواست شاکی و به تجویز ماده ۷۳ 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا متهم پس از نشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  ظرف مدت یک هفته جهت 
انجام تحقیقات احضارو به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر 

اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.م/الف ۱۳۱۴
مرتضی کاظمی ایده لو  - منشی دادگاه  بخش شعبه 102  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی ثبت طالق
انتشارمورخ  پیرو  المکان  مجهول  عباس   فرزند  فوالدوند   فرید  آقای 
9۷/۰۶/۰۳ در روزنامه به علت عدم حضور  جنابعالی طالق ،همسر شما 
با حکم شعبه ۳ دادگاه خانواده فردیس به نوع بائن خلع به شماره ترتیب 

۴۱۴۷ بتاریخ  9۷/۰۶/۱۴ ثبت گردید./ د 5۶۳ 
مفقودیسر دفتر ازدواج 96 و طالق 2 کرج -علی احمدیان چالن

کارت هوشمند کشنده تریلی به شماره هوشمند ۴2۰۰5۳۱ و به شماره پالک ۱5ایران ۶28 ع ۱۷ و به شماره 
خویشناسه   DEXJ9۱۱K2UO۱2۶۰۴8 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/



 مهربانان ، دستان نوازشگر آسمانند.
 حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد 
وجود نازکت آزرده گزند مباد

سالمت همه آفاق در سالمت توست 
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد

امروز با حافظ

 ترجمه روسی به فارسی
 ۱2 داستان کوتاه چخوف چاپ شد

مجموعه داستان »درباره عشق 
و یازده داستان دیگر« نوشته 
با  پاولوویچ چخوف  آنتوان 
رحیمی  امیر  رضا  ترجمه 
توسط نشر نو منتشر و راهی 
گزارش   به  شد.  نشر  بازار 
مهر،  مجموعه داستان »درباره عشق و یازده داستان دیگر« 
نوشته آنتوان پاولوویچ چخوف به تازگی با ترجمه رضا 
امیر رحیمی توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر 
شده است. این کتاب یادداشت هایی از خانه مردگان، 
و  لنین  آرامگاه  ایمان(،  و  )جدال شک  داستایفسکی 
مرشد و مارگاریتا از جمله کتاب هایی هستند که این 
ناشر از نویسندگان ادبیات روسیه یا درباره این ادبیات 
منتشر کرده است. این کتاب ۱2 داستان از چخوف را 
شامل می شود که از منتخبات ۳ جلدی داستان های این 
نویسنده چاپ ۱958 مسکو و منتخبات یک جلدی 
همچنین  و  مسکو   ۱9۴۰ سال  چاپ  چخوف  آثار 
انتشارات   ۱98۱ چاپ  او  کوتاه  مجموعه داستان های 
زبان روسی مسکو انتخاب شده اند. داستان های کتاب 
پیش رو از زبان روسی به فارسی برگردانده و ناشران 
روسی این داستان ها به نوبه خود آن ها را انتخاب و 
این  چاپ کرده اند. عناوین داستان های چاپ شده در 
کتاب، به ترتیب زیر است: پولینکا، حادثه ای در زندگی 
یک پزشک، وروچکا، می خواهد بخوابد، خانه ای با اتاق 
زیرشیروانی، جاِن دلم، درباره عشق، یونیچ، لجن، »آنّا« به 
گردن، خانمی با سگ کوچک، عروس.این کتاب با 2۱8 
صفحه، شمارگان ۷۷۰ نسخه و قیمت 2۳ هزار تومان 

منتشر شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح 5/۱7   طلوع آفتاب 6/4٢ 
اذان ظهر ۱۳/٠٢  اذان مغرب ۱9/۳9

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحبامتیاز:موسسههمگاماناندیشهزمان

مدیرمسئول:محمودحیدری
سردبیر:سعیدحیدری

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

تلفن:8848189۰-91/881۰18۷3
نمابر:881۰18۷4

نشانی:خیابانولیعصر،ابتدایخیاباناسدآبادی
خیابانششم،پالک3،طبقهدوم

امتیازطرحارزیابیکیفی:34رتبهآگهیها:5
چاپ:کارگر

اوقات شرعی

رامبد جوان: بعد از ایام محرم و صفر بر می گردیم

رامبد جوان با انتشار عکس زیر در اینستاگرامش 
نوشت:از ۴ سال پیش تا امروز لحظه به لحظه با 
ساختن خندوانه به فکرتون بودیم. از االن به بعد 
هم سعی می کنیم همین باشیم. بعد از ایام محرم و 

صفر بر می گردیم.

