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امیر حاتمی: در حوزه هوایی یک قدرت هستیم

آماده سازی جت آموزشی »کوثر ۸۸«
 در آینده نزدیک
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سرمقاله

حاشیه و متن تصویب 
سی اف تی

نگاه روز

گزارش جدید صندوق 
بین المللی پول از اقتصاد ایران

  تصویب آخرین الیحــه از لوایح چهارگانه 
مربوط به FATF در جلســه علنی یکشنبه  
مجلــس که مربــوط بــه الحاق ایــران به 
»کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم« 
)CFT( اســت، حاوی نکاتی بدیع در سپهر 
سیاســی و تصمیم ســازی نظام حاکمیتی 
در کشــور اســت. برخالف معمول، این بار 
حاشــیه اتفاق بیش از متن آن حائز اهمیت 
و تأمل اســت. این رویداد نشان از رویکردی 
واقع گرایانه در شیوه تصمیم سازی است که 
در آن احتجــاج و فرصت برابر میان موافقان 
و مخالفان یک تصمیم فراهم شد و سرانجام 
نظر مستدل به کرسی نشســت. اگر اجبار 
 CFT زمان و موقعیت جاری سبب تصویب
در مجلس به آن شکل که همگان شاهدش 
بودند نیز باشــد ، اما شیوه و فرایند جدل ها و 
اســتدالل ها -آن هم مقابل دیــدگان افکار 
عمومی - روشی قابل قبول و مشروع در فرجام 

آنچه هست که رخ داد. 

2 جالل خوش چهره 

احیای کارت سوخت با ماهانه ۶۰لیتر سهمیه بنزین؛

احتمال سهمیه بندی بنزین قوت گرفت

معاون اول رییس جمهور: بی انگیزگی مسئوالن باید اصالح شود

هرکس خیانت کرد مهر خیانت
 بر پیشانی اش بزنیم

شیوه اجرای بسته های 
حمایتی به صورت رسمی 

اطالع رسانی می شود

اطالع رسانی  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  در  بودجه  و  برنامه  سازمان   ، به گزارش زمان 
نیابتی برخی از جلسه غیرعلنی دیروز ۱۷ مهرماه مجلس، فاقد اعتبار بوده و مورد 
تایید نیست. سازمان برنامه و بودجه کشور در اطالعیه ای با اشاره به نقل قول های 
غیررسمی درمورد اظهارات رئیس این سازمان درباره جزئیات بسته های حمایتی 
دولت تاکید کرد:  جلسه دیروز مجلس شورای اسالمی به صورت غیرعلنی بوده و 
هرگونه اطالع رسانی و بیان جزئیات به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 

مورد تایید این سازمان نیست.

7

7

احیای کارت سوخت با ماهانه ۶۰لیتر سهمیه بنزین؛

احتمال سهمیه بندی بنزین قوت گرفت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دادن کارت سوخت بنزین به 
مردم در دستورکار است، گفت: با توجه به محاسبات انجام شده قرار است در 
موضوع سهمیه بندی شدن بنزین و دادن کارت سوخت حداکثر تا یک ماه 

آینده تصمیم گیری شود تا زمان اجرای آن مشخص شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه 
غیرعلنی دیروز مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی گفت: نزدیک به یک 
دوم از مصرف بنزین نامتعارف است. این بدان معناست که یا بنزین بیش از حد 

مصرف می شود و یا اینکه قاچاق صورت 
می گیرد. آن هم در شرایطی که قیمت 
سوخت در کشور ما نسبت به کشورهای 
این  است.  پایینی  بسیار  عدد  همسایه 
یعنی اتالف انرژی صورت می گیرد.وی 
باره سناریو آن است که  این  افزود: در 
سرانه مصرف برای هر خودرو و هر فرد 
در نظر گرفته شود که هر مدل از آن 
یکسری ویژگی و نکات مثبت و منفی 
دارد. با توجه به این مقرر شد حداکثر 
مجلس  و  دولت  آینده  ماه  یک  ظرف 
درباره موضوع سوخت تصمیم گیری کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این به 
معنای سهمیه بندی شدن بنزین است؟ 
گفت: قرار است کارت سوخت داده شود 
که در این کارت سوخت حدود ۶۰ لیتر 
بنزین برای یک ماه شارژ می شود. طبیعتا 
مصرف مازاد به معنای استفاده بنزین با 
قیمت آزاد است. در این باره ظرف یک 
ماه آینده تصمیم گیری می شود و معلوم 
خواهد شد این تصمیم از ِکی اجرا خواهد 
شد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، 
جلسه  در  شده  مطرح  دیگر  موضوع 
غیرعلنی را ارائه بسته حمایتی دولت به 

هر خانوار آسیب پذیر در دو مرحله جمعا ۶۰۰ هزار تومان عنوان و اظهار کرد: 
پیشنهاد شد که دولت در دو مرحله یعنی هر مرحله ۳۰۰ هزار تومان بسته 
حمایتی به اقشار آسیب پذیر دهد. اعتبار ریالی در کارت های اعتباری شارژ 
خواهد شد البته که این میزان تنها برای خرید کاال خواهد بود و عمال در حوزه 
دیگر کاربردی ندارد. به عبارتی دیگر انجام خرید کاال از طریق شارژ کارت 
خواهد بود.پورابراهیمی گفت که جامعه هدف ۲۰ میلیون خانوار خواهد بود که 
جمع کل اعتبار تخصیص یافته حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد 

شده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع دیگر را تفاوت نرخ ارز 
براساس پیش بینی در بودجه و تحوالت اخیر عنوان و اظهار کرد: در بودجه 
۹۷ نرخ تبدیل دالر به ریال ۳۸۰۰ تومان بود که این عدد در بودجه و فضای 
واقعی اقتصاد متفاوت شده است. پیشنهاد شد که سازمان برنامه بر روی عددها 
کار کرده و محاسبات انجام دهد.وی افزود: علی رغم اینکه موضوع تحریم در 
اقتصاد ایران مطرح است و اقداماتی از طرف آمریکایی ها شده است پیش بینی 
می شود به خاطر افزایش قیمت جهانی نفت،  میزان درآمدهای نفتی ما حتی 
با اعمال تحریم ها تغییر چندانی نخواهد کرد 
البته باید بحث فروش نفت با تدبیر دولت و 
حمایت مجلس به عنوان یکی از موضوعات 
مهم پیگیری کرد.وی اضافه کرد: ما بودجه 
محاسبه  دالر   ۳۵ بشکه  هر  براساس  را 
کردیم که تغییرات قیمت جهانی نفت نشان 
می دهد که پیش بینی ها بسیار باالتر است 
متوسط ۷۰  از  بشکه  هر  میانگین  اکنون 
دالر هم گذشته است. این یعنی مجموعه 
درآمدهای نفتی ما عالوه بر پوشش بخشی از 
هدف گذاری بودجه علی رغم اعمال تحریم ها 
درآمد مازادی خواهد بود که دولت می تواند 
دهد  اختصاص  اساسی  کاالهای  به  را  آن 
لذا میزان تفاوت کاالهای اساسی و عرضه 
دالرهای ناشی از فروش ارز در سامانه نیما 
ایجاد  برای دولت  را  ریالی جدیدی  میزان 
می کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: در این جلسه مقرر شد محاسبات و 
میزان عددها مشخص و استخراج شود تا 
نیمه دوم سال تصمیم گیری کنیم  برای 
مردم  خرید  قدرت  کاهش  دلیل  به  چون 
ملی  پول  ارزش  کاهش  خاطر  به  هم  آن 
هستیم.  شاهد  اقتصاد  در  را  منفی  اثرات 
قرار شد بخشی از کاهش قدرت خرید در 
قالب پرداخت یارانه و یا تمهیداتی برای جبران مابه التفاوت نرخ ارز پیش بینی 
شود.پورابراهیمی افزود: موضوع دیگر بررسی امکان افزایش حقوق و دستمزد 
برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم است که باید در این حوزه 
تصمیم گیری شود. امیدواریم با نشست امروز و جمع بندی هیات رئیسه ظرف 
یک ماه آینده در این محورها جمع بندی شود و با دولت به توافق مشترک 
برسیم. تمامی تالش آن است که در راستای کاهش مشکالت و دغدغه های 

اقتصادی مردم گام برداشت.

احتمال احیای کارت سوخت با 
ماهانه ۶۰لیتر سهمیه بنزین

خبرها حاکی از احتمال احیای مجدد کارت سوخت 
با سهمیه ۶0لیتر در ماه بدون افزایش قیمت بنزین 
است، البته هنوز تصمیم رسمی نهایی برای احیای 
افزایش  درپی  است.  نشده  گرفته  سوخت  کارت 
بی رویه مصرف بنزین و رشد شدید قاچاق سوخت 
به 15 میلیون لیتر در ماه، مذاکراتی در دولت برای 
ولی هنوز  احیای مجدد کارت سوخت مطرح شد 
سوخت  کارت  احیای  برای  نهایی  رسمی  تصمیم 
بهینه سازی  راه های  البته  است.  نشده  گرفته 
دستور  در  سوخت  قاچاق  از  جلوگیری  و  مصرف 
فعال سازی  پیشنهاد  هم  کشور  است.وزیر  کار 
قرار  گفت:  و  کرد  مطرح  را  سوخت  کارت های 
است مالک هر خودرو فقط از کارت سوخت خود 
این  بررسی  به  مأمور  نفت  وزارت  کند؛  استفاده 

موضوع است.

