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سرمقاله

تب داغ مهاجرت ایرانیان
 با باال رفتن نرخ طال و سکه

نگاه روز

کالهبرداری ۲۲ میلیاردی 
شرکتهای ارزش افزوده از مردم 

در میان باال رفتن نرخ ارز و پایین نیامدن نرخ طال 
و سکه ،تب داغ مهاجرت ایرانیان دوباره باال گرفته 
است؛ خبرهای مبنی بر خروج ایرانیان از کشور و 
مهاجرت آن ها منتشر می شود . از ابتدای امسال 
هزار واحد ساختمانی اعم از آپارتمان و ویال توسط 
ایرانیان در ترکیه خریداری شده که متوسط قیمت 
آنها 160 هزار دالر بوده و در شهرهای مختلف 
ترکیه قرار دارند.به گفته رضا کامی ، عضو اتاق 
بازرگانی ایران در خصوص سرمایه گذاری ایرانیان 
در ترکیه» با توجه به تحوالت اخیر در بازار ارز 
و کاهش ارزش پول ملی برخی از هموطنانمان 
برای ارزش افزوده بیشتر شروع به سرمایه گذاری 
در بخش ساختمان کرده اند که البته نمی توان به 
صورت صد درصد گفت که آنها سود کرده اند.میزان 
خرید واحدهای ساخته شده بیش از همه حوزه ها 
بوده ضمن آنکه در چند سال اخیر قیمت ملک در 
ترکیه افزایش نداشته است اما با این حال این بازار 
برای ایرانی ها جذاب بوده زیرا تسهیالت خوبی 
برای ساخت و ساز و خرید ملک در ترکیه وجود 
دارد.«  در میان تورم ، بیکاری وافزایش نرخ صعودی 

ارزو سکه و...
2  محبوبه اشرفي پيمان

امید متوهمانه آمریکا به جلوگیری از توان دفاعی ایران؛  

ظریف : کل ادعای آمریکا غلط است

ابوترابی فرد:

 عاشورا، منطق عملی 
چگونه زیستن است

8میلیارد دالر ارز 
دولتی برای 25 قلم 

فرآورده غذایی

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حوزه غذا طبق مصوبه هیات دولت به حدود ۲۵ 
قلم از فرآورده های غذایی، ارز ۴۲00 تومانی تعلق می گیرد، گفت: همواره هر فرآورده ای که 
می خواهد وارد کشور شود، ابتدا از نظر سالمت مورد آزمایش قرار گرفته و در صورت تایید 
سالمتش از سوی سازمان غذا و دارو، مجوز ورود خواهد گرفت.دکتر غالمرضا اصغری ، 
با بیان اینکه اعتبار و سهم ارزی در حوزه غذا حدود هشت میلیارد دالر است، گفت: این 
اعتبار برای واردات فرآورده هایی چون روغن، برنج، چای، نهاده های تولید لبنیات و از جمله 

کنجاله، علوفه و...،  نهاده های تولید گوشت و مرغ، سموم و... استفاده می شود.
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نماینده آمریکا در سازمان ملل به تشریح محورهای 
و  مجمع عمومی  در  ترامپ  هفته  این  سخنان 

شورای امنیت سازمان ملل پرداخت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سفیر آمریکا در سازمان 
ملل در یک گفتگوی خبری برنامه آمریکا برای هفتاد 
و سومین مجمع عمومی این سازمان که سه شنبه در 
نیویورک برگزار خواهد شد را تشریح کرد.نیکی هیلی 

این خصوص گفت  آمریکا در سازمان ملل در  سفیر 
که رویکرد این کشور در این نشست بر ایفای نقش در 
جهان، برقراری روابط مورد عالقه و ادامه آنها متمرکز 
مورد  در  همچنین  ترامپ  که  گفت  بود.وی  خواهد 
کمک  های خارجی آمریکا به کشورهای همراه و همکار 
واشنگتن در جهان سخن خواهد گفت.به گفته نماینده 
آمریکا در سازمان ملل، موضع ترامپ درباره برنامه خلع 

سالح هسته  ای کره شمالی نیز این خواهد بود که »ما 
وارد مسیری طوالنی برای حصول اطمینان از دستیابی 
به اهداف موردنظرمان در این خصوص شده ایم«.هیلی 
همچنین در مورد موضع رئیس جمهوری آمریکا درباره 
ایران نیز مدعی شد که تهران همچنان یک مشکل است 
و لذا صحبت در مورد ایران و اقدامات آنها در خاورمیانه از 
محورهای مهم این سخنرانی خواهد بود!نماینده آمریکا 
در سازمان ملل با تائید تغییر موضوع سخنرانی ترامپ 
به  امنیت  آینده شورای  در نشست چهارشنبه هفته 
ریاست آمریکا اعالم کرد که محدود شدن سخنرانی او به 
موضوع ایران با توجه به رویدادهای مهمی چون موضوع 
شهر ادلب در سوریه و نیز حوادث مشکوک شیمیایی 
در انگلیس و ادامه تحریم های کره شمالی، چندان مفید 
نبود.نیکی هیلی بدون اشاره به زرادخانه هسته ای رژیم 
صهیونیستی اضافه کرد که افزون بر موضوع ایران و کره 
شمالی، مساله سالح های کشتار جمعی نیز از جمله 
محورهای سخنرانی ترامپ در نشست شورای امنیت 

سازمان ملل خواهد بود.

تشکیل کارگروه وزارت نفت برای»فروش نفت« در دوران تحریم
نفت کارگروه هایی در  وزارت  انرژی مجلس گفت:  نایب رییس کمیسیون 
وزارتخانه ایجاد کرده تا برای مشکالتی که در فروش نفت ایجاد می شود، 

تدابیر الزم را بیندیشد.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، حسین امیری خامکانی با تاکید بر لزوم راه 
اندازی بورس انرژی، گفت: بازار سرمایه محل شفافی است که به تنظیم قیمت 
ها به صورت خودکار کمک می کند. نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با 
بیان اینکه نفت کاالی گران قیمتی است، افزود: یک کشتی و یا یک محموله 
نفت قیمت باالیی دارد، بنابراین یکی از راه های شفاف سازی فروش نفت در 
زمان تحریم ها بازار سرمایه و بورس است که باید زیرساخت ایجاد آن فراهم 
شود.وی ادامه داد: ممکن است تنگناهایی برای ایجاد بورس نفت وجود داشته 
باشد، بنابراین به وزارت نفت پیشنهاد می شود که اگر برای ایجاد بورس نفت 
به قانون نیاز دارد، الیحه ای با قید فوریت به مجلس ارائه دهد تا قانون در 
اینباره مصوب شود.وی با اشاره به ایجاد شورای اقتصادی قوای سه گانه برای 
مقابله با تحریم ها، اظهار داشت: وزارت نفت برای دور زدن تحریم ها می تواند 
از ظرفیت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و شورای عالی هماهنگی سه قوه که با 
تدبیر مقام معظم رهبری تشکیل شده استفاده کند.وی با بیان اینکه باید از 
ظرفیت بورس انرژی برای دور زدن تحریم ها استفاده شود، گفت: وزارت نفت 
ممکن است تدابیر خاص خود را برای دور زدن تحریم های نفتی داشته باشد، 

اما نباید بدون هیچ ادله ای از ظرفیت بورس انرژی غافل شود و  باید مشکالت 
خود را در تشکیل بورس انرژی عنوان کند تا این مشکالت برطرف شود.امیری 
خامکانی با تاکید بر اینکه قطعاً دشمن پاتک خاص خود را در برابر روش های 
مختلف ایران برای دور زدن تحریم های نفتی خواهد زد، ادامه داد: افزایش 
حمل و نقل محموله های نفتی و قیمت فرآورده های نفتی از جمله مواردی 
است که باید در زمان تحریم ها تدابیر خاصی برای آن اندیشیده شود.وی با 
بیان اینکه کمیسیون های مختلف مجلس از جمله انرژی، اقتصادی و بودجه 
در موضوع بررسی تشکیل بورس انرژی دخیل هستند، تاکید کرد: قطعاً وزارت 
نفت کارگروه هایی در وزارتخانه ایجاد کرده تا برای مشکالتی که در فروش 
نفت ایجاد می شود، تدابیر الزم را بیندیشد و یکی از ایده هایی که روی آن کار 
می شود، بحث فروش نفت در بورس است و اگر به کمک کمیسیون انرژی در 
این زمینه نیاز باشد،  حتما این اقدام صورت می گیرد.نایب رییس کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه بورس انرژی یکی از راه هایی بوده 
که ممکن است دولت از آن استفاده کند، تصریح کرد: هنوز مشکالت ایجاد 
بورس انرژی مطرح نشده است تا بررسی شود که آیا این مشکالت می تواند 
توسط مجلس یا ستاد تدابیر ویژه رفع شود یا خیر، بنابراین اگر کمیسیون 
انرژی بتواند در این حوزه به وزارت نفت کمک کند، در این جنگ اقتصادی و 

تحریم ها دریغ نمی کند.

۲۷۰۰ میلیارد تومان وام اشتغال روستایی پرداخت شد
رئیس  و مناطق محروم  توسعه روستایی  معاون 
منابع  تومان  میلیارد  هزار   ۶ از  گفت:  جمهور 
ها  بانک  اختیار  در  که  روستایی  اشتغالزایی 
وام  به  ها  بانک  های  پرداختی  شده،  داده  فرار 
گیرندگان تا امروز حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد 

تومان بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم،  سید ابوالفضل 
اشتغال  تسهیالت  پرداخت  روند  درباره  رضوی 
روستایی گفت:  زمانی فاز دوم پرداخت تسهیالت 
اشتغال روستایی آغاز می شود که ۶هزار میلیارد 
تومان مرحله اول به وام گیرندگان پرداخت شده 
باشد. اما هنوز مرحله اول واریز نشده است. مطابق 
اطالعات کسب شده از سامانه کارا، پرداختی بانک 
ها به وام گیرندگان هنوز به مرز 3هزار میلیارد 
تومان نمی رسد. پرداختی های بانک ها به وام 
گیرندگان  تا امروز حدود ۲ هزارو ۷۰۰ میلیارد 
تومان است.  یعنی چیزی حدود 3هزار و 3۰۰ 
میلیارد تومان باقی مانده است.  در حال حاضر 
پول در بانک ها وجود دارد تا طرح ها بررسی و 
در قبال آن دسته از طرح هایی که تصویب می 
شود وام پرداخت شود.وی ادامه داد: میزان مبلغ 
به  هنوز  اول  مرحله  در  طرح های مصوب شده 
۶هزار میلیارد تومان نرسیده است. مبلغ نزدیک 
به 5 هزار و 15۰ میلیارد تومان برای طرح های 
مصوب شده است. طرح های قرارداد منعقده شده 
نیز نزدیک به 4هزار میلیارد تومان است، این آمار 
برای ۲4 شهریور ماه است. بنابراین تا کنون هیچ 
از جانب  اعتبار  وام گیرنده ای منتظر تخصیص 
مرکز به شهرستان ها نباید باشد. هیچ یک ازاستان 

های کشورنیز هنوز 5۰ درصد سهم اولیه در وام 
اشتغال روستایی را  پرداخت نکرده اند. رضوی  با 
اشاره به برگزاری جلسه یکشنبه ۲5 شهریور با 
حضور استانداران سراسر کشور  در محل وزارت 
در  تصویب  قابل  تسهیالت  افزود: سقف  کشور  
بوده است و  تاکنون ۶ میلیارد تومان  استان ها 
باید طرح های باالی ۶ میلیارد تومان در کمیته 
فنی ملی به تصویب می رسیدند اما به درخواست 
و موافقت استانداران بنا بر این شد که کمیته فنی 
استان ها دارای این اختیار باشند که طرح های تا 
1۰میلیارد تومان را بررسی و تصویب کنند .بانک 
ها باید به شعب خود در استان ها اختیار اجرای 
و  روستایی  توسعه  معاون  بدهند.  را  پروژه  این 
تا  امیدواریم  کرد:  بیان  کشور  محروم  مناطق 
به  را  تومان  میلیارد  بتوانیم 1۲هزار  سال  پایان 
استانداران  این نشست  مردم پرداخت کنیم. در 
ابعاد  سراسر کشور نقطه  نظرات خود را درباره 
مختلف موضوعات اشتغال  روستایی با محسنی 
بندپی و تیم مدیریتی و کارشناسی  اشتغال این 
وزارتخانه مطرح کردند.وی درباره نقش استارت 
آپ ها اضافه کرد: نقش استارت آپ ها درتوسعه 
و اشتغال بسیار مهم است و امروز باید بپذیریم 
مشکالت مناطق روستایی بدون مشارکت استارت 
آپ ها حل نخواهد شد زیرا هم سرعت دهنده 
معرفی محصوالت و تولیدات روستایی هستند و 
هم می توانند به کاهش واسطه ها کمک کنند. 
از ایده های استارت آپی که موجب توان افزایی 
اقتصادی شود حمایت می کنیم . تمام ایده های 
استارت آپی بویژه در روستاها که منجر به توان 

مورد  شود  اشتغال  پایداری  و  اقتصادی  افزایی 
نقش  گیرد.  می  قرار  معنوی  و  مادی  حمایت 
واسطه ها در استارت آپ ها حذف می شود.معاون 
روستایی رئیس جمهور گفت: متاسفانه در شکل 
گیری روستاها به ساختار اداری آن ها کمتر توجه 
شده و الزم است تا دهیاران و شوراهای روستایی 
نقش های اداری مانند آنچه در شهرها وجود دارد 
برعهده بگیرند.وی با اشاره به مشکالت روستاییان 
درصد  گفت:۷5  اشتغالی  تسهیالت  دریافت  در 
خانه های روستایی  در کشور سند دارند،  این 
به صد در صد برسد و تمام خانه ها و  باید  رقم 
امالک روستایی سند قانونی دریافت کنند.رضوی 
با اشاره به تصمیم دولت برای پرداخت تسهیالت 
و عشایر،  روستاییان  به  اشتغالزایی  قیمت  ارزان 
گفت: بر اساس دستورالعمل ابالغی امکان پذیرش 
وثیقه ملکی در اعطای وام اشتغال به روستاییان 
و عشایر وجود دارد. برای این تسهیالت سه سال 
دوره تنفس و دوره مشارکت در نظر گرفته شده 
است و از سال چهارم بازپرداخت آغاز می شود و 
۲۰درصد آورده وام گیرنده به شکل نقدی و غیر 
نقدی است و کارمزد وام برای روستاها و عشایر 
تهران ۶درصد است.رضوی با بیان اینکه همچنین 
به شهرهای زیر 1۰ هزار نفر نیز وام سرمایه در 
گردش داده می شود، گفت: سقف این وام ها یک 
میلیارد تومان با کارمزد 1۰ درصد با ۶ ماه تنفس 
است. سقف پرداخت تسهیالت در سطح ملی تا 
15 میلیارد تومان در کشور است و طرح های تا 
1۰میلیارد تومان بدون بررسی در کمیته فنی می 

توانند از سوی استانداران پرداخت شوند.

نیکی هیلی تشریح کرد:

محورهای سخنان 
ترامپ در سازمان ملل
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به گزارش زمان ، وزیر امور خارجه در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: ایاالت متحده برجام را »یک توافق شخصی میان دو دولت« می خواند و اکنون ادعا دارد »به دنبال یک پیمان است« کل ادعا غلط است.محمدجواد ظریف در این توئیت در 
واکنش به اظهارات رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرد، افزود: برجام یک توافق بین المللی است که در یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد ثبت و درج شده است.وی تاکید کرد: عالوه بر این، ایاالت متحده 

تعهدات پیمانی خود را هم نقض کرده و با دو پرونده در دیوان دادگستری بین المللی روبه روست.
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تب داغ مهاجرت ایرانیان
 با باال رفتن نرخ طال و سکه

محبوبه اشرفی پیمان

در میان باال رفتن نرخ ارز و پایین نیامدن نرخ طال و سکه ،تب داغ 
خروج  بر  مبنی  خبرهای  است؛  گرفته  باال  دوباره  ایرانیان  مهاجرت 
ایرانیان از کشور و مهاجرت آن ها منتشر می شود . از ابتدای امسال 
هزار واحد ساختمانی اعم از آپارتمان و ویال توسط ایرانیان در ترکیه 
خریداری شده که متوسط قیمت آنها 160 هزار دالر بوده و در شهرهای 
مختلف ترکیه قرار دارند.به گفته رضا کامی ، عضو اتاق بازرگانی ایران 
تحوالت  به  توجه  با  ترکیه»  در  ایرانیان  در خصوص سرمایه گذاری 
اخیر در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی برخی از هموطنانمان برای 
ارزش افزوده بیشتر شروع به سرمایه گذاری در بخش ساختمان کرده 
اند که البته نمی توان به صورت صد درصد گفت که آنها سود کرده اند.
میزان خرید واحدهای ساخته شده بیش از همه حوزه ها بوده ضمن 
آنکه در چند سال اخیر قیمت ملک در ترکیه افزایش نداشته است اما 
با این حال این بازار برای ایرانی ها جذاب بوده زیرا تسهیالت خوبی 
برای ساخت و ساز و خرید ملک در ترکیه وجود دارد.«  در میان تورم 
تولیدات  قیمت  رشد  و  ارزو سکه  نرخ صعودی  وافزایش  بیکاری   ،
داخلی اعم از خوراک و پوشاک گرفته تا قبض آب ، برق وتلفن ... 
در سردرگمی وبی پاسخی مسئوالن دربینابین اختالس های صورت 
گرفته بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور؛کاسه صبر عده ای را لبریز 
در  تا  است،  کرده  تالش  به  مجبور  آینده خود  برای  و هرکس  کرده 
مقابل طوفان تحریم ها ایمن باشند. هرکس با توجه به شرایط و وجه 
اجتماعی و اقتصادی که دارد مسیری را برای مقابله با شرایط  ایجاد 
شده انتخاب می کند.در این بین عده ای شرایط اقتصادی مناسب داشته 
به قول معروف توپ تکانشان نمی دهد و باال و پایین شدن ارز و سکه 
تاثیرات مثبت و منفی در زندگی  این عده خاص نداشته است و عده 
ای آینده اقتصادی خود را با شرایط کنونی کشور مبهم دیده و تصمیم 
به خروج از کشور گرفته هر چند با سرمایه اندک ! و تعدادی شروع به 
خرید سکه و طال و ارز می کنند،تا ارزش پولی خود را حفظ کنند.در 
این میان قشری که زیر خط فقر قرار دارند در فکر و آب ونان و قوت 
یومیه خود هستند ، با شنیدن زمزمه تحریم ها تا جای ممکن شروع به 
احتکار اقالم خوراکی می کنند البته اگر بتوانند هزینه این احتکار را از 
جیب محدود خود بپردازند.در میان مشکالت عنوان شده، نبودن ثبات 
راههای  انتخاب  به  وادار  را  مردم  که  است  اصلی  دالیل  از  اقتصادی 
متفاوتی می کنند.امروز عالوه نخبه شریف و بهشتی و پلی تکنیک امیر 
کبیر؛ مهاجرت راه حل عده ای دیگر از مردم شده است. کسی که به تبع 
شرایط اقتصادی نامناسب تصمیم به مهاجرت گرفته اند  به امید شرایط 
بهتر بار سفر بسته و به کشورهای اروپایی وترکیه ،گرجستان، تایلند، 
مالزی و... مهاجرت می کند.مدتی قبل حسین عبده ، اقتصادان و مشاور 
وزیر راه و شهرسازی، در گزارشی عنوان کرد  ۵/1 میلیون ایرانی در 
صف مهاجرت به کانادا و استرالیا قرار دارند. این تعداد، در مقایسه با 
هر عدد و رقم دیگری، تامل برانگیز است.۵/1 میلیون نفر حدودا معادل 
ایران و ۴ درصد جمعیت جوان زیر ۳0 سال  ۲ درصد جمعیت کل 
است. یعنی از هر 100 جوان ایرانی ۴ نفر در صف مهاجرت به کانادا 
و استرالیا ایستاده و پرونده باز مهاجرت به این دو کشور دارد.  با تمام 
خبرهای ریز و درشتی که از کانال های رسمی و غیر رسمی میشنویم 
،با یک حساب سر انگشتی از مهاجران که به دلیل شرایط بد اقتصادی 
، بیکاری و ...  کشور را ترک کرده اند ، مهاجران ایرانی  بسی بیشتر 
به جامعه  کنند  ناامید  اخبار  تزریق  بینیم.  تعدادی است که می  آن  از 
ناخوشایند است! اما حقیقت تلخ است ،که امروز نبض اقتصاد ایران 
را بیمار گونه تر از هر زمان دیگر می تپد.ادامه دار شدن بحران های 
سیاسی از تحریم ها گرفته تا شرایط نامناسب اقتصادی در میان تشدید 
بحران های زیست محیطی از زلزله گرفته تا بی آبی ایران  در چند سال 
اخیر به بحرانی شدن شرایط  اقتصادی کشور بیشتر از قبل دامن زده 
است .در این میان تبلیغات گسترده ماهواره و شبکه های اجتماعی برای 
خروج ایرانیان از کشور برای تحصیل و شرایط مناسب اقتصادی  در 
کشورهای گرجستان و ترکیه و.... با کمترین هزینه ها باعث شده نه تنها 
ایرانیان بلکه مردم افغانستان نیز خواهان مهاجرت از ایران باشند .نیروی 
مهاجرت  ایران  به  کشورش  نامناسب  شرایط  دلیل  به  که  ارزانی  کار 
کرده بود در سایه سنگین تحریم ها خواهان خروج از ایران شده است 
حال به صورت رسمی یا غیر رسمی !به گزارش ایران انالین،نیروی 
انسانی ثروتی نادیده گرفته شده ایران در کنار بسیاری از منابع طبیعی 
که رو به افول است ایران را روز به روز فقیر و فقیر تر می کند؛ تب 
داغ  مهاجرت امروز ایرانیان پناهندگی آنان در کشور دیگر امروز یاد 
آور اتفاقات و مهاجرت هایی است که در برهه هایی از تاریخ نه چندان 
دور کشور را با کمبودهای بسیار مواجه کرد و در آینده این احساس 
کمبود به مراتب بیش از پیش احساس خواهد شد. در این میان ارائه 
تصویری روشن و شفاف از آینده ای که اکثریت جامعه را نگران کرده 
بر عهده صاحب منسبانی است که می توانند با نگاه و تحلیلی منطقی 
مردم را در تصمیم گیری ها صحیح خود یاری رسانند. توضیحات کلی 
و تحلیل های تکراری نمی تواند راه گشای سیل عظیم مهاجران ایرانی از 

کشورشان باشد
zamantehran@yahoo.com.

با حضور رهبرمعظم انقالب؛
مراسم عزاداری شام غریبان 

اباعبداهلل الحسین )ع( برگزار شد

مراسم عزاداری شام غریبان حضرت اباعبداهلل الحسین 
علیه السالم در حسینیه امام خمینی )رحمه اهلل( با 

حضور مردم، مسئوالن و رهبر انقالب برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای،  در شام 
غریبان، شب حزن و ماتم آل اهلل، هزاران تن از مردم 
دلباخته ی حضرت اباعبداهلل الحســین علیه السالم 
و اهل بیت آن حضرت، در حسینیه ی امام خمینی 
رحمه اهلل گرد هم آمدنــد و در حضور رهبر معظم 
انقالب اسالمی به عزاداری پرداختند.در این مراسم، 
حجت االسالم والمسلمین عالی با بیان اینکه خداوند، 
مؤمنان را با بالها آزمایش می کند، گفت: حکمت های 
زیــادی در بالها وجود دارد که مهم ترین آن، تواضع 
و رشــد انسان است.ســخنران مراســم با اشاره به 
حماسه آفرینی های عقیله ی بنی هاشم سالم اهلل علیها 
در روز عاشــورا و پــس از آن، افزود: حضرت زینب 
ســالم اهلل  علیها عقل و درایت را از جدشان پیامبر 
اســالم صلی اهلل علیه وآله، شجاعت را از پدرشان امام 
علی علیه السالم، عفت و حیا را از مادرشان حضرت 
فاطمه علیه الســالم، صبر را از برادرشان امام حسن 
علیه السالم و عزت را از حضرت سیدالشهدا علیه السالم 
به ارث بردند لذا ایشان شبیه ترین شخص به برادرشان 
حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم بودند.همچنین 
آقایان سماواتی و محمدرضا طاهری در این مراسم 
به ذکر مصیبت اهل بیت علیهم السالم، قرائت دعا و 

مرثیه سرایی پرداختند.

 آغاز تمرین مشترک رژه هوایی 
ارتش و سپاه در آبهای خلیج فارس

جانشــین معاونت فرهنگی و روابط عمومی نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اســالمی گفت: به مناسبت 
31شهریور و آغاز هفته دفاع مقدس تمرین مشترک 
رژه هوایی ارتش و ســپاه در آب های نیلگون خلیج 
فارس آغاز شــد. به گــزارش زمان به نقــل ازایرنا، 
سرهنگ یوسف صفی پور دیروز در حاشیه تمرین 
مشترک هوایی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
و نیروی هوایی سپاه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: این دومین 
رژه مشترک هوایی ۲ نیرو در راستای آمادگی هرچه 
بیشتر است.وی ادامه داد: 9 فروند هواپیمای اف 4 ، 
4 فروند میراژ، ۶ بروند سوخو۲۲، 4 فروند توکانو، 3 
فروند یاک1۲، 3 فروند بالگرد شنوک، ۲ فروند بالگرد 
۲1۲ در این رزمایش مشــترک شرکت می کنند.

جانشین معاونت فرهنگی و روابط عمومی نهاجا بیان 
داشت: این مراسم عالوه بر نمایش قدرت، پیام صلح و 
دوستی برای کشورهای دوست و همسایه است و اگر 
دشمنان و استکبار چشمداشتی به مرز و بوم ایران 
اسالمی داشته باشند در کسری از ثانیه پاسخ کوبنده 

دریافت خواهند کرد

شفاف سازی همتی و نوبخت 
درباره 11 میلیارد دالر ارز دولتی 

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی گفت که این کمیسیون این هفته از رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی 
برای ارائه توضیح درباره نحو تخصیص ارز دولتی به 
وارد کنندگان دعوت خواهد کرد.به گزارش زمان به 
نقل ازایســنا، علی قربانی اظهارکرد: پس از افزایش 
قیمت دالر، مقرر شــد دولت برای کاالهای اساسی 
ارز 4۲۰۰ تومانی اختصاص دهد و مابقی واردات به 

قیمت ترجیحی انجام شود. 
طبــق گفته دولــت، 1۰ تا 11 میلیــارد دالر برای 
کاالهای اساســی ارز تخصیص یافته، اما دولت باید 
در این رابطه شفاف ســازی کند.وی افزود: در همین 
رابطه، کمیسیون برنامه و بودجه هفته آینده از ریاست 
سازمان برنامه و بودجه و ریاست بانک مرکزی دعوت 
خواهد کرد تا با حضور در کمیسیون درباره میزان ارز 
دولتی تخصیص یافته به وارد کنندگان توضیح دهند 
و شبهاتی که در این رابطه وجود دارد را برطرف کنند.

اخبار

سرمقاله

با پدران خود نیکی رفتار کنید، 
تا پسرانتان به شما نیکی کنند.