رژیم صهیونیستی مانع سفر »عهد التمیمی« به ایران و 
حضور در مراسم تجلیلش شد

»عهد التمیمی«، دختر قهرمان فلسطینی که رسانه ها از 
او به عنوان نماد مقاومت و سفیر جهانی انسانیت یاد 
می کنند و با دعوت معاونت برون مرزی صدا و سیما 
جهت حضور در ایران و شرکت در مراسم تجلیل از 
وی؛ قصد خروج از فلسطین و سفر به اروپا و سپس 
ایران را داشت، از طرف رژیم صهیونیستی، ممنوع 

الخروج شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی شبکه پرس تی وی، این در حالی بود که 
خانواده تمیمی اظهار کرده اند که مقامات دولت خودگردان فلسطین با اعالم 
اینکه عوامل رژیم صهیونیستی تهدید کرده اند در صورت خروج از فلسطین 
مشکالت بسیاری برای آنها پیش می آورند، به این خانواده گفته اند که رژیم 
صهیونیستی در عین حالی که رسما هیچگونه مدرک و مستندی برای منع خروج 
آنها ارائه نمی کند، اما در واقع به این وسیله ممنوع الخروجی آنها را اعالم کرده 

است.
رژیم صهیونیستی حتی از سفر این خانواده به اروپا نیز جلوگیری به عمل آورده 

است.

پایبندي به آرمان ها و اصول انقالب، افتخار به گذشته و امید به 
آینده شعار آموزش و پرورش در چهل سالگی انقالب است

معاون فرهنگي پرورشي وزارت آموزش و پرورش 
گفت: نظام جمهوري اسالمي یک ساختار و الگوي 
نوین است که مانند آن در هیچ جاي دنیا مشاهده 
نشده است وپایبندي به آرمان ها و اصول انقالب، 
افتخار به گذشته و امید به آینده شعار آموزش و 

پرورش در چهل سالگی انقالب است
به گزارش  پیام زمان روابط عمومی و امور بین الملل دفترمرکزی اتحادیه انجمن 
های اسالمی دانش آموزان، دکتر علیرضا کاظمي معاون فرهنگي پرورشي 
وزارت آموزش و پرورش در اجالسیه سوم دوازدهمین کنگره سراسري انجمن 
هاي اسالمي دانش آموزان گفت: اتحادیه انجمن اسالمي به عنوان یک تشکل 

ایماني، انقالبي و والیي و همیشه در صحنه امیدهاي آینده این نظام است.
وي ادامه داد: هر اتحادیه یک سنگر فرهنگي است و با هیچ تشکلي نمي توان 

آن را مقایسه کرد؛ و ما نیز از شما انتظارات بیشتري داریم.
معاون فرهنگي پرورشي وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: شما به عنوان 
طالیه داران عرصه فرهنگ و دفاع از آرمان هاي نظام و به عنوان نیروي انساني 
انقالب و مدیران آینده نظام، مدیران جهادي، مدیران انقالبي و خدمتگذار به 
ملت هستید.وي عنوان کرد: بحران هویت، بحران بلوغ و بحران هاي مختلف 
فردي در حوزه افسردگي، خشم، ناامیدي و یاس در فضاي مدارس وجود دارد 
و این در حالي است که شما مي توانید براي پیشگیري از این اتفاقات قدم 
بردارید.کاظمي گفت: باید به خودباوري، اعتماد به نفس، توان علمي، بصیر ت 
و آگاهي از مسائل سیاسي و اقتصادي برسیم و یقینا این اتحادیه و کنگره مي 