احتمال نرمش
 آمریکا درقبال 

خریداران نفت ایران
 خبرگزاری یو پی آی گزارش داد: تحلیل گران براین 
باورند که آمریکا می خواهد دست از موضع سخت خود 
در قبال خریداران نفت ایران بردارد و این کشورها را از 

تحریم های ضد ایرانی خود مستثنی کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، خبرگزاری یونایتد پرس 
اینترنشنال )یو پی آی( در پی انتشار گزارشاتی مبنی 
بر این که ممکن است برای کشورهایی که می خواهند 
به خرید نفت از ایران ادامه دهند معافیت قائل شود 
قیمت های نفت کاهش یافته است.صبح روز دوشنبه 
قیمت های برنت بیش از ۵۰ سنت کاهش یافت و هر 
بشکه نفت ۸۳.۶۰ دالر معامله شد. این کاهش قیمت 
پس از آن ایجاد شد که گزارشاتی انتشار یافت که 

دولت ترامپ به طور کامل مانع از صادرات نفت ایران 
زمانی که تحریم های ضد ایرانی اش در چهار نوامبر 
اجرایی خواهد شد، نمی شود.تحلیلگران در کامرس 
بانک می گویند: به نظر می آید آمریکا قصد دارد دست 
از موضع سخت خود در قبال خریداران نفت ایران 
بردارد. همچنین به نظر می آید که مشتریان بزرگ 
نفت ایران فرصتی خواهند یافت تا جایگزینی برای 
واردات نفت خود تا زمانی بیابند که بتوانند خرید نفت 
از ایران را کاهش دهند.دونالد ترامپ رییس جمهور 
توافق  از  خروج  با  همزمان  مه  ماه  در  که  آمریکا 
باز  را  ایران  هسته ای اعالم کرد که تحریم ها علیه 
می گرداند گفته است که هدف از تحریم های نفتی 

علیه تهران تالشی برای منزوی کردن این کشور و 
اجبار آنها به مذاکره برسر یک توافق هسته ای جدید 
است. اجرایی شدن این تحریم ها سبب خواهد شد 
صادرات نفت ایران یک میلیون بشکه در روز کاهش 
تامین  منبع  درباره  را  نگرانی هایی  مساله  یابد.این 
نیازهای نفتی جهان ایجاد کرده و سبب شده است 
قیمت نفت برنت به ۸۶ دالر برسد که باالترین نرخ 
پی  یو  گزارش  می آید.به  شمار  به  سال ۲۰۱4  از 
آی گزارشات مبنی بر موضع نرم تر در قبال ایران و 
اخباری از عربستان سعودی و روسیه که می توانند 
کاهش صادرات نفت ایران را جبران کنند سبب شده 

تا قیمت آن تا حدودی کاهش یابد.
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حاشیه و متن تصویب سی اف تی

*جالل خوش چهره 

  تصویب آخرین الیحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF در جلســه 
علنی یکشنبه  مجلس که مربوط به الحاق ایران به »کنوانسیون مقابله 
با تأمین مالی تروریســم« )CFT( است، حاوی نکاتی بدیع در سپهر 
سیاسی و تصمیم سازی نظام حاکمیتی در کشور است. برخالف معمول، 
این بار حاشــیه اتفاق بیش از متن آن حائز اهمیت و تأمل اســت. این 
رویداد نشان از رویکردی واقع گرایانه در شیوه تصمیم سازی است که در 
آن احتجاج و فرصت برابر میان موافقان و مخالفان یک تصمیم فراهم 
شد و سرانجام نظر مستدل به کرسی نشست. اگر اجبار زمان و موقعیت 
جاری سبب تصویب CFT در مجلس به آن شکل که همگان شاهدش 
بودند نیز باشد ، اما شیوه و فرایند جدل ها و استدالل ها -آن هم مقابل 
دیدگان افکار عمومی - روشی قابل قبول و مشروع در فرجام آنچه هست 
که رخ داد. مخالفان و موافقان هرآنچه در چنته احتجاج داشتند، به میان 
آوردند؛ حتی ده ها نفر از هواداران دیدگاه مخالف مقابل ساختمان مجلس 
اجتماع کردند و تصویب CFT را به بازگشت استعمار تعبیر کردند. در 
این حال موافقان نیز استدالل های خود را گفتند. سخن از موافقت و یا 
مخالفت مقام رهبری به میان آمد. اما آن چه به کرسی اعتبار نشست، نظر 
اکثریت بود. جلسه علنی یکشنبه گذشته مجلس به وضوح یک واقعیت 
را نشــان داد؛ اینکه به رغم همه مخالفت های ریز و درشت و مخالفان، 
رویکرد تعامل با جامعه جهانی حرف غالب این روزگار جامعه ایرانی است. 
این تعامل نه از سر تسلیم، بلکه برخاسته از شعور و تشخیص سیاسی و 
در خدمت به منافع ملی، مورد توجه قرار گرفته و در دستور کار است. 
مهمتر اینکه از ســوی »محمد جواد ظریف« تصریح شد؛ پیوستن به 
FATF به معنای پایان مشکالت سیاسی و اقتصادی کشور نیست، بلکه 
برخــی موانع را در روابط تعاملی ایران با جامعه جهانی، به ویژه پس از 
شروع دور تازه تحریم های دولت ترامپ در چهارم نوامبر )۱۳ آبان ۹۷( 
از پیش پا بر می دارد. به عبارت دیگر واقع نگری جایگزین رویا پردازی از پی 
یک تصمیم شد. این حاصل تجربه دولت دوازدهم پس از برجام است. 
به دیگر سخن، دولت پیشاپیش فرصت هرگونه غوغاگری را از مخالفان 
گرفت. نکته مهم تر، استناد مخالفان به نظرات رهبری بود که سرانجام 
رئیس مجلس را وادار کرد تا به نامه ایشــان استناد کند. ایشان بحث و 
بررسی در باره CFT را در مجلس بدون اشکال خوانده و تصمیم گیری 
در این بــاره را نیز به نمایندگان واگذار کردند. مطالعه متن نامه رهبری 
بیانگر این واقعیت است که ایشان نه در تأئید و نه رد الیحه، سخنی به 
میان نیاورده بلکه خرد جمعی نمایندگان را در این باره خواستار شدند. 
مهمتر اینکه رهبری، تصمیم سازی را به عهده منتخبان مردم گذاشتند. 
این اتفاق از آن رو حائز تأمل و توجه ویژه است که برخی از سر عافیت 
طلبــی و یا هر نیت دیگر، واکنش های خود را به رخدادها مســتند به 
نظرات ایشان می کنند. این رفتار گاه تا تحریف نظرات رهبری پیش رفته 
و در نهایت به واکنش ایشان انجامیده است. نکته دیگر در رخداد جلسه 
یک شنبه مجلس، تمکین اقلیت از نظر اکثریت نمایندگان بود. با وجود 
مخالفت صریح ، شدید و غالظ نمایندگان مخالف، ولی پس از تصویب 
الیحه و به رغم حضور شماری از مخالفان در بیرون از ساختمان مجلس، 
شعارها نه در بالموضوع کردن آنچه تصویب شد، بلکه اعالم آزردگی از 
آن بود و نه بیشتر. این اتفاق را باید به فال نیک گرفت و جامعه ایرانی را 
در پختگی برای »مناظره« به جای »منازعه« درجه داد. حاشیه جلسه 
علنی یک شنبه گذشته مجلس بیش از متن آن، یعنی تصویب الیحه 

CFT پررنگ بود.
Email :  Info@zamandai ly. i r

تقویت اعتماد عمومی هدف اصلی 
ستاد تبلیغات اقتصادی 

دبیر ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت: تقویت اعتماد 
عمومی و جلب مشارکت و حمایت مردم از تصمیمات مسئوالن نظام در 
حوزه اقتصادی و پاسخگویی به موقع به شبهات، شایعات و دروغ پردازی 
های رسانه ای درباره وضعیت اقتصادی کشور و مقابله با جنگ روانی اهداف 

اصلی تشکیل این ستاد است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا،»ســید رمضان شجاعی کیاسری« رییس 
مرکز اطالع رســانی و امور بین الملل وزارت کشور که در دومین جلسه 
ســتاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی به عنوان دبیر این ستاد تعیین 
شد، مهم ترین اهداف و ماموریت های این ستاد را رصد، پایش و تحلیل 
مستمر فعالیت های تبلیغی رسانه ها، سیاست گذاری رسانه ای، خبری و 
تبلیغی در موضوعات مرتبط و ابالغ به دستگاه های ذیربط در چهارچوب 
مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی ذکر کرد.وی افزود: تشکیل ستاد 
اطالع رســانی و تبلیغات اقتصادی کشور در نهمین جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی کشور )۲۷ مرداد ۹۷( و به منظور هماهنگی فضای 
رســانه ای در حوزه اطالع رسانی و تبیین مسائل اقتصادی و مقابله و با 
جنگ روانی دشمن تصویب شد.وی اظهار داشت: انتشار به هنگام اخبار 
و ایجاد هماهنگی بین منابع رســانه ای و خبری کشور، حفظ آرامش و 
امنیت جامعه و تقویت اعتماد عمومی و جلب مشارکت و حمایت مردم 
از تصمیمات مســئوالن نظام در حوزه اقتصادی و پاسخگویی به موقع 
به شــبهات، شایعات و دروغ پردازی های رسانه ای بویژه درباره وضعیت 
اقتصادی کشــور و مقابله با جنگ روانی اهداف اصلی تشکیل این ستاد 
است.شــجاعی کیاسری خاطرنشان کرد: نظارت بر اجرای سیاست ها و 
تصمیمات ستاد و ایجاد هماهنگی بین رسانه های کشور ازطریق ساز و کار 
مناسب وبرنامه ریزی رسانه ای زمان بندی شده برای دستیابی به جایگاه 
و نقش فعال و موثر در مواجهه با تبلیغات دشــمن نیز از دیگر ماموریت 
های ستاد تبلیغات اقتصادی کشور است.وی توضیح داد: رییس این ستاد 
با تعیین و نصب رییس جمهوری انجام می شود و به همین منظور رئیس 
جمهوری عبدالرضا رحمانی فضلی را طی حکمی به این سمت منصوب 
کردند.وی توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
که در مرداد ۹۷ ابالغ شد، دبیرخانه این ستاد مسئولیت هماهنگی تمامی 
فعالیت ها و اقدامات را زیر نظر رییس ســتاد بر عهــده دارد و از طریق 
تشکیل کارگروه های مرتبط با ماموریت های مصوب به ایفای مسئولیت 
می پردازد. رییس مرکز اطالع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور با بیان 
این که مطابق ابالغ رییس جمهوری مدت فعالیت این ستاد تا پایان خدمت 
دولت دوازدهم در نظر گرفته شده است، گفت: آیین نامه چگونگی فعالیت 
کارگروه های تخصصی در ستاد تدوین و تصویب می شود. وی اظهارداشت: 
بر همین اساس در دومین جلسه ستاد که دوشنبه برگزار شد چهار کارگروه 
»عملیات روانی«، »رصد و پایش «، »اقتصادی« و »تولید محتوای رسانه 
ای« تشکیل و اعضای آنها نیز مشخص شد که احکام روسای کارگروه های 
به زودی صادر خواهد شد. وی همچنین در خصوص اختیارات و مسئولیت 
های ســتاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور بیان کرد: این ستاد 
محور سیاست گذاری و اقدامات رسانه ای در امور اطالع رسانی و تبلیغی 
مرتبط با افکار عمومی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حوزه 
اقتصاد کشور مربوط می شود. وی توضیح داد: طبق ابالغ رییس جمهوری 
تمامی دستگاه ها و نهادهای رسانه ای و تبلیغی، موظف به همکاری کامل 
اعم از اجرای دستورالعمل ها، ارائه گزارش های درخواستی و انعکاس نتیجه 

اقدامات به ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی هستند. 

۲ گزینه جدید مطرح برای 
وزارتخانه های صنعت و اقتصاد

برای دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت 
دو گزینه جدید در دولت مطرح شده است.

به گزارش زمان به نقل ازتســنیم، در حالی طی 
روزهای گذشته فرهاد دژپسند برای گزینه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی مطرح شــده که از دولت 
خبر می رسد، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس 
هم گزینه جدی برای این ســمت است و احتمال 
معرفی وی به عنوان گزینه پیشنهادی بیشتر است.

همچنین مهدی کرباســیان رئیس فعلی سازمان 
توسعه معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو( احتماالً 
به عنوان وزیر جدید صنعــت، معدن و تجارت به 
دولت معرفی شود. پیشــتر رحمانی و ویسه هم 

برای این سمت مطرح شده بودند.