کالمامیر

حجت االسالم  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ابوترابی فرد در خطبه های نماز  سیدمحمدحسن 
جمعه این هفته تهران با اشاره به واقعه عاشورا و 
امنیت  اگر  اظهار داشت:  امام حسین )ع(  نهضت 
حوزه های  سایر  نگیرد،  شکل  اعتقادی  و  فکری 
امنیت نیز در خطر قرار می گیرد، لذا حسین بن علی 
)ع( بر استحکام مبانی اعتقادی و دستیابی به امنیت 
فکری و اعتقادی پای می فشارد و این حقیقت در 
حادثه عاشورا بسیار برجسته است.وی افزود: اسوه و 
مقتدا، نقش موثری در خلق امنیت اعتقادی و سایر 
حوزه های امنیتی ایفا می کند و این در آموزه های 
دینی تاکید شده است. جامعه اسالمی زمانی طعم 
اعتقادی،  را در حوزه های مختلف  امنیت  شیرین 
سیاسی، نظامی و اقتصادی و اجتماعی می چشند 
انتخاب کنند.خطیب  الگوی صالح را  که پیشوا و 
نماز جمعه تهران تاکید کرد: هیچ جامعه ای بدون 
شناخت امام و پیشوای صالح و تحکیم رابطه با او، 
به امنیت مطلوب دست نخواهد یافت و این، فریاد 
بلند و ماندگار عاشوراست.حجت االسالم ابوترابی فرد 
ادامه داد: حادثه عاشورا، منطق عملی چگونه زیستن 
است؛ عاشورا منطق عملی »ایمان و عمل صالح« 
است. در واقعه عاشورا با یک عمل ناب و خالص 
مبتنی بر آموزه های وحیانی و عقالنی روبرو هستیم 
و باید از این منطق درس بیاموزیم.وی افزود: طبق 
فرمایش امام حسین )ع( در نامه به محمد حنفیه، 
هدف حرکت و قیام ایشان اصالح امت پیامبر )ص( 

و جلوگیری از فساد و انحراف عنوان شده است و 
این نشان می دهد که دین، یک امر فردی نیست 
و هدف آن، اصالح جامعه است.امام جمعه موقت 
)ع( یک  امام حسین  کرد: حرکت  تصریح  تهران 
حرکت اجتماعی کامال سیاسی است و ایشان این 
حرکت را از آغاز سفر خود از مدینه منوره اعالم 
کردند که یزید را فردی فاسد و فاسق توصیف کرده 
و فرمودند اگر زیر بار حکومت ننگین یزید برویم، 
باید با اسالم خداحافظی کنیم.حجت االسالم ابوترابی 
فرد تاکید کرد: ابا عبداهلل الحسین )ع( با قیام خود 
این پیغام را به جامعه اسالمی دادند که باید نظام 
سیاسی شما مبتنی بر آموزه های وحیانی باشد و امام 
و پیشوای صالح زمام امور را در دست داشته باشد؛ 
در چنین جامعه ای، جایی برای یزیدیان نیست.امام 
جمعه موقت تهران در خطبه های دوم نماز، با اشاره 
مجدد به برخی درس ها و پیام های واقعه عاشورا 
اظهار داشت: اهل دنیا مقابل حق ایستادند و امام 
حسین )ع( با شهادت خود، برای همیشه راه را برای 
حاکمیت حق و استقرار حکومت منجی عالم بشریت 
حرکت های  شکل گیری  و  )عج(  مهدی  حضرت 
باز  ایران  اسالمی  انقالب  مانند  سازنده  و  انقالبی 
کردند.حجت االسالم ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: 
در  که  زنانی  و  کبری )س(  زینب  از  ما  خواهران 
اسارت فریاد ماندگار سر دادند، درس گرفتند؛ دفاع 
مقدس، محصول حماسه شماست. هرچه داریم از 
فداکاری است که دلباخته مکتب  مادران  و  زنان 

افزود:  زنان  جامعه  به  خطاب  هستند.وی  عاشورا 
امروز هم شما خواهران می توانید نظام خانواده را 
استحکام ببخشید و مدیریت کنید. نقش همسران 
و مادران در مدیریت خانه و اقتصاد خانواده، نقشی 
بسیار تعیین کننده است و این مسئولیت را شما 
باید بر شانه های خود حمل کنید.امام جمعه موقت 
و  ادامه داد: حضرت سیدالشهدا )ع(، سید  تهران 
آقای رزمندگان و ملت های ایران، عراق، سوریه، یمن 
و بحرین است و مردانگی و غیرت و مرگ زیرسایه 
شمشیر را به همه آزادگان جهان آموخت.ابوترابی 
مقاومت  به  را  درس  این  مقدس  دفاع  افزود:  فرد 
قدرتمند  جبهه  و  بدر  سلحشور  مردان  و  لبنان 
عراق آموخت؛ منطق عاشورا در منطق عملی دفاع 
مقدس تجربه شد و امروز نیز باید یک بار دیگر تکرار 
شود.وی تصریح کرد: تجربه و کارنامه 4 دهه این 
ملت در لبیک به امام، پیش روی آمریکا و جامعه 
جهانی است؛ فلسفه رفتارهای اخیر ترامپ، نتانیاهو 
و بن سلمان این است که اگر در مقابل حرکت ملت 
ایران کوتاه بیاییم، خاورمیانه از دست ما رفته است؛ 
است. رفته  شما  کف  از  خاورمیانه  ترامپ،  آقای 

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: سخن نتانیاهو 
هم این است که اگر در مقابل این حرکت کوبنده 
کوتاه بیاییم، باید با رژیم صهیونیستی خداحافظی 
نتانیاهو، سرویس های اطالعاتی شما  کنیم؛ آقای 
می دانند که زمان خداحافظی فرارسیده است.حجت 
االسالم ابوترابی فرد با بیان اینکه در تمام برگ های 

و  معرفت  عقالنیت،  جز  حسینی  نهضت  زرین 
اخالق نمی بینیم، خاطرنشان کرد: به همین دلیل 
است که پیروان این نهضت پیروز می شوند. مدیران 
کشور امروز نیز باید از عاشورا درس سلوک معنوی 
و علمی بیاموزند و در این راه ثابت قدم و استوار 
باشند.وی افزود: باید پیوند خود را با رهبری خویش 
که به عاشورا و اباعبداهلل الحسین )ع( اقتدا کرده 
و با الهام از آموزه های کربال، مقابل دنیای کفر و 
جمعه  کنیم.امام  تحکیم  است،  ایستاده  استکبار 
موقت پایتخت با بیان اینکه در سایه آزادی است 
که مردم ساالری دینی تحقق می یابد، اظهار داشت: 
مکتب عاشورا به خوبی آزادی از قید ظالمان را به 
تصویر کشید.حجت االسالم ابوترابی فرد همچنین با 
اشاره به هدف انقالب اسالمی برای برقراری عدالت 
اجتماعی، تاکید کرد: باید با با وحدت و انسجام ملی 
و در راه دستیابی به عدالت اجتماعی دست یابیم. 
که  نامعقول  حرکت های  با  نیز  اجتماعی  عدالت 
مبتنی بر عقل و ایمان نیست، به دست نمی آیدوی 
تصریح کرد: اگر در برابر دنیای استکبار ایستاده ایم، 
در سایه چنگ زدن به این اصول بوده است و همین 
راه باید تداوم یابد.خطیب نماز جمعه تهران در پایان 
گفت: از همه نخبگان سیاسی و اجتماعی که به 
فرمایش رهبر انقالب در دیدار خبرگان مبنی بر 
نقد منصفانه و حمایت از دولت لبیک گفتند، تشکر 
می کنم؛ امروز همه برای برون رفت از مشکالت، باید 

این رهنمودها را به نقشه راه خود تبدیل کنیم.

خاورمیانه از کف آمریکا رفته است
ابوترابی فرد: عاشورا، منطق عملی چگونه زیستن است

مفقودی
سند مالکیت و برگ سبز و سند کارخانه خودرو سواری لیفت بک سیستم  MG  تیپ 
 18k۴gm به شماره موتور   ایران 7۳6ج 96    به شماره پالک 1۲  MG6 مدل ۲01۵ 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   090001166LSJW۲۴G97FS01۲786 شاسی  وشماره 

اعتبار ساقط میباشد/
خوی

مفقودی
پروانه  بهداشت دامداری قره گاو شعبان   به شماره پروانه 1۴۵6۳0۴66  به تاریخ اعتبار 96/10/۲۵ 
لغایت 1۴00/10/۲۵ به شناسه 1098010۵۵8۵  به نام  زین العابدین تقی زاده  به کد ملی۲801۳0۴7۳۵ 
به آدرس  آذربایجان غربی – خوی – گوهران –قره شعبان پالک ۳1 فرعی از 7 اصلی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد

مفقودی 
پژو   مدل   سند کمپانی و برگ سبز   خودرو سواری 
۴0۵slx- 1۳97  به شماره پالک 6۴ایران 97۳ب6۵  تیپ
شاسی  شماره  و   16۴b017۵9۲9 موتور   شماره   tu۵
NAAM۳1FE9JK10۳77۳  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد/
خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
آقای  وکالت  با  زاده   غنی  محمد  اقای  دعوی    9/۳۵1/97 کالسه   پرونده  برابر 
المکان  مجهول  به  توجه  با  پور   جلیل  محبوب   بطرفیت  خوانده  دادگر  محمد 
بودن  خوانده  یک نوبت اگهی وقت رسیدگی  به تاریخ 97/7/۲9 روز شنبه ساعت 
1۴/1۵  در شعبه نهم شوارای حل اختالف شهرستان خوی در یکی از روزنامه های 

کثیراالتنشار  درج میگردد 
رئیس شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم آقای نادر جنانی ربطی فرزند باقر

خواهان آقای طماسب خانقاهی با وکالت آقای صادق زاده دادخواستی به طرفیت آقای نادر جنانی 
ربطی فرزند باقر به خواسته لحاظ استرداد ثمن معامله و غرامات ناشی از ان با لحاظ خسارت تاخیر 
در تادیه  مقوم به ۲1/000/000 با لحاظ خسارات دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 970998۴۴۳۵100۲۲1   شعبه اول  دادگاه عمومی)حقوقی(   دادگستری  شهرستان 
خوی ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳97/07/۲۵ ساعت9 صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  
موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول  و در 
خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار  آگهی میگردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت  ودر وقت مقرر فوق جهت رسیگی در دادگاه حاضرگردد.
منشی  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  دادگستری  شهرستان خوی 

شهرستان خوی-بلوار مطهری

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی در کالسه پرونده97-6۵۴-6 ش
 وقت رسیدگی :دوشنبه97/8/7  ساعت9 صبح 

مرجع رسیگی :شورای حل اختالف ایثارگران  شهرستان خوی –جنب پادگان شرفخانلو 
خواهان  :زینال غفاری 

خواندگان :سلیمان جلیلی –مجهول المکان 
خواسته :مطالبه 

برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن خوانده )سلیمان جلیلی( وفق  ماده  ماده 7۳ قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل 
از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه 

دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.. 
رئیس شعبه شش  ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  بهرام جنتی     دارای شناسنامه شماره  18۲6   بشرح دادخواست به کالسه 
971196/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه  داده که شادروان علی جنتی بشناسنامه  ۲790۴066۵0در تاریخ 97/6/۵ 
جنتی      بهرام  به/1-   است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  دائمی خود 
فرزند محمد    –ش ش  18۲6خوی –پدر متوفی/۲-  معصومه پیرکندی فرزند 
بالل -ش  ش  ۲069   خوی-مادرمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در 
تا  نماید  می  آگهی  مرتبه  یک  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  را  مزبور  خواست 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
مصطفی  اقای  9/۳۵9/97دعوی  کالسه  پرونده  برابر 
صمصامی با وکالت آقای محمد دادگر بطرفیت  خوانده 
بودن  خوانده   المکان  به مجهول  با توجه  تقی زاده  نقی 
تاریخ97/7/۲9روز  به  رسیدگی   وقت  اگهی  نوبت  یک 
اختالف  حل  شوارای  نهم  شعبه  در  ساعت1۴:۳0  شنبه 
کثیراالتنشار   های  روزنامه  از  یکی  در  خوی  شهرستان 

درج میگردد 
رئیس شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

خطیب نماز جمعه تهران گفت: حادثه عاشورا، منطق 
عملی  منطق  عاشورا  است؛  زیستن  چگونه  عملی 

»ایمان و عمل صالح« است.

دیوان بین المللی دادگستری )دادگاه الهه( از اعالم تصمیم خود درباره شکایت ایران از آمریکا 
در 11 مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه دیوان بین المللی دادگستری )ICJ( دیروز اعالم کرد که 
چهارشنبه سوم اکتبر )11 مهرماه( تصمیم خود درباره شکایت ایران از امریکا و درخواست 
تهران برای اقدام فوری در جهت توقف تحریم  های واشنگتن را اعالم  می  کند.بر اساس اعالم 
این نهاد بین المللی، این تصمیم در ساعت 1۰ صبح به وقت محلی منتشر خواهد شد.دیوان 
بین المللی دادگستری سه شنبه ۲۶ تیر ماه با صدور بیانیه ای اعالم کرد که شکایت ایران علیه 
آمریکا درباره اعمال مجدد تحریم های یکجانبه واشنگتن را پذیرفته است.در بیانیه صادره از 
سوی دیوان بین المللی دادگستری در این خصوص آمده بود: جمهوری اسالمی ایران دیروز 
علیه ایاالت متحده در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان نهاد قضائی اصلی سازمان ملل 
متحد درباره اختالف خود با آمریکا در خصوص نقض معاهده دوستی، روابط اقتصادی و حقوق 
کنسولی که میان این دو کشور در 15 آگوست سال 1955 در تهران منعقد شده بود )پیمان 

1955( اقدام حقوقی کرد.

اسالمی  جمهوری  سوی  از  درخواستی  هرگز  کرد:  تاکید  خارجه  وزارت  سخنگوی 
ایران برای مالقات با آقای ترامپ مطرح نشده است.

خبر  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  قاسمی،  بهرام  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نماینده  هیلی،  نیکی  از  نقل  به  خارجی  های  خبرگزاری  از  یکی  سوی  از  منتشره 
آمریکا در سارمان ملل متحد مبنی بر درخواستی از سوی طرف ایرانی برای  مالقات 
را  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  حاشیه  در  آمریکا  جمهور  رئیس  با 
مضحک  و در جهت ایجاد یک فضای روانی با اهداف مشخص خواند و آن را تکذیب 
اینگونه  افزود:  قاسمی  خارجه،  وزارت  اطالعات  و  اخبار  اداره  گزارش  اساس  کرد.بر 
محافل  زدن های  وارونه  نعل  و  روانی   - رسانه ای  طراحی  خبرسازی ها  یا  اظهارات 
ما  برای  کامال  ها  روش  این  پردازند؛  می  واقعیات  قلب  به  ناشیانه  که  است  خاصی 
شناخته شده است و آرشیو ما مشحون از این دست خبرسازی هاست. مجددا تاکید 
می کنم از سوی جمهور اسالمی ایران هرگز درخواست مالقاتی با آقای ترامپ مطرح 

نشده است.

۱۱ مهر؛ اعالم تصمیم دادگاه الهه
 درباره شکایت ایران از آمریکا 

قاسمی: درخواستی برای مالقات
 با ترامپ نداشته ایم

 وزیر اطالعات با تاکید بر این که »والیتمداری زمانی خود را 
نشان می دهد که در جایی که نظر من با نظر ولی فقیه متفاوت 
است، نظر ولی فقیه خود را بپذیرم«، اظهار کرد: وقتی مقام معظم 
رهبری حرکت عده ای را در هو کشیدن یادگار امام )ره( در حرم 
امام )ره( و پرتاب کردن کفش و مهر را در قم به سمت رئیس 
مجلس را تقبیح و محکوم کردند، اگر آن حرکت را تکرار نکردیم، 
امتحان خود پس داده ایم و اال این که مقام معظم رهبری عملی 
را تقبیح کنند اما ما حرکت زشت خود را توجیه کنیم و بگوییم 
که تکلیف رهبری آن است که آن صحبت ها را بزنند و تکلیف ما 

نیز این است که این گونه عمل کنیم، این والیت مداری نیست.
والمسلمین  حجت االسالم  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مراسم  در  چهارشنبه  شامگاه  اطالعات  وزیر  علوی،  محمود 
عزاداری و سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( که در حرم 
امام خمینی)ره( برگزار شد، با اشاره به واقعه کربال و خلف وعده 
کوفیان در برابر حضرت سیدالشهدا)ع(، گفت: حدود 1۲ هزار 
نفر از مردم کوفه در نامه ای به حضرت سیدالشهدا)ع( اعالم 
افراد  کردند که یزید را الیق رهبری امت اسالم نمی دانند و 
زیادی آمادگی دارند که حضرت رهبری امت اسالم را برعهده 
بگیرند تا آینده اسالم آینده ای روشن باشد اما زمانی که امام به 
کوفه رفت، خبری از 1۲ هزار تن  نبود.وی با بیان این که این 
پیشامد موجب تعجب امام حسین)ع( نشد، اظهار کرد: ادعای 

با حسین)ع( و انقالبی بودن کار راحتی است و شعار دادن کار 
سختی نیست و نه تنها هزینه ندارد بلکه درآمد و کاسبی هم 
دارد. بنابراین باید امتحان کرد که آیا عمل مان با شعارمان منطبق 
است یا نه.وزیر اطالعات با تاکید بر این که از نظر قرآن کریم 
زندگی عرصه امتحان پس دادن و آزمایش است، خاطرنشان 
کرد: در امتحان معلوم می شود که آدم چند مرده حالج است. 
پیامبران نیز امتحان دادند و این امتحان حتی سخت تر از مردم 
عادی بوده. همه اعم از عالم و غیر عالم و روحانی و غیر روحانی 
باید امتحان بدهند و چه بسا که امتحان روحانیون مانند انبیا 
سخت تر از امتحان دیگران است.علوی با بیان اینکه ادعای انقالبی 
بودن، والیت مداری و عاشورایی بودن باید در عمل اثبات شود، 
افزود: وقتی دست ما به قدرت رسید، باید امتحان دهیم که آیا 
قدرت را برای خدمت به مردم به کار می گیریم یا برای زدن 
به سر مردم؛ آیا مایه آرامش مردم می شویم یا این که باعث 
دل نگرانی آنها می شویم؛ آیا گره گشایی از گرفتاری مردم می کنیم 
یا باعث گره افتادن در کار مردم می شویم؟ این امتحان ها که در 
خوشی با مال و ثروت و قدرت انجام می شود، بسیار سخت تر از 
امتحان هایی است که در فشار و سختی انجام می شود.وی گفت: 
وقتی افراد مقام و موقعیتی پیدا می کنند، اگر غرور و تکبر آنها را 
فرا نگرفت و با مردم درنده خویی نکردند، در امتحان با مال و مقام 
و موقعیت موفق شده اند؛ وگرنه اگر آنها را غرور بگیرد، در امتحان 

بازنده شده اند.وزیر اطالعات در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت از 
مسئوالن برای حل مشکالت و تقویت وحدت در جامعه، اظهار 
کرد: وقتی شعار »استقالل« و »نه شرقی و نه غربی« سر می دهیم 
و بر دهن آمریکا و قدرت های استکبار می زنیم، طبیعی است آنها 
نیز بیکار نمی نشینند بلکه تهدید می کنند، فشار می آورند، کار را 
برای مسئولین در اداره کشور سخت می کنند، جنگ روانی علیه 
ما راه می اندازند و ما را به جنگ نظامی و حمله تهدید می کنند. 
اگر در برابر این اقدامات با بردباری ثبات قدم و تحمل مشکالت 
گام برداریم و پشت مسئولین نظام قرار بگیریم و آنها را دلگرم به 
حل مشکالت کنیم، امتحان خود را خوب پس داده ایم اما اگر در 
سر هم بزنیم و وحدت ملی را به هم بریزیم، تقصیر مشکالت را 
به جای دشمن، بر گردن هم اندازیم و در جنگ روانی در زمین 
دشمن بازی کنیم و به تعبیر مقام پشت دولت و مسئولین را 
خالی و همدیگر را تضعیف کنیم، امتحان بدی پس داده ایم.علوی 
با بیان این که قیام سیدالشهدا)ع( امتحانی بود که عده کمی در 
آن قبول و جمع بسیاری در آن مردود شدند، خاطرنشان کرد: 
امروز هم در معرض امتحان هستیم و باید در عرصه های مختلف 
امتحان پس بدهیم. مهم ترین عرصه امتحان امروز، عرصه والیت 
و تبعیت از رهبری است. شعار به والیت دادن راحت است اما 
عمل به آن دشوار است. والیت مداری در عمل ارزش دارد و در 
احساسات، شعار و شلوغ بازی ارزش خود را نشان نمی دهد.وی 
ادامه داد: والیتمداری زمانی خود را نشان می دهد که در جایی 
که نظر من با نظر ولی فقیه متفاوت است، من نظر خود را زیر پا 

بگذارم و به نظر رهبرم عمل کنم. 

هشدار وزیر اطالعات به مدعیان والیت مداری
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برگزاری رژه نیروهای مسلح  در سراسر کشور 

سخنگوی ارتش گفت: به مناسبت سی و هشتمین سالگرد دفاع مقدس، 
رژه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران، امروز شنبه در سراسر کشور 
برگزار می شود.به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ 
دوم تقی خانی سخنگو و معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران اظهار داشت:  به مناسبت سی و هشتمین سالگرد دفاع مقدس 
رژه یگان های منتخب نیروهای مسلح بصورت گسترده و در سراسر کشور 
صبح امروز با شعار محوری »ما توانستیم« به صورت همزمان برگزار می شود.

وی ادامه داد: این مراسم در تهران و در جوار حرم مطهر بنیانگذار انقالب 
اسالمی حضرت امام خمینی)ره( و در سراسر کشور با حضور یگانهای نمونه 
پیاده و محمول ارتش جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و بسیج، نیروی انتظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار می 
شود.سخنگوی ارتش خاطرنشان کرد: ملت شریف ایران در این روز و در 
آستانه چهل سالگی انقالب شکوهمند اسالمی در مراکز استانها و دهها شهر 
شاهد تحقق فعل توانستن و غلبه بر تحریم ها با نمایش گوشه هایی از روحیه 
سلحشوری، اقتدار ، آمادگی و توانمندی نیروهای مسلح کشورمان خواهند 
بود.سرتیپ دوم تقی خانی افزود: در رژه امروز پیشاپیش رژه روندگان، هیئت 
عزاداری نیروهای مسلح با تصاویر شهدای سالهای دفاع با احترام به سرور و 
ساالر شهیدان حرکت خواهد کرد و تعدادی از دستاوردهای نیروهای مسلح 
در حوزه های طراحی، تولید، بهینه سازی و بازسازی تجهیزات و ادوات دفاعی 
زمینی، هوایی، دریایی و پدافند در معرض دید دوستان و دشمنان قرار خواهد 
گرفت.وی خاطرنشان کرد: رژه مشترک هوایی و دریایی نیروهای مسلح نیز 
در بندرعباس با شرکت دهها فروند از جنگنده های نیروی هوایی ارتش و 
سپاه و بالگردهای نیروی دریایی همزمان با سایر شهرها برگزار خواهد شد 
و رزمندگان نیروهای مسلح با اتحاد و انسجام و روحیه متعالی رزمی، عهد 
و میثاق دوباره ای با آرمانهای امام راحل ) ره ( و مقام معظم رهبری و امت 
شهید پرور ایران اسالمی برای دفاع از استقالل، تمامیت ارضی و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی خواهند بست.سخنگوی ارتش افزود: در رژه نیروهای 
مسلح وابستگان نظامی دهها کشور حضور خواهند داشت و همچنین صدها 
خبرنگار، عکاس و تصویر بردار داخلی و خارجی مراسم با شکوه رژه را مخابره 

خواهند کرد.
هشدار صندوق بین المللی پول

 به هزینه سنگین جنگ تعرفه ای

 صندوق بین المللی پول نسبت به هزینه سنگین جنگ تعرفه ای چین 
و آمریکا بر روی اقتصاد جهانی بار دیگر هشدار داد.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، بر اساس اعالم خبرگزاری فرانسه، صندوق بین المللی پول نسبت به 
خسارات جنگ تجاری بین آمریکا و چین هشدار داد. در همین حال »گری 
رایس« صندوق بین المللی پول گفت: این صندوق همچنان در حال بررسی 
تاثیر تعرفه های چین-آمریکا است؛ اما هزینه های اقتصادی به زودی به آن 
اضافه خواهد شد.  رایس گفت: با توجه به عمیق تر شدن اعمال تعرفه ها این 
موضوع می تواند هزینه اقتصادی قابل توجه ای از خود به جای بگذارد.چین 
در روز پنج شنبه به دنبال وضع تعرفه ۲۰۰ میلیارد دالری آمریکا بر روی 
کاالهای چینی، فهرستی از کاالهای آمریکایی به ارزش ۶۰ میلیارد دالر را 
مشمول تعرفه اضافی کرد. تعرفه های اضافی هر دو کشور علیه یکدیگر از روز 
بیست و چهارم ماه جاری میالدی اجرا خواهد شد.  البته چین از این اقدام 
آمریکا در سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است؛ ضمن اینکه ترامپ، پکن 
را تهدید به وضع تعرفه ۲۶۷ میلیارد دالری دیگر در صورت مقابله به مثل 
چین در برابر تعرفه های واشنگتن کرده است.در ماه جوالی صندوق بین 
المللی پول به ترامپ هشدار داد که جنگ تجاری می تواند به اقتصاد جهان 

43۰ میلیارد دالر هزینه وارد کند و آمریکا آسیب پذیر می شود.

درخواست ایران از سازمان ملل 
برای محکومیت رژیم صهیونیستی

 نمایندگی دائم کشورمان در این نامه از جامعه بین المللی 
خواسته شده است در مقابل اقدامات لجام گسیخته و تهدید 

هسته ای رژیم صهیونیستی موضعی قوی اتخاذ کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نمایندگی دائم کشورمان در 
سازمان ملل در نامه ای به دبیرکل و شورای امنیت این 
سازمان از این تهدید که چندی قبل توسط بنیامین نتانیاهو 
تأسیسات  کنار  در  که  رژیم صهیونیستی  وزیر  نخست 
هسته ای آن رژیم صورت گرفته بود، به عنوان تهدیدی 
جدی علیه صلح و امنیت بین المللی یاد کرده است.در این 
نامه، داشتن تسلیحات هسته ای توسط رژیمی که سابقه ای 
طوالنی در تجاوز، اشغال، نظامی گری، تروریسم دولتی و 
دیگر جنایات بین المللی دارد، بزرگترین تهدید برای صلح و 
امنیت منطقه ای عنوان و از جامعه بین المللی خواسته شده 
است در مقابل اقدامات لجام گسیخته و تهدید هسته ای 
رژیم صهیونیستی موضعی قوی اتخاذ کند و آن را به تبعیت 
از مقررات بین المللی و منشور سازمان ملل وادار سازد.

جمهوری اسالمی ایران همچنین از سازمان ملل خواسته 
است ضمن محکومیت تهدید اخیر رژیم صهیونیستی، آن 
را وادار کند تا به پیمان منع گسترش سالح های سالح 
هسته ای بپیوندد و برنامه هسته ای اش را تحت نظارت 
آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد. در بخشی از این نامه 
با اشاره به اینکه ایران خود قربانی تسلیحات کشتار جمعی 
و به طور مشخص سالح شیمیایی است، خطر این سالح ها 
یادآوری و اعالم شده که اعضای سازمان ملل نه تنها نباید 
این تهدید هسته ای را نادیده بگیرند بلکه باید اقدام قاطعی 
جهت اطمینان از محو تمامی تسلیحات هسته ای آن به 
عمل آورند چون این، تنها تضمین قطعی در مقابل تهدید یا 
استفاده از این تسلیحات خطرناک به شمار می رود.قرار است 
نامه جمهوری اسالمی ایران به عنوان سند شورای امنیت و 

مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شود.

ادامه همکاری شرکت های
 کره ای با ایران

یو جانگ هیان سفیر کره جنوبی در دیدار با معاون امور 
بین الملل اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد شرکت های 
کره ای روابط تجاری و اقتصادی خود را با وجود تحریم ها، 
به  زمان  گزارش  نکرده اند.به  قطع  ایرانی  های  بنگاه  با 
نقل ازمهر، سفیر جدید کره جنوبی به همراه دبیر دوم 
این سفارت، با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
امور  معاون  بختیاری  محمدرضا  با  تهران  کشاورزی  و 
بین الملل اتاق تهران دیدار و گفت وگو کرد.در این دیدار یو 
جانگ هیان، سفیر کره جنوبی که از سه ماه قبل ماموریت 
خود را در ایران آغاز کرده، با اشاره به مسایلی که اخیراً در 
رابطه با همکاری های تجاری و اقتصادی دو کشور مطرح 
شده است، گفت: واقعیت این است که شرکت های کره ای 
عالقمند به کار در ایران هستند و می خواهند به روابط 

تجاری و اقتصادی خود با ایران ادامه دهند.