تواند کمک فراواني به این بخش کند.
معاون فرهنگي پرورشي وزارت آموزش و پرورش  گفت: در چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمي به سمت قله هاي اقتدار علمي، اقتدار معنوي، اقتدار نظامي ، 
اقتصادي و اجتماعي حرکت کنیم.وي با تاکید بر اینکه راز استقرار و تداوم 
نظامي جمهوري اسالمي ایران الگوي نویني است که امام براي نظام جمهوري 
اسالمي ایران بنیان نهادند. معاون فرهنگي پرورشي وزارت آموزش و پرورش 
گفت: برخي به دنبال ایجاد یاس در فضاي عمومي جامعه و در حوزه هاي 
مختلف هستند؛ دشمن چهل سال است که تالش مي کند انقالب اسالمي را از 
پاي در بیاورد اما تاکنون موفق نشده و همچنان تالش مي کند و یاس را با فشار 
اقتصادي توسعه و ترویج مي دهد.وي با تاکید  براینکه با تکیه بر دستاوردهاي 
نظام، ایجاد امید و بزرگ نکردن مشکالت در اولویت باشد، افزود: باید اعتماد و 
توان جوانان و دانشمندان را به رخ کشید این در حالي است که باید خودمان را 
نیز نقد کنیم و عیب هاي خودمان را رفع کنیم.وي گفت: انقالب اسالمي داراي 
شاخص هایي است که بر اساس آن شاخص ها رو مسیر پیشرفت را طي کرد.

کاظمي با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبري در فروردین سال 9۷ خاطرنشان 
کرد: ایشان استقالل و آزادي، مردم ساالري، اعتماد به نفس و خودباوري ملي، 

عدالت و تحقق احکام دین و سریعت را از اصول بنیادین انقالب برشمردند. 
وي افزود: ما نیز باید در چهلمین سال انقالب اسالمي این شاخص ها را در 
فرآروي خود قرار دهیم.کاظمي گفت: مردم اگر وارد عرصه اقتصاد شوند به 

دولت کمک کنند و دولت نیز تدبیر کند قطعا مشکالت حل خواهد شد.
وي ادامه داد : دشمن اگر فکر میکند انقالب اسالمي در چهلمین سال خود و در 

دوران پختگي عقب گرد مي کند، خیال واهي کرده است.
کاظمي به شعار آموزش و پرورش در چهلمین سال انقالب اشاره کرد و گفت: 
پایبندي به آرمان ها و اصول انقالب، افتخار به گذشته و امید به آینده شعار 
ماست و باید براي تحقق این شعار تالش کنیم. وي خاطرنشان کرد: حل تمامي 
مسائل فرهنگي و جامعه به عهده آموزش و پرورش نیست البته که در این راستا 
بیشترین سهم را داریم. تصمیم داریم به اندازه توان خود و ظرفیت هاي تشکل 
هاي دانش آموزي در حوزه هاي مهم نظام به اندازه وقت بگذاریم. وي به سه 
اولویت توسعه فرهنگ قرآن، اقامه نماز و عطرت، توسعه مهارت ها و فضائل 
اخالقي و ایجاد روحیه امید در دانش آموزان اشاره کرد و افزود: فعالیت هایي به 
اقتضاي شرایط زماني و جامعه آماده شده که این شرایط مانند تحقق شعار سال 

مقام معظم رهبري تدوین و اقدامات بسیاري انجام دهیم. 