پرداخت 4 میلیارد دالر وام برای 
تامین طرح های صنعتی

بانک صنعت و معدن تا پایان شهریور امسال بیش 
از چهار میلیارد و ۱۲۵ میلیون دالر تسهیالت ارزی 
از محل صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرح 

های صنعتی کشور پرداخت کرد.
به گــزارش زمان به نقل از تارنمای بانک صنعت و 
معدن، در نیمه نخست امســال میزان تسهیالت 
مصوب از محل صندوق توسعه ملی به ۱۰ میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون دالر رسید که به ۳۱۹ طرح صنعتی 
اختصاص یافت.برپایه این گزارش، در این مدت ۲۸۹ 
طرح با تســهیالتی افزون بر هشت میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون دالر از محل این صندوق در بانک صنعت و 
معدن امضا شد.از سوی دیگر، اعتباراتی برای 4۸۲ 
طرح به مبلغ پنج میلیــارد و 4۰۰ میلیون دالر از 
محل صندوق توســعه ملی در این بانک گشایش 
یافته اســت.بانک صنعت و معــدن چندی پیش 
اعالم کرد: این بانک از آغاز امسال تا پایان خردادماه 
مبلغ ۹44 میلیون یورو اعتبار اسنادی ارزی را برای 
تامین مالی طرح های صنعتی کشور گشایش کرد.

بانک صنعت و معدن در سال های اخیر طرح های 
زیربنایی زیادی را در زمینه پتروشــیمی، سیمان، 
نیروگاه، فوالد، راه آهن و غیره تامین مالی کرده که 

برخی از این طرح ها به بهره برداری رسیده است.

تهران آلوده ترین شهر به بدافزار 
استخراج ارز دیجیتال 

مرکز مدیریت امــداد و هماهنگی عملیات رخداد 
های رایانه ای کشــور ضمن هشدار درباره افزایش 
حمله های بدافزاری اعالم کرد: بدافزار اســتخراج 
رمز ارز کوین هایو)COIN HIVE( منبع جدید 
تهدیدات امنیتی به شــمار می رود و تهران آلوده 

ترین شهر ایران به آن است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در حوزه »استخراج 
ارزهــای دیجیتال«، بــه تراکنش هــای ارزهای 
دیجیتال که در بســته های داده جمع می شوند، 
بالک می گویند؛ پــردازش به موقع این بالک ها 
برای صحت انجام فرآیند تراکنش ضروری است و 
از آنجا که هیچ نهاد مرکزی وجود ندارد که بتواند 
همه فرآیند پــردازش را به درســتی انجام دهد، 
کامپیوتر ها این مسئولیت را به عهده می گیرند به 
این کار استخراج گفته می شود. در همین پیوند و 
براساس گزارش مرکز ماهر، سال ۲۰۱۷ بدافزارهای 
شناســایی شده اســتخراج رمز ارز رشدی معادل 
هشــت هزار و ۵۰۰درصد داشته و پیش بینی می 
شود یکی از چالش های امنیتی در سال های پیش 
رو، گســترش صعودی بدافزار های استخراج رمز 
ارز باشــد.گزارش مرکز ماهر اضافه می کند: کوین 
هایو)Coin Hive(، یک نرم افزار استخراج رمز  ارز 
بر پایه »جاوا اسکریپت«، مبتنی بر مرورگر ارائه می 
دهد؛ استفاده آسان از کتابخانه های جاوا اسکریپت 
به صاحبان وب ســایت این اجازه را می دهد تا با 
سوء استفاده از بازدیدکنندگان بتوانند از این روش 
به کســب درآمد بپردازند.گزارش مرکز ماهر ادامه 
می دهد:حمالت و بدافزارها در سال ۲۰۱۷ متمرکز 
بر  باج فزارها بوده و گســترش روز افزون رمز ارزها 
و افزایش قیمت آنها منبع جدید تهدیدات امنیتی 
و غیره منتظره اســت.مرکز ماهر در گزارش خود 
اســتفاده از آنتی ویروس معتبر، استفاده از افزونه 
های مســدود کننده رمزارز در مرورگر و مسدود 
کردن دســتی دامنه های آلــوده را از راهکارهای 
پیشگیری از این آسیب پذیری اعالم کرد.گزارش 
مرکز ماهر تاکید دارد: بیشترین میزان سوء استفاده 
از ضعف امنیتی مسیریاب )روترهای( میکروتیک، 
استخراج رمزارز با استفاده از تکنولوژی کوین هایو 
اســت و این حمله باعث اســتفاده بیش از حد از 
پردازنده میکروتیک شده بنابراین دستگاه قادر به 
عملکرد صحیح نخواهد بود.مرکز ماهر تهران را با 
تعداد ۶۰۶ آلودگی در ردیف اول بیشترین آلودگی 
به این بد افزار اعــالم کرده و اصفهان نیز با تعداد 
۲44 آلودگی در مقام دوم قرار گرفته است.براساس 
گــزارش مرکز ماهر شــهرهای تبریزبا تعداد۱44 
آلودگی، بوشهر با تعداد ۸۸ آلودگی و خوی با 4۰ 
آلودگی در ردیف های بعدی شهرهای با بیشترین 

آلودگی قرار گرفته است.

اخبار

سرمقاله

کسی که خودخواهی و اسراف پیشه 
کند، از برتری و بزرگواری می افتد

کالمامیر

اینکه بی  به  اشاره  با  اول رییس جمهور  معاون 
انگیزگی مسئوالن باید اصالح شود گفت: هر کس 
در سطوح مدیریتی خیانت کرد مهر خیانت بر 

پیشانی او بزنید و به مردم معرفی کنید.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری 
و  روستا  روز  ملی  همایش  پنجمین  در  دیروز 
عشایر با تاکید بر جایگاه روستا در نظام اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور گفت: روستاها کانون 
اصلی تولید در کشور هستند.معاون اول رئیس 
جمهور گفت: روستاها یکی از مراکز اصلی هویت 
مورد  در  شود  نمی  و  هستند  ایران  در  بخشی 
امتیازات ایران صحبت کرد و روستاها را نادیده 
شرایطی  گذشته،  سنوات  در  افزود:  گرفت.وی 
از  زیادی  بخش  که  آمد  وجود  به  روستاها  در 
روستائیان، به شهرها و حاشیه شهرها مهاجرت 
کردند به طوری که جمعیت روستایی کاهش و 
البته  یافت  افزایش  روز  به  روز  جمعیت شهری 
و  شدن  بزرگ  دلیل  به  موضوع  این  از  بخشی 
افتاد.جهانگیری  اتفاق  شهر  به  روستاها  تبدیل 
با بیان اینکه توسعه روستاها همزمان با توسعه 
شهر باید مورد توجه باشد،  تصریح کرد: نقاط 
ساکنان  شود.  اصالح  و  شناسایی  باید  ضعف 

اولیه  امکانات  که  کنند  احساس  باید  روستاها 
زندگی در روستاها وجود دارد. مواردی همچون 
و  بهداشت  ارتباطی،  های  راه  آشامیدنی،  آب 
فناوری های روز. این خدمات پیش نیاز توسعه 
است.وی افزود: زیرساخت های مورد نیاز مردم 
یکی از اولویت های انقالب بود به طوری که در 
انقالب، روستاها از کمترین خدمات بی  ابتدای 
بهره بودند. رسیدگی به مناطق محروم ایده امام 
راحل بود. امروز ۹۲ درصد از جمعیت روستایی 
راه آسفالته دارند و ۷۸ درصد از آب آشامیدنی 
بهره می برند. در همین چند سال ۷۵۰۰ روستا 
از آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند و ۱4 هزار 
شد.جهانگیری  اندازی  راه  آسفالته  راه  کیلومتر 
خاطرنشان کرد: براساس طرح وزارت نفت، قرار 
است تمام روستاهای باالی ۲۰ خانوار، گاز رسانی 
گاز  نعمت  از  روستا  هزار   ۲۳ امروز  تا  و  شوند 
برخوردار شده اند و این تعداد به ۳۷ هزار روستا 
صرفه  نفت،  جای  به  گاز  جایگزینی  رسد.  می 
جویی برای کشور دارد و هزینه های گازرسانی را 
جبران می کند.معاون اول رئیس جمهور با بیان 
اینکه ۹۹ درصد جمعیت روستایی کشور تحت 
پوشش خانه های سالمت هستند گفت: ۲۷ هزار 

اند. برخی  اینترنت قرار گرفته  روستا در شبکه 
نمی خواهند به واقعیت های زندگی امروز توجه 
کنند. هر ابزاری که رفاه می آورد ممکن است 
زیان هم داشته باشد اما نمی توانیم از آن استفاده 
نکنیم.وی با اشاره به اینکه توانمند سازی روستاها 
در دستور کار جدی دولت است، تصریح کرد: اگر 
با زیرساخت  آموزش فنی و حرفه ای متناسب 
روستا و عشایر ایجاد شود و وام کم بهره به دانش 
ایجاد  کارآفرینی  زمینه  شود  ارائه  آموختگان 
کشاورزی  زنجیره  باید  همچنین  شد.  خواهد 
به  بازدهی  بیشترین  که  شود  طراحی  طوری 
کشاورز برسد. امروز بخش زیادی از محصوالت در 
شبکه حمل و نقل از بین می رود. هنوز نتوانسته 
ایم یک نظام خوب توزیع طراحی کنیم که تولید 
کننده سهم اصلی را از قیمت تمام شده داشته 
باشد.جهانگیری به تخصیص ۱.۵ میلیارد دالر از 
صندوق توسعه ملی برای توسعه روستاها خبر داد 
و گفت: این ارز با ارز نیما تبدیل به ریال می شود 
و یک رانت به نفع روستائیان است و هر کس 
در این منابع سوءاستفاده کند خیانت به مظلوم 
ترین اقشار کشور است.معاون اول رئیس جمهور 
با اشاره به وضعیت فعلی کشور، خاطرنشان کرد: 

بی انگیزگی مسئوالن باید اصالح شود اما تنها 
انگیزه  با  راه برکنار کردن مدیران نیست. مدیر 
باید در شرایط سخت با قدرت مدیریت کند و 
بماند. هر کس در سطوح  پیشرفت کشور  پای 
مدیریتی خیانت کرد مهر خیانت را بر پیشانی 
او بزنید و به مردم معرفی کنید.وی افزود: مردم 
در مورد حاکمان قبلی کشور قضاوتی دارند و در 
آینده در مورد ما هم قضاوت خواهند کرد. امروز 
شده  سخت  بسیار  مردم  برای  اقتصادی  عرصه 
مرحله  این  از  سربلندی  با  توانیم  می  اما  است 
توسعه  طرح  اجرای  به  کنیم.جهانگیری  عبور 
قلعه گنج از سوی بنیاد مستضعفان اشاره کرد 
و گفت: توسعه قلعه گنج که زمانی یک روستا 
بود یک الگوی خوب برای توسعه مناطق محروم 
است که از سوی بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی 
اجرا شده است. زمانی برای افتتاح یک تعمیرگاه 
که از منابع توانمندسازی محلی ساخته شده بود 
به قلعه گنج رفتم و پای تخت نشینان با انتشار 
آن  افتتاح  اما  پرداختند  تمسخر  به  عکس  آن 
که  را  فردی  زیرا  بود  لذت  بزرگترین  تعمیرگاه 
پتانسیل پیوستن به شبکه های قاچاق داشت در 