خبرخبر

دادنامه 
پرونده کالسه 970998۴6۳۴800۲80 – شعبه 8 شوارای حل اختالف شهرستان 

خوی  -تصمیم نهایی شماره : 970997۴6۳۴800766
فرزند  دادگر  محمد  وکالت  با  قدرت  فرزند  خواه  سالمت  هادی  آقای  خواهان 
بخشعلی  محل اقامت :آذربایجان غربی – شهرستان خوی-خوی –خیابان طالقانی 

– جنب بانگ سپه- پاساژمحمدیه – طبقه فوقانی
خوانده:  آقای شمع رضا خدائیان  حصارلو فرزند  نصیر .مجهول المکان 

موضوع :مطالبه وجه بابت...
رای شورا : در خصوص دعوی خواهان آقای هادی سالمت خواه فرزند قدرت 
با وکالت محمد دادگر بطرفیت   خوانده آقای شمع رضا خدائیان حصارلو  فرزند  
نصیر بخواسته مطالبه  مبلغ۴0/000/000 ریال بابت یکفقره چک بشماره۵9۲۵7۴ 
بعهده بانک ملی با احتساب خسارات ناشی از دادرسی بشرح متن دادخواست نظر 
به اینکه خوانده با  ابالغ قانونی و اطالع در جلسه شورا حاضر نشده و نسبت به 
اصالت  سند ایراد و الیحه  ای تقدیم ننموده است بنابراین  اشتغال ذمه  وی محرز 
است قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت  تشخیص و با استناد  به مواد 
198 و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مودا ۳10 و ۳1۳  قانون تجارت خوانده را 
به پرداخت مبلغ۴0/000/000  ریال  بابت اصل خواسته و مبلغ1/۵۵0/000  ریال 
ها  قیمت  ازسرسید چک  طبق شاخص  تادیه  تاخیر  دادرسی  و خسارت  هزینه 
لغایت اجرای حکم  و حق وکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید  رای صادره غیابی بوده ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

در همین شعبه شورا میباشد/قه
 یعقوب رشتبر-قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف  شهرستان خوی

دادنامه
)عمومی(   عمومی  دادگاه  سوم  شعبه    960998۴۴۳۵۳007۵۴ کالسه  پرونده   

دادگستری شهرستان خوی  تصمیم نهایی شماره 970997۴۴۳۵۳00861
عارفه محمودنژاد   با وکالت خانم  فرزند حسن  احمدنژاد  اقای مظاهر   خواهان:  
– به نشانی آذربایجان غربی-شهرستان خوی- خوی  -شهید آصفی  باقر  فرزند 
روبروی دادگستری / خوانده : آقای مهدی خواجه محمدلو فرزند قربانعلی  نشانی  

آذربایجان غربی – فیرورق- تپه باشی –منزل حمید پیکر/ 
خواسته : مطالبه وجه بابت چهار فقره سفته

رای دادگاه
عارفه  خانم  وکالت  با  حسن  فرزند  احمدنژاد  مظاهر  اقای  دعوی  خصوص  در 
به  قربانعلی  فرزند  مهدی خواجه محمدلو  آقای  بطرفیت  باقر  فرزند  محمودنژاد  
خواسته صدور حکم مبنی محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال 
وجه چهار فقره سفته  به شماره های 9۵9۴۳9و9۵9۴۴0 هر دو سری )ب/1( هر 
یک به مبلغ سیصد میلیون ریال  و ۴10006و۴10007 )سری/ت( هر یک به مبلغ 
های  هزینه  قبیل  از  دادرسی  وارده  کلیه خسارات  انضمام  به  ریال   یکصدمیلیون 
دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم 
الوصول مطابق شاخص اعالمی  بانک  مرکزی ، با عنایت به  وجود  سفته های 
مستند  دعوی در ید خواهان و امضای  خوانده  زیر سفته  که مصون از تعرض 
مانده و نظر به اینکه خوانده دلیلی به پرداخت  مال الذمه  خود ارائه ننموده است 
لذا به استناد مواد ۳07 الی ۳09 قانون تجارت  و ماده 1۳01 قانون مدنی ومواد 
198و۵1۵و ۵19و۵۲۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب )در امور 
بابت  ریال   مبلغ 800/000/000  پرداخت  به  بر محکومیت خوانده  مدنی( حکم 
اصل خواسته و نیز  پرداخت هزینه دادرسی  و حق الوکاله وکیل  مطابق تعرفه 
 )  96/8/7 )مورخه  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارات  و  قانونی 
لغایت زمان پرداخت بر منبای تناسب تغییر شاخص ساالنه قیمت  اعالمی بانک 
مرکزی  بابت متفرعات دعوی در حق خواهان  صادر و اعالم میدارد. در خصوص 
خسارت  تاخبرتادیه  از تاریخ سررسید سفته ها لغایت تاریخ تقدیم دادخواست  
نظر به اینکه خواهان دلیلی بر مطالبه  وجه سفته ها در بازه زمانی مذکور ارائه نداده 
است  و شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه ، مطالبه بعداز تاریخ سررسید دین میباشد 
لذا به استناد مواد 197و ۵۲۲ قانون اخیرالذکر حکم به بی حقی خواهان صادره 
و اعالم میدارد حکم صادره نخست غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی و ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم  تجدید نظر استا اذربایجانغربی بوده و 
حکم صادره اخیر حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اذرباین غربی میباشد
موال قلی زاده- رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی خوی
 قاضی شعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری

 شهرستان خوی- هوشنگ موال قلی زاده

آگهی دعوت به افراز
نظر به اینکه آقایان  علیرضا و عبدالرضا و محمد رضا و حمید رضا و غالمرضا و 
خانم منظر شهرت همگی حسین خانی  به عنوان خواندگان برابر در خواست وارده 
بشماره109/10۳/97/1۳۲91-97/6/1۴ و سایر شرکا   بعنوان خواندگان    تقاضای 
عدم  علت   به  خوی  یک  بخش  9۴1-اصلی  پالک   از  خود  مشاعی  سهم  افراز 
دسترسی به  خواندگان  در خواست افراز از طریق  صدور آگهی  ا نموده اند . 
لذا بدین وسیله  به استناد ماده ۳ –ایین نامه  قانون افراز و فروش امالک مشاع به 
مالکین مشاع به افرادی که در  پالک مزبور  ذینفع هستند  اعالم میدارد که نماینده 
و نقشه بردار این اداره برای افراز سهمی  خواهان  در مورخه97/07/07  روز شنبه 
ساعت 10 صبح  به محل وقوع ملک  مذکور عزیمت  خواهند کرد  و لذا کلیه افراد 
ذینفع میتوانند در تاریخ ذکر شده در محل وقوع ملک حاضر شوند و الزم به ذکر 
است عدم حضور آنان  مانع از انجام عملیات  افرازی نخواهد  بود و این آگهی  
مطابق ماده 18- ایین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا  به کلیه افراد ذینفع  

در ان ملک ابالغ  وفقط در یک نوبت انتشار می یابد.
رئیس ثبت و اسناد خوی-سلیمانپور

آگهی
که  نادر  فرزند  بدخانی   جعفر  له  بدینوسیله  جراید   در  منتشره  های  اگهی  پیرو 
کالسه  پرونده  در  صادره  اجرائیه  طبق  میشود  ابالغ  میباشد  المکان  مجهول 
مورخ   970997۴۴۳۵۳00076 شماره  دادنامه  موجب  به   9۴0998۴۴۳۵۳01180
1۳9۵/11/11 صادره از شعبه سوم  دادگاه حقوقی  شهرستان خوی محکوم علیه 
پرداخت  ونیز  خواسته   اصل  بابت  ریال   ۵71۵0000 مبلغ   پرداخت  به  محکوم 
خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 1۳9۴/11/1۴ لغایت زمان اجرای حکم 
وپرداخت  مبلغ 181۴۵00  ریال خسارات ناشی  از هزینه  دادرسی و نیز پرداخت 
مبلغ ۳00000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محوم له میباشد 
.  پرداخت نیم حق  اجرا ونیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد 
.بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن  
معتبر یا اخذ تامین متناسب  از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه 
میباشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 7۳ آ.د.م و ماده 9 قانون 
اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز 
پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد . در غیر اینصورت 
واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه  و وصول هزینه 

اجرائی اقدام خواهد نمود
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خوی- علی گلوانی

خوی- بلوار شهید مطهری

آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی در کالسه پروند۵/961۲70/ح
 وقت رسیدگی : سه شنبه97/8/1۵  ساعت11 

مرجع رسیگی :شورای حل اختالف شعبه پنجم خوی 
خواهان  :توانبخشی مادر با وکالت آقای صادق زاده 

خواندگان : اقای رضا علیزاده فرزند محرم 
فوق  کالسه  پرونده   در  زاده  صادق  آقای  وکالت  با  مادر  توانبخشی  خواهان  
بطرفیت  خوانده فعال مجهول المکان میباشد دادخواست حکم ابطال قرارداد را 
نامبرده  به کالسه فوق ثبت و طبق دستور دادگاه  نموده است که داد خواست 
وبرابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی  بتاریخ فوق  تعیین وقت گردیده  اینک 
مراتب در یکی از روزنامه های رسمی چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از 
جلسه  مورخ فوق در دادگاه حاضر و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم رادریافت 
نموده و در جلسه دادگاه  شرکت نمایند. در غیر اینصورت دادگاه طبق مقررات 
تصمیم خواهد گرفت ./ ضمنا یکبرگ از آگهی ابالغ را جهت درج  در پرونده 

به دادگاه ارائه فرمائید. 
مدیر دفتر شعبه پنجم  حقوقی خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
با وکالت آقای محمد  اقای مختار پورکاظم  برابر پرونده کالسه9/۳19/97 دعوی 
دادگر بطرفیت  خوانده محمود رستمی با توجه به مجهول المکان بودن  خوانده  
یک نوبت اگهی وقت رسیدگی  به تاریخ 97/7/۲9 روز شنبه ساعت1۴   در شعبه 
کثیراالتنشار   از روزنامه های  یکی  در  اختالف شهرستان خوی  نهم شوارای حل 

درج میگردد 
رئیس شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

دادنامه 
)ویژه  اختالف  حل  شورای  شعبه۵    – کالسه970998۴6۳۴۵00177    پرونده 

خانواده(شهرستان خوی  -تصمیم نهایی شماره : 
شماره بایگانی شعبه 970177 

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 
–آذربایجانغربی  نشانی  فرزند حمزه  ینگجه   ارشد خضری  آقای   -1: خواندگان 

–خوی فعال مجهول المکان 
–خوی فعال  –آذربایجان غربی  بنشانی  آقای  مجید فرامرزی فرزند محرم   -۲  

مجهول المکان
خواسته :مطالبه مبلغ 18/000/000 ریال ازبابت یکفقره چک بعهده بانک سپه 

وکالت  با  باقر  فرزند  زاده  غنی  محمد  آقای  دعوی  خصوص  در   : شورا   رای 
فرزند  ینگجه   ارشد خضری  آقای   -1: بطرفیت  خواندگان  داگر    آقای محمد 
حمزه  ۲- آقای  مجید فرامرزی فرزند محرم بخواسته مطالبه وجه یکفقره چک 
بشماره7997۲۴ بتاریخ 9۴/۴/۲0 بعهده بانک سپه بمبلغ18/000/000  ریال با توجه 
به بقای اصول و مستندات دعوی در ید مدعی  و گواهی عدم پرداخت بانک محال 
علیه  ،اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه محقق شده  و 
چون خواندگان در قبال دعوای  مطروحه حاضر نشده  اند و دفاع موثری معمول 
نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه  نکرده اند لذا  شورا با استناد به 
مواد  ۳10 و ۳1۳ و ۳1۴ و ۳1۵  قانون تجارت و مواد  19۴ و 198 و ۵19 قانون 
قانون صدور چک   ۲ ماده  الحاقی  تبصره  و   1۳79 مصوب  مدنی  دادرسی   ایین 
دعوی مطروحه را  وارد تشخیص نموده، حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ18/000/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی 
بمبلغ۲80/000 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 ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و رسیدگی در این شعبه  

می باشد/ق
قاضی شعبه پنجم  شورای حل اختالف خوی-عرفانی

آگهی مزایده 
 موضوع فروش: سرقفلی دو باب مغازه واقع در بازارچه بين دوپل صفارود شهرداری رامسر در نظر 
دارد در اجرای بند یک مصوبه شماره 76 مورخ 97/5/24 شورای محترم اسالمی شهر رامسر نسبت 
نامه مالی  برابر آیين  بين دو پل رودخانه صفارود  بازارچه  باب مغازه واقع در  به فروش سرقفلی دو 

شهرداری ها و با شرایط ذیل اقدام نماید. 
1- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع از سایر شرایط و جزئيات تا مورخ 97/7/12 به شهرداری رامسر 

مراجعه و یا با شماره تلفن 55250811-011تماس حاصل فرمایيد.
2- متقاضيان می بایست پنج درصد قيمت پایه کارشناسی را به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی 

به همان ميزان ارائه نمایند.
3- در صورتی که برندگان اول -دوم -سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

4- تاریخ بازگشایی پيشنهادات مورخ 97/7/14خواهد بود.
 مظاهر باقر سلیمی شهردار رامسر5- شهرداری رامسر در رد یا قبول پيشنهادات مختار است.

 نوبت دوم

مفقودی
اینجانب حمیدهمتی مالک خودرو پژو ۲06 به شماره شهربانی ۲۳ب۵7۳ ایران ۵1 
و شماره بدنه  8160۲۳۳0و شماره موتور 10FSE۳۳77۳۴08به 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 10 روز به دفتر حقوقی 
سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 

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

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
شماره پرونده :۴/۲97/97

شعبه چهارم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: عبدالباقی کرمی فرزند:محمد

خوانده:کرم میری  فرزند: رمضان
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ 1۳97/7/۲1 ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین 
شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به 

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

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

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

برابر رای شماره1۳9760۳۳10۵70010۲۵هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محرمعلی عسگری فرزند مرادعلی بشماره شناسنامه 10 
صادره از تاکستان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۲0/00 مترمربع پالک ۳۲ فرعی از ۳6۲ 
اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای حسنعلی سبک روح محرز گردیده است. لذا  
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.119۳1 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳97/06/۳1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳97/07/1۵

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
برگ سبز وانت سایپامدل 9۵ به رنگ مشکی  با شماره پالک 9۵9م ۳۴ ایران 8۲با شماره موتور 
۵۵08۴79 و شماره شاسی NAS۴۵1100f۴9۴70۴1 بنام علی اصغرعباسی هزاری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

نشست  آستانه  در  ایران،  اقدام  گروه  رئیس 
اظهاراتی  در  نیویورک  در  ملل  سازمان 
بلندپروازانه و مداخله جویانه گفت که آمریکا 
به دنبال دستیابی به توافقی با تهران درباره 
همچنین  و  بالستیک  موشک های  برنامه 

رویکردهای منطقه ای ایران است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، برایان هوک،  
رئیس  گروه اقدام ایران، در موسسه هادسون 
گفت: توافق جدیدی که امیدواریم بتوانیم با 
ایران به آن دست یابیم و مثل قبل یک توافق 
شخصی بین دو دولت نباشد. ما به دنبال یک 
معاهده هستیم.هوک در کمال خوش خیالی 
ابراز امیدواری کرد که تحریم ها ایران به میز 
اوباما(  افزود: آن ها )دولت  مذاکره بکشاند و 
آراء را در سنای آمریکا در اختیار نداشتند، 
پس آرایشان را از سازمان ملل متحد آمریکا 
دریافت کردند. اگر قرار باشد به چیزی پایدار 
ما  سیستم  برای  این  یابیم  دست  بادوام  و 
کافی نیست.هوک در عین حال خاطر نشان 
امور  وزیر  و  رئیس جمهور  رهبری،  که  کرد 

ایران گفته اند که تمایلی به مذاکره  خارجه 
آمریکا ندارند.وی با ادعای اینکه تحریم های 
این  به  ما  گفت:   هستند،  راه  در  بیشتری 
اگرچه  می گذاریم؛  احترام  )ایران(  تصمیم 

نمی گذارد. برنامه هایمان  روی  بر  تاثیری 
رئیس  گروه اقدام ایران در ادامه سیاست های 

برای  گام  اولین  که  اظهار کرد  ایران هراسی 
بر  اعمال فشار  ثبات رساندن خاورمیانه،  به 
توییتری  حساب  است.همچنین  ایران  روی 
هوک  از  نقل  به  آمریکا  خارجه  امور  وزارت 

شد:  مدعی  مداخله جویانه  اظهاراتی  در 
سخنرانی اش  در  پمپئو  وزیر  که  همانطور 

ایران  مقابل  در  ما  جدید  استراتژی  درباره 
صحبت کرد، ایران باید به تکثیر موشک های 
بالستیک خود خاتمه دهد و پرتاب و توسعه 
موشک های با قابلیت حمل کالهک هسته ای 
را به پایان برساند.در حالی که برجام صرفا 
بر سر موضوعات هسته ای است  توافق  یک 
رئیس  گروه اقدام ایران گفت: پس از اجرای 
پرتاب  سرعت  از   ،۲۰1۶ ژانویه  در  برجام 
موشک های ایران کاسته نشد و ایران به در 
موشکی  قوای  توسعه ی  دادن  قرار  اولویت 
تاکنون  زمان  آن  از  ایران  داد.  ادامه  خود 
کرده  پرتاب  را  بالیستیک  موشک  چندین 
را  ایران  فرافکنانه  اظهاراتی  در  است.وی 
و  کرد  متهم  منطقه  در  بی ثباتی  ایجاد  به 
توافقی  به  رسیدن  پمپئو  وزیر  هدف  افزود:  
تمامی  پاسخگوی  تا  است  ایران  با  جامع 
رفتارهای بی ثبات کننده این کشور باشد. ما 
از جمهوری اسالمی می خواهیم که همانند 
یک  مزایای  از  تا  کند  رفتا  عادی  کشوری 

کشور عادی نیز بهره مند شود.

امید متوهمانه آمریکا به جلوگیری از توان دفاعی ایران؛  

واکنش ظریف به اظهارات 
مقام آمریکایی : کل ادعای 
آمریکا غلط است                  

واکنش ظریف به اظهارات مقام آمریکایی درباره انعقاد پیمان با ایران

وزیر امور خارجه در صفحه شخصی توئيتر خود نوشت: ایاالت متحده برجام را »یک توافق 
شخصی ميان دو دولت« می خواند و اکنون ادعا دارد »به دنبال یک پيمان است« کل ادعا 

غلط است.
محمدجواد ظریف در این توئيت در واکنش به اظهارات رئيس گروه اقدام ایران در وزارت امور 
خارجه آمریکا منتشر کرد، افزود: برجام یک توافق بين المللی است که در یک قطعنامه الزام 
آور شورای امنيت سازمان ملل متحد ثبت و درج شده است.وی تاکيد کرد: عالوه بر این، 
ایاالت متحده تعهدات پيمانی خود را هم نقض کرده و با دو پرونده در دیوان دادگستری بين 
المللی روبه روست. ایاالت متحده فقط بلد است تالشگران برای صلح را مسخره کند )اشاره 
به ویدیوی ضميمه توئيت که خانمی به برایان هوک پس از همين سخنرانی اعتراض می کند و 

او صرفاً می گوید مثل اینکه صبح قهوه نخورده(. شرم نمی کنيد؟

روابط تهران و بغداد راهبردیست و اعمال فشار  کاخ سفید به مقامات عراقی نمی تواند این روابط 
مستحکم را تخریب کند.به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه 
رئیس مجلس شورای اسالمی و مدیرکل امور بین الملل در پاسخ به سوالی در مورد تکذیب بخشی 
از مکالمه تلفنی رئیس پارلمان عراق با دکتر علی الریجانی،  از سوی محمد ریکان الحلبوسی و در 
جریان تماس تلفنی وی با همتای آمریکایی اظهار داشت: »روابط تهران و بغداد راهبردیست و اعمال 
فشار های کاخ سفید به مقامات سیاسی و پارلمانی عراق نمی تواند این روابط مستحکم را تخریب 
کند.« دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی و مدیرکل امور بین الملل  گفت: اظهارات صریح 
و روشن رئیس مجلس ملی عراق در تماس تلفنی اخیر همتای ایرانی ایشان در راستای سیاست 
اصولی و شناخته شده ی عراق در قبال جمهوری اسالمی ایران است، البته تکذیب بخشی از 
محتوای این گفتگو از سوی رئیس مجلس عراق در جریان تماس با همتای آمریکایی ایشان کاماًل 
قابل درک است.امیرعبدالهیان تصریح کرد: در صورت لزوم مستندات این تماس تلفنی، موجود و 
قابل انتشار است و اجازه داده نخواهد شد دشمنان روابط ایران و عراق و مناسبات سازنده و مثبت دو 
جانبه را تحت تاثیر اهداف سوءخود قرار دهند.دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در پایان 

اظهار داشت: روابط پارلمانی تهران و بغداد در تمامی سطوح با قوت تداوم خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری استان 
تهران به صورت ویژه و تخصصی در حال انجام و شعب ویژه ای به این امر اختصاص داده 
شده است.به گزارش زمان به نقل ازقوه قضاییه،غالمحسین اسماعیلی گفت: روند رسیدگی به 
پرونده های مهم اقتصادی را از نظر زمان رسیدگی و کیفیت و اطالع رسانی شتاب بخشیده 
ایموی اضافه کرد: در سالیان گذشته پرونده های اقتصادی مهم توسط دادگستری استان 
تهران رسیدگی و رای های مهمی نیز در این زمینه صادر شده است و آن هایی که قطعیت 
یافته اجرا شده و یا در مرحله اجرا است.وی گفت: در وضعیت جدید و تالطمی که درحوزه 
مسائل اقتصادی در سال جاری رخ داد و سوء استفاده ای که عناصر سودجو و فرصت طلب و 
اهمالی که برخی از متولیان بخش های مربوطه در دستگاه های اجرایی و اداری انجام دادند و 
آثار زیانباری که این اعمال مجرمانه در جامعه بجا گذاشت، ایجاب کرد برغم پیشینه طوالنی 
و قدیمی دادگستری در رسیدگی به جرایم اقتصادی، روند رسیدگی به پرونده های مهم 
اقتصادی را هم از نظر زمان رسیدگی و هم از لحاظ کیفیت و اطالع رسانی به مردم و جامعه 
شتاب ببخشیم و در خصوص اقداماتی که در این حوزه انجام می شود، شعب ویژه رسیدگی به 

جرائم اقتصادی تشکیل شده است.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل مطرح کرد:

ناتوانی آمریکا در تخریب روابط تهران- بغداد
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد:

رسیدگی به جرایم اقتصادی بصورت ویژه و تخصصی 
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درجلسهشورایحفاظتمنابعآبشهرستانهویزهمطرحشد؛

تاکیدبرمحدودیتتامینآبکشتپاییزه
توزیعبیشاز3000بستهمهرتحصیلیبین
دانشآموزاننیازمنداستاناصفهانآغازشد

وحیدی فر-اهواز: دومین جلسه شورای حفاظت 
منابع آب شهرستان هویزه درسال 1۳97، با هدف 
حفظ و صیانت از منابع آب، تاکید بر محدودیت 
تامین آب کشت پاییزه و لزوم عقد قرارداد تابستانه 

و زمستانه برگزار شد.
برق  و  آب  سازمان  خبری  شبکه  گزارش  به 
خوزستان، مدیر امور آب منطقه جنوب غرب به 
عنوان دبیر جلسه شورای حفاظت از منابع آب، 
آمار مخازن سدهای استان خوزستان را ارائه و به 
بررسی وضعیت کنونی تراز آب در سد کرخه و 

مقایسه آن با سال گذشته پرداخت.
وی با ارائه آمار بلند مدت ذخیره آّب به تداوم 

شرایط خشکسالی در منطقه هشدار داد.
با  مقابله  حل  راه  افزود:  راد«  حیدری  »پیمان 
کمبود منابع آب در منطقه، مدیریت منابع آب از 
سرچشمه تا محل مصرف و نیز افزایش بهره وری 
با تصمیمات کالن کشوری،  آب، همسو شدن 
اصالح الگوی کشت و کاهش سطوح کشت های 

پر مصرف است.
وی تصریح کرد: امور آب منطقه جنوب غرب، 
به عنوان نماینده سازمان آب و برق خوزستان در 

منطقه، در کشت تابستانه 97 اقدام به تحلیل کشت 
های انجام شده از طریق عکس های ماهواره ای و 

نیز مساحی کل اراضی سبز نموده است.
خوزستان  غرب  جنوب  منطقه  آب  امور  مدیر 
با تاکید بر این که کشت های سبز فاقد قرارداد 
برداشت آب، شناسایی و اقدامات قانونی الزم در 
این زمینه صورت گرفته، خاطر نشان کرد: کشت 
بزرگترین  از  یکی  آب،  برداشت  قرارداد  بدون 
صدمات را به مردم و منابع آب منطقه وارد می 
نماید، زیرا خارج از برنامه ریزی خروجی سد 
اقدام به برداشت می کنند و در حقیقت به حقوق 
بهره برداران مجاز و دارای قرارداد، تعدی می کنند.

فرهنگی  معاونت  سرپرست  اصفهان:  بهادری- 
استان  خیریه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  اجتماعی 
اصفهان گفت: در راستای اجرای طرح مهر تحصیلی 
۳۲00 بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند 

استان اصفهان توزیع می شود. 
حجت االسالم و المسلمین ولی اهلل روان اظهار 
گذشته  های  سال  همچون  نیز  امسال  داشت: 
براساس ابالغ دستور العمل سازمان اوقاف و امور 
خیریه اداره کل اوقاف استان اصفهان در راستای 
اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش و در قالب 
طرح مهر تحصیلی ۳۲00 بسته لوازم التحریر را 
برای یک سال تحصیلی دانش آموزان نیازمند در دو 

مقطع ابتدایی و متوسطه تهیه کرده است. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه فقط 10 موقوفه مرتبط 
با کمک به دانش آموزان نیازمند در استان وجود 
دارد و شاخص ترین این موقوفات شامل؛ موقوفه 
محمد تقی رزاز در شهر اصفهان، موقوفه فروغی 
در شهر مبارکه و موقوفه میرزا صفی در نایین است 
از  التحریر  لوازم  بسته  کرد: ۵00  اضافه  ادامه  در 
محل موقوفات منطبق و ۲700 بسته نیز از محل 
جذب مشارکت خیرین و نیکوکاران در مجموع به 

ارزش 1 میلیارد 7۳۲ میلیون 800 هزار ریال تهیه 
شده است که امسال مشارکت خیرین نیز در این 
طرح ۲0 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته 

است. 
کل  اداره  اجتماعی  فرهنگی  معاونت  سرپرست 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خاطر نشان 
شد: این بسته ها که شامل؛ کیف، دفتر، جامدادی، 
خودکار، مداد رنگی و.... است که این اقالم براساس 
و  داخلی  محصوالت  از  ملی  تولید  از  حمایت 
همچنین منطبق با ارزش های اسالمی به صورت 
یکپارچه توسط معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان 

اوقاف و امور خیریه تهیه شده است. 
حجت االسالم و المسلمین ولی اهلل روان در ادامه 
با اشاره به اینکه اولویت برای توزیع بسته های مهر 
تحصیلی با دانش آموزان نیازمندی است که خانواده 
های آنان تحت پوشش مددکاری زندان های استان 
هستند یادآور شد: این بسته ها نسبت به مشارکت 
ادارات اوقاف و امور خیریه هر شهرستان در ۲0 
شهرستان استان اصفهان بین دانش آموزان نیازمندی 
که قبال شناسایی شده اند تا قبل از شروع مدارس 

توزیع می شود.

آماده باش مدیریت بحران به سه 
شهرستان در مازندران

مدیرکل مدیریت بحران مازندران از اعالم آماده باش 
این مدیریت به سه شهرستان در این استان به دلیل 

وقوع بارندگی و سیل احتمالی خبر داد.   
به گزارش زمان به نقل از ایسنا علی اصغر احمدی با 
اشاره به اینکه بارندگی در نقاط کوهستانی همچنان 
تداوم دارد، اظهار کرد: از صبح امروز به دلیل وقوع 
بارش های شدید در بلده آبشستگی و نشست گل 
و الی صورت گرفته که به روی جاده آمده است و 
منجر به بسته شدن جاده شد و همین امر ترافیک ایجاد 

کرده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل خاصی 
در محور وجود ندارد، تصریح کرد: به دلیل پیش بینی 
اقدامات  محور  این  در  باران  ادامه دار  بارش  وقوع 

پیشگیرانه برای روز آینده در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران خاطرنشان 
کرد: در شهرستان های بهشهر، نکا و گلوگاه آماده باش 
در  که  است  اعالم شده  فرمانداری ها  به  غیررسمی 
صورت شدت بارندگی و آب گرفتگی معابر و یا هر 

حادثه دیگری اقدام های الزم انجام شود.
میزان  به  باران  بارش  میزان  گفت: خوشبختانه  وی 
متوسط بود و تاکنون مشکل خاصی گزارش نشد و 

در شهرهای دیگر مازندران نیز وضعیت عادی است.

صنایع دستی کرمانشاه متحول می شود

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: با ورود 
نیروهای جوان آموزش دیده به حوزه صنایع دستی 
استان، تا چند سال آینده شاهد تحول در این بخش 

خواهیم بود. 
پروانه حیدری با بیان اینکه صنایع دستی کرمانشاه 
نیازمند ورود نیروهای جوان، خالق و آموزش دیده 
است، اظهار کرد: در این راستا در تالشیم با همکاری 
اداره کل آموزش و پرورش استان به تربیت نیروهای 

ماهر در هنرستانهای کار و دانش استان بپردازیم. 
مسئولین  با  مشترک  های  نشست  برگزاری  به  وی 
آموزش و پرورش استان در این زمینه اشاره کرد و 
گفت: مقرر شد امسال در برخی از رشته های صنایع 
دستی که بازار کار دارند، جذب دانش آموز در مدارس 
کار و دانش داشته باشیم.  معاون صنایع دستی استان 
تصریح کرد: دانش آموزانی که در رشته های صنایع 
دستی مدارس کار و دانش استان ثبت نام می کنند، 
با رشته  متناسب  برای گذراندن دوره های آموزش 
خود به یکی از کارگاه های مورد تائید اداره کل میراث 

فرهنگی استان معرفی می شوند. 

خبر

 برگزاری مراسم تشییع پیکر شهید گمنام 
در آبفای البرز

پیکر پاک ومطهر شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس ۲7 شهریور درستاد 
آبفای شهری البرز وباحضور مدیرعامل،معاونان وجمعی از همکاران تشییع 

شد.
حسینی  عاشورای  عمومی،درآستانه  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وتقارن آن باسی وهشتمین سالگرد دفاع مقدس،پیکر پاک ومطهر شهید 
گمنام 19 ساله که درعملیات والفجر )1(منطقه فکه به شهادت رسیده 
بود،با هماهنگی سپاه پاسداران امام حسن مجتبی )ع( البرز وبسیج ادارات 

روز سه شنبه ۲7 شهریور درمحل ستاد آبفای البرز تشییع شد.
پیکر پاک این شهید از معراج شهدا تحویل ودرستاد آبفای شهری البرز 
بصورت باشکوهی تشییع و قرائت زیارت عاشورا ،عزاداری وسخنرانی 
،وداع با شهیدانجام شد.الزم به ذکر است دراین مراسم جمعی از خانواده 

معظم شهدا وهمچنین مادر شهیدان نعمتی نیز حضور داشتتند.

 طرح پاکبان محرم با مشارکت 400 نفر 
در اردبیل اجرا شد

برای چهارمین سال متوالی و در یک طرح مشترک بین شهرداری اردبیل 
و انجمن دیدبان طبیعت پاکبان محرم با مشارکت و همراهی ۴00 نفر در 
اردبیل برگزار شد. در این مراسم که با مشارکت اقشار مختلف مردم از 
صنوف مختلف برگزار شد، شهردار اردبیل با تسلیت ایام حزن و اندوه 
در یک  امام حسین)ع(  نوجوانان و جوانان عاشق  کرد:  اظهار  حسینی 
حرکت بی نظیر به خادمی عزاداران حسینی افتخار کرده و در قالب طرح 
پاکبانان محرم سعی می کنند تا به آراستگی و زیبایی شهر همتی راستین 
داشته باشند. حمید لطف اللهیان خاطرنشان کرد: شهرداری از ۲0 روز قبل 
از ماه محرم در قالب برنامه ها و طرح های مختلف سعی کرده تا فضای 
شهری را آماده حضور عزاداران و عاشقان سیدالشهدا)ع( کند تا برنامه های 

این ایام با شکوه و عظمت خاص برگزار شود.
در  شهرداری  مجموعه  خوب  همکاری  و  تالش  از  قدردانی  با  وی 
بخش های مختلف اعم از حمل و نقل، آتش نشانی، خدمات شهرداری 
و مدیران پرتالش مناطق مختلف شهرداری در برگزاری برنامه های متنوع 
مناسبتی در این ایام گفت: با توجه به اینکه رویکرد فرهنگی شهرداری 
متقدم بر برنامه های خدماتی و عمرانی است ما خوشحال هستیم که در 
قالب این برنامه ها همراه با عزاداران حسینی سعی می کنیم تا فرهنگ ناب 

عزاداری را درر پایتخت حسینیت به رخ بکشیم.
شهردار اردبیل ادامه داد: به مناسبت این ایام ما در کنار برافراشتن پرچم های 
سیاه در مناطق مختلف شهر و نصب المان های متنوع به مناسبت ایام محرم 
سعی کردیم تا پایتخت حسینیت را که این روزها میزبان گردشگران و 
مسافران بی شمار است آماده و مهیای بهره گیری از فضایل این ایام کنیم. 
لطف اللهیان تصریح کرد: در چهار سال اخیر ما با اجرای طرح پاکبانان 
محرم که با مشارکت سازمان های مردم نهاد اجرایی شده سعی کردیم تا 
گروه های مختلف جامعه را در اجرای این طرح به مشارکت دعوت کنیم 
که از سنین نوجوانی و جوانی و در قالب مشاغل مختلف افراد با رغبت و 
عالقمندی در این طرح شرکت کرده و سعی در خدمتگزاری به عزاداران 

حسینی دارند.