خبر

فیلم »شکستن همزمان بیست استخوان« 
در میان سه گزینه نهایی نماینده اسکار 
سینمای افغانستان قرار گرفت و برادران 
محمودی این فرصت را دارند تا برای 
این  در  افانستان  نماینده  بار  سومین 

جوایز مهم سینمایی باشند.
تهیه کنندگان  اتحادیه  اعالم  براساس 
سینمای افغانستان که مدیریت آن بر 
عهده جوانشیر حیدری از سینماگران 
است،  افغانستان  سینمای  سابقه ی  با 
این اتحادیه که مسولیت معرفی نماینده 
در  حضور  برای  افغانستان  سینمای 
جوایز  خارجی  فیلم  بهترین  شاخه 
سه  نهایت  در  دارد  را   2۰۱9 اسکار 
فیلم شامل »»شکستن همزمان بیست 
برادران  ساخته  جدیدترین  استخوان« 
نهایی  کاندیدهای  میان  را  محمودی 
صورتی  در  است.   داده  قرار  خود 
از  محمودی  برادران  جدید  فیلم  که 
طرف سینمای افغانستان برای رقابت 
انگلیس  غیر  فیلم  بهترین  بخش  در 
زبان آکادمی معرفی شود، این سومین 
باری خواهد بود که برادران محمودی 
با آثار خود نمانیده سینمای این کشور 
فیلم  می شوند.   اسکار  جوایز  در 
استخوان«  بیست  همزمان  »شکستن 

افغانستان  و  ایران  مشترک  محصول 
نمایش  برای   9۷ سال  در  که  است 
روایتگر  و  است  شده  آماده  عمومی 
قصه زندگی عظیم )محسن تنابنده ( 
مهاجر افغانستانی مقیم ایران است.  این 
فیلم به کارگردانی جمشید محمودی که 
پیش از ساخت فیلم »چند متر مکعب 
عشق« را در کارنامه دارد، بزودی در 
خواهد  عمومی  اکران  ایران  سینمای 
همزمان  »»شکستن  فیلم  عوامل  شد. 
بیست استخوان« عبارت اند از: نویسنده 
محمودی،تهیه  جمشید  کارگردان:  و 

کننده: نوید محمودی.بازیگران: محسن 
تنابنده، مجتبی پیرزاده، فرشته حسینی، 
فاطمه حسینی، فاطمه میرزایی، محیی 
رضایی، با حضور سعید چنگیزیان و 

علیرضا استادی.
کالری،  کوهیار  فیلمبرداری:  مدیر 
کرمانی،  صالح  مهدی  صدابردار: 
صداگذار: بهمن اردالن، طراح صحنه: 
غزاله  لباس:  طراح  موسوی،  مهدی 
ملکان،  سعید  گریم:  طراح  معتمد، 
زاده،تدوین:  مهدی  سهند  آهنگساز: 
اول  دستیار  محمودی،  جمشید 

کارگردان و برنامه ریز: روزبه سجادی 
حسینی، منشی صحنه: فائزه گرکانی، 
مدیر تولید: علیرضا باقربیگی، عکاس: 
ویژه  های  جلوه  نوری،  ذی  فتاح 
بصری: علیرضا قادری اقدم، برنامه ریز: 
مینا سنگ سفیدی، دستیاران کارگردان: 
علیرضا هاشمی.رضا خانلرزاده، مشاور 
دستیاراول  محمودی،  محفوظ  لهجه: 
فیلمبردار: مهران ممدوح. اکبر مشکینی، 
رجبی.سید  مهدی  فیلمبرداری:  گروه 
نادری.امیر  احسان  خانی.  میر  ناصر 
شادگان. ستار گودرزی.رضا مرشدی، 

عباسی.  عباس  پردازی:  چهره  گروه 
گروه  شنگله،  طرقبی.لیال  مسعود 

صداگذاری: امین شریفی.لیال بانشی
امور فنی صدا: استودیو بهمن، دستیار 
صدابردار: حسام مژده ای نیا، دستیار 
تدوین: شفق ابوسبا، دستیار اول صحنه: 
فرهاد احمدی، مدیر صحنه: علیرضا 
ساالر  امیر  صحنه:  دستیار  سلیمی، 
بیگی، دکور: علی الدن، علی جعفری، 
ندا  لباس:  دستیاران  سلیمانی،  علی 
تمیمی. مهسا شجاعی،  جلوه های ویژه 
بدلکار: گروه  بیگ،  آقا  میدانی: آرش 
بدلکاران تندر )امیر حسین خنجری(، 
صادقی.فرزاد  مژگان  بدلکاری:  گروه 
آخرین  محمودی.   میکاییلی.آرش 
مهلت ارسال و معرفی فیلم ها از سوی 
کشورها مختلف برای رقابت در شاخه 
بهترین فیلم خارجی اسکار 2۰۱9 روز 
اول اکتبر 2۰۱9) 9 مهرماه( اعالم شده 
است. همچنین بر اساس قوانین آکادمی 
واجد شرایط  فیلم های  تمامی  اسکار 
بین  باید  شاخه  این  در  رقابت  برای 
تاریخ 9 اکتبر 2۰۱۷ )9 مهر ۱۳9۶( تا 
۳۰ سپتامبر 2۰۱8 )8 مهر 9۷( حداقل 
به مدت ۷ روز در سینماهای کشور 