موقعیت خوداشتغالی قرار داده بود.

ttt :معاون اول رییس جمهور
بی انگیزگی مسئوالن باید اصالح شود

هرکس خیانت 
کرد مهر خیانت بر 
پیشانی اش بزنیم

الریجانی: مشکالت جهانی نتیجه یکجانبه گرایی آمریکاست

ایران  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  الریجانی  علی 
عنوان  آمریکا  گرایی  یکجانبه  نتیجه  را  جهانی  مشکالت 
کرد و خواستار اتحاد کشورها در برابر اقدامات فراقانونی و 

یکجانبه گرایانه شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی الریجانی طی سخنرانی 
در سومین اجالس بین المجالس اوراسیا در شهر آنتالیای 
ترکیه گفت: آمریکا و رژیم اسرائیل عامل به هم ریختگی 
هایی  قدرت  یکجانبه  اقدامات  و  هستند  جهانی  امنیت 
مشکالت  المللی،  بین  مسائل  با  برخورد  در  آمریکا  مانند 
المللی  بین  جامعه  برای  را  ای  گسترده  های  چالش  و 
تصمیم  برجام،  از  غیرقانونی  خروج  است.وی  کرده  ایجاد 
غیرقانونی دولت آمریکا در مورد مساله فلسطین مبنی بر 
اعالم قدس شریف به عنوان پایتخت یک رژیم نامشروع، 
اشغالگر و متجاوز، خروج از پیمان آب و هوایی پاریس و 
به هم زدن نظام تعرفه ای تجارت جهانی را نمونه هایی 
روشن از این گونه اقدامات ذکر کرد.رییس مجلس ایران 
زیر  پاریس،  هوایی  و  آب  پیمان  با  آمریکا  منفی  مبارزه 
و  زیستی  محیط  حساس  موضوعات  از  یکی  گذاشتن  پا 
جهانی دانست و بیان کرد: این امر بی اعتنایی به حقوق 
و  یکجانبه  خودخواهانه،  اقدام  بود.وی  خواهد  ملتها  همه 
برقراری  و  برجام  از  خروج  در  آمریکا  دولت  قانونی  غیر 
از  را  ایران  بزرگ  ملت  علیه  ظالمانه  های  تحریم  مجدد 
جمله عالیم هشدار دهنده ظهور مجدد گفتمان پوسیده 

و مندرس یکجانبه گرایی در روابط بین الملل ذکر کرد.
الریجانی تاکید کرد: بدون تردید این گونه نگرشها و برخی 
سیاستهای چالش برانگیز و تنش زا در حوزه های مختلف 
از سوی برخی کشورها، فرآیند رشد و توسعه همه جانبه 
را تحت تأثیر قرارداده و اصل حاکمیت جهانی، چندجانبه 
گرایی و تجارت آزاد را با چالش رو به رو ساخته است.وی 
اظهار کرد: متأسفانه این نگرش های به شدت خودپرستانه 
و استکباری، با ادبیات نازی همراه شده و برگرفته از توهم 
ثباتی  بی  نتیجه آن،  تاریخ،  به گواه  استراتژیک است که 
و ناامنی جهانی، اشاعه هرج و مرج گرایی و تهدید صلح 
المللی است.رییس مجلس شورای اسالمی  بین  امنیت  و 
همکاریهای  جهانی  فضای  و  محیط  کرد:  اضافه  ایران 
اقتصادی و توسعه ای، در حال تغییر است و رشد و توسعه 
همه جانبه، مبنایی برای همکاری در زمینه توسعه منطقه 
ای و بین المللی شده که بیانگر یک تغییر پارادایمی در 
است.وی  المللی  بین  و  ای  منطقه  اقتصادی  روابط  حوزه 
افزود: جمهوری اسالمی ایران تأکید می کند که به دلیل 
گرایی، همکاری  یکجانبه  برابر  در  ایستادگی  این چالش، 
بین اعضای مجالس اورآسیا را بیش از هر زمانی ضروری 
تجاری  توافقات  امضای  خواستار  است.الریجانی  کرده 
تجارت  و  ها  تعرفه  برداشتن  میان  از  برای  اعضاء  میان 
و گفت:  اوراسیا شد  مجالس  توسط کشورهای عضو  آزاد 
این اقدام عملیاتی مؤثر برای ایستادگی در برابر یکجانبه 

گرایی تجاری آمریکا به شمار می رود.وی تاکید کرد: بر 
این اساس، جمهوری اسالمی ایران معتقد است که اعضای 
اتخاذ سیاستهای هوشمندانه، متوازن  با  باید  این نشست 
و فعال، روند چندجانبه گرایی را بیش از گذشته تقویت 
اقتصادی  امنیتی،  سیاسی،  همکاریهای  حوزه  و  کنند 
دهند.رییس  توسعه  و  کرده  بازتعریف  را  خود  تجاری  و 
و  تعامل  برای  نهادی  را  اوراسیا  مجالس  ایران،  مجلس 
تبادل نظر دانست و اظهار کرد: بدون شک این نشست با 
پایدار‹  اقتصادی، محیط زیست و توسعه  شعار ›همکاری 
فرصت مناسبی است تا گفت و گوهای سازنده ای درباره 
تغییرات ایجاد شده در همکاریهای اقتصادی منطقه ای و 
اقدامات  باشیم و  المللی و توسعه همه جانبه داشته  بین 
جدی تری را برای از میان بردن چالشهای پیش رو انجام 
در  قبلی  نشست  دو  در  اعضا  وگوهای  گفت  وی  دهیم. 
مسکو و سئول را عالوه بر عمیق تر کردن فهم و برداشت 
مشترک اعضاء از همکاری و مشارکت، مسیر جدیدی برای 
شکل گیری منطقه اوراسیا به عنوان یک قطب مؤثر برای 
توسعه پایدار اجتماعی و فرهنگی باز عنوان کرد.وی ادامه 
داد: فکر می کنم مسیر جدید، با حضور چشمگیر رؤسای 
محترم مجالس و هیاتهای پارلمانی هموارتر شده و بیانگر 
یک عزم و اراده سیاسی و اقتصادی قوی تر برای ورود به 

مرحله عملیاتی و اجرایی است.

تالش خزانه داری امریکا برای حفظ دسترسی ایران به سوئیفت؛

اختالفات داخلی در دولت ترامپ بر سر تحریم ها 
 

وزارت  گفته اند  آمریکایی  مقام های 
حفظ  برای  تالش  در  آمریکا  خزانه داری 
برای  سامانه ای  به  ایران  دسترسی های 
تسهیل تراکنش های مالی جهانی به خالف 

مواضع رئیس جمهور آمریکا است.
ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اختالفات  از  آمریکایی  رسانه های  گزارش 
درباره  سفید  کاخ  ارشد  مقام های  میان 
ایران،  علیه  تحریم ها  اجرای  نحوه 
ترامپ«،  »دونالد  فراخوان های  علی رغم 
رئیس جمهور آمریکا برای فشار حداکثری 
می دهند.»واشنگتن   خبر  تهران  علیه 
به  نزدیک  رسانه های  از  فری بیکن«، 

خواستار  که  آمریکایی  نومحافظه کاران 
هستند  ایران  روی  حداکثری  فشار  حفظ 
شده  مدعی  آمریکایی  مقام های  از  به نقل 
با  خزانه داری  وزارت  بلندپایه  مقام های 
قطع دسترسی ایران به سامانه موسوم به 
»جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی« 
)سوئیفت( مخالفند.این در حالی است که 
دونالد ترامپ و برخی از مشاوران ارشد او 
از جمله »جان بولتون«، مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید خواستار اعمال فشار بر مدیران 
سوئیفت در راستای اعمال فشار حداکثری 
بر ایران شده و حتی مقام های این سامانه 
فعال در تسهیل تراکنش های مالی جهان 

مقام  کرده اند.یک  تهدید  تحریم  به  را 
فاش  نامش  خواسته  که  آمریکایی  ارشد 
»در  گفت:  واشنگتن فری بیکن  به  نشود 
که  هستند  افرادی  ]ترامپ[  دولت  داخل 
رئیس جمهور  می توانند  می کنند  تصور 
ایران  درباره  می تواند  کنند  متقاعد  را 
)رئیس جمهور  اوباما  ]باراک[  از  سست تر 
گزارش  کند«.اولین  عمل  آمریکا(  سابق 
فعلی  دولت  در  داخلی  اختالفات  درباره 
ایران  دسترسی های  حفظ  برای  آمریکا 
پیش  چندی  را  بین المللی  مالی  نظام  به 
نوشت  و  داد  ارائه  واشنگتن پست  روزنامه 
خزانه داری  وزیر  منوشین«،  »استیون 

ترامپ، با روش هایی بکر مانند کند کردن 
درخواست های  به  رسیدگی  فرایندهای 
است  آن  به دنبال  ایران،  خصوص  در  او 
سوئیفت  به  ایران  دسترسی های  قطع  از 
واشنگتن پست  کند.روزنامه  جلوگیری 
آمریکا  خزانه داری  مخالفت  دالیل  درباره 
با درخواست ها برای قطع دسترسی ایران 
خزانه داری  »موضع  نوشت:  سوئیفت  به 
قابل درک است؛ وال استریت دوست ندارد 
سیاست سازان در واشنگتن، نهادهایشان را 
مختل کنند و انجام چنین اقدامی، تبعات 

خواهد داشت«.
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دستگاه قضا آماده پشتیبانی از اقتصاد کشور 

معاون اول قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا با تمام قوا از فعاالن اقتصادی و 
توسعه اشتغال در هر نقطه از کشور که موجب تثبیت اقتصادی داخلی می 

شود، حمایت می کند.
 به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االسالم غالمحسین محسنی  اژه ای 
افزود: هر امری که در راستای حمایت از تولید داخلی و توسعه اشتغال 
در جامعه شود، مورد حمایت دستگاه قضاست.وی با اشاره به اینکه قدرت 
اقتصادی یکی از مولفه های مهم اقتدار جامعه به شمار می رود، ادامه داد: اگر 
فعاالن اقتصادی دچار جرم شوند، باید به گونه ای با آنها رفتار کنیم که لطمه 
ای به فعالیت اقتصادی این قشر وارد نشده و بخش تولید ضرر نکند.حجت 
االسالم محسنی اژه ای بیان کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی 
در تالش هستند تا با پمپاژ اخبار نادرست در جامعه، یاس و نا امیدی را در 
بین مردم ترویج کنند که اتحاد مردم و مسووالن سد محکمی در مقابل این 
توطئه هاست.سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد : برخی افراد نیز ناخواسته به 
شایعه پراکنی دشمنان در جامعه دامن می زنند و خود نیز آنان را همراهی 
می کنند که باید در این راستا با هوشیاری برخورد شود و اقدامات الزم صورت 
گیرد. وی ادامه داد: ایران اسالمی در دنیای امروز با اقتدار توانسته عزت، 
شرافت، عظمت و جاودانگی کشورمان را به جهانیان نشان دهد و همایش 
۷۰۰ هزار نفری اخیر بسیجیان نمونه ای از این اقتدار است.وی با اشاره به 
اینکه حمله سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مزدوران و منافقان کوردل نمونه 
ای دیگر از اقتدار سربازان جمهوری اسالمی ایران است و امنیت پایدار کشور 
را نشان می دهد، افزود: باید دقت کنیم که ایستادن در مقابل دشمنان زمینه 
ساز اقتدار همیشگی جمهوری اسالمی ایران است.وی ادامه داد: عربستان 
سعودی، صدام و قزافی که خود را تسلیم استکبار کردند، هزینه بسیار زیادی 
را برای خود به بار آوردند و این در حالی است که جمهوری اسالمی ایران با 

اقتدار به این درجه از امنیت و اقتدار رسیده است.