خبر

فرهنگ  توسعه  و  بیشتر  آشنایی  هدف  با 
مصرف بهینه آب آشامیدنی شعارهای تبلیغاتی 
با مضامین آب شرب بر دیوارهای مدارس در 

جنوبغربی درج می گردد . 
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای 
جنوبغربی استان تهران ضمن  اعالم این خبر 
گفت: با عنایت به تقارن بازگشایی مدارس و 
ضرورت فرهنگ سازی و آشنایی بخش قابل 
توجهی از جمعیت جامعه یعنی دانش آموزان با 
شیوه های صحیح استفاده از آب شرب و آگاهی 
با مشکالت و عواقب نبود آب آشامیدنی سالم 
، علیهذا مطابق برنامه ریزیهای صورت گرفته 
و توافقات حاصله با مراکز آموزش و پرورش 
شهرستانهای اسالمشهر ، بهارستان و رباط کریم 
در  مدارس  دیوارهای  زیباسازی  در خصوص 
برنامه  پوشش  تحت  شهرهای  و  شهرستانها 
های مذکور با موضوع مصرف بهینه و پرهیز از 
مصارف غیر ضرور آب آشامیدنی با درج نقاشی 
و شعارهای تبلیغاتی بر دیوارهای مدارس در 

حوزه آبفای جنوبغربی در دستور کار قرار گرفته 
و در حال انجام می باشد .

مذکور  طرح  تشریح  ضمن  پور  حسین  مبین 
دیوارهای  نقاشی  و  دیوارنویسی   : شد  یادآور 
شهرهای  و  مذکور  شهرستان  سه  در  مدارس 

شعاهای  و  مضامین  با  شهرستانها  این  تابعه 
آب  بهینه  مصرف  راستای  در  و  آموزشی 
آشامیدنی جمعا به متراژ طولی بیش از ۵ هزار 
متر و با استفاده از اعتبارات جاری و داخلی در 
حال اجراء می باشد که تابحال با بیش از ۴0 در 

صد پیشرفت فیزیکی در بخشی از مدارس انجام 
شده و با توجه به تعهدات الزم از سوی پیمانکار 
مجری طرح ، باقیمانده این طرح نیز تا آغاز سال 
خواهد  اتمام  به  و  اجراء  سالجاری  تحصیلی 
رسید . حسین پور با اشاره به اهمیت آموزش و 
یادگیری مصرف اصولی و فرهنگ بهینه استفاده 
انرژی و امکانات موجود از جمله آب و برق و 
گاز و ... یاد آور شد : ایجاد فرهنگ صحیح در 
راستای مصرف بهینه از امکانات و خدماتی از 
جمله آب آشامیدنی سالم و بهداشتی از اهمیت 
باالیی برخوردار است . چرا که مصرف اصولی 
از امکانات موجب ارزش و ماندگاری و بهره 
برداری و استفاده عموم از آن امکانات خواهد 
بود . که در این راستا عالوه بر نقاشی و پاک 
سازی و همچنین زیبا سازی دیوارهای مدارس 
بهینه آب  با مضمون مصرف  نیز  ، شعارهایی 
غیر ضرور جهت  از مصارف  پرهیز  و  شرب 
آگاهی بخشی و فرهنگ سازی دانش آموزان 

عزیز درج می گردد.

در آبفای جنوبغربی استان تهران در حال انجام است

دیوار نویسی مدارس در شهرهای تحت پوشش این شرکت

آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چمستان 

   نظر به دستور مواد 1و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب ۲0/ 1۳90/9 امالک متقاضیانی که درهیات موضوع 
ماده یک قانون مذکورمستقردرواحد ثبتی ..چمستان..... مورد رسیدگی و تصرفات 
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد 
مرحله پنجم سال 97 

بخش 1
 امالک متقاضیان واقع در قریه ولیرکان پالک 10 اصلی بخش یک 

81 فرعی آقای مهدی ولی پور نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۳69/10مترمربع واقع در قریه ولیرکان خریداری مع الواسطه 
از کمال عمرانی و رحمت اهلل عمرانی نیاکی و منصور حاجی غفار صالح مالک 

رسمی 
8۲ فرعی خانم فاطمه کاشانی آمل  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت ۴98/۳0مترمربع واقع در قریه ولیرکان خریداری 
مع الواسطه از کمال عمرانی و رحمت اهلل عمرانی نیاکی و منصور حاجی غفار 

صالح مالک رسمی 
8۳ فرعی خانم مینا نورانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۳۲8/00مترمربع واقع در قریه ولیرکان خریداری مع الواسطه  
از کمال عمرانی و رحمت اهلل عمرانی نیاکی و منصور حاجی غفار صالح  مالک 

رسمی امالک متقاضیان واقع در قریه سعادت آباد پالک 1۴ اصلی بخش یک
11۲ فرعی آقای حسین همدانیان نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
آباد  سعادت  قریه  در  واقع  ۲۳1/۴۴مترمربع  مساحت  به  احداثی  ساختمان 

خریداری از رمضان قاسمی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه  کچلده  پالک 1۵ اصلی بخش 1 ۲1۲ فرعی 
خانم فرح عسگریان نور  نور نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت ۲۵0/00مترمربع واقع در قریه کچلده خریداری عادی از وحید 

دهقان حداد مالک رسمی
 ۲1۲ فرعی آقای امیرهوشنگ جباری نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت ۲۵0/00مترمربع واقع در قریه کچلده  خریداری عادی از 

وحید دهقان حداد مالک رسمی
 ۲1۳ فرعی خانم پروانه احمدی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت ۲۵0/00مترمربع واقع در قریه کچلده  خریداری عادی از وحید دهقان 

حداد مالک رسمی 
۲1۴ فرعی خانم افسانه خمسی  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت ۲8۴/0۲مترمربع واقع در قریه کچلده  خریداری از هومن میررضا  

خمسی مالک رسمی
 ۲1۵ فرعی آقای بهمن میر مظفرالدین خمسی نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 600/00مترمربع واقع 
در قریه کچلده  به استناد سند رسمی خریداری از مجید منصوری مالک رسمی

 ۲1۵ فرعی خانم افسانه خمسی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان اداری به مساحت 600/00مترمربع واقع در قریه کچلده  به 

استناد سند رسمی خریداری از مجید منصوری مالک رسمی 
۲16 فرعی آقای رضا اشرف سمنانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان اداری به مساحت 600/00مترمربع واقع در قریه کچلده به استناد سند 

رسمی خریداری از مجید منصوری مالک رسمی 
۲17 فرعی خانم منیژه جامعی مویدی نسبت به  شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان اداری به مساحت ۴0۲/۳0متر مربع که مقدار ۴0 سیر مشاع عرصه 

وقف می باشد واقع در قریه کچلده خریداری از شبنم طلوعی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه گندیما  پالک 16 اصلی بخش 1 

۴۳ فرعی آقای پیمان هاشمی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۳7۳1/۵۴مترمربع واقع در قریه گندیما  خریداری از ابوالقاسم 

بابلی  مالک رسمی
 ۴۴ فرعی محمدرضا نیکجو نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۴6۳/۵۲مترمربع واقع در قریه گندیما  خریداری از مجتبی 

کاظمیان مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه کیابسر پالک 18 اصلی بخش 1 100 فرعی آقای 
علی اکبر گودرزی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان اداری به 
مساحت ۲۳7/98مترمربع واقع در قریه  کیابسر خریداری از اسداهلل اقلیما مالک 

رسمی امالک متقاضیان واقع در قریه تجاسبکال  پالک 19 اصلی بخش یک 
117 فرعی خانم شیما قمری  فرد زنجانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت ۲11/77مترمربع واقع در قریه تجاسبکاله 

خریداری از امید سلطانی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک ۲0 اصلی بخش 1 1۵1 فرعی 
خانم پدیده رفیعی آزاد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان اداری به مساحت ۳77/66مترمربع واقع در قریه  باریکال خریداری از 

حمید احسانی  مالک رسمی 
1۵1 فرعی  خانم ژیال رفیعی آزاد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۳77/66مترمربع واقع در قریه باریکال 

خریداری از حمید احسانی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه  دارکال پالک ۲۲ اصلی بخش یک  

190 فرعی  آقای نوروز گیالنی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۲1۲/۲0مترمربع واقع در قریه دارکال خریداری از حسن 

گیالنی مالک رسمی
 191 فرعی خانم الهام کدیور  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۲۵1/17مترمربع واقع در قریه دارکال خریداری از رضا رنجبر 

مالک رسمی امالک 
امالک متقاضیان واقع در قریه تورانکال  پالک ۲۳ اصلی بخش یک  

88 فرعی آقای عیسی احسانی  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با اطاقک  
احداثی به مساحت 6۴۳/78متر مربع که مقدار 80 سیر مشاع  عرضه وقف  می 

باشد واقع در قریه تورانکال  واگذاری از ابراهیم احسانی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع درقریه رزک   پالک ۲۴ اصلی بخش 1 9۲ فرعی خانم 
سمیرا ایزدی نسبت به ششدانگ یک  قطعه زمین با ساختمان احداثی به  مساحت 
۲۳9/60متر مربع که مقدار 80 سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه 

رزک خریداری از رامین نائیجی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه جلیکان پالک ۲۵ اصلی بخش 1 609 فرعی 
آقای مقداد رنجبر پور نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان اداری 
به مساحت ۲۵۴/10مترمربع واقع در قریه  جلیکان صلح شده از صغری  داودی 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه رمشی پالک ۲8 اصلی بخش 1 181 فرعی  
خانم سکینه فرزین نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی 
به مساحت ۲10/00مترمربع واقع در قریه رمشی خریداری از نبی اهلل حیدری 

مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه خطیب کال پالک ۲9 اصلی بخش 1 

1۲1 فرعی آقای حسین جباری گللوجه نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۲6۳/00 مترمربع واقع در قریه 

خطیب کال  خریداری از پوریا منوچهر طیبی مالک رسمی
 1۲1 فرعی آقای محسن جباری گللوجه  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲6۳/00مترمربع واقع در قریه 

خطیب کال خریداری از پوریا منوچهر طیبی مالک رسمی 
1۲1 فرعی آقای علی اصغر جباری گللوجه نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲6۳/00مترمربع واقع در قریه 

خطیب کال خریداری از پوریا منوچهر طیبی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه بلویج  پالک ۳0 اصلی بخش یک 

116 فرعی آقای حسین رنگها نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان اداری به مساحت ۴7۴/۳9متر مربع واقع در قریه بلویج 

خریداری از مهدی اعظمی فر و نصراهلل گل مالک رسمی
 116 فرعی آقای حسین اسماعیلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۴7۴/۳9مترمربع واقع در قریه بلویج 

خریداری از مهدی اعظمی فر و نصراهلل گل مالک رسمی
 117 فرعی آقای حسین محمدی ترک آباد نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
به مساحت ۲۵1/78مترمربع واقع در قریه بلویج خریداری از محسن ماهدوست  

مالک رسمی
 بخش ۲ 

امالک متقاضیان واقع در قریه میرنا پالک ۴ اصلی بخش ۲
 ۴6 فرعی خانم طیبه  علی پور نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت۲61/۵6 مترمربع واقع در قریه میرنا خریداری از مختارسقلی  

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا  پالک 6 اصلی بخش ۲ 8۵ فری آقای اکبر 
محمدزاده نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان اداری به مساحت 
۴98/9۲مترمربع واقع در قریه ایرکا خریداری از غالمحسن محمد زاده مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه همصفا  پالک 8 اصلی بخش ۲

۵۳ فرعی آقای سیروس ملکاتی  نژاد نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت 199/۲۵مترمربع واقع در قریه همصفا خریداری از 

اباذر غالمی مالک رسمی 

۵۴ فرعی آقای سید مصطفی علوی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت ۴98/6۴مترمربع واقع در قریه همصفا خریداری 

از افسانه گلرومالک رسمی
 ۵۵ فرعی آقای سید نقی  آقا براری نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت ۲16/۵7مترمربع واقع در قریه همصفا خریداری از 

صمد کوزه گر کالجی مالک رسمی
 بخش 11 

امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا پالک 8 اصلی بخش 11
 ۲1۳ فرعی آقای رسول رضاپور کوردلو نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت ۴۴۴/۲9مترمربع واقع در قریه سالده علیا خریداری 

از تقی فتحی سالدهی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه مرزنده پالک 1۳ اصلی بخش 11

78فرعی  آقای شجاع سیفی مرزان نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان اداری به مساحت ۲۴8/0۳مترمربع که مقدار ۳۲ سیر مشاع عرصه وقف  

می باشد واقع در قریه مرزنده خریداری از باب اهلل سیفی مرزان مالک رسمی 
79 فرعی آقای سید یونس کیمیاگر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۲0/6۵متر مربع که مقدار ۳۲سیر 
مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه مرزنده خریداری از علی بالی حمزه 

ده مالک رسمی 
79 فرعی  خانم مژگان باقری فرد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت ۲۲0/6۵متر مربع که مقدار ۳۲ سیر 
مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه  مرزنده خریداری از علی بالی حمزه 

ده مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه اماده پالک 1۵ اصلی بخش 11 ۲7۳ فرعی خانم 
ربابه نجفی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 

۲60/9۵مترمربع واقع در قریه اناده خریداری از علی محمد گلیج مالک رسمی
 ۲7۴ فرعی آقای سید جمال الدین طباطبایی علوی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان اداری به مساحت ۳8۵/۲7مترمربع واقع در قریه اناده 

خریداری از اصغر شکروی نوری  مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه  سنگ چالک پالک 16 اصلی بخش 11 

۲01 فرعی آقای حامد کثیری نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۲۲7/0۴مترمربع واقع در قریه  سنگ چالک خریداری از 
مهناز زندی مالک رسمی امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده پالک 18 اصلی 

بخش 11 
9۵ فرعی خانم هدی  حسینی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۲10/00مترمربع که مقدار ۴8 سیر عرصه وقف  می باشد 

واقع در قریه مغانده خریداری از قربان فاطمه پیل گوش مالک رسمی
 96 فرعی آقای علی کامیاب نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان اداری به مساحت198/09 متر مربع که مقدار ۴8سیر عرصه 

وقف  می باشد واقع در قریه مغانده خریداری از قربان بستان مالک رسمی 
96 فرعی  خانم سوده کامیاب نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت198/09 متر مربع که مقدار ۴8سیر عرصه 
وقف  می باشد واقع در قریه مغانده خریداری از قربان بستان مالک رسمی امالک 

متقاضیان واقع قریه  سیاهکال پالک ۲1 اصلی بخش 11 
۲6۴ فرعی  خانم معصومه طالبی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  به مساحت ۵۲1۴/۲0مترمربع واقع در قریه سیاهکال  خریداری 

از امین رضوانیان مالک رسمی
 ۲6۵ فرعی خانم سیده سمیه شریعتی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت 686/86مترمربع واقع در قریه سیاهکال خریداری 

از امین رضوانیان مالک رسمی
 ۲66 فرعی آقای مهرداد داداش زاده نفوتی  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان اداری به مساحت 7۲۲/۳۵مترمربع که مقداری ۲0سیر مشاع عرصه 
وقف  می باشد واقع در قریه  سیاهکال خریداری از مهران و مهدی داداش زاده 

مالک رسمی
 ۲67 فرعی آقای مهدی داداش زاده نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
انباری احداثی به مساحت ۳0۲/88متر مربع که مقدار ۲0سیر مشاع عرصه وقف  
می باشد واقع در قریه سیاهکال خریداری از علی روحی نژاد امیری مالک رسمی 
۲68 فرعی خانم لیال رمضانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۲۳۳/۵6متر مربع که مقدار ۲0 سیر مشاع عرصه وقف  می 

باشد واقع در قریه  سیاهکال خریداری از سید حسین اند حسن مالک رسمی 
۲69 فرعی آقای قنبر خالقی نیا نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین به مساحت 
۲۳۴/۵۵متر مربع که مقدار ۲0سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه  

سیاهکال خریداری از فاطمه معتمد نیا مالک رسمی
 ۲70 فرعی آقای امید خالقی نیا نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 

احداثی به مساحت ۲08/۵8متر مربع که مقدار ۲0 سید مشاع عرصه وقف  می 
باشد واقع در قریه سیاهکال خریداری از فاطمه معتمد نیا مالک رسمی

 ۲71 فرعی خانم ساناز موذنی نسبت به ششدانگ یک  قطعه زمین با انباری 
احداث شده به مساحت 71۲/10متر مربع که مقدار ۲0 سیر مشاع عرصه وقف  
می باشند واقع در قریه سیاهکال  خریداری از سید آقا جان حسینی مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه کلین خونی پالک ۲7 اصلی بخش 11
90فرعی  آقای اصغر اقبالی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۲0۲/۳۲متر مربع واقع در قریه کلین خونی  خریداری از 

نوچهر نصیری  مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه حاجی آباد پالک ۳0 اصلی بخش 11

9۵ فرعی آقای محمد علی نیک نژاد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان در حال احداث به مساحت 19۲/00 متر مربع واقع در قریه حاجی آباد 

خریداری از معین محمدی مالک رسمی  
96 فرعی خانم ناهید عبدالجوادی نسبت  به  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان اداری به مساحت ۲۴۵/۲۲مترمربع واقع در قریه حاجی 

آباد خریداری از علی ملک خانباتان مالک رسمی
 96 فرعی  خانم مهری داوری مطلق نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۴۵/۲۲مترمربع واقع در قریه  حاجی 

آباد خریداری از علی ملک خانباتان مالک رسمی
 97 فرعی آقای وحید بودش نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  به مساحت ۲09/8۵مترمربع واقع در قریه حاجی آباد واگذاری از بیت 

اهلل بودش مالک رسمی
 98 فرعی آقای علی اکبر بودش نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت19۴/۵0مترمربع واقع در قریه  حاجی آباد واگذاری از بیت 

اهلل بودش مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه نصرت آباد پالک ۳1 اصلی بخش 11

 1۴۲ فرعی آقای سعید میرزایی مالیری نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت ۵۴۵/60مترمربع واقع در قریه  نصرت آباد 

خریداری از اسداهلل مقصودی مالک رسمی
 1۴۳ فرعی آقای رضا رضایی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
از  آباد خریداری  احداثی به مساحت ۴11/۴1مترمربع واقع در قریه نصرت 
نصراهلل منصوری مالک رسمی امالک متقاضیان واقع در قریه کرد آباد پالک 

۳۳ اصلی بخش 11 
877 فرعی خانم آمنه  هفت لنگ نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 6۲۳/۲8مترمربع واقع در قریه کردآباد خریداری از مصطفی 

و محمد سیار مالک رسمی 
با  دانگ یک قطعه زمین  به شش  برزگر نسبت  آقای غالمعلی  917 فرعی 
ساختمان احداثی به مساحت ۲۲0/00مترمربع واقع در قریه کردآباد خریداری 
از تقی صیقل مالک رسمی امالک متقاضیان واقع در قریه سید کال پالک ۳۵ 

اصلی بخش 11
 ۵۳۵ فرعی  خانم مریم طالبی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی  به مساحت 19۴/۳0مترمربع واقع در قلعه سید کال خریداری از حسن 

شهریارپور مالک رسمی
۵۳6 خانم وجیهه زارعی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت19۵/۵0 مترمربع واقع در قریه سیدکال خریداری از ابراهیم 

اسدپور  مالک رسمی
۵۳7فرعی آقای مهدی کی پیشینیان نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت18۳/00متر مربع واقع در قریه سید کال خریداری از 

حسن شهریار پور مالک رسمی  
 امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده پالک ۴1 اصلی بخش 11 

۲۳۵ فرعی آقای غالمرضا الماسیان نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت ۲78/00مترمربع واقع در قریه  سنگین ده خریداری 

از مریم و فاطمه کاظمی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه  عربخیل پالک ۴6 اصلی بخش 11

 ۲7۵فرعی  آقای ارسالن آذرکیش نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت ۳۴6/61متر مربع  که مقدار 6۴ سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع 

در قریه عربخیل  خریداری ازمسیب  رحمتی مالک رسمی
 ۲76 فرعی خانم فهیمه فالح محمدی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت ۲86/۲6متر مربع که مقدار 6۴سیر مشاع عرصه 

وقف  می باشد واقع در قریه عربخیل خریداری از کوثری قانع  مالک رسمی 
۲77 فرعی آقای مسعود حسنعلی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت ۳۵8/78متر مربع که مقدار 6۴سیر مشاع عرصه 
وقف  می باشد واقع در قریه عربخیل خریداری از مصطفی حیدری مالک رسمی 

امالک متقاضیان واقع در قریه  عبداهلل آباد پالک ۴7 اصلی بخش 11

 ۵81 فرعی آقای حسین سیفی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر مغازه و ساختمان به  مساحت ۳۴/۴0مترمربع در قریه عبداهلل آباد  

خریداری از حسین و افشین اسدی مالک رسمی
 ۵8۲ فرعی آقای حسن تاجیک قشقایی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان اداری به مساحت ۳۳۴/00مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری 

از رحمان و علی حبیبی و عباس مفیدی مالک رسمی 
۵8۳ فرعی خانم راحله زاهدی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت ۲11/6۳مترمربع واقع در قریه عبدهلل  آباد خریداری از موسی 

ثقفی مالک رسمی
 ۵8۴ فرعی خانم نازنین زهرا شعبانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت ۲۳6/00مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری 

از اسفندیار مفیدی  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه عبدالده  پالک ۵0 اصلی بخش 11

۵0 فرعی خانم نرگس بلوچستانی اصل نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت ۲6۵/68مترمربع که مقدار 80سیر مشاع عرصه 
وقف می باشد واقع در قریه عبدالده خریداری از فرنگیس الیاسی مالک رسمی

 ۵1 فرعی خانم شیوا عطائی  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
احداثی به مساحت 68۴/۵8متر مربع که مقدار 80سیر مشاع عرصه وقف  می 

باشد واقع در قریه عبدالده خریداری از هادی فیض آبادی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه هالپان  پالک ۵6 اصلی بخش 11

 ۳17 فرعی  خانم آقای رضا ایزدی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۳6/16مترمربع واقع در قریه هالپان  

واگذاری از طاهره اشتری  مالک رسمی
 ۳17 فرعی خانم طاهره اشتری نسبت به چهاردانگ مشاع از شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۳6/16مترمربع واقع در قریه هالپان 

صلح شده  از احمد ایزدی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در شهر چمستان پالک ۵7اصلی بخش 11

۲0۵۳ فرعی آقای مسلم اسمعیلی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی  به مساحت ۲98/6۲مترمربع واقع در شهر چمستان خریداری 

از یزدان اسماعیلی مالک رسمی
 ۲0۵۴ فرعی آقای بهروز داوودی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت۲۴۵/۲۳ متر مربع واقع در شهر چمستان موروثی از 

مرحوم محمد داودی مالک رسمی
 ۲0۵۵ فرعی آقای اصغر شیخ آهی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت ۲۳۳/۵0مترمربع واقع در شهر چمستان به استناد 

استشهادیه محلی ممهور به مهر شورای اسالمی شهر چمستان 
امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد پالک 100 اصلی بخش 11

 ۴۳۵ فرعی آقای ابوالحسن یارند پور طهرانی  نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به  مساحت ۳۲۳/18مترمربع واقع در قریه نعمت آباد 

خریداری از اصغر گل مالک رسمی
 ۴۳6 فرعی خانم صغری گنجعلی زاده نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان احداثی به مساحت 190/88مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری 

از ابوالحسن یارند پور طهرانی  مالک رسمی
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز از طریق این روزنامه محلی و/ کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها 
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قباًل اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات 
پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در 
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید . م. الف 7800۳۴/97
تاریخ انتشار نوبت اول .....97/06/17  تاریخ انتشار نوبت دوم  ......97/6/۳1        
رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک چمستان سید عباد شانه دشتی
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تامین اجتماعی در تنگناهای اقتصادی همسو 
با دولت پشتیبان نیروهای مولد کشور است

دکتر سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان 
یادشده در جمع مسئوالن روابط عمومی مناطق مختلف  سخنان 
استانی این سازمان ضمن تسلیت به مناسبت ایام عزاداری اباعبداهلل 
الحسین)ع(، افزود: این سازمان به عنوان بزرگترین نهاد بیمه گر 
هیچگونه  از  کشور  خاص  شرایط  درک  کشور، ضمن  اجتماعی 
تالش برای پیشبرد سیاست ها و جهت گیری های دولت دکتر 
روحانی و برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راه 
تحت  بازنشستگان  و  شدگان  بیمه  کارگران،  رضایتمندی  جلب 
پوشش دریغ نخواهد کرد.به گزارش پیام زمان،مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی با اشاره به هزینه درآمدی بودن سازمان و عدم اتکای 
آن به منابع عمومی کشور، از همراهی و همکاری و درک مشترک 
شرکای اجتماعی سازمان )به ویژه جامعه کارفرمایی و کارآفرینی 
کشور و تشکل های کارگری و بازنشستگی( قدردانی کرد و افزود: با 
وجود همه تنگناهای اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی ظرف ۵ سال 
گذشته به همه تعهدات قانونی خود در محدوده امکانات موجود 
عمل کرده و طی شش ماهه اول سال جاری به طور متوسط هر ماه 
بیش از 7هزار میلیارد تومان صرف پرداخت مستمری ها و تأمین 
خدمات درمانی موردنیاز ۴۲ میلیون بیمه شده تحت پوشش نموده 
است.دکتر نوربخش با تأکید بر ضرورت تقویت امید به آینده و 
غلبه بر مشکالت فعلی از سوی حوزه های ارتباطی و اطالع رسانی 
تأمین اجتماعی یادآور شد: بنا به تأکید سازمان های بین المللی در 
حوزه های کار، رفاه و تأمین اجتماعی، نظیر اتحادیه بین المللی کار 
)ILO( و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی )ISSA(، کشورهایی 
که در موقعیت های دشوار اقتصادی، اجتماعی و یا تحریم های 
تحمیلی قرار می گیرند باید بیش از پیش بر کارآمدی نظام بیمه 
از  و  کنند  تمرکز  اجتماعی خود  تأمین  و  رفاه  و  اجتماعی،  های 
اتخاذ سیاست های روشن در هدایت منابعی چون یارانه ها برای 
بهبود کیفیت و کمیت خدمات موردنیاز اقشار کم درآمد و آسیب 
پذیر غافل نمانند.دکتر نوربخش افزود: خوشبختانه درک مشترک و 
مناسبی نسبت به جایگاه و نقش حوزه های رفاه و تأمین اجتماعی 
به ویژه پیرامون اهمیت ارتقاء کارآمدی سازمان تأمین اجتماعی در 
کشور به وجود آمده و این سازمان امیدوار است با همراهی مجلس 
محترم و تدابیر مشخص دولت خدمتگزار و راهبری شخص رئیس 
کیفی خدمات  و  کمی  بتواند ضمن حفظ سطح  محترم  جمهور 
بیمه ای و درمانی خود، گام های تازه ای در مسیر تحقق برخی 
مطالبات جامعه شریف بازنشستگان و مستمری بگیران بردارد.دکتر 
نوربخش با اشاره به اهمیت کار روابط عمومی برای تبیین فعالیت 
های سازمان و جلب همدلی وهمراهی آگاهانه  افکار عمومی، گفت: 
اطالع رسانی در سازمان تأمین اجتماعی باید کامال مبتنی براطالعات 
واقعی وتوجه به جنبه های فنی وحقوقی مسایل این سازمان باشد 
. ازاین روتقویت تعامل روابط عمومی ها با بخش های تخصصی 
سازمان ودرنظرگرفتن گستردگی وتنوع کم نظیرفعالیتهای آن، یک 
ضرورت است.وی درپایان اظهارداشت: روابط عمومی باید احترام 
به بیمه شدگان،بازنشستگان وکارآفرینان را درسرلوحه برنامه های 
خودقراردهد.چشمان باز ، گوش های شنوا،فروتنی ،ادب وشکیبایی 
ازمهم ترین ویژگی هایی است که   نه فقط توسط روابط عمومی 
ای  ما درمراکزبیمه  پرتالش  تمامی همکاران  بایدازسوی  بلکه  ها 

ودرمانی سراسرکشور، درتعامل بامراجعان رعایت شود.