مبدا اکران شده باشند. 

کاریکاتور

کارگردان نمایش »رویای شب تابستان« با اشاره به اینکه این 
نمایش تنها یک هفته در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر 
اجرا می شود، اعالم کرد که احتمال اجرای مجدد این اثر 
در نیمه دوم سال جاری وجود دارد. مریم کاظمی کارگردان 
نمایش »رویای شب تابستان« که این روزها در سالن اصلی 
مجموعه تئاتر شهر روی صحنه است درباره این اثر به  مهر 
گفت: نمایش »رویای شب تابستان« در اصل همان نمایشنامه 
ویلیام شکسپیر است که من موضوع، اسامی و شرایط صحنه 
ها را عوض نکرده ام اما مانند دیگر آثار خارجی که اجرا 
می کنم، در این اثر نیز از موسیقی ایرانی استفاده کرده ام. 
همچنین مانند تجربیات قبلی خود از اجرای آثار خارجی، 
سعی کردم در نمایش »رویای شب تابستان« نیز موقعیت ها 

و رویدادها را برای مخاطب ایرانی قابل فهم کنم. 

 رویای شکسپیر یک هفته ای
 به اپیان یم رسد

بدون شرح!

فیلمی با بازی محسن تنابنده یکی از سه گزینه اسکار افغانستان

و  احمدی  احمد  تهیه کنندگی  به  »الزانیا«  سینمایی  فیلم  اکران 
کارگردانی حسین قناعت از چهارم مهر در سینماهای تهران و 
شهرستان ها آغاز می شود. به گزارش ایسنا، قرارداد فیلم »الزانیا« به 
تازگی در شورای صنفی نمایش ثبت شده و دفتر پخش فیلمسازان 
مولود پخش این فیلم سینمایی را برعهده دارد. مواد تبلیغی این فیلم 
در حال آماده سازی است و تبلیغات این فیلم کمدی بعد از دهه اول 
محرم آغاز می شود و اکران آن از چهارم مهر ماه در سینماهای تهران 
و شهرستان ها آغاز خواهد شد. بهزاد خورشیدی طراحی پوستر و 
مواد تبلیغی این فیلم را بر عهده دارد و امیر شیبان خاقانی به تازگی 

ساخت آنونس و تیزرهای این فیلم را به پایان رسانده.
»الزانیا« یک کمدی پربازیگر است که فیلمبرداری آن امسال در 
تهران انجام شده است. در خالصه داستان این فیلم آمده: تو کفتم!...

کف! ...می فهمی؟ تا نخورمت ولت نمی کنم!

»الزانیا« از مهر به سیمناها 
یم آید

نیوشا ضیغمی با چهره ای متفاوت در فیلم سینمایی »هشتگ« در نقش 
یک پیرمرد حضور دارد. به گزارش  از مشاور رسانه ای پروژه، نیوشا 
ضیغمی با چهره ای متفاوت در فیلم سینمایی »هشتگ« به کارگردانی 
رحیم بهبودی فر و تهیه کنندگی مقصود جباری و محمدعلی کیانی، 