اعالم جزئیات تحصیل همزمان
 در ۲ مقطع تحصیلی 

 مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم جزئیات تحصیل همزمان 
در دو مقطع تحصیلی را تشریح کرد.

 به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا آهنچیان با اشاره به جزئیات 
تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان در ۲ مقطع تحصیلی گفت: 
تمام دانشجویان استعداد درخشان دارای شرایط تحصیل همزمان نیستند، 
فقط دانشجویانی که دارای مدال های جهانی و المپیادی باشند و رتبه های 
باالی کنکور را کسب کنند می توانند، تحصیل همزمان داشته باشند. وی با 
بیان اینکه در حال حاضر یک هزار دانشجوی استعداد درخشان دارای شرایط 
تحصیل همزمان هستند، گفت: در بازبینی که در آیین نامه دانشجویان 
استعداد درخشان صورت گرفت، تسهیالت بیشتری برای این دانشجویان 
درنظر گرفته شد، اول اینکه تمام زیر نظام ها را در برگرفت، بدین معنی 
که دانشجویان دانشگاه آزاد در چارچوب قوانین می توانند تحصیل همزمان 
برای خودشان داشته باشند، دانشگاه پیام نور و دیگر زیرنظام ها نیز به همین 
صورت می توانند تحصیل همزمان داشته باشند. وی گفت: پیش از این روند 
بدین صورت بود که دانشجوی استعداد درخشانی که در مقطع کارشناسی در 
دو رشته تحصیل می کرد، زمانی که در رشته اول فارغ التحصیل و در آزمون 
ارشد نیز پذیرفته می شد، چون رشته دوم خود را به اتمام نرسانده بود، باید 
برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد از رشته دوم خود انصراف می داد، 

حتی اگر ۹۰ درصد واحدها را گذرانده بود. 

وزیر آموزش و پرورش: زورمان
 به حذف کنکور نرسید 

 وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سال جاری در 
پایه دوازدهم ۲۰۰ عنوان کتاب جدید التألیف داشتیم 
عنوان کرد: تغییر کتب آموزشی به اتمام رسید و دیگر 

تا چهار سال آتی کتب نونگاشت نداریم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیدمحمد بطحائی در 
سیزدهمین همایش تجلیل از مؤلفان و پدیدآورندگان 
مواد و رسانه های آموزشی که در باغ موزه دفاع مقدس 
»شهید  نام  به  مراسم  این  نامگذاری  از  شد  برگزار 
حججی« تجلیل کرد و برنامه درسی را از جمله عناصر 
و ارکان فرآیند یاددهی و یادگیری دانست و گفت: 
کتاب درسی بخش عمده ای از محتوای آموزشی را به 
خود اختصاص می دهد.وی افزود: البته عالوه بر برنامه 
درسی در حوزه دانش برنامه های پیشرفته آموزشی 
داریم.وی با اشاره به اینکه سال جاری در پایه دوازدهم 
۲۰۰ عنوان کتاب جدید التألیف داشتیم عنوان کرد: 
تغییر کتب آموزشی به اتمام رسید و دیگر تا چهار 
سال آتی کتب نونگاشت نداریم. البته در صورت نیاز 
تغییرات جزئی اعمال می شود.بطحائی تاکید کرد: برای 
ارتقای کیفیت برنامه درسی تالش می کنیم. زنگ مهر 
امسال رئیس جمهور از دانش آموزان درخواست کرد 
تا کتب درسی را نقد کنند. سازمان پژوهش باید در 
قالب یک تیم فعالیت کند و مسابقاتی در این زمینه 
برگزار کند.بطحائی با بیان اینکه برنامه درسی به شدت 
در معرض تهدید  از سوی دایه های مهربان تر از مادر 
و  ها  امروز کالس  متاسفانه  قرار گرفته است گفت: 
آزمون های کنکوری و حجم کتاب های کمک آموزشی، 
برنامه درسی را تحت الشعاع قرار داده، این در حالی 
است که برخی از این کتب از حداقل استانداردها نیز 
برخوردار نیستند.وی افزود: در مسیری افتاده ایم که 
معلم و کارشناس برنامه آموزشی تالش کرده تا حس 
یک  اما  کند،  شکوفا  دانش آموزان  در  را  پرسشگری 
مؤسسه غیرحرفه ای می آید و یک کتاب حل المسائل 
ارائه می دهد و همه نقشه های ما را نقش بر آب می کند.

وزیر آموزش و پرورش به عواقب این امر اشاره کرد و 
گفت: به عنوان مثال دانش آموز احساس بی نیازی از 
حضور در مدرسه می کند، بویژه وقتی تبلیغات گسترده 
مشاهده  و...  سیما  و  صدا  در  را  کنکوری  موسسات 
مؤسسات  برخی  لجبازی  شاهد  همچنین  می کند. 
هستیم و گویی می خواهند با این منطق علنی، یک 
کشتی جانانه بگیرند ما برای مقابله با این آسیب ها 
ابتدایی  دوره  از  را  آزمون ها  برنامه هایی چون حذف 
شروع کردیم.وی ادامه داد: هرچند هنوز زورمان به این 
موضوع در دبیرستان نرسیده و کنکور هنوز سرجایش 
خودش است؛ در واقع تا کنکور باشد فسادهای چند 

میلیارد تومانی نیز سر جایش باقی است.

نگاه روزخبر

آگهی مزایده   

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد نسبت به فروش یک 
و یک دستگاه خودروی  مدل 1383   GLX پژو  دستگاه خودروی سواری 

وانت پیکان مدل 1385 از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
 97/7/25 لغایت  آگهی  درج  تاریخ  از  خودروها  از  بازدید  جهت  توانند  می  عالقمندان   
و  مراجعه  اردبیل  استان  بعثت شرکت شهرکهای صنعتی  اداری  مجتمع  اردبیل  در  واقع 
جهت دریافت اسناد مزایده و شرکت در مزایده به سامانه  www.setadiran.ir مراجعه 

 روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیلنمایند.

متن آگهی
محکوم له:مرتضی مرادی فرزند عبدل

محکوم علیه:سحر مرادی فرزند سعداله 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به سحر مرادی فرزند سعداله که مجهول 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان داالهو در پرونده کالسه 9609988390300248 به موجب دادنامه شماره 
 ۱39۷.6.2۱ و   ۱39۷.4.2 مورخ  و 9۷099۷83244006۱4   9۷099۷8390300۱32
صادره ازشعبه اول حقوقی داالهو و شعبه 4 تجدیدنظر کرمانشاه حکم به فروش 
اراضی زارعی در دو قطعه زمین مسکونی مرحوم عبدل مرادی در دو پالک ۱4 اصلی 
روستای گاودانه خور و پالک 2و 3 فرعی از ۱2 اصلی موسوم به کناره کمرزرد به 
متر زمین مسکونی وتقسیم ثمن  متر مربع زمین کشاورزی و 830  میزان 28.849 
حاصل از فروش فی مابین وراث طبق قانون ارث کما هو حقه و همچنین محکوم 
علیهم ۱-وراث مرحوم علی بابا مرادی 2-مصطفی مرادی به ترتیب محکوم هستند به 
پرداخت مبلغ 8.835.000 تومان 2- 3۱0.000 تومان بعنوان اجرت المثل ایام تصرف 
در حق خواهان وهمچنین از باب قاعده تسبیب خواندگان مکلف به پرداخت هزینه 
دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان و پرداخت مبلغ پنج درصد نیم عشر در 
حق صندوق دولت بدیهی 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 می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷3 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 این 
صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان داالهو

متن آگهی
محکوم له:مرتضی مرادی فرزند عبدل محکوم علیه:جواد مرادی فرزند سعداله 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای جواد مرادی فرزند سعداله که مجهول 
حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره  اجرائیه  طبق  شود  می  ابالغ  باشد  می  المکان 
شماره  دادنامه  موجب  به   9609988390300248 کالسه  پرونده  در  داالهو  شهرستان 
صادره   ۱39۷.6.2۱ و   ۱39۷.4.2 مورخ   9۷099۷83244006۱4 و   9۷099۷8390300۱32
ازشعبه اول حقوقی داالهو و شعبه 4 تجدیدنظر کرمانشاه حکم به فروش اراضی زارعی در دو 
قطعه زمین مسکونی مرحوم عبدل مرادی در دو پالک ۱4 اصلی روستای گاودانه خور و پالک 
2و 3 فرعی از ۱2 اصلی موسوم به کناره کمرزرد به میزان 28.849 متر مربع زمین کشاورزی 
و 830 متر زمین مسکونی وتقسیم ثمن حاصل از فروش فی مابین وراث طبق قانون ارث 
کما هو حقه و همچنین محکوم علیهم ۱-وراث مرحوم علی بابا مرادی 2-مصطفی مرادی 
بعنوان  تومان   3۱0.000  -2 تومان   8.835.000 مبلغ  پرداخت  به  هستند  محکوم  ترتیب  به 
اجرت المثل ایام تصرف در حق خواهان وهمچنین از باب قاعده تسبیب خواندگان مکلف 
به پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان و پرداخت مبلغ پنج درصد نیم 
عشر در حق صندوق دولت بدیهی 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 
می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷3 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 این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان داالهو