خبر

تمهیدات پلیس براي
 بازگشایي مدارس

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
ضمن تشــریح برخی اقدامــات پلیس برای 
بازگشایی مدارس از رونمایی از برچسب های 

سال 9۷ سرویس مدارس خبر داد.
ســردار محمدرضا مهمانــدار  در ایــن باره 
گفت: چنــد روزپیش از برچســب های ویژه 
سرویس مدارس برای سال تحصیلی 9۷-9۸ 
رونمایی شد و به تعدادی از این خودروها نیز 
برچســب های جدید تعلق گرفت.وی با بیان 
اینکه مابقی برچسب ها تا آغاز سال تحصیلی 
جدید میان ســرویس های مجــاز مدارس که 
مورد تایید پلیــس راهور، آموزش و پرورش و 
... قرار گرفته باشند، توزیع می شود، گفت: تنها 
برچسب های امسال ســرویس مدارس معتبر 
بوده و برچســب های سال های قبل مربوط به 
همان سال هاســت.رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ از والدین خواســت که 
برای جابه جایی فرزندانشان به مدارس حتما از 
سرویس های مجاز مدارس که دارای برچسب 
است، اســتفاده کنند و به هیچ عنوان از افراد 
ناشــناس و خودروهای غیرمجاز برای این کار 
اســتفاده نکنند چرا که آمارهــای پلیس در 
سال های اخیر نشان می دهد که سرویس های 
مجاز مدارس امن ترین وســیله برای حمل و 
نقل دانش آموزان و کم تصادف ترین وسیله برای 
جابه جایی و حمل و نقــل دانش آموزان بوده 
است.مهماندار با اشاره به آموزش سرویس های 
مدارس اظهار کرد: یکسری شرایط کلی برای 
سرویس های مدارس وجود داشته و ما نیز در 
تالشیم تا هر سال این اســتانداردها را ارتقاء 
دهیم؛ عــالوه بر آن رانندگان ســرویس های 
مدارس تحــت آموزش از ســوی پلیس قرار 
می گیرند چرا که ایــن رانندگان الگویی برای 
دانش آموزان هســتند و باید درست رانندگی 
کنند.وی بــا بیان اینکه ارتکاب یکســری از 
تخلفات ســبب لغو صالحیت راننده سرویس 
مدارس خواهد شــد، گفــت: رانندگان جدید 
تحت یکسری آموزش قرار گرفته و رانندگانی 
که قبل تر نیز به عنوان سرویس مدرسه فعالیت 
داشتند، برخی از آموزش هایشان تجدید شده 

و بر آنها نظارت وجود دارد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ 
همچنین به اقدامات پلیس برای بازگشــایی 
مدارس اشــاره کــرد و گفــت: از ماه ها قبل 
جلسات و هماهنگی های الزم برای بازگشایی 
مدارس در دستور کار قرار گرفته و خوشبختانه 
با کمک و همراهی تمامی دستگاه ها اقدامات 

خوبی در این زمینه صورت گرفت.

خبر

طبق گزارش جدید سازمان بهداشت جهانی در سال ۲017 
به  مبتال  افراد  نفر  میلیون   10 از  نفر  میلیون   1.6 حدود 

بیماری سل جان شان را از دست داده اند.
سل  بیماری  به  ابتال  موارد  سوم  دو  گزارش،  این  طبق 
این  صدر  در  که  افتاده  اتفاق  کشور   8 در   ۲017 سال  در 

دارند. قرار  اندونزی  و  هند، چین  فهرست، کشورهای 
سل  بیماری  به  ابتال  جدید  موارد  دهد  می  نشان  گزارش 
تر  اگرچه روند سریع  یابد،  ۲ درصد کاهش می  تا  هرساله 
کاهش در اروپا )۵ درصد در سال( و آفریقا )۴ درصد در 

۲017، بیشتر بوده است. ۲01۳ تا  سال(، بین سال های 
همچنان  دارو  به  مقاوم  سل  بیماری  محققان،  گزارش  طبق 
سل  بیماری  دارو  موثرترین  است.  سالمت  اصلی  بحران 

است. ریفامپیسین 
طبق  که  است  مسری  های  بیماری  جزء  سل  بیماری 
 ۲0۳0 سال  تا  است  قرار  ملل  سازمان   ۲0۳0 دستورکار 

ریشه کن شود.
به گفته محققان، بیماری سل همچنان به عنوان قاتل عفونی 
اصلی جهان محسوب می شود که روزانه بالغ بر ۴000 نفر 

جان شان را به خاطر این بیماری از دست می دهند.

ريشه كين بمياري سل

 در جهان ات سال٢٠٣٠

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در 
حال برنامه ریزی هستیم تا ۳0 درصد از پست های مدیریتی در 
اختیار زنان قرار گیرد، گفت: بانوان نیز باید تجربه و کفایت الزم 
برای یک پست مدیریتی داشته باشند، اما مهم این است که نگرش 
در حال تغییر است و این فرصت های جدید بسیاری را فراهم 
می کند تا خانم ها احساس نکنند به خاطر جنسیت خود دیده نشدند 

و کنار گذاشته شدند.
معصومه ابتکار، با اشاره به سیر صعودی حضور زنان در عرصه های 
فراهم سازی  زمینه  در  بتوانیم  است  امید  گفت:  ایسنا  به  علمی، 
زیرساخت های دولتی به منظور پذیرش شغل مناسب برای زنان 

در سطوح مدیریتی تالش الزم را داشته باشیم.
وی افزود: در بخش دولت در حال برنامه ریزی هستیم تا ۳0 درصد 
از پست های مدیریتی در اختیار زنان قرار گیرد و بخشی از مشکل 

حل شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه بیان کرد: 
الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس تصویب شده و 
امید است که شورای نگهبان نیز زودتر آن را تصویب کند . ما برای 
اجرای الیحه آماده ایم که به موضوع حمایت از کودکان و نوجوانان 

بسیار کمک می کند.

امیدواریم شورای نگهبان الیحه 
حمایت از کودکان را زودتر تصویب کند

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حوزه غذا طبق مصوبه 
هیات دولت به حدود ۲۵ قلم از فرآورده های غذایی، ارز ۴۲00 
تومانی تعلق می گیرد، گفت: همواره هر فرآورده ای که می خواهد 
وارد کشور شود، ابتدا از نظر سالمت مورد آزمایش قرار گرفته 
و در صورت تایید سالمتش از سوی سازمان غذا و دارو، مجوز 
ورود خواهد گرفت.دکتر غالمرضا اصغری ، با بیان اینکه اعتبار و 
سهم ارزی در حوزه غذا حدود هشت میلیارد دالر است، گفت: 
این اعتبار برای واردات فرآورده هایی چون روغن، برنج، چای، 
نهاده های تولید لبنیات و از جمله کنجاله، علوفه و...،  نهاده های 
تولید گوشت و مرغ، سموم و... استفاده می شود.وی همچنین در 
این مورد به ایسنا گفت: در حوزه غذا طبق مصوبه هیات دولت 
به حدود ۲۵ قلم کاال در حوزه غذایی، ارز ۴۲00 تومانی تعلق 
می گیرد تا غذای مورد نیاز کشور از این طریق تامین می شود.
اصغری با بیان اینکه البته ما مسوول تامین غذا نیستیم، بلکه فقط 
مسوولیت تایید کیفیت فرآورده های غذایی را برعهده داریم، 
افزود: به عنوان مثال روغن یا برنجی که می خواهد وارد کشور 
شود، باید برای تایید سالمت و ورودش به کشور از سازمان غذا 
و دارو مجوز دریافت کند. این یک روال است و همیشه هر 

فرآورده ای که می خواهد وارد کشور شود.

8میلیارد دالر ارز دولیت برای 25 
قلم فرآورده غذایی

اگهی مفقودی
سند کمپانی خودرو رنو لوگان L90 مدل 1۳90 به رنگ نوک مدادی متالیک به شماره انتظامی ایران 8۲-

 NAPLSRALD0109۴۵۵8 و شماره شاسی K۴MA690W0۵۳۲0۲ ۴79ل1۳ به شماره موتور
بابلسربه نام مجتبی آرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دادنامه
عمومی)حقوقی(شهرستان  دادگاه  سوم  کالسه9709988۳۳0۵001۲۵شعبه  پرونده 

اسالم آبادغرب تصمیم نهایی شماره9709978۳۳0۵00۴70
اسالم  کرمانشاه-شهرستان  استان  نشانی  به  کهوندفرزندهادی  قاسم  خواهان:آقای 

آبادغرب-شهراسالم آبادغرب-میدان هدایت-خ ش امیدی-پالک1۲۳۳
خوانده:خانم آذرتوخنی فرزندعلی پناه به نشانی

خواسته:تعدیل تقسیط مهریه
)رای دا گاه(

آذرتوخنی  خانم  طرفیت  به  کهوندفرزندهادی  قاسم  آقای  دعوای  درخصوص 
موضوع  به  محکوم  تقسیط  تعدیل  صدورحکم  خواسته  به  پناه  فرزندعلی 
کالسه9100۵06،دادگاه  درپرونده  دادگاه  ازاین  شماره910091۳صادره  دادنامه 
به  منضم  تقدیمی  استشهادیه  شامل  موجوددرپرونده  امارات  مجموع  به  باعنایت 
دادخواست،عدم شناسایی مالی ازخواهان که بتوان ازمحل آن محکوم به رابه نفع 
متفقابااتیان  که  شده  تعرفه  گواهان  گواهی  مودای  استیفاءنمود،قدرجامع  خوانده 
سوگندشرعی وتقیدبه راستگویی به عدم تمکن مالی خواهان جهت پرداخت دفعی 

محکوم به گواهی 
به  باتوجه  بوده  مطروحه  دعوی  ومعنامتحدوموافق  آنهادرلفظ  اندوگواهی  داده 
وافزایش  درآمدخواهان  بین  تعادل  وعدم  جامعه  اقتصادی  واحوال  واوضاع  تورم 
قیمت سکه وعدم ارائه دلیل معارضی جهت ردادعای خواهان،ضمن وارددانستن 
میسره(وبااستنادبه  الی  فنظره  ذوعسره  کان  شریفه)وان  آیه  موافق  خواهان  ادعای 
مصوب1۳9۴،ماده۲77قانون  مالی  محکومیتهای  اجرای  نحوه  مواد11،6قانون 
مدنی،پرداخت محکوم به مذکورراراباتوجه به وضعیت مالی خواهان به شرح آتی 
هفتم  به یک  پنجم  ازیک  است  نماید،خواهان مکلف  می  تقسیط  درحق خواهان 

سکه تااستهالک کامل محکوم به موضوع 
دادنامه صدرالذکررابه محکوم له)خوانده(تعدیل می نماید.صدورحکم تقسیط مانع 
استیفاءحقوق محکوم له ازاموالی که بعداازمحکوم علیه به دست می آیدنخواهدبود.
رای صادره حضوری وظرف مدت بیست روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی 

درمحاکم محترم تجدیدنظرمرکزاستان می باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسالم آبادغرب-بهادرامیری
مدیردفترشعبه سوم دادگاه حقوقی اسالم آبادغرب-قاسمی

 

مفقودی
و  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
موتور:  شماره  به   :پژوتیپ:۲06مدل:1۳81  خودرویسواریسیستم  کارت 
10FSE۳۳77۳۴08 و شماره شاسی8160۲۳۳0: به نام حمید همتی مفقود گردید 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی مفقودی
کارت دانشجوئی اینجانب هژیر رعدی فرزند کامبیز به شماره ملی 00۲0۴0۴867 
و شماره دانشجوئی 9۵1۲8۲۳6 دانشجویی رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی 

دانشگاه علم و فناوری مازندران )واحد بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

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

فاقد سند رسمی 
برابر راي شماره 1۳9760۳1600۲001۲0۴ هیات اول مورخ۳1تیر1۳97 موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
سیروس شهسواری فرزند حسن بشماره شناسنامه 0 صادره از اسالم آباد غرب در 
ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 8۲،8متر مربع پالک ۲6۵۲ فرعی 
از 1 اصلي واقع در اسالم آباد غرب خ مفتح کوچه نسیم چهار شامل مبایعه نامه 
به منظور  اصالع  .لذا  اولیه محرز گردیده است  به مالک  عادي و عدم دسترسی 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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. م الف /۳0۳/1
تاریخ انتشار نوبت اول:۳1شهریور1۳97  تاریخ انتشار نوبت دوم:16مهر1۳97 
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم آباد غرب،محمد عباسی 

متن آگهی
عفری  علیه:محمدامین  بهمنشیری-محکوم  قیم  محمدامین  له:آقای  محکوم   
به محمدامین عفری  بدینوسیله  منتشره درجراید  فرزندعبدالجلیل-پیروآگهی های 
اجرائیه صادره  ابالغ می شود طبق  باشد  المکان می  فرزندعبدالجلیل که مجهول 
درپرونده کالسه 961198به موجب دادنامه شماره 96099761۳0۲016۳۳مورخ۲
96/1۲/0صادره ازشعبه دوم حقوقی شهرستان بندرماهشهر  محکوم علیه  محکوم 
است به پرداخت مبلغ سیصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه های 
دادرسی به مبلغ 8/۵90/000ریال ونیزخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 
)1۳96/11/1(لغایت اجرای حکم براساس شاخص اعالمی ازسوی بانک مرکزی 
مبلغ  به  عشردولتی  نیم  وپرداخت  له  محکوم  درحق  ایران  اسالمی  جمهوری 
1۵/000/000ریال درحق دولت بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم،اجرای 
حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبریااخذتامین متناسب از محکوم له، یاابالغ 
واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشدلذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت دراجرای 
ماده7۳آ.د.م وماده 9قانون اجرای احکام مدنی دریکی ازجراید کثیراالنتشاردرج می 
اقدام گردد. اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت  ازانتشارآگهی  ده روزپس  گرددتاظرف 
درغیراینصورت واحداجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه 

ووصول هزینه اجرایی اقدام خواهدنمود. شماره م الف:16/۴76
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان 

بندرماهشهر-علی راشدی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
 9۵0۵1۳ شماره:  نیابت  موجب  به   –  1 ج  ب   9۵0۳۵۴ اجرایی:  پرونده  شماره 
مورخه 96/8/۲0 – صادره از شعبه اول بیله سوار- محکوم علیه: بیت اله خدایاری- 

ساکن اردبیل- میدان وحدت- سنگبری خدایاری
بیله  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  از  9۵0۵1۳ صادره  شماره  نیابت  موجب  به 
اله خدایاری صادر گردیده  سوار که حکم به محکومیت محکوم علیه آقای بیت 
قبال  اموال خود را در  ثالث  پرونده کالسه 9۵0۳۵۴ ب ج شخص  است حسب 
از توقیف و به هیات کارشناسی ارجاع و نظریه  بدهی محکوم علیه معرفی پس 
هیات کارشناسی به شرح ذیل می باشد مالک سه دانگ مشاعی آن از محل وقوع 
ملک به نشانی اردبیل خیابان کارگر مابین دروازه مشگین و میدان وحدت سنگ 
فروشی خدایاری واقع در جنب شرکت نوشابه زمزم کل ملک دارای مساحت ۳60 
مترمربع عرصه و اعیانی های موجود در آن که در دو قسمت حیاط قرار گرفته با 
مساحت های 60 و 1۲0 مترمربع با قدمت باالی سی سال با سازه اسکلت فلزی و 
آجری و با طاق ضربی و قسمت دیگر با سقف ایرانیت بصورت تجاری و کارگاه 
امتیازات آب،  سنگ بری مورد استفاده قرار گرفته است فلذا ملک مذکور دارای 
برق، گاز و تلفن بوده با بررسی و تحقیق در محل و در نظرگرفتن موقعیت مکانی 
و محل استقرار ملک و نوع اعیانی های احداثی و میزان بهردهی و سایر جوانب 
موثر و دخیل در امر کارشناسی و با لحاظ جمیع جهات نسبت به سال جاری ارزش 
ششدانگ پالک مرقوم به مبلغ ۵/۴00/000/000 ریال و ارزش سه دانگ مشاعی 
آن به مبلغ ۲/700/000/000 ریال معادل دویست و هفتادمیلیون تومان ارزیابی و 
مورخه 97/7/۲۲ ساعت  یکشنبه  روز  به  مزایده  بنابراین جلسه  گردد  می  برآورد 
10 الی 10:۳0 صبح در اتاق اجرای احکام مدنی شعبه اول واقع در کارشناسان – 
شهرک اداری- ساختمان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری اردبیل در حضور 
توانند در موعد مقرر فوق  برگزار خواهد شد. طالبین می  نماینده محترم دادسرا 
در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعالم نمایند. مورد 
مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و از برنده مزایده در صورت 
به پرداخت  المجلس 10 درصد اخذ و نسبت  عدم پرداخت کل ثمن معامله فی 
مابقی آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت 
مقرره درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه مخارج 

بعهده محکوم علیه می باشد.
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اردبیل- نوری میرکوهی 

مفقودی
با شماره   90 مدل  پارس  پژو  کمپانی سواری  سند  و  سبز  برگ  مفقودی  المثنی   
شاسی  شماره  و   1۲۴90۲768۳0 موتور  شماره  با   8۲ ایران  ص1۴   667 پالک 
NAAN۲1cA۳cA۳ck1۳7۲08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانم: حمید مصطفـوی   دارای شناسنامه شماره ۵77 به شرح دادخواست به 
کالسه ۳7/۵00/۴19 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سیده ربابه کوزه گری بشناسنامه  شماره 677 در تاریخ 
1۳97/۴/۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- فرهاد مصطفـوی   فرزند  غالمحسین  ش.ش ۲7 متولد  1۳۴9  صادره از  

پاوه  فرزند متوفی
۲- حمید مصطفـوی   فرزند  غالمحسین  ش.ش ۵77 متولد  1۳۵7  صادره از  

زنجان  فرزند متوفی
متولد  1۳۵6   فرزند  غالمحسین  ش.ش ۴۲8۴۳16011  ۳- شیوا مصطفـوی   

صادره از  زنجان  فرزند متوفی 
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد./ هـ 67۵
رئیس شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان فردیس

آگهی اخطار افراز
موضوع ماده 18آئین نامه اسناد رسمی الزم االجرا

از گل  : تهران  به آدرس  ابراهیم خلیل  آقای محمد آستانه اصل فرزند   : خواهان 
خیابان شاه علدوست خیابان 1۲ متری قائـم گل مریم پالک 1

خوانده : آقای ابو الحسن آستانه اصل فرزند ابراهیم خلیل به آدرس : تهران خیابان 
دیـباجـی جنوبی خیابان رحمانی کوچه غالمرضائی پالک 1۲ 

نظر به اینکه آقای محمد آستانه اصل احدی از مالکین مشاعی در پالک ۲196 فرعی 
از 16۳ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان فردیس به موجب وارده شماره 8۵۵۴ 
مورخ 1۳97/۳/07 تقاضا افراز سهمی مشاعی خود را از این اداره نموده که پس از 
تنظیم اخطار افراز حسب گواهی مامور ابالغ شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک کرج 
به علت عدم حضورمالکین مشاعی ابالغ آگهی اخطار افراز میسور نگردیده است.

به اطالع می رساند در  نامه اسناد رسمی الزم االجرا  لذا به موجب ماده 18آئین 
ساعت10صبح مورخ 1۳9۵/7/19 نسبت به بازدید از محل اقدام خواهد شد.شایسته 
است در موعد مقرر و با در دست داشتن مدارک شناسایی و مالکیت در محل وقوع 
ملک حضور بهم رسانید بدیهی است در غیر اینصورت این اداره نسبت به ادامه 
عملیات افراز وفق مقررات قانونی اقدام خواهد نمود واین آگهی فقط یکبار منتشر 

می گردد.م/هـ 677
رئیس ثبت اسناد وامالک فردیس- محمد سلیمانی

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو۲0 مدل 8۴ با شماره پالک 1۴۳ ل۳۳ ایران 8۲ با شماره 
موتور 101۳08۴0111۲6 و شماره شاسی 1081۴۵۵8 مفقود گردیده و از درجه 

 بابلاعتبار ساقط می باشد

سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: 
دو هزار میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه 
با همکاری بانک صادرات ایران، با کارمزد چهار 
درصد در قالب وام پنج میلیون تومانی، نیمه 
دوم امسال به بازنشستگان پرداخت می شود.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمدرضا افشار 
افزود: این تســهیالت در 1۲ مرحله به 4۰۰ 
هزار نفر از بازنشستگان کشوری پرداخت می 
شود و مدت بازپرداخت وام ضروری 3۶ ماهه 

است. 
وی ادامــه داد: ثبت نام اینترنتی وام ضروری 

پنج میلیون تومانی بازنشستگان کشوری، از 
اول شــهریور همزمان با هفته دولت به مدت 
یک ماه )تا 31 شــهریور( در سایت صندوق 
 cspf.ir بازنشستگی کشــوری به نشــانی
آغاز شده اســت که در صورت افزایش تعداد 
متقاضیان نســبت به تعداد تســهیالت ارائه 
شده، پرداخت وام به صورت قرعه کشی انجام 
خواهد شــد. سخنگوی صندوق بازنشستگی 
کشوری گفت: تاکنون 19۷ هزار و 993 نفر 
از بازنشستگان و موظفان صندوق بازنشستگی 
کشوری، درخواست خود را در این سامانه ثبت 

کرده اند.افشــار اعالم کرد: بر اساس گزارش 
شرکت طراحی و مهندسی وابسته به صندوق 
بازنشستگی کشوری، از این تعداد بیشترین 
آمار ثبت درخواســت وام ضروری، مربوط به 
اســتان های تهران با 31 هــزار و 1۰9 نفر، 
فارس با 15 هــزار و 3۷5 نفر، اصفهان با 14 
هزار و 3۸3 نفر، خراسان رضوی با 13 هزار و 
953 نفر و گیالن با 11 هزار و 591 نفر است.

 مدیــرکل روابط عمومــی و امور بین الملل 
صندوق بازنشســتگی کشــوری اضافه کرد: 
استان های خراسان شمالی با هزار و 415 نفر، 

قم با هزار و ۷۰۷ نفر، هرمزگان با هزار و ۷95 
نفر، چهار محال و بختیاری با هزار و 94۶ نفر و 
ایالم با ۲ هزار و ۸3 نفر کمترین آمار ثبت نام 
وام ضروری را به خود اختصاص دادند.میزان 
وام ضروری بازنشستگان از شهریور ماه امسال 
از چهار میلیون تومان به پنج میلیون تومان 

افزایش خواهد یافت.
صندوق بازنشستگی کشور دومین بنگاه بزرگ 
کشوری اســت که یک میلیون و 4۰۰ هزار 
بازنشسته را تحت پوشش دارد و 5۶ درصد از 
این افراد، بازنشسته آموزش و پرورش هستند.

سخنگوی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:

پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیالت به بازنشستگان
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جزئیات عرضه نفت خام 
در بورس انرژی

مدیر عامل بورس انرژی با اشاره به تصویب عرضه 
سوی  از  سبز  تاالر  صادراتی  رینگ  در  خام  نفت 
بر  خام  نفت  عرضه  می رسد  نظر  گفت:به  دولت 
مبنای قیمت پایه و در حدی تعیین شود که امکان 
مانور امور بین الملل شرکت ملی نفت برای تخفیف 

فراهم شود.
به گزارش زمان به نقل از فارس، سید علی حسینی 
اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای  مهم  مصوبه  از 
صادراتی  رینگ  در  خام  نفت  عرضه  برای  دولت 
بورس انرژی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه ای 
که منتشر شده، وزارت نفت می تواند با استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام 
و فراورده های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس 
انرژی  بورس  عامل  برساند.مدیر  فروش  به  انرژی 
ایران با بیان اینکه برای اعالم سازوکار اجرایی این 
ابالغیه آن از سوی وزارت نفت  باید منتظر  طرح 
به سازمان بورس و بورس انرژی بود، افزود:هنوز 
هیچ یک از گمانه زنی ها در خصوص حجم عرضه 
قطعی  بازار  در  استفاده  مورد  ارز  یا  و  خام  نفت 
نیست و قدر مسلم آنچه که در بورس نفت معامله 
نفتی  فرآورده های  و  خام  نفت  شامل  شد  خواهد 
خواهد بود.وی با بیان اینکه سازوکار قیمت گذاری 
در بورس نفت بطور رقابتی خواهد بود، هر گونه 
رقابت معکوس قیمتی در این بازار را منتفی دانست 
و گفت: صرفا برای عرضه نفت خام انتظار می رود 
رقابت بر اساس تعیین قیمت پایه و یا تعیین حد 
مشخصی به منظور مانور اداره امور بین الملل شرکت 
ملی نفت ایران برای ارائه تخفیف پایین تر از قیمت 
پایه وضع شود.حسینی با منتفی دانستن معامالت 
معامالت  مبنای  ایران  ریال  اساس  بر  نفت  بورس 
در این بازار را ارزی عنوان کرد و افزود: مقرر شده 
بر روی جزییات این مصوبه در کارگروه های ویژه 
بررسی و کارشناسی صورت گیرد.مدیر عامل بورس 
اقتصادی  هماهنگی  عالی  شورای  مصوبه  انرژی 
را  انرژی  بورس  در  نفت خام  برای عرضه  دولت 
گامی مهم در استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه 
کشور عنوان کرد و افزود: تالش می شود با کمک 
رسانه ها ابعاد مختلف این تصمیم با اهمیت تا قبل از 
اجرای تحریم های غیر قانوین آمریکا اطالع رسانی 
شود.بر اساس این گزارش، شورای عالی هماهنگی 
فروش  روش های  متنوع سازی  هدف  با  اقتصادی 
صادراتی  رینگ  در  خام  نفت  عرضه  طرح  نفت، 
بورس انرژی ایران به صورت ارزی را تصویب کرد.
براساس این طرح، وزارت نفت می تواند با استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات، نفت خام 
و فراورده های نفتی را به قیمت رقابتی، در بورس 

داخل کشور به فروش برساند.

کوتاه از انرژی

نگرانی اوپک از تهدید صنعت نفت ایران

دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( اعالم کرد که این 
سازمان درباره تهدیدها علیه عرضه نفت ایران و دیگر اعضای اوپک 
نگران است.به گزارش شبکه بلومبرگ، محمد بارکیندو اعالم کرد: 
این سازمان درباره تهدیدها ضد تولیدکنندگان بزرگ نفت، از جمله 
ایران، نگران است. تحریم های یکجانبه آمریکا ضد صنعت نفت ایران 
که سومین صادرکننده بزرگ نفت در اوپک است، از ماه نوامبر امسال 
آغاز می شود. دبیرکل اوپک گفت: ایران یک تولیدکننده و صادرکننده 
بسیار مهم نفت است؛ هنگامی که شاهد رویارویی تولیدکنندگان بزرگ 
با چالش عرضه باشید، این یک نگرانی برای اوپک و مصرف کنندگان 

نفت است.

هند بهای نفت ایران را به روپیه می پردازد

مقامات آگاه هندی اعالم کردند پاالیشگاه های این کشور پس از آغاز 
تحریم های آمریکا علیه ایران در تاریخ 4 نوامبر )13 آبان(، بهای نفت 
ایران را با استفاده از بانک ›یوکو‹ و ›آی دی بی آی‹ به روپیه پرداخت 
خواهند کرد.بر اساس این گزارش، کارشناسان می گویند بدون معافیت 
های آمریکا، ادامه تجارت نفت با ایران خطر مسدود شدن دسترسی 
هند به سیستم مالی آمریکا را به دنبال دارد. پیش از آغاز تحریم ها 
بسیاری از کشورها واردات نفت خود از ایران را کاهش داده اند که این 
امر به کاهش تولید نفت تهران منجر شده است. شرکت های نفت هند، 
پتروشیمی منگلور و نارایا انرژی اسار( از جمله بزرگ ترین مشتریان 
هندی نفت ایران هستند. نفت ایران در مقایسه با سایر کشورها ارزان تر 
است و مدت زمان بیشتری )۶۰ روز( برای پرداخت بهای این نفت وجود 
دارد. پاالیشگاه های هند قصد دارند در ماه های سپتامبر )شهریور( و 
اکتبر )مهر( از ایران نفت بیشتری خریداری کنند و باید بهای این نفت 
را پس از آغاز تحریم های آمریکا پرداخت کنند.یک مقام هندی گفت: 
دولت قصد دارد از دو بانک یوکو و آی دی بی آی استفاده کند زیرا آنها 
با آمریکا رابطه ای ندارند. بانک یوکو همکار ترجیحی خواهد بود زیرا 
در گذشته نیز از این بانک در ارتباط با ایران استفاده شده است. مانند 
دوره قبل تحریم های ایران، تهران می تواند از این ارز برای واردات از 
هند استفاده کند. روزنامه هندی افزود: مشخص نیست که آمریکا چه 
زمانی به هند در مورد ایران معافیت دهد. در مذاکرات کنونی دهلی نو و 
واشنگتن، هند پیشنهاد داده تا واردات نفت خود از ایران را برای دریافت 
معافیت از تحریم ها به شکل قابل مالحظه ای کاهش دهد اما آمریکا 
هنوز به این پیشنهاد هند پاسخ نداده است. روزنامه ›تامیز اوایندیا‹ نیز 
در این ارتباط نوشت که هند با اتحادیه اروپا در همین موضوع در ارتباط 
است. اتحادیه اروپا به هند گفته که در تالش است مکانیزم جدیدی 
برای حفظ مناسبات مالی و اقتصادی با ایران پس از آغاز تحریم ها 
بیابد. البته هنوز هیچ نتیجه ای در این خصوص حاصل نشده و هیچ 
اعالمی هم در این باره به هند داده نشده است. آمریکا پیش از این 
اعالم کرده بود که این کشور برای کشورهای خاص از جمله هند پس 
از کاهش شدید واردات نفت از ایران معافیت در نظر خواهد گرفت. هند 
نزدیک به یک دهم نیاز خود به نفت را از ایران، تأمین می کند و تهران 
دومین صادر کننده بزرگ نفتی به این کشور است. هند اعالم کرده که 
به لحاظ فنی بسیاری از پاالیشگاه های این کشور به نفت ایران وابسته 
هستند. پاالیشگاه های هند در زمانی که قیمت سوخت در بازار های 
داخلی این کشور بشدت افزایش یافته است، بسختی می توانند واردات 

نفت ارزان ایران را متوقف کنند.