در نقش یک پیرمرد ظاهر شده است.
محسن ملکی مدیریت گریم این پروژه را بر عهده داشته و کمدی 
»هشتگ« از چهارشنبه ۴ مهر به سرگروهی پردیس زندگی در 
سینماها اکران خواهد شد و پخش آن به عهده موسسه سینمایی »راه 
عرفان« با مدیریت محسن مسافرچی است. نویسندگی فیلم »هشتگ« 
را نیز رحیم بهبودی فر بر عهده داشت و نیوشا ضیغمی و بهاره رهنما 
با نقش هایی متفاوت به همراه بیژن بنفشه خواه، حدیث فوالدوند، 
محمدعلی کیانی، مهرداد فالحتگر، ارسالن قاسمی و امید روحانی با 
حضور محسن ملکی و سیدجواد هاشمی در این اثر حضور دارند. 

نیوشا ضیغمی اب نقش پیرمرد 
به سیمناها یم آید

 توقف اکران فیلم هاي کمدي
 از ٢٠ شهریور

غالمرضا فرجی )سخنگوی کارگروه اکران( با اشاره به برنامه اکران فیلم های 
سینمایی در ماه محرم گفت: براساس آیین نامه ای که مصوب شده؛ در ایام عزاداری 
نمایش و اکران فیلم های کمدی در سینماها متوقف می شود. به همین دلیل در 
ماه محرم نیز که یکی از روزهای مهم عزاداری است، اکران فیلم های کمدی 

متوقف خواهد شد.
وی ادامه داد: اکران فیلم های کمدی از ابتدای ماه محرم )سه شنبه 2۰ شهریور( 
براساس برنامه ای که در جلسه آینده کارگروه دوشنبه )۱9 شهریور( مصوب 
خواهد شد با تغییراتی همراه خواهد بود و اکران این فیلم ها از ابتدای محرم 
متوقف می شود. فرجی ادامه داد: درباره بخش های دیگر این آیین نامه ازجمله 
اینکه این توقف تا چند روز بعد از عاشورای حسینی ادامه داشته باشد، در جلسه 
روز دوشنبه ۱9 شهریورماه تصمیم گیری خواهد شد و اینکه چه فیلم های دیگری 
و چگونه اکران شوند نیز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. 
سخنگوی کارگروه اکران درباره حضور نماینده کانون پخش کنندگان در کارگروه 
اکران با توجه به اختالفاتی که به وجود آمده است نیز گفت:  نمایندگان صنوف و 
تشکل های مختلف بعد از تعیین شدن توسط اعضا با معرفی نامه رسمی سازمان 

سینمایی اجازه حضور در جلسات را پیدا می کنند.

کننده  دریافت  عنوان  به  بالنشت  کیت 
بفتا  جوایز  از  کوبریک  استنلی  جایزه 

معرفی شد.
کیت  ریپورتر،  هالیوود  از  گزارش   به 
اسکار  بازیگری که دو جایزه  بالنشت 
را در کارنامه دارد جایزه ساالنه آکادمی 

بریتانیا را دریافت می کند.
بتوان  باشد  زود  شاید  که  شرایطی  در 
بالنشت  کیت  آیا  که  کرد  پیش بینی 

اما  کند،  دریافت  امسال  را  اسکارش  جایزه  نامزدی  سومین  می تواند 
پربار  به مجموعه  دیگر  افتخار  که وی یک  قاطعیت گفت  با  می توان 

هنری اش افزوده است.
استنلی  جایزه  بالنشت  کرد  اعالم  دیروز  لس آنجلس  شاخه  بفتای 
کوبریک بریتانیا را برای ممتاز بودن در بازیگری دریافت می کند. این 
جایزه که از جوایز بریتانیا است 2۶ اکتبر به این بازیگر استرالیایی اهدا 

می شود.
شلزینگر  جان  جایزه  مک کویین  استیو  امسال  بود  شده  اعالم  پیشتر 

بریتانیا را برای ممتاز بودن در کارگردانی دریافت می کند.
مت دیمون، جودی فاستر، مریل استریپ، رابرت داونی جونیور و جرج 
کلونی از جمله دریافت کنندگان پیشین جایزه استنلی کوبریک هستند.

جایزه استنلی کوبریک به کیت بالنشت 
اهدا می شود