متن آگهی
محکوم له:مرتضی مرادی فرزند عبدل محکوم علیه:زینب مرادی فرزند سعداله 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به زینب مرادی فرزند سعداله که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان داالهو 
در پرونده کالسه 9609988390300248 به موجب دادنامه شماره 9۷099۷8390300۱32 و 
9۷099۷83244006۱4 مورخ ۱39۷.4.2 و ۱39۷.6.2۱ صادره ازشعبه اول حقوقی داالهو و 
شعبه 4 تجدیدنظر کرمانشاه حکم به فروش اراضی زارعی در دو قطعه زمین مسکونی مرحوم 
عبدل مرادی در دو پالک ۱4 اصلی روستای گاودانه خور و پالک 2و 3 فرعی از ۱2 اصلی 
موسوم به کناره کمرزرد به میزان 28.849 متر مربع زمین کشاورزی و 830 متر زمین مسکونی 
همچنین  و  حقه  هو  کما  ارث  قانون  طبق  وراث  مابین  فی  فروش  از  ثمن حاصل  وتقسیم 
محکوم علیهم ۱-وراث مرحوم علی بابا مرادی 2-مصطفی مرادی به ترتیب محکوم هستند 
به پرداخت مبلغ 8.835.000 تومان 2- 3۱0.000 تومان بعنوان اجرت المثل ایام تصرف در 
به پرداخت هزینه دادرسی  باب قاعده تسبیب خواندگان مکلف  از  حق خواهان وهمچنین 
وفق تعرفه قانونی در حق خواهان و پرداخت مبلغ پنج درصد نیم عشر در حق صندوق دولت 
بدیهی 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 می باشد لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷3 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 این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای 

مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان داالهو

متن آگهی
محکوم له:مرتضی مرادی فرزند عبدل

محکوم علیه:عماد مرادی فرزند سعداله 
سعداله  فرزند  مرادی  عماد  آقای  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان داالهو در پرونده کالسه 9609988390300248 به موجب 
دادنامه شماره 9۷099۷8390300۱32 و 9۷099۷83244006۱4 مورخ ۱39۷.4.2 و 
۱39۷.6.2۱ صادره ازشعبه اول حقوقی داالهو و شعبه 4 تجدیدنظر کرمانشاه حکم به 
فروش اراضی زارعی در دو قطعه زمین مسکونی مرحوم عبدل مرادی در دو پالک ۱4 
اصلی روستای گاودانه خور و پالک 2و 3 فرعی از ۱2 اصلی موسوم به کناره کمرزرد 
به میزان 28.849 متر مربع زمین کشاورزی و 830 متر زمین مسکونی وتقسیم ثمن 
حاصل از فروش فی مابین وراث طبق قانون ارث کما هو حقه و همچنین محکوم 
علیهم ۱-وراث مرحوم علی بابا مرادی 2-مصطفی مرادی به ترتیب محکوم هستند به 
پرداخت مبلغ 8.835.000 تومان 2- 3۱0.000 تومان بعنوان اجرت المثل ایام تصرف 
در حق خواهان وهمچنین از باب قاعده تسبیب خواندگان مکلف به پرداخت هزینه 
دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان و پرداخت مبلغ پنج درصد نیم عشر در 
حق صندوق دولت بدیهی 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 می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷3 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 این 
صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان داالهو

آگهی مربوط به تجدید نظر 
آگهی ابالغ

 دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به خانم خدیجه اسدی فرزند کرم اله 
نظر  تجدید  دادخواست  لرستان  استان  تجارت  بانک  نظر خواه سرپرستی  تجدید 
خواهی به طرفیت تجدید نظر خوانده خانم خدیجه اسدی نسبت به دادنامه شماره 
پنجم  شعبه   9۷099866۱050020۷ کالسه  پرونده  در   9۷099۷66۱0500639
دادگاه حقوقی خرم آباد تقدیم که طبق موضوع ماده ۷3 و 346 قانون آیین دادرسی 
لوایح یک  تبادل  مراتب  نظر خوانده  بودن تجدید  المکان  به علت مجهول  مدنی 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا تجدید نظرخوانده ظرف ده 
روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه  خود نسخه 
پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت 

مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. 
 مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری

 شهرستان خرم آباد – بهروز همتی کاله کج 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالسه پرونده:9۷/3 ش 688 وقت رسیدگی: 9۷/8/29 ساعت 9
خواهان: مهرداد طارمی فرزند عیسی با وکالت آقای کورش کارخانه یوسفی

خوانده:حسین صمدی/حافظ رحیمی
خواسته:مطالبه خسارت/تسلیم مبیع

به شعبه 3  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده جهت رسیدگی 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده ۷3قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود.ناخوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
م.الف-11۶۰خ- مدیر دفتر شعبه2دادگاه عمومی ورامین    

 نوبت اول

شرکت شهرکهای 
صنعتی استان اردبیل

از  مسلح،  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
آماده سازی جت آموزشی »کوثر ۸۸« در آینده 

نزدیک خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی وزارت 
به  اشاره  با  حاتمی  امیر  سرتیپ  امیر  دفاع، 
برگزاری همایش نقش قدرت هوایی در اقتدار 
ملی که امروز به میزبانی سازمان صنایع هوایی 
وزارت دفاع برگزار شد گفتند: بعد از پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی، علی رغم همه ی 
تحریم های بعمل آمده بر ملت بزرگ ایران 
اسالمی، تحریم های ویژه ای در حوزه ی نیروی 
هوایی و صنعت هوایی اعمال شد که با خروج 
تصور  کشور،  از  خارجی  نظامی  مستشاران 
داشتند که نیروی هوایی، زمین گیر و مضمحل 
خواهد شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح به نقش تعیین کننده و پیامبر گونه 
ی حضرت امام )ره( در پیشرفت های صنعت 
دفاعی و پس از آن هدایت های حکیمانه مقام 
معظم فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه 
ای )مدظله العالی(، در تحوالت و پیشرفت های 
چشمگیر و کارهای بزرگ و متعدد در حوزه 
ی قدرت هوایی با رویکرد جهادی و انقالبی 
اشاره کرد و افزود: امروز شاهدیم که در حوزه 
هوایی با تحمل تحریم های شکننده تبدیل به 
یک قدرت شده ایم.امیر سرتیپ حاتمی گفت: 
امروز در شرایطی هستیم که امکانات صنعت 

دفاعی شرکت های دانش بنیان، دانشگاه های 
بزرگ کشور با همدلی و هماهنگی دست در 
دست هم دارد و در یک سنگر در حال تقویت 
و پیشرفت حوزه ی هوایی کشور هستند.وی 
افزود: پیشرفت های صنعت هوایی به گونه ای 
است که در حال حاضر صنعت هوایی ما موفق 
شد، جت جنگنده کوثر را با تکیه بر توانمندی 
های داخلی و بومی با حضور ریاست محترم 
جمهوری اسالمی ایران رونمایی کند و این در 
حالی است که تمام تست های آزمایشی این 
جت با موفقیت پشت سر گذاشته شده است و 
امروز صنعت دفاعی آماده است که در صورت 

تأمین منابع مالی، تولید این جت جنگنده را 
در دستور کار قرار داده و در اختیار سازمان 
با  حاتمی  دهد.امیر  قرار  هوایی  نیروی  رزم 
اشاره به دستیابی به فن آوری های پیشرفته 
طراحی و ساخت جت جنگنده کوثر گفت: در 
حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا 
هنوز در این حوزه ها وابسته اند و با صرف 
هزینه های هنگفت نیازمندی های خود را 
تأمین می کنند.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح از آماده سازی جت آموزشی کوثر ۸۸ با 
طراحی، ساخت و فناوری بومی و داخلی در 
آینده نزدیک خبر داد گفت: نظرات راهبردی 

متخصصان، صاحب نظران و اندیشمندان حوزه 
ی هوایی را دریافت کرده و آن را در مسیر 
رشد و پیشرفت صنعت هوایی استفاده کنیم.

حاتمی، تصمیم گیری در حوزه ی صنعت 
هوایی را بسیار دقیق، ظریف و حساس دانست 
صنعت  بخش  در  گذاری  سرمایه  گفت:  و 
هوایی پرهزینه است و باید با دقت نظر در این 
خصوص حرکت کرد و برگزاری این همایش در 
واقع بستر سازی جهت حرکت در این مسیر پر 
افتخار برای جمهوری اسالمی ایران است.وزیر 
دفاع در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه 
قدرت هوایی بخش مهم و تعیین کننده از 
می شود  محسوب  کشورمان  دفاعی  قدرت 
تصریح کرد: در این حوزه، بخش های راداری، 
پدافندی، پهبادی و نیروی هوایی از جمله ی 
مؤلفه های قدرت هوایی ایران اسالمی است 
نظام  برکت  پر  عمر  سال  طول 4۰  در  که 
جمهوری اسالمی ایران به پیشرفت های خیره 
کننده ای در تمام زمینه ها بخصوص حوزه ی 
پهبادی دست یافته ایم و در این خصوص جزء 
می شویم.امیر  محسوب  دنیا  اول  کشورهای 
حاتمی ابراز امیدواری کرد صنایع هوایی وزارت 
دفاع می تواند با بهره گیری از تجارب ارزنده 
خود در طول 4۰ سال اخیر، گام های بزرگی 
را در اقتدار روز افزون قدرت هوایی که الزمه  

قدرت و بازدارندگی ملی است بردارد.

امیر حاتمی: در حوزه هوایی یک قدرت هستیم

آماده سازی جت آموزشی »کوثر ۸۸« در آینده نزدیک

جزییات عرضه 7۶ درصد ارز صادراتی پتروشیمی ها به بازار 
 ۲۰۲( مهرماه  شانزدهم  تا  امسال  آغاز  از  ها  پتروشیمی 
روز( حدود چهار میلیارد و ۳۲۰ میلیون یورو ارز حاصل از 
صادرات محصوالت خود را که معادل ۷۶ درصد آن است، 

در بازارهای داخلی عرضه کرده اند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، صنعت پتروشیمی پس از 
صادرات نفت به عنوان اصلی ترین منبع تامین درآمد ارزی 
بینی می شود پتروشیمی  به شمار می رود. پیش  کشور 
پتروشیمی  محصول  دالر  میلیارد   ۱۳ از  بیش  امسال  ها 
صادرات و درآمد ارزی کسب کنند.در نیمه نخست امسال، 
مجموع ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی ایران به پنج 
بر اساس سیاست  میلیارد و ۶۸۵ میلیون یورو رسید که 
های بانک مرکزی و طبق تعهدات ارز در بازارهای داخلی 
به فروش رفته است.عرضه ارز پتروشیمی ها در بازار های 
انجام  مرحله  چهار  در  تاکنون  امسال  ابتدای  از  داخلی 
شده است.در مرحله نخست یعنی از اول تا بیست و یکم 