نفت در جهان

وزارتی  مشترک  کمیته  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 
صالحیت  وغیراوپک  اوپک  توافق  بر  نظارت 
را  توزیع سهمیه ها  و  تعیین  درباره  تصمیم گیری 
و  نفت  وزیران  نشست  در  گفت:تصمیم ها  ندارد، 

انرژی اوپک گرفته می شود.
کمیته  نشست  برگزاری  آستانه  در  زنگنه  بیژن 
مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت 
اوپک و غیر اوپک )JMMC( که روز یکشنبه ۲3 
سپتامبر )یکم مهرماه( در الجزایر برگزار می شود، 
در گفت وگو با موسسه خبری پالتس و خبرگزاری 
بلومبرگ در تهران به بیان دیدگاه ها و مواضع ایران 
کشورهای  سازمان  عرضه  کاهش  توافق  درباره 
صادرکننده نفت )اوپک( و تحریم های آمریکا علیه 

صنعت نفت ایران پرداخت.
وی با تاکید بر اینکه در نشست کمیته مشترک 
وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیر اوپک در الجزایر 
پوراردبیلی،  کاظم  آقای  کند، گفت:  نمی  شرکت 
نماینده ایران در هیئت عامل اوپک، ریاست هیئت 
اعزامی جمهوری اسالمی ایران به الجزایر را به عهده 

خواهد داشت.

زنگنه درباره موضع ایران درباره توافق کنونی گفت: 
وزارتی  مشترک  کمیته  که  است  این  ما  اعتقاد 
نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک 
)JMMC( هیچ حق تصمیم گیری ندارد. این کمیته 
اختیار قانونی ندارد و از نظر حقوقی دارای صالحیت 
نیست که درباره هیچ مسئله ای به تصمیم برسد. 
ضمن اینکه نظارت  آن هم تعیین کننده نیست. 
این نهاد تنها نظارت و بررسی می کند و به نشست 
وزارتی گزارش ارائه می دهد. این کمیته حق تصمیم 

گیری ندارد. 
هر تصميم متناقض با منافع ملی

 را بدون لحظه ای تردید »وتو« می کنم
وزیر نشست وزیران نفت و انرژی اوپک محل تصمیم 
گیری است، تصریح کرد: کمیته وزارتی نظارت بر 
توافق اوپک و غیراوپک، تنها نظارت می کند. همه 
این سر و صدا، تبلیغات، اطالع رسانی و پالکاردها، 
تنها با هدف تبلیغات برای متفرق کردن اوپک است.

وی با تاکید بر اینکه اگر پیشنهاد کمیته وزارتی 
وارد نشست وزارتی در اوپک شود، بدون لحظه ای 
تردید، بی گمان من هر تصمیمی را که منافع ملی ما 

را تهدید کند وتو می کنم تاکید کرد:»بدون لحظه ای 
تردید«. »وتو« به این معناست که آن تصمیم قانونی 

نیست. اگر وتو باشد، آن تصمیم غیر قانونی است.
زنگنه تاکید کرد: من گفتم هر تصمیمی که حتی 
کوچکترین خطری برای منافع ملی ما داشته باشد، 
بدون  هیچ تردیدی، من سر راه آن خواهم ایستاد. 
من همانند هر کس دیگری، برای منافع ملی خودم 

در آنجا هستم. همه همین طور هستند.
توافق جدیدی وجود ندارد

این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره دیگاه خود 
نسبت به توافق کنونی اوپک و استمرار آن گفت: 
واقعا توافق دیگر وجود ندارد و تمام شده است. عمدتا 
روسیه همراهی کرد تا 3۰۰ هزار بشکه کاهش دهد 
و سپس آن 3۰۰ هزار بشکه را برگرداند و )توافق( 
تمام شده است. واقعا هیچ توافقی باقی نمانده است.  
روی سخن من با اوپک است من موضوع زیادی برای 
گفتن به غیر اوپک ندارم. من اوپک را مورد خطاب 
قرار می دهم. من به همکاری غیر اوپکی ها در آینده 
احترام می گذارم، اما این مسئله به این نشست پر 
تبلیغات، تدارکات و هزینه نیاز ندارد. زنگنه در پاسخ 
به این سوال که آیا شما خواهان عضویت دائمی در 
کمیته وزارتی هستید، گفت: نه برای نهادی که تنها 
احتیاج  آن  به  باید  بررسی می کند چرا  و  نظارت 
داشته باشم؟ همه تالش های من و همکارانم اکنون 
بر این جنگ اقتصادی متمرکز است که آمریکا ضد 

ما آغاز کرده است.
تخفيف برای فروش نفت ایران 

خيلی مسئله مهمی نيست
آیا  اینکه  خصوص  در  خبرنگار  دیگر  سوال  وی 
ارائه تخفیف بیشتر به  از  ایران  در شرایط کنونی 
مشتریان نفتی خود استفاده می کند؟ اینگونه پاسخ 

داد: نه خیلی مسئله مهمی نیست.

ترامپ نمی تواند صادرات نفت ایران
 را به صفر برساند

وزیر نفت ایران در پاسخ به این سوال که آیا آمریکا 
می تواند صادرات ایران را صفر کند و یا این که این 
یک بلوف است؟، گفت: من فکر می کنم که به واقع 
آقای ترامپ بدون مشورت با کارشناسان حتی درون 
دولت آمریکا چنین تصمیمی را گرفته که صادرات 
نفت ایران را به صفر برساند، مصرانه و سرسختانه 
هم در صدد اجرای آن است. اکنون به تازگی متوجه 
شده اند که این تصمیم شدنی نیست، بنابراین در 
پی آن هستند که حتی برای یک ماه هم که شده 
به طور نمادین صادرات ایران را به صفر برسانند، 
بنابراین آقای ترامپ به طور جدی و با همه قوای 
خود در صدد صفر کردن صادرات نفت ایران است. 
البته این یک طرف ماجراست و ماهم دست و پا 
بسته نیستیم و افزون بر همه تالش هایمان معتقدیم 

که دست خداوند هم در کار است.

هرتصمیم خالف منافع ملی را »وتو« می کنم

زنگنه در مصاحبه با بلومبرگ؛

 آگهی قانون تعیین تکلیف
 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 

چمستان
   نظر به دستور مواد 1و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
امالک   1۳90.9.۲0 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکورمستقردرواحد 
ثبتی ..چمستان..... مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد 
مرحله ششم سال 97 

بخش 1 
امالک متقاضیان واقع در قریه امیر آباد پالک 8 اصلی بخش 1 

قطعه  یک  دانگ  به شش  نسبت  آذری  ابراهیم  آقای  فرعی   ۲۵9
در.  واقع  مترمربع  مساحت۲8۴.70  به  احداثی  ساختمان  با  زمین 

قریه  امیرآباد خریداری از رمضانعلی حسن نیا مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه گیالنده پالک 9 اصلی بخش یک 

 ۳18 فرعی آقای علیرضا رضایی نسبت به یک دانگ و نیم مشاع 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  از 
سیروس  از  خریداری  گیالنده   قریه  در  واقع  مربع  ۲19.۳۵متر 

نجفی مالک رسمی
 ۳18 فرعی آقای ناصر رضایی نسبت به یک دانگ و نیم مشاع 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از 
۲19.۳۵مترمربع واقع در قریه گیالنده خریداری از سیروس نجفی 

مالک رسمی
 ۳18 فرعی آقای کامران غالمرضا محمدی  مقدم نسبت به سه 
احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
از  خریداری  گیالنده  قریه  در  واقع  مترمربع  مساحت۲19.۳۵  به 

سیروس نجفی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سعادت آباد پالک 1۴ اصلی بخش 

یک  
قطعه  یک  ششدانگ   به  نسبت  اکبری  اردشیر  آقای  فرعی   11۴
زمین با ساختمان احداثی به مساحت1۴70.۲0 متر مربع که مقدار 
1۲0 سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه سعادت آباد 

خریداری از علی اصغر مشهدی مالک رسمی
 11۵ فرعی آقای علی رضا دهقان نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۴6۳.88متر مربع که مقدار 
1۲0 سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه سعادت آباد 
مالک  حسینی  حاجی  مهدی  و  نژادی  علیان  رضا  از  خریداری 

رسمی
 116 فرعی آقای علیرضا دهقان نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت۴۳1.67 متر مربع که مقدار 
1۲0 سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه سعادت آباد 

خریداری از مهدی حاجی حسینی مالک رسمی 
امالک متقاضیان  واقع در قریه کچلده  پالک 1۵ اصلی بخش یک 
 ۲19 فرعی اقای جواد صالح  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با  ساختمان احداثی به مساحت۲60.۵۲ متر مربع که مقدار ۴0 سیر 
مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه کچلده  خریداری از 

طهماسقلی غالم پور مالک رسمی
 ۲۲0 فرعی خانم توران عباسی عالئی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به  مساحت ۲۵1.0۵متر مربع که 
مقدار ۴0. سیر مشاع عرصه وقف  می باشد واقع در قریه کچلده  

خریداری از صمد اعظمی مالک رسمی
 امالک متقاضیان  واقع در قریه باریکال پالک ۲0 اصلی بخش یک 
1۵۲فرعی  آقای بهرام عبداللهی بالوئی  نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۲71.90 مترمربع واقع 

در قریه باریکال خریداری از وحید بکلین مالک رسمی
به شش دانگ یک قطعه  ابراهیمی نسبت  ثریا   1۵۳ فرعی خانم 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲1۵.۴0مترمربع واقع در قریه 

باریکال خریداری از مصطفی سلیمانی مالک رسمی
اصلی   ۲1 پالک  علیا  ورازده  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   

بخش 1
 1۲۲ فرعی آقای محمد صارمی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲98.۴1مترمربع واقع در قریه 

ورازده علیا خریداری از وحید ضرغامی مالک رسمی 
یک  دانگ  به شش  نسبت  زاده  حسن  منوچهر  آقای  فرعی   1۲۳
قطعه زمین و ساختمان احداثی به مساحت۲۵۴.۳0 مترمربع واقع 
در قریه ورازده علیا خریداری از شهرام حیدری و بهنام  حبیبی 

مالک رسمی 
1۲۴ فرعی آقای عبداهلل ابراهیمی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
مترمربع واقع در.  به مساحت۲98.90  احداثی   با ساختمان  زمین 
قریه  ورازده علیا خریداری از سیده  سادات کاشانی و محمد کریم 

محمدی مالک رسمی
 امالک متقاضیان  واقع در قریه  دارکال پالک ۲۲ اصلی بخش 1 

19۲ فرعی  خانم فاطمه صادقی اله  کوهی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با  ساختمان احداثی به مساحت۲01.16 مترمربع 
مالک  از سید روح اهلل حسینی  دار کال خریداری  قریه   واقع در 

رسمی
 19۳ فرعی خانم فاطمه میرحسنی واحد نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت ۲۳6.00مترمربع واقع 

در قریه دار کال خریداری از فرحناز امیری  مالک رسمی
 امالک متقاضیان  واقع در قریه رزک  پالک ۲۴ اصلی بخش یک 
 9۳ فرعی  خانم اعظم السادات میرزا اسمعیل چاوشی نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۲۳8.۴۴ 
مترمربع که مقدار 80 سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه 

رزک خریداری از مژده فراهانی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه بلویج پالک ۳0 اصلی بخش 1

 118 فرعی آقای برات کریم آبادی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
در  واقع  ۲۵۵.00مترمربع  مساحت  به  احداثی  ساختمان  با   زمین 
پیمان هادی آهنگری  از محمد مومنی  و  بلو یچ خریداری  قریه 

مالک رسمی 
 119 فرعی  آقای عباسعلی پرتو سعد نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با اطاقک احداثی به مساحت۵۲۳.98 مترمربع واقع در 

قریه بلویچ خریداری از مهدی اعظمی فر مالک رسمی 
بخش ۲

 امالک متقاضیان واقع در قریه  میرنا پالک ۴ اصلی بخش ۲ 
 ۴9 فرعی آقای امیر مقدم فرد نسبت به ششدانگ یک  قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت7۴0.7۴ مترمربع واقع در قریه میرنا 

خریداری از علیرضا دهقان مالک رسمی
قطعه  به ششدانگ یک  نسبت  آقای علی رضا دهقان  فرعی   ۵0 
در  واقع  مترمربع  مساحت۳۵۲.60  به  احداثی  ساختمان  با  زمین 
قریه میرنا خریداری از گل مراد خدائی  و کیومرث بختیاری مالک 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه افراده  پالک ۵ اصلی بخش۲

 ۵6 فرعی  آقای ابوالفضل غلچه ارغوان نسبت به شش دانگ یک 
به مساحت ۵7۳.۴8متر مربع که  احداثی  با ساختمان  قطعه زمین 
افراده   قریه  در  واقع  باشد  می  وقف  مشاع عرصه  سیر   60 مقدار 

خریداری از بهروز کاظمی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه ایرکا پالک 6 اصلی بخش ۲

 86 فرعی آقای فریبرز یزدی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
به مساحت ۴08۲.7 مترمربع واقع در قریه ایرکا خریداری از حبیب 

اهلل یزدی مالک رسمی
 87 فرعی  خانم حمیرا هدایتی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۳۵6.8۴مترمربع واقع در قریه 

ایرکا خریداری از احمد نیک نژاد مالک رسمی
 88 فرعی  آقای ناصر راندی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت۲67.18 مترمربع واقع در قریه ایرکا 

خریداری از سید مهدی بنی طبا مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه علی آباد پالک 1۲ اصلی بخش ۲

به شش  نسبت  شیاده  نژاد  یحیی  محسن  سید  آقای  فرعی   ۲0۲  
دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۵۴6.۴۳مترمربع واقع در قریه 

علی آباد خریداری از  حسین خطیبی مالک رسمی

قطعه  دانگ یک  به شش  نسبت  میالد خطیبی  آقای  فرعی   ۲0۳ 
در  واقع  مترمربع   ۲9۴.۳۴ مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین 

قریه علی آباد خریداری از مسعود خطیبی مالک رسمی
 ۲0۴ فرعی  خانم لیال اکبری سارزی  نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۵۳۴.76 مترمربع واقع 

در قریه علی آباد خریداری از اسفندیار خطیبی  مالک رسمی
 ۲0۵ فرعی خانم سعاده ضیائ زاده   نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین و ساختمان احداثی به مساحت ۲۵6.6۴مترمربع واقع 
افرازنده  حسین  و  نعمتی  فرشاد  از  خریداری  آباد  علی  قریه  در 

مالک رسمی
 بخش 11

 امالک متقاضیان واقع در قریه آزاد کاج کش محله پالک ۳ اصلی 
بخش 11 

به شش دانگ یک قطعه  آقای حبیب اهلل سوری نسبت  ۳ فرعی 
در  واقع  ۳86.19مترمربع  مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین 
قریه  کش محله خریداری از حسن حشمت پور و ناصر ولی پور 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه باغبانکال پالک 1۲ اصلی بخش 11
 106 فرعی آقای سید جالل کیوانیان  نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۵0۳.90 مترمربع واقع 

در قریه باغبانکال خریداری از بهروز قاسمیان مالک رسمی 
107 فرعی خانم ریحانه هژبری نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 18۵.۵0مترمربع واقع در قریه 

باغبانکال خریداری از نعمت اهلل علی پور مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه اناده  پالک 1۵ اصلی بخش 11 

۲7۵فر عی آقای هادی ابراهیم زاده نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین به مساحت ۲7۳.۲6مترمربع واقع در قریه اناده خریداری از 

آرمان اسماعیلی مالک رسمی 
۲76 فرعی آقای جواد یزدان پرست نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۴7.9۲مترمربع واقع در قریه 

اناده خریداری از نوراهلل یزدانی مالک رسمی 
۲77 فرعی آقای یونس اسدی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان در حال احداث به مساحت۴۵۵.08  مترمربع واقع در 

قریه اناده  خریداری از محمد سیفی مرزان  مالک رسمی 
۲78 فرعی آقای نوریک  نظریان  نسبت به شش دانگ یک قطعه 
در  واقع  مترمربع   ۵01.۴0 مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین 
قریه اناده  خریداری از کورش عقا و بهروز قاسمیان مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در چمازکال  پالک 19 اصلی بخش 11 
۳9۵ فرعی آقای احمدرضا اکبری نسبت به ششدانگ یک  قطعه 
در  واقع  مترمربع  مساحت16۵.90   به  احداثی  ساختمان  با  زمین 

قریه چمازکال خریداری از ناصر علی پور مالک رسمی
 ۳96 فرعی  خانم فریده قربانی  نسبت به ششدانگ یک  قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت۲۴0.۲۳ مترمربع واقع درقریه 
از وارث مرحوم حسین خان محمدی مالک  چمازکال  واگذاری 

رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه مرداب پالک ۲۴ اصلی بخش 11 

۲۵۵ فرعی آقای حامد با طنی  نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
درمرداب  واقع  مترمربع  مساحت۲78.۳7  به  احداثی  ساختمان  با 

خریداری از طیبه سرجویی  مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کرد آباد پالک ۳۳ اصلی بخش 11 
مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  رخشانی  فرخنده  خانم  فرعی    918
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از 
فریبا  از   خریداری  کردآباد  قریه  در  واقع  مربع  1۲6.۳0متر 

پورمنصوری مالک رسمی
918 فرعی خانم میترا موسوی قهفرخی  نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت1۳6.۳0 
مترمربع واقع در قریه کردآباد خریداری از فریبا پورمنصوری مالک 

رسمی 
919 فرعی  آقای حمیدرضا رنجبر نسبت به ششدانگ قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت ۳۵6.00مترمربع واقع در قریه کرد 

آباد خریداری از مرتضی رنجبر مالک رسمی

 9۲0 فرعی  خانم مریم طهماسبی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
در  واقع  مترمربع  مساحت۲8۲.00  به   احداثی  ساختمان  با  زمین 

قریه  کرد آباد خریداری از مرتضی رنجبر مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سید کال پالک ۳۵ اصلی بخش 11 
از ششدانگ  مشاع  دانگ  به سه  نسبت  مهدی شریفی  آقای   ۵۳8
به مساحت۲68.76 مترمربع  با ساختمان احداثی  یک قطعه زمین 
واقع در قریه سیدکال خریداری از سید جواد سجادی مالک رسمی
 ۵۳8 فرعی خانم زهرا رضایی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
به مساحت ۲68.76مترمربع  با ساختمان احداثی  یک قطعه زمین 
واقع در قریه سیدکال خریداری از سید جواد سجادی مالک رسمی 
۵۳9 فرعی آقای حبیب اهلل آریایی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
قریه  در  واقع  ۲۳6.70مترمربع  مساحت  به  احداثی  اطاق  با  زمین 

سیدکال خریداری از علی نعیمی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه شیخ علیکال  پالک ۳6 اصلی بخش 

11
 11۵ فرعی خانم ایران دانش نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت۳۳0.1۴ متر مربع به واقع در قریه 

شیخ علیکال خریداری از سید علیرضا عقیلی مالک رسمی
 116 فرعی  خانم مهدیه زارع پور لنگرودی نسبت به شش دانگ 
به مساحت۳۳0.۲6 مترمربع  با ساختمان احداثی  یک قطعه زمین 

واقع در قریه شیخ علیکال  خریداری از صادق کیا مالک رسمی 
117 فرعی  آقای محمد اصفهانی پور نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۲۲8.۳7 مترمربع واقع 
درقریه شیخ علیکال خریداری از محمد رضا دیوساالر مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه نانواکال پالک ۳8 اصلی بخش 11 
10۳ فرعی آقای محمد ابراهیمی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲9۲.7۵مترمربع واقع در قریه 

نانواکال واگذاری از احمد ابراهیمی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده پالک ۴1 اصلی بخش 11
 ۲۳6 فرعی  آقای حبیب اهلل ناظم نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت۲00.00 مترمربع واقع در قریه 

سنگین ده خریداری از حسن فالح مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه عبداهلل آباد پالک ۴7 اصلی بخش 11 
به شش دانگ یک قطعه  توکلی نسبت  ۵8۵ فرعی خانم محبوبه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲70.86مترمربع واقع در قریه 
عبداهلل آباد خریداری از یوسف اسدی و میران توکلی مالک رسمی 
۵86 فرعی آقای میران توکلی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت۲7۴.9۴ مترمربع واقع در قریه عبد 

اله  آباد خریداری از یوسف اسدی مالک رسمی
 ۵87 فرعی آقای حسن توکلی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین با ساختمان احداثی  به مساحت ۳18.۴7مترمربع 
واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری از یوسف اسدی و میران توکلی 

مالک رسمی
از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  توکلی  حسین  آقای  فرعی   ۵87  
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت۳18.۴7 
و  اسدی  یوسف  از  آباد خریداری  عبداهلل  قریه  در  واقع  مترمربع 

میران توکلی مالک رسمی
از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  توکلی  عباس  آقای  فرعی   ۵87  
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش 
از یوسف  آباد خریداری  اهلل   قریه عبد  ۳18.۴7مترمربع واقع در 

اسدی و میران توکلی مالک رسمی
یک  دانگ  شش  به  نسبت  عبدالحی  اکرم  خانم  فرعی   ۵88  
مساحت  به  مغازه  بر  مشتمل  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه 
9۳.9۲مترمربع واقع در قریه عبداهلل آباد خریداری از غالمحسین و 

رضا حیدری و شهرداری چمستان مالک رسمی 
قطعه  یک  دانگ  نسبت شش  به  باقری  اعظم  خانم  فرعی    ۵89
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲10.00مترمربع واقع در قریه 

عبداهلل آباد خریداری از اصغر حیدری مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه لسفیجان پالک ۵۴ اصلی بخش 11
 ۲۳۴ فرعی آقای رضا مرادی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 

با ساختمان احداثی  به مساحت۲61.۵۳ مترمربع واقع در قریه 
مرغ  تعاونی  شرکت  و  جو  رزم  محمد  از  خریداری  لسفیجان 

گوشتی لسفیجان مالک رسمی
 ۲۳۵ فرعی آقای اسماعیل توکلی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
در  واقع  مترمربع  به مساحت ۲۲1.10  احداثی  با ساختمان  زمین 

قریه لسفیجان خریداری از محمد علی واحدی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه هالپان پالک ۵6 اصلی بخش 11 

۳18 فرعی آقای امید حسینی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین 
با ساختمان احداثی به مساحت 8۳.70مترمربع واقع در قریه هالپان  

خریداری از سید قاسم و مرتضی حسینی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در شهر چمستان پالک ۵7 اصلی بخش 11 
۲0۵9 فرعی  آقای علی اصغر رستمی نسبت به سه دانگ مشاع 
مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از 
از ستار صالح  واقع در شهر چمستان خریداری  ۲۲6.90مترمربع 

نیا مالک رسمی 
۲0۵9 فرعی  آقای قربانعلی رستمی نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲۲6.90 
مترمربع واقع در شهر چمستان خریداری از ستار صالح نیا  مالک 

رسمی 
۲060 فرعی  آقای ناصر نصیری نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت۳01.۳۵ مترمربع واقع در شهر 

چمستان خریداری از قدرت اهلل نصیری مالک رسمی
 ۲061 فرعی خانم راحله توسلی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت ۲19.۳0مترمربع واقع در شهر 

چمستان خریداری از غالمحسین توسلی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه نعمت آباد پالک 100 اصلی بخش 
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۴۳7 فرعی آقای منوچهر فامیلی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با ساختمان احداثی به مساحت 9۳۵.00مترمربع واقع در قریه 
شریفیان  شایان  امیر  و  اسدی  ابوالفضل  از  خریداری  آباد  نعمت 

مالک رسمی 
قطعه  یک  دانگ  شش  به  نسبت  آباریان  جنان  خانم  فرعی   ۴۳8
در  واقع  ۲۵7.76مترمربع  مساحت  به  احداثی  ساختمان  با  زمین 

قریه نعمت آباد خریداری از فرزانه قدیرلی رازلیقی مالک رسمی
 ۴۳9 فرعی خانم سپیده رحمانی نسبت به شش دانگ یک قطعه 
در  واقع  مترمربع  به مساحت۲0۴.9۵   احداثی  با ساختمان  زمین 

قریه نعمت آباد خریداری از مهدی کلیجی مالک رسمی
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون   ۳ ماده  موجب  به  لذا 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1۳ آئین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق این روزنامه محلی 
و/ کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
تاریخ  از  روستاها  در  و  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ماه  یک  ظرف  باید  معترض   . نمایند  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک 
به دادگاه  به تقدیم دادخواست  اعتراض مبادرت  تاریخ تسلیم  از 
ثبت  اداره  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نماید   محل  عمومی 
به  موکول  ثبت  اقدامات  صورت  این  در  که  دهد  تحویل  محل 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
به  دادخواست  تقدیم  گواهی   ، معترض  یا  نگردد  واصل  قانونی 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 1۳ آئین نامه مذکور در مورد 
، واحد  پذیرفته نشده  ثبتی  نامه  اظهار  قباًل  امالکی که  از  قسمتی 
ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، 
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان 
باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید . م. الف97/7800۳۵
تاریخ انتشار نوبت اول 97.6.۳1 تاریخ انتشار نوبت دوم  97.7.1۴      

رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک چمستان  سید عباد شانه دشتی

هشت میدان گازی منطقه زاگرس جنوبی تا پایان برنامه 
در  گاز  تولید  کاهشی  روند  از  جلوگیری  هدف  با  ششم 

جنوب کشور توسعه می یابد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی نفت، منطقه زاگرس 
جنوبی با برخورداری از میدان های گازی متعدد از بزرگ 
ترین مناطق گازخیز کشور است که در سال های آتی به 

رقیب پارس جنوبی در تولید گاز تبدیل می شود.
 ۲۲۰ از  بیش  تولید  ظرفیت  با  جنوبی  زاگرس  منطقه 
میلیون متر مکعب گاز در روز، بیش از 3۰ درصد از گاز 
در  کند؛  می  تامین  را  جنوبی  پارس  فاز   9 معادل  کشور 
حالی که بهره برداری از همه میدان های گازی این منطقه 
آغاز نشده و حتی پروژه های اکتشافی نیز به پایان نرسیده 
است.مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از توسعه 
میدان های گازی جدید در برنامه ششم توسعه خبر داد 

منطقه  تولید  کاهشی  روند  از  جلوگیری  برای  گفت:  و 
نفت و گاز زاگرس جنوبی توسعه میدان های پازن، مدار، 
خارتنگ، گردان، دی، سفیدزاخور، هالیگان و سفیدباغون 
در برنامه است.رامین حاتمی گفت: بخش مهندسی بهره 
تولید  تثبیت  برای  امسال  نخست  ماه  پنج  در  برداری 
پانصد  و  هزار  یک  حدود  خود  تکلیفی  تعهدات  انجام  و 
و  مانع  رفع  گسترده،  اسیدکاری  جمله  از  فعالیت  مورد 
چاهی،  درون  های  آزمایش  انواع  چاه،  ستون  تمیزسازی 
چاه  کامل  آزمایش  و  ضدخوردگی  مواد  ای  دوره  تزریق 
با تفکیک گر سیار انجام داد. برای حفظ و بهبود شرایط 
کیفی محصوالت نیز ۲5 هزار مورد آزمایش در آزمایشگاه 
های شیمیایی مناطق عملیاتی این شرکت صورت گرفت.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران درباره الزامات 
سال  پنج  در  جنوبی  زاگرس  منطقه  های  برنامه  تحقق 

نصب  حفاری،  برنامه  این  به  دستیابی  برای  افزود:  آینده 
تسهیالت سرچاهی و احداث خطوط لوله 15 حلقه چاه در 
دستور کار قرار دارد.وی اضافه کرد: برنامه تامین خوراک 
پایدار پاالیشگاه های گازی پارسیان، فجر جم، سرخون و 
از دیگر  از نظر کمی و کیفی  فاز دوم پاالیشگاه فراشبند 
برنامه های این شرکت است.بر اساس این گزارش، منطقه 
بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی یکی از سه شرکت 
است. ایران  مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  زیرمجموعه 

کنگان، سرخون،  نار،  داالن،  آغار،  گازی  میدان   9 اکنون 
سعادت  نفتی  میدان  دو  و  شانول  و  وراوی  هما،  تابناک، 
آباد و سروستان در این منطقه فعال است اما 3۷ میدان 
اکتشافی جدید در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی قرار دارد که در سال های آتی توسعه 
برداری می رسد.منطقه عملیاتی زاگرس  بهره  به  یافته و 
جنوبی شامل استان های فارس، بوشهر و هرمزگان است 
به  اکتشافی جدید  میادین  از  برداری  بهره  با  آینده  در  و 
استان های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری 

توسعه می یابد.
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رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت 1/7درصد 

مرکز آمار ایران اعالم کرد که رشد اقتصادی کشور در سه ماه نخست سال 
جاری با احتساب نفت 1.7 درصد و بدون احتساب نفت نیز 1.9 درصد 

بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ رشد اقتصادی 
سه ماهه اول سال 1۳97 را بر پایه سال 1۳90 اعالم کرد؛ بر اساس این 
گزارش، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1۳90 در سه ماهه 
نخست سال جاری به رقم 18۲8۴۴0 میلیارد ریال با نفت و 1۴11۳8۵ میلیارد 
ریال بدون احتساب نفت رسیده، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه 
سال قبل با نفت 179766۳ میلیارد ریال و بدون نفت 1۳8۴۵89 میلیارد ریال 
بوده که نشان از رشد 1.7 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 1.9 
درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سال 1۳97 
دارد.محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 18 بخش اصلی متشکل از 
۴۲ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی »ISIC.Rev ۴« انجام می شود که بر این 
اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، 
جنگل داری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیر بخش های استخراج نفت 
خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی 
و ساختمان بوده و گروه خدمات شامل زیر بخش های عمده و خرده فروشی، 
فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، 
اطالعات و ارتباطات، فعالیتهای مالی و بیمه، مستغالت، کرایه و خدمات 
کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، 
فعالیت های مربوط به سالمت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات 

عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

بازده 70 درصدی فرابورس از ابتدای امسال

 شاخص کل فرابورس ایران در هفته منتهی به ۳0 شهریورماه 97 با رشد 
هفتگی ۵ درصدی به پله 18۵8 واحدی رسید تا بازده نزدیک به 70 درصدی 

را از ابتدای سال تجربه کرده باشد.
به گزارش زمان به نقل ازبازار سرمایه، در چهار روز معامالتی هفته جاری 
۴ هزار و 7۲9 میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲9 هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال در 
مجموع بازارهای فرابورس میان معامله گران دست به دست شد که به دلیل کم 
شدن یک روز کاری نسبت به هفته پیش کاهش 9 و ۵ درصدی را در حجم 
و ارزش معامالت نشان می دهد.دو بازار سهام اصلی فرابورس در مجموع 
چهار روز کاری این هفته میزبان دادوستد ۲ هزار و ۴9 میلیون سهم به ارزش 7 
هزار و 10۳ میلیارد ریال بودند که بیانگر کاهش حداقل ۴ درصدی و حداکثر 
۳6 درصدی این متغیرها نسبت به هفته گذشته بود.عالوه بر این در سه تابلو 
بازار پایه نیز ۲ هزار و ۵9۵ میلیون سهم به ارزش ۵ هزار و 7۴6 میلیارد ریال 
میان خریداران و فروشندگان دست به دست شد.همچنین در بازار ابزارهای 
 )ETF نوین مالی )شامل معامالت اوراق تسهیالت مسکن، اوراق بدهی و
شاهد معامله 8۴ میلیون ورقه به ارزش 16 هزار و 677 میلیارد ریال بودیم که 
ارزش این معامالت با رشد سه درصدی نسبت به هفته گذشته همراه بود.
نگاهی به حجم و ارزش معامالت به تفکیک ابزارهای مالی حاکی از آن است 
که اوراق بدهی با حجم معامالت به میزان 19 میلیون ورقه به ارزش 1۵ هزار 
و ۳0۳ میلیارد ریال بیشترین ارزش معامالتی و اوراق متعلق به صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( با حجم معامالت به میزان 6۵ میلیون 
ورقه به ارزش یک هزار و 166 میلیارد ریال بیشترین حجم معامالتی را در 
میان سایر ابزارهای بازار ابزارهای نوین مالی به خود اختصاص داده اند؛ این 
در حالی ست که معامله 0/۳۲میلیون ورقه به ارزش ۲08 میلیارد ریال در قالب 
معامالت تسه در هفته منتهی به ۳0 شهریور ثبت شده است که به معنی افت 

حدود ۲۵ درصدی این متغیرها است.