فروردین ماه )پیش از اعالم سیاست تک نرخی ارز( بیش از 
۳۳۳ میلیون یورو عرضه شد. در مرحله دوم، عرضه حدود 
سیاست  اعالم  زمان  از  را  یورو  هزار   ۶۸۸ و  ۲4۸میلیون 
تک نرخی ارز تا زمان عملیاتی شدن سامانه نیما )بیست 
بودیم.در  شاهد  اردیبهشت(  پانزدهم  تا  فروردین  دوم  و 
برای  الزام  تا  نیما  سامانه  اندازی  راه  از  پس  سوم  مرحله 
پانزدهم  تا  اردیبهشت  )از شانزدهم  ثانویه  بازار  در  عرضه 
مرداد( حدود یک میلیارد و ۸۷۷ میلیون یورو به فروش 
پتروشیمی  مجاز شدن  از  پس  و  چهارم  مرحله  رسید.در 
نیما، )شانزدهم مردادماه  ثانویه  بازار  ارز در  ها در فروش 
میلیون   ۸۶۱ و  میلیارد  یک  حدود  مهر(  شانزدهم  تا 
ارز حاصل  دالر(  میلیون  و ۱۷۷  میلیارد   ۲ )معادل  یورو 
این  بر  شد.  عرضه  ثانویه  بازار  در  محصوالت  صادرات  از 
اساس، در ۲ ماهی که از مجاز شدن در عرضه ارز به بازار 
ثانویه می گذرد شرکت های پتروشیمی به طور متوسط 

بازار  ارز در  ماهانه حدود یک میلیارد و ۹۰ میلیون دالر 
ثانویه عرضه کرده اند.همچنین از این میزان، معادل حدود 
۱۷۰ میلیون یورو محصول پتروشیمی به صورت ریالی به 
ارز آن  افغانستان صادر شده است که  و  کشورهای عراق 
در اختیار شرکت های پتروشیمی قرار ندارد.بدین ترتیب، 
امسال بیش  پتروشیمی در ۲۰۲ روز نخست  شرکت های 
عرضه  داخلی  بازار  در  را  صادراتی خود  ارز  درصد   ۷۶ از 

کرده اند.
تجهیزات  خرید  هزینه های  صرف  نیز  ارزی  درآمد  بقیه 
و  فاینانس  ها  اقساط  بازپرداخت  و  کاتالیست  قطعات،  و 
تحریم  تازه  دور  آغاز  به  توجه  است.با  بانکی شده  اقساط 
آمریکا علیه ایران از نیمه آبان ماه، دولت به شرکت های 
مورد  تجهیزات  زمان  آن  تا  است  داده  مجوز  پتروشیمی 
نیاز خود را از خارج تامین کنند تا خط تولید آنها دچار 

وقفه نشود.
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پرداخت 25 درصد هزینه به شرکت طرف قرارداد 
جهت ساخت دستگاه زباله سوز سراوان

کارشناسان شرکت فوالد خوزستان به مقام سوم 
دست یافتند

اشاره  با  پور  حاجی  علیرضا  رشت:  منکویی- 
با  قرار داد  اینکه شرکت )تی تی اس( طرف  به 
شهرداری رشت در زمینه ساخت زباله سوز سراوان 
است افزود: در سال 93 ده میلیارد و 920 میلیون 
تومان به حساب این شرکت واریز شد و باید مابقی 
25 درصد اولیه قرار داد را به حساب آن شرکت 

واریز کرده تا مراحل ساخت زباله سوز آغاز شود.
وی با اشاره به نشست اخیر با معاون رئیس جمهور 
سوز  زباله  ساخت  دولتی  اعتبار  تامین  پیرامون 
سراوان بیان کرد: دکتر نوبخت در این نشست با 
پرداخت بخش دیگری از تعهدات دولتی درباره 

ساخت این زباله سوز موافقت کرده است.
 حاجی پور به مشکالت اقتصادی حاکم بر کشور 
موجب  اقتصادی  مشکالت  گفت:  و  کرد  اشاره 
طوالنی شدن زمان واریز سهم دولتی در راه اندازی 

زباله سوز سراوان شده است.
حاجی پور با اشاره به راه اندازی تصفیه خانه شیرآبه 
سراوان تصریح کرد: پس از رانش زباله در سراوان 
و نابودی زمین احداث تصفیه خانه، اداره کل منابع 
طبیعی گیالن به بهانه اینکه شیرآبه تصفیه شده باید 
تائیدیه محیط زیست و اداره آب و فاضالب گیالن 

را نیز داشته باشد از اختصاص زمین مجدد به منظور 
احداث تصفیه خانه شیرآبه در سراوان امتناع کرده و 
اجازه قطع اشجار را به شهرداری رشت نمی دهد.

وی افزود: این در حالی است که محیط زیست 
گیالن نیز در صدور مجوز تعلل کرده و در حال 

حاضر مشکالتی ایجاد شده است.
مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری رشت به طرح 
تفکیک زباله از مبدا اشاره کرد و گفت: انتظار داریم 
صدا و سیمای گیالن همکاری بیشتری در راستای 
این حوزه  با شهرداری رشت در  فرهنگ سازی 

داشته باشد.

فوالد  کارشناسان شرکت  فر-اهواز:  وحیدی 
خوزستان در دومین دوره مسابقات سراسری 
تولید و بازیافت فلزات به موفقیتی شایان توجه 

دست یافتند.
این  عمومی،  روابط  خبرنگار  گزارش  به   
مهندسی  علمی  انجمن  میزبانی  به  مسابقات 
امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  متالوژی  و  مواد 
آقایان  و  شد  برگزار  تهران(  تکنیک  )پلی 
سجاد  و  سعدیان  خلیل  مالحی زاده،  جادر 
کارشناسان شرکت  نفره  گروه سه  حاجی پور 
فوالد خوزستان با ارائه طرح پیشنهادی خود 
به دبیرخانه این مسابقات برای راهیابی به دور 

نهایی راه یافتند.
ابتکار  اهواز  تیم  سرگروه  مالحی زاده  جادر 
با توجه  ما گفت:  با خبرنگار  در گفت و گو 
حاصل  پسماندهای  روزافزون  افزایش  به 
زباله های  از  اعم  صنعتی  فرآیند های  از 
الکترونیکی، فلزی، پساب ها و بمنظور حفاظت 
ارزشمند  بازگرداندن مواد  از محیط زیست و 
به  مواد  این  بازیافت  لزوم  به چرخه صنعت، 
انجمن  منظور  این  به  است.  ضروری  شدت 

دانشگاه  متالورژی  و  مواد  مهندسی  علمی 
صنعتی امیرکبیر اقدام به برگزاری دومین دوره 
فلزات  بازیافت  و  تولید  سراسری  مسابقات 
نمود.وی افزود: این دوره از رقابت ها با هدف 
و  اقتصادی  توجیه  با  نوین  راهکارهای  یافتن 
در  مستعمل  باتری های  بازیافت  محوریت 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران و در روزهای 
طرح  شد.  برگزار   9۷ شهریورماه  الی ۱2   ۱۱
پس  ابتکار  اهواز  تیم  )پروپوزال(  پیشنهادی 
از  طرح   30 از  بیش  بررسی  و  داوری  از 
دانشگاه های معتبر سراسر کشور، جزو 8 تیم 
برتر بمنظور راهیابی به مرحله نهایی پذیرفته 
شد و در پایان در بخش بازیافت باتری های 
نیکل -کادمیوم تیم دانشگاه صنعتی شریف مقام 
نخست، تیم دانشگاه امیرکبیر تهران مقام دوم و 
تیم اهواز ابتکار مقام سوم را کسب کرد.  مالحی 
زاده کارشناس امور هماهنگی فوالدسازی در 
مورد ایده تشکیل تیم اهواز ابتکار گفت: این 
گروه بر اساس عالقه مندی در زمینه پژوهشی و 
صنعت استخراج فلزات و تجربه کار در بخش 

فوالدسازی گرد هم آمدند.

فرمانده مرزبانی گلستان :

نیروهای مسلح مستقل در گلستان 
کامال آماده و هماهنگ هستند

سلیمانی- گلستان: فرمانده مرزبانی گلستان طی نشست 
خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: در استان گلستان 44 
روستا و شهر مرزی وجود دارد، و یکی از نکات بسیار 
مهم در مرزها، توسعه و بهبود راه های روستایی مرزی 
است که اگر بارش شب گذشته که در استان مازندران 
و بخش هایی از گلستان ایجاد شد، در روستاهای مرزی 
ما ببارد به طور قطع راه های روستایی با مشکل مواجه 

خواهد شد.
حسین دهکی اظهار کرد: با وجود اینکه بیش از 20 
قومیت  در استان گلستان وجود دارد اما وحدت و 
همدلی بسیار خوبی در این استان بین مردن وجود دارد.
وی همچنین افزود: به دستور وزیر کشور 8 میلیارد تومان 
برای توسعه تجهیزات الکترونیکی کنترل مرزهای استان 

اختصاص داده شده است.
اما  مرز  در  موجود  خدمات  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
مشکالت مرزنشینان گلستان کم نیست و متاسفانه وقتی 
وارد مدارس مرزی می شوم شاهد مشکالت فراوانی  
هستیم و باید تمام تالش ما این باشد که  مشکالت 
مرزنشینان را به حداقل برسانیم تا شاهد پیشرفت مرزها 

و افزایش سطح آسایش و آرامش در مرزها باشیم.
فرمانده مرزبانی استان گلستان ضمن بیان این موضوع 
که ما از پیشرفته ترین تکنولوژی روز برای کنترل مرزها 
برخورداریم و به دنبال توسعه این تجهیزات در مرزها 
هستیم افزود:  حدود 8 میلیارد تومان برای توسعه این 
تجهیزات به زودی به استان گلستان اختصاص خواهد 

یافت.
فرمانده مرزبانی گلستان خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح 
مستقل در گلستان کامال آماده و هماهنگ هستندو اجازه 

کوچکترین تعدی و تجاوز به مرزها را نخواهیم داد.
وی ضمن بیان اینکه مرزهای استان گلستان آنچنان از 
سطح رصد و امنیت باالیی برخوردار است که اجازه 
تحرک قاچاقچیان مواد مخدر داده نمی شود، گفت: 
موضوع مبارزه با مواد مخدر و شکار پرنده های غیرمجاز 
از موضوعات مهم در دستور کار مرزبانی استان است که 

با دستگاه های همسو در حال تالش هایی هستیم.
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 پرده برداری از تابلوی ساختمان شهید قبادی
 در سمای کرج

با حضور جمعی از مسئولین لشگری، کشوری و دانشگاهی طی 
مراسمی از تابلوی ساختمان آموزشکده سمای واحد کرج که به نام 
دانشجوی شهید مدافع حرم – شهید علیرضا قبادی - نامگذاری 

شده بود پرده برداری شد.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  روابط عمومی  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
مشاور  عروج  سردار  حضور  با  که  مراسم  این  در  کرج  واحد 
توکلی  منظری  دکتر  اسالمی،  انقالب  پاسدار  سپاه  فرماندهی 
دکتر محمد  رئیس سازمان سما،  و  اسالمی  آزاد  دانشگاه  معاون 
حسن برهانی فر رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز و جمعی 
ازمسئولین کشوری ، لشگری و دانشگاهی برگزار شد از خانواده 
شهید  و  کرج  واحد  ممتاز سما  دانشجوی  قبادی  علیرضا  شهید 

مدافع حرم با اهدای لوحی تقدیر شد.
دکتر محمدرضا بلیاد معاون دانشگاه آزاد اسالمی در امور مدارس 
ما و رئیس آموزشکده عالی سمای کرج ضمن خوشامدگویی، طی 
افتخارات  و  ها  توانمندی  موجود،  تشریح وضعیت  به  گزارشی 
همچون  دانشجویانی  »حضور  گفت:  و  پرداخت  کرج  سمای 
توسط  معنوی  افتخارات  کسب  در  عطفی  نقطه  قبادی،  علیرضا 
سمای کرج هستند و از تقدیم چنین شهدای واالمقامی بر خود 

می بالیم.«
بویژه  دانشجو  شهدای  جایگاه  نیز  فر  برهانی  دکتر  ادامه  در 
ابراز  تاریخ فراموش نشدنی خواند و  شهدای مدافع حرم را در 
برای  نمونه خوبی  و  الگو  گرانقدر  »این شهدای  کرد:  امیدواری 
سایر دانشجویان در کسب معنویات و فضائل معنوی، اعتقادی و 
اخالقی باشند.« دکتر علیرضا منظری توکلی  معاون دانشگاه آزاد 
اسالمی و رئیس سازمان سما و سردار سرتیپ دوم پاسدار خسرو 
عروج مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسدارن انقالب اسالمی ایران 
نیز طی سخنانی درخصوص هفته دفاع مقدس و جایگاه شهدا، از 

افتخارآفرینی شهدای مدافع حرم تجلیل کردند.