خبر

کالهبرداری ۲۲ میلیاردی 
شرکتهای ارزش افزوده از مردم 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از بررسی پرونده 
یک کالهبرداری پیامکی ارزش افزوده به ارزش ۲۲ 
میلیارد تومان خبر داد و گفت:وجوه اخاذی شده به مردم 

بازگردانده می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدجواد آذری جهرمی 
در توئیتر نوشت: بررسی پرونده یک کالهبرداری پیامکی 
ارزش افزوده به پایان رسید.وی توضیح داد: برخی از 
شرکتهای ارزش افزوده در ۵ ماه اخیر حدود ۲۲ میلیارد 
ارتباطات  اند.وزیر  کرده  کالهبرداری  مردم  از  تومان 
گفت: خواسته ام تا وجوه اخاذی شده را ظرف 10 
روز به مشترکان بازگردانند و پرونده برای سیر قضایی 
به دادستانی ارسال شود.جهرمی دو هفته پیش از این در 
برنامه حاال خورشید از شناسایی و کشف یک باند که 
تخلفات بسیاری در حوزه پیامک ارزش افزوده موبایل و 
دریافت هزینه از کاربران کرده اند، خبر داده بود.به گفته 
وی، این دزدی آشکار و تعدی به زندگی مردم است که 
ظرف دو هفته آینده نتایج این بررسی اعالم می شود.
وی خاطرنشان کرد: موضوع پیامک تبلیغاتی و ارزش 
افزوده اختاپوستی است که گام به گام با آن در حال مبارزه 

هستیم و به طور قطع از پس آن بر خواهیم آمد.

آغاز پروازهای مسافری فرودگاه 
ATR پیام با هواپیماهای

 مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی )هما( از 
برقراری پرواز ای تی آرهای این شرکت در آینده نزدیک 

در فرودگاه پیام خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، فرزانه شرفبافی در بازدید 
از فرودگاه پیام با حضور سعید زرندی مدیرعامل فرودگاه 
و منطقه ویژه اقتصادی پیام، گفت: در یک سال گذشته 
تغییرات بسیار و اقدامات خوبی در این فرودگاه انجام 
شده است که جای تشکر دارد.شرفبافی افزود: یکی 
از مهمترین اهداف، برگزاری پروازهای مسافری در 
این فرودگاه است.وی با بیان اینکه پروازهای مسافری 
در فرودگاه پیام با توجه به موقعیت این فرودگاه مورد 
استقبال قرار می گیرد، گفت: پروازهای فرودگاه پیام سبب 
کاهش ترافیک فرودگاه های دیگر می شود و این موضوع 
یک اثر مثبت در عملیات حمل و نقل هوایی در کل 
کشور دارد.مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر با بیان 
اینکه امکانات اولیه فرودگاه پیام برای شرکت هواپیمایی 
ایران ایر مورد بررسی قرار گرفت، افزود: سعی می کنیم 
در اولین فرصت این پروازها دایر شده و عالقه مند هستیم 
که از هواپیماهای جدید و به روز ATR در این مسیرها 
استفاده کنیم و هندلینگ پروازهای سایر شرکت های 

هواپیمایی را در اینجا خواهیم داشت.

خبر

واحدهای  ارزی  بدهی  حساب  تسویه  شیوه 
تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ اعالم شد که 
بر اساس آن اصل بدهی این واحدها با نرخ روز 

گشایش اعتبار محاسبه و تقسیط خواهد شد.
نامه  اساس  بر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمد شریعتمداری وزیر صنعت به سید رحمت 
اله اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد، اصل بدهی 
ارزی بیشتر از ۳0 میلیون یورو واحدهای بزرگ، 
با احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به 
نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در 
اقساط ۵ ساله با سود مستقل 1۵ درصد محاسبه 
واحدهای  برای  شود.همچنین  می  دریافت  و 
کوچک و متوسط، اصل بدهی ارزی تا سقف 
ارزی  سود  نرخ  احتساب  با  یورو  میلیون   ۳0
مندرج در قرارداد به نرخ روز گشایش اعتبار، 
تبدیل به ریال شده و پس از تنفس دوساله بدون 

سود، در اقساط ۵ ساله با سود مستقل 1۵ درصد 
محمد  نامه  شد.در  خواهد  دریافت  و  محاسبه 
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
سید رحمت اله اکرمی سرپرست وزارت امور 
جلسات  پیرو  است:  آمده  دارایی  و  اقتصادی 
متعدد در آن وزارتخانه و با حضور وزیر محترم، 
بانک مرکزی، سایر بانک ها و... در مورد اصالح 
آیین نامه اجرایی ماده ۲0 قانون رفع موانع تولید 
با هدف  ذیل  پیشنهادات  رساند  می  آگاهی  به 
حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی 
جلسات  در  ایرانی  کاالی  از  حمایت  سال  در 

مذکور ارائه و مورد موافقت قرار گرفت.
 نحوه تسویه حساب با واحدهای بزرگ

با  از ۳0 میلیون یورو  بیشتر  اصل بدهی ارزی 
احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به 
نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده و در 

اقساط ۵ ساله با سود مستقل 1۵ درصد محاسبه 
و دریافت گردد.

 نحوه تسویه حساب
 با واحدهای کوچک و متوسط

اصل بدهی ارزی تا سقف ۳0 میلیون یورو با 
احتساب نرخ سود ارزی مندرج در قرارداد به 
نرخ روز گشایش اعتبار، تبدیل به ریال شده، پس 
از تنفس دوساله بدون سود، در اقساط ۵ ساله با 

سود مستقل 1۵ درصد محاسبه و دریافت گردد.
پیشنهادات فوق برای تعیین تکلیف تسهیالت 
آندسته  ارزی  ذخیره  حساب  از  اعطایی  ارزی 
از واحدهای تولیدی بخش خصوصی است که 
نسبت به واردات ماشین آالت، تجهیزات و مواد 
پیشنهاد می شود  اقدام کرده اند. همچنین  اولیه 
شرایط مذکور به سایر تسهیالت اعتباری ارزی 

نیز تسری یابد.

مفقودی 
برگ سبز موتور کیوت 1۵0 به رنگ ابی مدل 90 با شماره پالک ۵86/۴۳97۴با 
بنی  ارات  شماره موتور 09۵80۳6و شماره شاسی 90۵7۲۴1بنام رمضان شعبانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
برگ سبز سواری سمند مدل 9۵ با شماره پالک 69۴م۴۴ایران 8۲ با شماره موتور 
1۲۴k08697۲۳و شماره شاسی NAAC91CE8GF09۵۵۳6بنام زینب مشایخ 

موینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز سوار پژو پارس مدل 86 با شماره  پالک 798 ی۲6 ایران 
۴۴ با شماره موتور 1۲۴8617۵۳98 و شمارشاسی ۵0۵0۴8۴۳ بنام سیاوش حبیبی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 ساری 

آگهی مزایده 
در پرونده های اجرایی کالسه 96099۲اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری 
جویبار محکوم علیه آقای محمد)علیرضا( پاکزاد فرزند اکبر به پرداخت 6۴۳۲0000 
میلیون ریال بدون محاسبه تاخیر تادیه در حق آقای حسین علی عسگری جویباری 
مبلغ  همچنین  و  عظیمی  آتنا  خانم  و  مصلحی  شاهین  وکالت  با  غالمعلی  فرزند 
۳.000.000 ریال هزینه اجرایی محکوم گردیده است .لذا این اجرا بنا به درخواست 
وکیل محکوم له اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با 
حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت 

شرایط زیر بفروش می رساند.
الف- طبق قباله عادی دستدارمی مورخ 90/۴/8 آقای رمضانعلی طبرستانی ۳ دانگ 
از 6 دانگ یک قطعه زمین زراعی خود واقع در کوهی خیل ملک جعفر آبادکه به 
متراژ ۳۲۲۵متر مربع که برابر فروش نامه حدود 1۵00 متر مربع فروخته به آقای 
محمد پاکزاد که با حدود اربعه که در طبیعت تطبیق دارد1- شماال به خیابان آستانه 
به  شرقا   -۳ علیزاده  آقای  زمین  به  جنوبا   -۲ بهنمیر-  ساری-  آسفالته  جاده  سر 

خیابان 6متری و ۴- غربا وصل به زمین محمد طبرستانی می باشد.
ب- با توجه به بررسی های به عمل آمده و تحقیقات انجام شده و موقعیت مکانی 
و راه دسترسی به زمین زراعی قیمت روز برای هر متر مربع ۴60000 ریال و برای 
مساحت کل زمین )1۵00( متر مبلغ 69000000) شصت و نه میلیون ریال( برآورد 

و ارزیابی گردیده است .
ج- مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب می شوند.موعد و زمان مزایده روز یکشنبه 1۵/7/97 ساعت 

9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری جویبار میشود 
زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار آگهی می باشد 

.آدرس جویبار کوهی خیل ملک جعفر آباد می باشد.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری جویبار مجتبی محمدی

آگهی مزایده 
در پرونده کالسه 97001۵اجرای مدنی متمرکز ، محکوم علیه آقای عباس بربریان 
به مبلغ ۳01.۴10.000 در حق آقای حبیب حاجی محمدی محکوم گردیده است 
.لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه ، اموال وی را جهت تامین آن توقیف 
دادگستری  احکام  اجرای  مدیر  و  دادستان  نماینده  حضور  با  مزایده  طریق  از  و 

شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند .مال مورد مزایده : 
قیمت  با  تخته   ۲7 مجموع  شانه   1000 و  شانه   ۵00 و  شانه   700 های  فرش 

۲87.۵00.000 ریال 
به آدرس : جویبار - جنب تاالر نوا- فروشگاه فرش و موکت رویال

جمع قیمت کارشناسی شده: بمبلغ ۲87.۵00.000 ریال)دویست و هشتادو هفت 
میلیون و پانصد هزار ریال( می باشد.

باالترین قیمت را پیشنهاد  پایه شروع ، کسانیکه  ارزیابی شده  از مبلغ  ۲- مزایده 
نمایند برنده مزایده محسوب خواهد شد.

۳- موعد و زمان فروش، روز 97/7/۲۴ ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری 

پس از انتشار می باشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- معصومی

آگهی
شهرستان  اختالف  حل  شورای   ۴ 970998۲071۴00086شعبه  کالسه  پرونده 

جویبار تصمیم نهایی شماره 970997۲071۴00۲۳۳
خواهان: آقای مسلم شعبانی جویباری فرزند علی جان به نشانی استان مازندران- 

شهرستان جویبار - شهر جویبار- پایین رود پشت - قادی محله - ک آزاده 
کرج  کرج-  نشانی  به  محمد  آقا  سید  فرزند  د  نژا  مقیم  علی  سید  آقای  خوانده: 

نو - بلوار حدادی- خ شهید خیبری پالک 1۲9 - واحد ۵ 
خواسته الزام به تنظیم سند خودرو

رای قاضی شورا
به  د  نژا  مقیم  آقای سید علی  به طرفیت  آقای مسلم شعبانی  در خصوص دعوی 
خواسته صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند خودرو پراید به شماره 
انتظامی 68- 67۵ ص ۲6 به انضمام تادیه کلیه خسارات قانونی وارده به این شرح که 
خواهان اعالم می نماید اینجانب اقدام به خرید خودرو ی پراید در تاریخ 10/1۲/9۴ 
از خوانده نموده ام و خوانده تا کنون اقدامی در جهت تنظیم و انتقال سند ننموده 
اندلذا خواستار صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند و تادیه کلیه 
خسارات قانونی می باشم اینک با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اوراق پیوست 
نظر به اینکه به موجب مبایعه نامه عادی نقل و انتقال خودروی مذکور صورت گرفته 
و خوانده موصوف با وصف ابالغ قانونی در جلسه شورا حاضر نشده ودر قبال دعوی 
مطروحه و مستند منسوب به خویش دفاعی معمول نداشته است و با توجه به اینکه 
اتومبیل مورد اشاره در اختیار خواهان قرار گرفته و کل ثمن معامله از ناحیه فروشنده 
) خوانده( دریافت شده است و اینکه به موجب اسناد پیوست خوانده مالکیت رسمی 
نسبت به خودرو دارددر نتیجه حقانیت خواهان در دعوی مطروحه محرز تشخیص 
و مستندا به مواد10 و 18۳و ۲19و ۲۲0و 1۲۵7و 1۳01 قانون مدنی و مواد 198و 
۵1۵و ۵19قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت مشارالیه به حضور در دفتر 
خانه اسناد رسمی و انتقال سند اتومبیل پراید به شماره انتظامی 68- 67۵ ص ۲6 
بنام خواهان و هم چنین پرداخت مبلغ000/1۵0/1ریال بعنوان هزینه دادرسی صادر 
واعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و با انقضاء مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

محترم شهرستان جویبار خواهد بود.
حسنی کارمزدی - قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار

متن آگهی احضارمتهم
کالسه  پرونده  در  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای      
9۵0998۲109600۲01  برای مهدی مهدوی  به اتهام تغییر کاربری تقاضای کیفر 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین     9:00 ساعت   1۳97/08/1۵
بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 

عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 1۳98
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متن آگهی 
پرونده کالسه 960998661010070۳ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9709976610100۲17 
طرفیت  به  محمود  فرزند  پری حیدری  خانم  دعوی  در خصوص    : دادگاه  رای 
آقای طاهر سپهوند به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 
9109976610100۵0۵ صادره از این شعبه که حسب مفاد دادنامه مزبور خواهان به 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و نیز خسارات دادرسی 
که  بدین شرح  است  محکوم شده  فعلی  خوانده  در حق  تائیه  تاخیر  و خسارت 
خواهان اظهار داشته با توجه به فقدان هر گونه شغلی و به محبوس بودن به مدت 
به را ندارد  زمان طوالنی و دیگر اوضاع و احوال موجود توان پرداخت محکوم 
و تقاضای صدور حکم اعسار به صورت کلی را دارد و خوانده دعوی در جلسه 
حضور نیافته و الیحه ای نیز در مقابل ادعای مطروحه تقدیم ننموده است و حال 
دادگاه پس از بررسی تمامی اوراق پیوستی با عنایت به شهادتنامه تقدیمی که حسب 
مفاد آن گواهان به صورت کلی بر ناتوانی مالی خواهان تاکید داشته اند و با احراز 
لزوم حضور گواهان مندرج در شهادتنامه مشارالیهما پس از حضور نزد دادگاه با 
بیان جزئیات الزم و تشریح وضعیت کنونی خواهان بر ناتوانی مالی وی اداء گواهی 
نموده اند که اظهارات آنان برهم منطبق و موید ادعای خواهان است و در مقابل 
دفاعی دفاعی که موجبات تزلزل دالئل و قرائن مذکور را فراهم نماید ارائه نشده 
است وانگهی خواهان مدت چندین سال در زندان به سر می برد و قبال حسب 
ایشان صادر شده است  دادنامه پیوستی در دیگر شعبه دادگاه حکم اعسار مطلق 
النهایه دادگاه با وارد دانستن دعوی و مستند به مواد 6-7-8-9-10-11 قانون نحوه 
آیین دادرسی  قانون  اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1۳9۳ و مواد 198و ۳۳1 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1۳79 در شرایط کنونی حکم 
نماید حکم صادره  می  را صادر  به  پرداخت محکوم  از  مطلق خواهان  اعسار  بر 
مانع استیفاء محکوم به از محل اموال خواهان که تا کنون پنهان شده و یا زین پس 
حاصل می شود نخواهید بود رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت ۲0 روز 
پس از ابالغ قابل اعتراض واخواهی نزد این مرجع و با انقضاء مهلت واخواهی 
نزد دادگاههای محترم تجدید نظر  قابل تجدید نظرخواهی  ظرف مهلت ۲0 روز 

استان لرستان است . 
دادرس شعبه اول محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مهدی مرادی . 

آگهی ابالغ 
استان  زیارت  و  حج  اداره  شاکی  پور  طهماسب  حسین  آقای  به  رسیدگی  وقت 
زیارتی  مجاز  غیر  فعالیت  به  دایر  پور   طهماسب  علیه حسین  مازندران شکایت 
مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه960998111۴001۴0۳ شعبه 
رسیدگی  وقت  و  ثبت  سابق  جزایی   101 بابل  شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   101
مورخ97/8/19 ساعت 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع مواد 17۳ 
و ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد  مدیر دفتر شعبه 101 
دادگاه کیفری دو شهرستان بابل 101 جزایی سابق سید اسمعیل نصیری مری

متن آگهی احضارمتهم
    دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست شماره 
به شماره  پرونده کالسه 9۴099866۴۴600۵۴۲      در     9710۴۳۲88000۲0۲0
بایگانی 970867  برای آقای مناجاتی  به اتهام تسبیب در یک فقره قتل غیر عمدی 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1۳97/08/۲0 ساعت 9:00   تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 

عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 1۳97
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ابالغ وقت
 دادرسی حسین ذوالفقاری خوشرودی نظر به اینکه آقای حسین نوشادیان فرزند 
احمد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ده میلیون ریال به طرفیت حسین 
مقدمات  انجام  از  پس  که  نموده  تسلیم  شعبه  این  در  قربانعلی  فرزند  ذوالفقاری 
تعیین  صبح   9 97/7/۳ساعت  مورخه  برای  و  ثبت   9/۲17/97 کالسه  به  قانونی 
وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به 
استناد ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه نهم 
حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شعبه 
نهم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب  

و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

متن آگهی
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 97100966101008۳7 و شماره 
بیرانوند  سبزعلی  ابوذر  بنام  علیه  محکوم   9709976610100۴8۳ مربوطه  دادنامه 
فرزند محمد طاهر محکوم است به پرداخت وجه یک فقره چک صدرالذکر به مبلغ 
۳00/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته مبلغ 9/900/000 ریال به عنوان هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور )سررسید ( چک تا زمان اجرای 
حکم که بر اساس شاخص بهاء کاال و خدمات مصرفی )شاخص تورم (اعالمی از 
سوی بانک مرکزی و توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد محکوم 

مینماید و هزینه نیم عشر دولتی در اجرا بر عهده محکوم علیه است . 
 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری

 شهرستان خرم آباد –کرم رضا هاشمی . 

آگهی احضار متهم
    بدینوسیله طبق ماده 17۴ قانون ایین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان  حبیب 
رضائی مهر فرزند حسین که  به اتهام مشارکت بر سرقت از منزل در پرونده کالسه  
بایگانی 97069۴    شعبه اول دادیاری دادسرای  970998۲88۳100671  و شماره 
عمومی و انقالب  اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب  طی یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشرآگهی 
در این شعبه حاضر شده و از خود دفاع نماید،  در صورت عدم حضور یا عدم ارسال 
الیحه دفاعیه و یا عدم  معرفی وکیل این شعبه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده 
و قرار مقتضی صادر می نمایید تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نبایدکمتر از یکماه 

باشد.م/الف 1۳99
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر- مهدی رمضانی نوده

اجرائیه
مشخصات محکوم له: داود اکبری      به نشانی: چهاردانگه- بین افشین و مطهری- 

پالک 78۵   مشخصات محکوم علیه:  سید مسعود ذوالنوریان     مجهول المکان 
محکوم به: به موجب دادنامه شماره 661  مورخ 96/1۲/۲۲   شورای حل اختالف  
چهاردانگه حوزه دوم  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 80/000/000 
ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ۲/۲10/000 ریال به عنوان خسارت هزینه داد 
رسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید حکم لغایت اجرای دادنامه و 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

۳-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/۲1 و همچنین مفاد 
برگ  که ظهر  آبان 1۳77  مالی مصوب 10  های  اجرای محکومیت  نحوی  قانون 

اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید. م/الف 1۴1۲
اعراب- شعبه دوم شورای حل اختالف چهاردانگه 

مفقودی 
کارت هوشمند بنز اسی ۴۵7با شماره شهربانی ۲77ع8۳ایران ۲۲ با شماره کارت 

۲609786مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
آگهی حصروراثت بابل 

درخواستی  ازدزفول  پدرشیرزادبشناسنامه16۴صادره  نام  آباد  عباس  عزیزایمانی 
شیرزاد  مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
دزفول  در  درتاریخ9۵/10/11  دزفول  بشناسنامه77صادره  آباد  عباس  ایمانی 
ایمانی  باال۲-حبیب  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه 
بشناسنامه  آباد  عباس  ۳-اکبرایمانی  دزفول  از  آبادبشناسنامه۲۲0صادره  عباس 
681۵صادره ازدزفول)پسران متوفی(۴-مهناز ایمانی عباس آبادی بشناسنامه1صادره 
از دزفول۵-فردوس ایمانی عباس آبادبشناسنامه681۴صادره دزفول6-زهرا ایمانی 
باانجام  اینک  متوفی(والغیر.  ازدزفول)دختران  صادره  بشناسنامه16۳  آباد  عباس 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
دادگاه  به  ماه  نشرآگهی ظرف یک  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  داردیا وصیت 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه8دزفول-تقدسی فر

نحوه تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی اعالم شد؛

تقسیط بدهی ارزی
 واحدهای کوچک و بزرگ

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به افزایش 3۶۰درصدی آموزش های 
مهارتی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در 4 ماهه نخست سال جاری، از تدوین استانداردهای شغلی 

در حوزه انرژی خبرداد.
 به گزارش زمان به نقل ازمهر، علیرضا حاتم زادهبا اشاره به استقبال مهارت آموزان از آموزش های 
مهارتی در حوزه انرژی های تجدید پذیر گفت: در 4 ماهه نخست سال جاری ۸۲۸ هزار و ۷5۰ 
نفر – ساعت آموزش های مهارتی در حوزه انرژی ارائه شده است در حالی که در 4 ماهه نخست سال 
گذشته 94 هزار و 953 نفر – ساعت آموزش های مهارتی در این حوزه ارائه شده بود؛ این آمار از 
افزایش 3۶۰ درصدی آموزش های مهارتی در حوزه تجدید پذیر در 4 ماهه نخست امسال نسبت به 
کل سال گذشته حکایت دارد.وی گفت: در راستای همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی، در سال های اخیر مبلغ 
۲ میلیارد ریال از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تجهیز کارگاه مرکز تربیت 
مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کرج و مرکز آموزش فناوری های نوین اصفهان اختصاص یافت.

وی در ادامه افزود: همچنین با اختصاص یک میلیارد ریال از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تعداد 14۸ عنوان شغل و شایستگی های مرتبط با فناوری انرژی شناسایی و ۸۷ عنوان 
استاندارد آموزش در این حوزه تدوین شد که هم اکنون این استانداردها و شایستگی های تدوین شده 
در حوزه فناوری های راهبردی در سایت و پورتال این سازمان قرار دارد.حاتم زاده در ادامه گفت: انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با مجری پروژه ملی بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان از زمینه 
های همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
در سال جاری است.وی با اشاره به تعامل این سازمان با  سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری 
انرژی برق )ساتبا( خبر داد:  در همین راستا اجرای طرح تأسیس نیروگاه آموزشی با توان 3 کیلو وات 
متصل به شبکه و یک کیلو وات منفصل از شبکه، توسعه بخش خصوصی در این حوزه با صدور مجوز 

تأسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد در برنامه های سازمان بوده .

رییس هیئت مدیره انجمن بالکچین ایران گفت: بعد از ممنوعیت معامله ارزهای رمزنگاری شده از 
جمله بیت کوین در ایران حجم معامالت بیت کوین از هزار به 3۰۰ بیت کوین کاهش یافت.

به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی، سپهر محمدی درباره تصمیمات دولت برای استفاده 
از بستر ارزهای رمزنگار، افزود: در صورتی که دولت تصمیم بگیرد تا صرفا بخش دولتی در حوزه رمز 
ارزها فعالیت داشته باشد و بخش خصوصی قابلیت ورود به مسئله و فعالیت گسترده اقتصادی و علمی 
نداشته باشد، کشور در آینده به مشکل برمی خورد و ممکن است که در آینده دولت مشوق هایی که 
هم اکنون به پیام رسان های بومی برای گسترش و جذب کاربر و خروج کاربران از پیام رسانی خارجی 
مانند تلگرام را در دستور کار داده است را در آینده ای نه چندان دور برای دورنگهداشتن مردم از کوین ها 
و مشکالت احتمالی آن ها با صرف منابعی نسبت به راه اندازی رمز ارزهای داخلی انجام دهد.محمدی 
با اشاره به رمز ارز ملی، اظهار داشت: تا به امروز نمونه رمز ارز ملی موفقی که کشوری ساخته باشد 
وجود ندارد و ارز رمزنگار ایران در صورتی می تواند موفق باشد که بخش خصوصی به عنوان محرک 
اقتصادی قابلیت استفاده از این بستر را با چارچوب های تعریف شده داشته باشد.وی افزود: رمزارز ملی 
صرفا همان رمز ارزی است که بانک مرکزی با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک فعال بستری را 
برای آن توسعه داده و سایر رمز ارزهایی که توسط بخش دولتی یا خصوصی توسعه پیدا می کنند به 
عنوان ارز رمزنگار محسوب می شوند.وی درباره ادعای دور زدن تحریم ها با بیت کوین و کمک این رمز 
ارز به اقتصاد کشور در شرایط تحریم گفت: دور زدن تحریم با بیت کوین ممکن است اما محدود تلقی 
می شود این در صورتی است که با بهره گیری از تکنولوژی بالکچین )زنجیره بلوک( می توان تحریم ها 
را در ابعادی بدون محدودیت پشت سر گذاشت؛ در واقع به منظور حجم کارکرد این دو موضوع باید 
به این نمونه اشاره داشت که  با استفاده از بیت کوین می توان 1۰۰ میلیون دالر در روز جا به جایی 
داشت اما بالکچین توانایی حجم معامالت روزانه چند میلیارد دالری دارد و همین مسئله مهم باید در 
دستور کار قرار گیرد و به جای استفاده از بیت کوین به عنوان محصول، جهت گیری کشور بهره گیری 
از زیرساخت بالکچین برای پشت سر گذاشتن تحریم ها باشد که می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

استقبال مهارت آموزان از آموزش های 
انرژی های تجدیدپذیر

معامالت بیت کوین در ایران
 کاهش یافت



آگاهی تنها راه رسیدن به آزادی ست. 
اردبزرگ

سخنحکیمانه

هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد
 خداش در همه حال از بال نگه دارد

حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست 
که آشنا سخن آشنا نگه دارد

امروزباحافظ

داستان های کوتاه یک بازیگر 
تئاتر منتشر شد

»دیدار  مجموعه داستان 
ویونا«  کافه  در  افالتون  با 
نوشته فرزانه سکوتی توسط 
نشر پیدایش منتشر و راهی 

بازار نشر شد. 
افالتون  با  به گزارش  مهر، مجموعه داستان »دیدار 
در کافه ویونا« نوشته فرزانه سکوتی به تازگی توسط 
انتشارات پیدایش منتشر و راهی بازار نشر شده است. 
این کتاب خالف عموم کتاب هایی که این ناشر چاپ 

می کند، برای مخاطبان بزرگسال منتشر شده است.
فرزانه سکوتی را عموما به عنوان مترجم می شناسند. 
او دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان فرانسه است 
و از این زبان ترجمه می کند. به عالوه تجربه بازی 
در نمایش های مختلف تئاتر را نیز در کارنامه دارد. 
این بازیگر، جایزه بهترین بازیگر زن از جشنواره ملی 
جوانان را کسب کرده و ترجمه نمایشنامه »سه روایت 
از زندگی« از یاسمینا رضا پیش از مجموعه داستان 

پیش رو از وی توسط نشر نی منتشر شده است.
داستان  ویونا« 18  کافه  در  افالتون  با  »دیدار  کتاب 
کوتاه را با این عناوین شامل می شود:دیدار با افالتون 
در کافه ویونا، او، ولش کن!، ماه گرفتگی، جوان ناکام، 
پرنده های خشمگین، فیل ها در باد، امیرآباد، آینه جیبی 
خانم وفایی، توت های اراج، عروس خاندان مفخم، 
شماره دوزی شده،  خواب های  عود،  کناری،  واحد 
مالفه، مثل توی فیلم ها، افسرخانم، اسواق الهدایا.این 
کتاب با 1۴8 صفحه، شمارگان ۵00 نسخه و قیمت 

16 هزار تومان منتشر شد.

در دنیای کتاب
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»معکوس« فیلمی اجتماعی  
که الیه هایی از اکشن هم دارد

پوالد کیمیایی کارگردان فیلم سینمایی »معکوس« در 
گفت وگو با  فارس، درباره آخرین وضعیت این فیلم 
سینمایی اظهار داشت: »معکوس« پس از پشت سر 
و  رایانه ای  ویژه  جلوه های  سنگین  مراحل  گذاشتن 
اصالح صدا و رنگ، به تازگی آماده نمایش شده است.
سی وهفتمین  در  حضور  و  اکران  زمان  درباره  وی 
یک  عنوان  به  کرد:  بیان  فجر  فیلم  ملی  جشنواره 

فیلمساز اول، عالقه مند به حضور جشنواره فیلم فجر هستم، چرا که در آن جشنواره 
اثری که تولید کرده ام مورد قضاوت و بررسی قرار می گیرد؛ اما این که آیا این اثر را به 
جشنواره فیلم فجر بفرستیم یا نه، منوط به تصمیمی خواهد بود که همراه با سرمایه گذار 

فیلم می گیریم.
کیمیایی اظهار داشت: اگر تصمیم  بگیریم که »معکوس« را به جشنواره فیلم فجر 
بفرستیم، اکران فیلم در سال جاری، کنار گذاشته می شود و به سال آینده موکول 

خواهد شد.
به گفته این کارگردان فیلم اولی، »معکوس« فیلمی اجتماعی و خانواده محور است که 

الیه هایی از اکشن هم دارد.
بنابراین گزارش؛ در فیلم سینمایی »معکوس« به کارگردانی پوالد کیمیایی و تهیه کنندگی 
مسعود کیمیایی، بازیگرانی همچون بابک حمیدیان، علیرضا کمالی، اکبر زنجانپور، 

شهرام حقیقت دوست و لیال زارع نقش آفرینی می کنند.

پایتخت کتاب جهان معرفي شد

ملل  سازمان  آموزشی  و  فرهنگی  علمی  سازمان 
›یونسکو‹ شهر کواالالمپور مرکز مالزی را به عنوان 

پایتخت کتاب جهان در سال ۲0۲0 انتخاب کرد.
 یونسکو با انتشار بیانیه ای در وبگاه خود اعالم کرد: 
آموزش  بر  گسترده  تمرکز  دلیل  به  مالزی  پایتخت 
جامع، توسعه جامعه مبتنی بر دانش و خواندن برای 

مردم این شهر انتخاب شده است.
طبق این گزارش سال ۲0۲0میالدی به عنوان سال کتاب جهان و کپی رایت توسط 
این سازمان نامگذاری شده و کواالالمپور مالزی به عنوان پایتخت کتاب جهان برای 

برگزاری مراسم ویژه آن در دو سال آینده انتخاب شده است.
از  کتاب  پایتخت های  انتخاب  بر  از سال ۲00۴ عالوه  ادبی  پایتخت های  انتخاب 
سال ۲001 از مهمترین برنامه های سازمان فرهنگی آموزشی یونسکو برای ارتقا و 
رشد فرهنگ و مطالعه اعالم شده است.طبق این بیانیه چهار عامل ایجاد شرایط و 
تسهیالت برای خواندن در اشکال و شرایط مختلف شهری، توسعه زیربناهای مرتبط 
با صنایع کتاب، مشارکت همه جانبه و دسترسی آسان به اینترنت و فضای دیجیتالی 
و توانمندسازی کودکان برای خواندن از جمله علل دیگر انتخاب این شهر به عنوان 

پایتخت کتاب جهان در دو سال آینده بوده است. 
ایجاد کمپین خواندن در  ساخت شهر کتاب تحت عنوان ›کوتا بوکو کامپلکس‹، 
قطارهای درون و میان شهری، توسعه دسترسی به اینترنت و فضای آنالین و ارائه 
خدمات دیجیتالی، گسترش دسترسی ها برای معلوالن توسط کتابخانه ملی مالزی علل 
دیگر انتخاب کواالالمپور به عنوان پایتخت کتاب جهان در سال ۲0۲0 بوده است.
طبق این گزارش مالزی خدمات دیجیتالی خود را در 1۲ کتابخانه گسترده در مناطق 

فقیرنشین این کشور نیز گسترش داده است.
یونسکو در چند سال اخیر بیش از 180 شهر را برای پایتختی ادبی انتخاب کرده 
است.سازمان بین المللی یونسکو، شاخص های متفاوتی مانند سرانه  مطالعه براساس 
و  فروشی ها  کتاب  تعداد  آن،  افزایش  برای  مدون  برنامه های  و  علمی  تحقیقات 
کتابخانه های عمومی، آزادی عمل و بیان، رعایت قانون کپی رایت و حقوق مؤلفان 
داخلی و خارجی را برای انتخاب پایتخت های ادبی و کتاب مورد توجه قرار داده 

است.

پژوهشگر ایرانی در اکراین از
 »سینمای شاعرانه ایران...« گفت

در  سینما  مدرس  و  پژوهشگر  زاده  سلیمان  حامد 
اکراین درباره »سینمای شاعرانه ایران در دوران قبل و 

بعد از انقالب اسالمی« سخنرانی کرد.
و  پژوهشگر  زاده  سلیمان  حامد  مهر،  گزارش  به 
نویسنده ایرانی که به عنوان داور بخش فیلم های بلند 
اکراین  سینمایی جشنواره فیلم دیتیاتکو به خارکف 
سفر کرده بود، در دانشگاه اصلی این شهر به سخنرانی 

با موضوع »سینمای شاعرانه ایران در دوران قبل و بعد از انقالب اسالمی« پرداخت.
او در ابتدای بحث به ویژگی های فرمی و محتوایی سینمای مستقل و شاعرانه ایران 
در دهه های ۳0، ۴0 و ۵0 شمسی پرداخت و سپس به آثار سینماگرانی همچون فرخ 
غفاری، فریدون رهنما، ابراهیم گلستان، پرویز کیمیاوی و سهراب شهیدثالث اشاره 

کرده و به تحلیل محتوای آن پرداخت.
سلیمان زاده در بخش دوم سخنرانی خود به وقوع انقالب اسالمی اشاره کرد و از تاثیر 
آن بر بدنه سینمای ایران اینگونه گفت: سینمای بعد از انقالب اسالمی در ایران در بعد 
بین المللی با عباس کیارستمی و فیلم های شاعرانه اش شناخته شد و رفته  رفته علی 

رغم حادثه جنگ بین عراق و ایران، قوت گرفت.
 کیارستمی با اتکا به فرهنگ بومی، ملی و قومی ایران آثاری با مضامین انسان دوستانه و 
صلح طلبانه تولید کرد و توانست چهره ای واقعی از مردم صمیمی و دوستدار فرهنگ 

ایران را به جهانیان نمایان کند.
اشاره به آثار فلسفی سینمای ایران از جمله هامون داریوش مهرجویی و آثار اجتماعی 
همچون »کاغذ بی خط« تقوایی و »جدایی نادر از سیمین« فرهادی قسمت دیگری از 
سخنرانی سلیمان زاده بود.بخش پایانی سخنرانی او همراه با پرسش و پاسخ توسط 
دانشجویان اکراینی گذشت. در سخنرانی او بیش از ۵0 دانشجوی خارجی و 10 عضو 
هیات علمی دپارتمان فرهنگی دانشگاه خارکف حاضر بودند.جشنواره »دیتیاتکو« از ۵ 

تا 8 سپتامبر ۲018 در خارکف برگزار شد.

خبر

نزدیک یک ربع قرن از ساخت فیلم 
نه  هنوز  و  می گذرد  واقعه«  »روز 
اثرگذار  اندازه مهم و  این  تا  فیلمی 
درباره عاشورا ساخته شده و نه متنی 
فیلمنامه ی  همانند  موضوع  این  در 
درآمده  نگارش  به  بیضایی  بهرام 

است.
شهرام  کارگردانی  به  واقعه«  »»روز 
اسدی سال 1۳7۳ ساخته شد و در 
سیزدهمین جشنواره فیلم فجر هم به 

عنوان بهترین فیلم برگزیده شد.
بارها  این سال ها  تمام  فیلم در  این 
شبکه های  از  محرم  ماه  بهانه  به 
و  شده  پخش  تلویزیونی  مختلف 
تماشاگرانش هر بار چهره بازیگرانی 
را می بینند که از جوانی شان کاسته 
شده و َگرد تجربه و پختگی بیشتر 
بر چهره شان نشسته است، اما امسال 
اگر باز هم در جایی این فیلم پخش 
انتظامی  عزت اهلل  خالی  جای  شود 
بیش از هر چیز به چشم خواهد آمد.

شهرام اسدی اخیرا درباره بازی این 
گفته  واقعه«  »روز  فیلم  در  هنرمند 
بود: عزت اهلل انتظامی نقش را زندگی 
می کرد، با فیلمنامه ای که در اختیارش 
بود ابتدا روزها و روزها بر سر کلمه 
به کلمه اش با خود کلنجار می رفت 
کارگردان  روی  در  رو  سپس  و 
هم سطح  تسلطی  با  و  می نشست 
نویسنده و کارگردان با نقش مواجه 
می شد.کارگردان فیلم سینمایی »روز 
واقعه« به ایسنا گفته بود: بدون هیچ 
انتظامی  عزت اهلل  جایگاه  تردیدی 
در هر عصر و دوره ای برای هنر و 

فرهنگ این سرزمین یگانه و خاص 
خواهد بود. بی تکرار و مثال زدنی. 
عنوان  بخواهم  اگر  جمله  یک  در 
کنم باید بگویم عزت اهلل انتظامی در 
عرصه بازیگری یک معیار، شاخص 
و الگو بود. با تمام ویژگی های یک 
هنرمند تمام عیار، بازیگری در قله و 
در باالترین نقطه بود.درباره این فیلم 
علیرضا شجاع نوری که بازیگر نقش 
اصلی این فیلم بود، هم گفته است: 
افرادی را دیده ام که »روز واقعه« را 
بیش از صدبار دیده اند، نسخه فیلم 
که  موقع  هر  و  دارند  خانه  در  را 
میخواهند حال کنند، فیلم را می بینند. 
این فیلم ژانر تاریخی و مذهبی نیست 
و تماشاگر با آن ارتباط برقرار می کند. 
خود من که بازی کردم و بارها فیلم 
را دیدم االن که می بینم باز هم حالم 
عوض می شود.او که بازی در دو فیلم 
مهم تاریخ سینمای ایران یعنی »روز 
واقعه« و »محمد )ص(« را در کارنامه 
نقش  واقعه«  »روز  در  دارد،  خود 
جوان نصرانی تازه  مسلمان شده را 
بازی کرده که با شنیدن ندای »هل من 
اباعبداهلل)ع( مراسم  ناصر« حضرت 
گذاشت  نیمه کاره  را  خود  عروسی 
در  و  کرد  حرکت  ندا  سمت  به  و 
فیلم »محمد )ص(« هم ایفاگر نقش 
بزرگ  پدر  عبدالمطلب  حضرت 
علت  بازیگر  است.این  بوده  پیامبر 
ماندگاری »روز واقعه« را مخلصانه 
کارکردن همه عوامل دانسته و اظهار 
کرده است: کسی برای چشمداشت 
مالی یا هر چیز دیگری در این فیلم 

شرکت نکرد. این شامل خود بهرام 
بیضایی هم می شود و قطعا روزی 
این  برای  نوشته  را  فیلمنامه  که 
تقدیر شود. حسی  زمانی  که  نبوده 
کرده  رشد  آمده،  بوجود  ایشان  در 
فاخر  فیلمنامه  آن  و  شده  متولد  و 
خیلی  شاهکار،  دیالوگ های  آن  و 
را  زیبا  و  موجز  دلنشین،  درست، 
نوشته است. همین طور شهرام اسدی 
که انسانی مخلص و درون گرا است.

شجاع نوری با بیان اینکه پیش بینی از 
موفقیت این فیلم نداشته گفته است: 
ماجرا  یا  می کردیم  بینی  پیش  اگر 
قابل پیش بینی بود، شاید مقداری آن 
خلوص مخدوش می شد و به طمع 
چیزهای دیگری می آمدیم و چیزهای 

دیگری پررنگ تر می شدند.
نقش اش  بودن  واقعی  درباره  او 
است:  معتقد  هم  واقعه«  »روز  در 
یک جوان نصرانی به نام وهب در 
واقعیت بوده که به طور غیرمستقیم 
عبداله  ولی  می شود  عاشورا  درگیر 
ترکیبی از آدم ها و اتفاقات مختلف 
نمود  کارکتر  این  در  هم  با  که  بود 
پیدا می کرد.وی با اظهار نظر درباره 
اینکه اگر »روز واقعه« با شرایط امروز 
ساخته می شد چه تفاوتی می کرد؟ 
هم گفته است: قطعا از لحاظ تکنیکی 
روز  آن  از  بهتر  خیلی  ساختاری  و 
خواهد بود. به طور مثال صحنه ای 
که دو خورشید در آسمان می آیند را 
امروز خیلی بهتر و راحت تر می توانیم 
داشته باشیم یعنی به لحاظ تکنیکی و 
فنی قطعا شرایط بهتر خواهد شد، اما 

مطمئن نیستم از نظر حس و حال به 
آن باحالی درآید.

های  واکنش  درباره  نوری  شجاع 
مردم به این فیلم که هنوز هم ماندگار 
است، گفته است: با وجود گذشت 
هنوز  مردم  واقعه«  »روز  از  سال ها 
هم وقتی من را می بینند می شناسند 
و بسیار تعجب می کنم. فکر می کنم 
همان انرژی فیلم است که تشخیص 
می دهند. ممکن است برخی اسم من 
یا فیلم را به یاد نیاورند اما از چهره 
می شناسند. »روز واقعه«  پربیننده ترین 
است  ایران  سینمای  تاریخ  فیلم 
و  می شود  پخش  هم  هنوز  که 
دیده اند.او  را  آن  کنم همه  فکر می 
از  یکی  شعارزدگی  می کند:   تاکید 
و  است  مذهبی  کارهای  آفت های 
کم حوصلگی بهره بران محصوالت 
فرهنگی باعث می شود کمتر کسی 

سراغ اینگونه کارها بیاید. 
در ساخت فیلم های مذهبی اگر متهم 

به خطایی در کار شوی ممکن است 
قیمت گزافی برایش بپردازی. چون 
بحث خطرناکی است و به گونه ای 
مذهبی  کارهای  سراغ  که  شده 
رفتن دل شیر می خواهد.این بازیگر 
اظهار کرده است: در موفقیت »روز 
و  بود  دخیل  فیلمنامه  هم  واقعه« 
همه بهترین های آن موقع و بضاعت 
سینمای ایران برای ساخت فیلم جمع 
آقای  که  حساسیتی  با  بودند.  شده 
بهشتی داشتند از بهترین تهیه کننده 
تا بهترین عوامل را فراهم کردند و 
باعث شد فیلم خوش ساخت شود.

شهرام  کارگردانی  به  واقعه«  »روز 
اسدی و تهیه کنندگی مرتضی شایسته 
با فیلمنامه بهرام بیضایی که سال 61 
نوشته بود، در سال 7۳ ساخته شد 
که در جشنواره سیزدهم فجر در 10 
در ۵  و  جایزه  دریافت  نامزد  رشته 
رشته موفق به کسب سیمرغ بلورین 

جشنواره شد.

کاریکاتور

فیلم  برای نقش آفرینی در  این روزها  بازی شهاب حسینی که 
سینمایی »شب« در آمریکا به سر می برد در این اثر سینمایی آغاز 
شد، حسینی نقش اول این فیلم را بازی می کند. به گزارش خبر 
کورش  کارگردانی  به  »شب«  سینمایی  فیلم  آنالین،فیلمبرداری 
است.شهاب  شده  آغاز  آمریکا  کشور  در  قبل  مدتی  از  آهاری 
حسینی که در حال حاضر فیلم های »البی«، »البیرنت« و »نبات« 
را آماده اکران دارد در »شب« با فضایی معمایی و رمزآلود نقشی 
متفاوت را بازی می کند. فیلم »شب« نخستین فیلم بلند کوروش 
آهاری که فیلمنامه آن توسط کوروش آهاری و میالد جرموز نوشته 
شده است، درباره یک زوج ایرانی در آمریکاست که در یک هتل 
محبوس شده اند در حالی که نیروهای بیگانه ای آن ها را وادار می 
کنند که با رازهایی که از هم پنهان کرده اند روبه رو شوند»شب« 
فیلمی از کمپانی ماموت پیکچرز است که با همکاری کمپانی سون 
اسکای اینترتینمنت ساخته می شود.  الکس بروتو به همراه جفری 
االرد)سرمایه گذار فیلم کشتار با اره برقی در تگزاس( و شریل 
استاروالکیس)فیلم نگهبان شب( تهیه کنندگی این فیلم را برعهده 
دارند. تری جرج )برنده جایزه اسکار( مشاور تهیه کننده فیلم است. 

نخستین عکس ها از

 هشاب حسیین در آمریکا

متهم ردیف اول گرانی!

عاشورایي که در این فیلم ماندگار شد

همایون  کارگردانی  به  می میرد«  نشسته  »می سی سی پی  نمایش 
غنی زاده برای دومین بار به روی صحنه می رود.

به گزارش رسیده،»می سی سی پی نشسته می میرد« که مهرماه سال 
9۵ در تاالر وحدت به روی صحنه رفت و رکورد فروش تاریخ 
تاتر ایران را شکست، مهر و آبان برای دومین بار در تاالر وحدت به 
روی صحنه می رود.ویشکا آسایش بهرام افشاری سجاد افشاریان 
سیامک صفری داریوش موفق و همایون غنی زاده )به ترتیب 
حروف الفبا( در این نمایش به ایفای نقش می پردازند و دیگر 
بازیگران این نمایش عبارتند از: امیر احمدزاده،ایمان فتاحی، سامان 
قاسمی، هومان محمد حسینی.»می سی سی پی  نشسته می میرد« در 
شانزدهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر ایران جایزه 
عبدالحسین نوشین را دریافت کرد و همایون غنی زاده به عنوان 
با  نمایش  برگزیده شد.این  منتقدان  نگاه  از  اول  کارگردان رتبه 
فروش دو میلیاردی و شکستن رکورد فروش تاریخ تاتر ایران در 
تاتر، با استقبال منتقدان هم مواجه شد و رسانه ها با تیترهایی چون 
»نمایشی که رکورد شکست و گیشه را منفجر کرد«، »رکوردشکنی 
تاریخی یک نمایش« درباره اش نوشتند و از این نمایش به عنوان 
مهم ترین اتفاق تاتر که نشان از جدی تر شدن و باالرفتن جایگاه تاتر 

در نگاه و زندگی خانواده های ایرانی دارد نام بردند.

هبرام افشاري به
 مي يس يس يپ پيوست

سریال »بانوی سردار« به کارگردانی پرویز شیخ طادی پس از ماه 
صفر روی آنتن می رود.

به گزارش بانی فیلم، سریال »بانوی سردار« به کارگردانی پرویز 
شیخ طادی و تهیه کنندگی سعید مرادی هم اکنون مراحل فنی 
را پشت سر می گذارد تا پس از پایان ماه صفر احتماال از شبکه 
یک پخش شود. اما از آنجایی که تصمیم نهایی پخش سریال 
ها برعهده معاونت سیماست، ممکن است زمان و شبکه پخش 

سریال نیز تغییر کند.
این سریال یکی از سریال های تاریخی و پرلوکیشن و پربازیگر 
تلویزیون است که به زندگی نخستین بانوی سردار ایرانی که 
به مبارزه با استکبار انگلیس و حکومت مرکزی رضا شاه می 
پردازد. از ویژگی های این سریال می توان به تربیت فرزندان 
دلیر ووطن پرست شیر علیمردان خان، ایجاد وحدت بین اقوام 
ترک تباران و لر تباران، تاثیرگذاری بی بی مریم بر قوم بختیاری 
واستقالل و اتکا به خود اشاره کرد که در مضمون این سریال 

جاری است.
در  اواخر خرداد  در  و  آغاز  ماه  بهمن  در  آن  تصویربرداری 

ارتفاعات پلور به پایان رسید.

پخش»ابنوی رسدار«

 ات دو ماه دیگر

تعزیه یکی از اصلی ترین و کهن ترین ارکان 
پردازش واقعه کربالست، که آثار نمایشی اندک 

و محدود از آن بهره برده اند.
تاریخی  روایت  هر  از  بیشتر  عاشورا  واقعه 
نمایشی  جنبه  و  دراماتیک  بار  از  مذهبی  و 
برخوردار است. حادثه ای که هر ساله توسط 
دوست داران اهل بیت زنده نگه داشته شده 
است. تعزیه نیز به عنوان اصلی ترین و کهن 
می  به شمار  رویداد  این  نمایشی  رکن  ترین 
رود و همواره از گذشته تا به حال، طرفداران 
و عالقه مندان خود را داشته است. اما متاسفانه 
اند تمام و  نتوانسته  تاکنون تئاتر و تلویزیون 
کمال از این هنر استفاده کنند و تنها چند اثر 
ماندگار و ارزشمند در این حوزه خلق و ارائه 
شده است. کوروش زارعی، مدیر مرکز هنرهای 
نمایشی حوزه هنری و بازیگر تئاتر و تلویزیون 
درباره جایگاه تعزیه در آثار نمایشی )تئاتر و 
ایرناپالس  خبرنگار  با  گفتگو  در  تلویزیون(، 
به  فیلمی  یا  نمایش  به هرحال هر  بیان کرد: 
فراخور خود می تواند از تعزیه استفاده کند. 

این موقعیت باید در فیلمنامه و نمایشنامه های 
هم  تعزیه  وجود  از  تا  باشد  داشته  وجود  ما 
بتوانیم نهایت استفاده را ببریم. تعزیه در چند 
فیلم سینمایی به همراه چند اثر تلویزیونی و 
تئاتری به لحاظ شیوه و سبک اجرایی و ایضا 
توانسته  که  است  شده  استفاده  قصه  دخالت 

از  بیشتر  اما  باشند.  تا حدودی هم موفق  اند 
چنین  با  اثر  به خلق  می شود دست  ها  این 
موضوعاتی زد.بازیگر سریال »یوسف پیامبر« 
با اعالم اینکه مردم حامی اصلی تعزیه هستند، 
گفت: البته برای مردم نمی توانیم تعیین سلیقه 
کنیم، مداحی و روضه خوانی جایگاه خودشان 

را در میان مردم دارند. تعزیه همیشه یک عنصر 
خودجوش و مردمی بوده و خواهد بود. بنده از 
دوران کودکی در خاطرم است که تعزیه هیچ 
قرار  ارگانی  و  دولت  هیچ  توجه  مورد  وقت 
نداشت. تعزیه همواره توسط ساکنان محله ها 
حمایت شده، به شکلی که شرایط و بستر آن را 
برای اجرا مهیا کردند. در قم باالی ده مجلس 
تعزیه داریم که البته این موضوع در تهران هم 

وجود دارد.
محسن میرزاعلی، نقال و مرشد درباره جایگاه 
تعزیه و شبیه خوانی در آثار نمایشی اعم از 
تئاتر و تلویزیون و اهمیت این هنر عنوان کرد:  
تعزیه، هنرهای آیینی و سنتی ما جایگاه ویژه 
ای چه در گذشته و چه در عصر حاضر دارند. 
اما متاسفانه کسانی که در راس کار هستند کمتر 
به این مسئله بها می دهند. خوشبختانه امروزه 
شاهد هستیم که این مقوله یکی از اصلی ترین 
دغدغه های حوزه هنری تهران است که امسال 
هم به این موضوع پرداخته است. چرا؟ چون 

تعزیه مکتبی انسان ساز است. 

کوروش زارعی: مردم حامی اصلی تعزیه هستند

چون درد فراق تو، ز حد درگذرد!
   حبیب اهلل چایچیان )حسان(

تا شعلة هجران تو خاموش کنم 
بر آتش دل ز صبر، سرپوش کنم

بسیار بکوشیدم و، نتوانستم
 یک لحظه غم تو را فراموش کنم

اي کاش، دمي دهد امانم این اشک
 تا نقش تو را به دیده منقوش کنم

آخر چه شود، شبي به خوابم آئي
 تا جام محبت تو را نوش کنم

بنشیني و، در برت، مرا بنشاني 
تا زمزمة نوازشت گوش کنم

گر بار دگر مرا در آغوش کشي 
صد بوسه بر آن دست و بر آن دوش کنم 

سجاده تو، که مي دهد بوي تو را
 برگیرم و، بوسم و، در آغوش کنم

چون درد فراق تو، ز حد درگذرد
 زین عطر تو قلب خویش، مدهوش کنم

از حمله غارت به دلم آتشهاست 
این داغ، عیان، ز الله گوش کنم

گویند به من، یتیم غارت زده ام 
زآن چشمة چشم خویش پرجوش کنم

دیگر اگر اي پدر نخواهي برگشت 
برخیزم و، پیکرم سیه پوش کنم؟

این داغ حسین، جاودان است )حسان( 
هرگز نتوان به اشک، خاموش کنم

»جک بلک «ستاره دار شد

بــه گزارش از ورایتی ۲۷ شــهریور جک بلک 
در مراســم رونمایی از ســتاره اش در پیاده رو 
مشــاهیر هالیوود شــرکت کرد و از کلماتی 
تند برای خطــاب کردن بــه رییس جمهور 
آمریکا اســتفاده کرد.بلک در پایان مراسم در 
سخنرانی اش گفت: همه شما را خیلی دوست 
دارم به جز دونالد ترامپ که یک تکه آشــغال 
است؛ عاشقتان هستم!در آغاز مراسم دوستان 
بلک شــامل ریچــارد لینک لیتــر کارگردان 
»مدرســه راک« و مایک وایت نویســنده، هر 
یک در ســخنانی از خاطراتشان و کیفیت کار 
و شخصیت بلک حرف زدند.لینک لیتر در این 
مراســم گفت: او یکــی از آن آدم های خیلی 
خوش قلب است و با توجه به سابقه ای که از او 
در کار دارم فقط می خواهم بگویم خیلی بزرگ 
و افتاده است.وی به رابطه سالم بلک با شهرت 
هم اشــاره کرد.بلــک در حرف هایش گفت: 
خیلی وقت بود یکی از این چیزها می خواستم. 
از وقتی بچه بودم با خودم می گفتم اگر یکی از 
این ستاره ها داشته باشم به معنی این است که 

کارم را انجام داده ام.
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»جن  سینمایی  فیلم  اکران 
زیبا« به کارگردانی بایرام فضلی 
و تهیه کنندگی مهرداد فرید که 
قرار بود نیمه دوم مهرماه اکران 

شود، به آبان ماه موکول شد.
فیلم  کننده  تهیه  فرید  مهرداد 
سینمایی »جن زیبا« در ارتباط 
این  اکران  وضعیت  آخرین  با 

گفت:تالشمان  سینمایی  فیلم 
نیمه  در  را  فیلم  که  بود  این 
ولی  کنیم  اکران  مهرماه  دوم 
بسته  ها  سرگروه  قراردادهای 

فیلم  کنیم  می  تالش  و  شده 
فکر  کنیم.  اکران  ماه  درآبان  را 
می کنم آبان ماه می تواند فصل 
مناسبی برای اکران »جن زیبا« 
باشد.وی در پاسخ به این سوال 
که قصد اکران فیلم در نوروز9۷ 
را دارد یا خیر؟ توضیح داد: فیلم 
را دارد و  نوروزی  اکران  قابلیت 
فیلم های خوب  تواند جزو  می 
آن دوره باشد ولی از آن جایی 
که نمی خواهیم حبس سرمایه 
به  شود،  فیلم  این  گیر  گریبان 
فیلم  تر  فوری  اکران  دنبال 
خود  تولید  دوره  از  تا  هستیم 
هم فاصله نگیرد، ولی همه این 
در  فیلم  اکران  به  منوط  موارد 
ماه آبان است.فرید در خصوص 

حضور فیلم در جشنواره های 
مراحل  دلیل  خارجی،افزود:به 
نتوانستیم  فیلم  پایانی  فنی 
برنامه ریزی برای اکران فیلم در 
داشته  خارجی  های  جشنواره 

باشیم. 
به  تا  شود  کامل  باید  فیلم 
عرضه  خارجی  های  جشنواره 
بست  »بن  کننده  شود.تهیه 
وثوق« در ارتباط با فعالیت های 
اخیر خود اذعان داشت:همه ما 
انتظار  در  خصوصی  بخش  در 
بر  چه  ببینیم  که  هستیم  این 
درگیر  آید.  می  مملت  این  سر 
به  نیاز  ولی  هستیم  مذاکرات 
امنیت و ثبات اقتصادی داریم تا 

بتوان کار جدیدی را آغاز کرد.
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