دریافت تندیس زرین جایزه جهانی سرآمدی و 
مدیریت کیفیت اروپا توسط دکتر سبحانی 

  بهادری-اصفهان:  برای اولین بار، تندیس زرین جایزه جهانی 
 GOlD سرآمدی و مدیریت کیفیت با باالترین امتیاز و در سطح

به دکتر بهرام سبحانی رسید.
در    EFQM اروپا  کیفیت  مدیریت  جایزه  دفتر  رییس  نایب 
ایران نتیجه گزارش های ارزیابی کارشناسان و سرارزیابان جایزه 
با دکتر بهرام  جهانی مدیریت کیفیت اروپا را امروز طی مکاتبه 
سبحانی، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان،  اعالم کرد، دکتر 
شفیعی زاده  در نامه خود نوشت: جناب اقای دکتر بهرام سبحانی، 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان؛ پس از ارزیابی کارشناسان 
و سرارزیابان جایزه جهانی مدیریت کیفیت اروپا  EFQM موفق 
شد با کسب امتیاز باالی  600 و دستیابی به باالترین سطح ممتاز 

gold در مرجع جهانی دست یابد.
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بابل - فاطمه حسن زاده: مهندس کبود شهردار بابل 
در حاشیه بازدید از مناطق الیروبی شده رودخانه 
بابلرود گفت: امروز بسیار خوشحالیم که علی رقم 
بارش شدید و سیل آسای اخیر با الیروبی بابلرود 
مانع از ابگرفتگی خانه ها و زمین های همشهریان 
رودخانه  داشت:  بیان  وی   . شدیم  خودمان  بابلی 
بابلرود که حدود ۱5 کیلومتر در حوزه شهر بابل عبور 
می کند یک فرصت  و ظرفیت بسیار خوبی است 
که می تواند برای توسعه و رونق شهر بابل بسیار اثر 
بخش باشد. مهندس کبود ادامه داد : همه ما باید قدر 
این نعمت را بدانیم و با سرمایه گذاری و مدیریت  
درست در بابلرود اجازه ندهیم این فرصت تبدیل 

به تهدید شود.
ابتدای سال   شهردار بابل خاطرنشان ساخت: از  
جاری تا کنون  حدود 5 کیلومتر الیروبي در عرض 
متوسط ۱5 در 20 و در ارتفاع متغیر 5 در 6 متر انجام 
شد که تقریبا در حدود 500 تا 600 هزار متر مکعب 
ظرفیت آبگیري رودخانه را افزایش دادیم و اگر این 
افزایش ظرفیت آب را انجام نمي دادیم با توجه به 

شدت بارندگي های اخیر این حجم آب در مسیر 
شرق و غرب خود به سمت شهرکهاي اطراف  پل 
محمد حسن خان از قبیل شهرک اندیشه، طالقاني  و 
چمران، آزادگان سیالب  روان مي شد و منجر به 
مشکالتي براي شهروندان مي شد. شهردار بابل ادامه 
داد : در زمان شدت سیالب  اخیر در بابلرود حدود 

یکصدو 50 هزار متر مکعب آب در ثانیه از رودخانه 
جریان داشت که با این وجود حدود یک و نیم متر 
ارتفاع در رودخانه مانده بود که هنوز قابلیت گنجایش 
اب را داشت که اگر الیروبی صورت نمی گرفت، 
این امر زمینه آب گرفتگی بسیاری از خانه ها و زمین 
های کشاورزی را فراهم می کرد. مهندس کبود افزود: 

طرح جامع الیروبی بابلرود که از ابتدای سال جاری 
تا کنون حدود 5 کیلومتر با اعتبار هفت میلیارد و 300 
میلیون ریال انجام شد الیروبی یک سوم رودخانه 
بابلرود بوده است. وی بیان داشت: مبلغ ۱0 میلیارد 
از سوی کمیته برنامه ریزی شهرستان بابل و سازمان 
برنامه و بوجه برای الیروبی بابلرود در نظر گرفته شد. 
مهندس کبود شهردار بابل ادامه داد: برای دیوار سازی 
بابلرود و جاده ساحلی هم اعتباری حدود 50 میلیارد 
ریال  در نظر گرفته شد که در حال حاضر مطالعه 
و برنامه ریزی برای این طرح در حال انجام است 
که امیدواریم با الیروبی کامل ۱5 کیلومتری رودخانه 
بابلرود در مسیر حوزه شهری مشکل سیالب و باال 
امدن اب رودخانه به طور کامل مرتفع شود. مهندس 
کبود ابراز امیدواری کرد با کمک و نگاه مثبت مدیران 
ارشد استانی این طرح کامل انجام شود که این امر 
می تواند زمینه توسعه پایدار را در بابل فراهم نماید. 
شهردار بابل از تمامی عزیزانی که در کنار  شهرداری 
و شورای اسالمی شهر بابل برای توسعه و پیشرفت 

شهر بابل گام بر می دارند صمیمانه تشکر کرد.

شهرداری بابل انجام داد؛

الیروبی بابلرود مانع از آبگرفتگی و خسارت به شهروندان بابلی

شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان منطقه 5 کرج
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول)بطورفوق العاده(

بدینوسیله ازکلیه اعضای محترم این شرکت دعوت می شود تادرمجمع عمومی عادی نوبت اول 
بطورفوق العاده که راس ساعت 5 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 97/8/23 درمحل دفترشرکت 
تعاونی منطقه 5کرج واقع درکرج خیابان بهار روبروی اداره گازناحیه 1 ساختمان طلوع تشکیل 

می گردد حضوربهم رسانند.
توجه :1- درصورتیکه هریک ازاعضاء نتواند درمجمع عمومی فوق حضوریابد می تواند استفاده 
ازحق خود رابرای حضورواعمال رای درمجمع عمومی به یک نماینده تام االختیارواگذارکند.

تعدادآراء وکالتی هرعضوحداکثرسه رای وهرشخص غیرحاضرتنهایک رای خواهدبودودراینصورت 
تایید نمایندگی تام االختیار با امضاء بازرس/ اکثریت هیات مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور 
عضو متقاضی اعطای نمایندگی  باید حداکثرظرف 2۰ روز ازانتشاراین آگهی به همراه نماینده خود 
وبادرست داشتن مدرک موید عضویت درتعاونی وکارت شناسایی معتبردرمحل دفترشرکت تعاونی 
حاضرتاپس ازاحرازهویت طرفین عضویت متقاضی واهلیت نماینده برگه نمایندگی مربوطه توسط 
مقام مذکورتاییدو ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادرگردد.2- اعضایی که درخواست 
کاندیداتوری سمت هیات مدیره وبازرسی تعاونی را دارند موظفند ازتاریخ انتشارآگهی دعوت 
حداکثربه مدت یک هفته )7 روز(فرم درخواست را تکمیل ومدارک موردنیاز)کپی شناسنامه،کارت 
ملِی،کارت پایان خدمت،مدرک تحصیلی ودوقطعه عکس 4*3(راآماده وجهت ثبت نام درایام 
اداری به دفترتعاونی مراجعه نمایند.3- این مجمع عمومی باحضورحداقل نصف بعالوه یک کل 

اعضاءرسمیت خواهد داشت.
دستورجلسه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس/بازرسان

2-رسیدگی واتخاذ تصمیم درخصوص صورتهای مالی سال 95-9۶ وبودجه سال جاری 
3-ارائه گزارش تغییرات اعضاوسرمایه 4-انتخاب هئیت مدیره وبازرس / بازرسان

5-طرح وتصویب موضوع تبصره 3 ماده 3۶ اصالح موادی ازقانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری 
اسالمی ایران

۶-طرح وتصویب آئین نامه وظایف واختیارات مدیرعامل وپرداخت عیدی وپاداش مدیرعامل
7-طرح وتصویب افزایش قیمت پروژه های دردست اقدام نسبت به تورم سالیانه 

8-خرید یافروش زمین یاتبدیل به احسن آن به نفع شرکت تعاونی واعضاء
رییس هیئت مدیره

متن آگهی
محکوم له:مرتضی مرادی فرزند عبدل

محکوم علیه:بتول مرادی فرزند سعداله 
سعداله  فرزند  مرادی  بتول  خانم  به  بدینوسیله  جراید  در  منتشره  های  آگهی  پیرو 
که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه 
به   9609988390300248 کالسه  پرونده  در  داالهو  شهرستان  حقوقی  عمومی 
مورخ   9۷099۷83244006۱4 و   9۷099۷8390300۱32 شماره  دادنامه  موجب 
۱39۷.4.2 و ۱39۷.6.2۱ صادره ازشعبه اول حقوقی داالهو و شعبه 4 تجدیدنظر 
کرمانشاه حکم به فروش اراضی زارعی در دو قطعه زمین مسکونی مرحوم عبدل 
مرادی در دو پالک ۱4 اصلی روستای گاودانه خور و پالک 2و 3 فرعی از ۱2 اصلی 
موسوم به کناره کمرزرد به میزان 28.849 متر مربع زمین کشاورزی و 830 متر زمین 
مسکونی وتقسیم ثمن حاصل از فروش فی مابین وراث طبق قانون ارث کما هو 
حقه و همچنین محکوم علیهم ۱-وراث مرحوم علی بابا مرادی 2-مصطفی مرادی 
به ترتیب محکوم هستند به پرداخت مبلغ 8.835.000 تومان 2- 3۱0.000 تومان 
قاعده تسبیب  باب  از  ایام تصرف در حق خواهان وهمچنین  المثل  بعنوان اجرت 
خواندگان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان و 
پرداخت مبلغ پنج درصد نیم عشر در حق صندوق دولت بدیهی 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 می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره 
یک نوبت در اجرای ماده ۷3 آ.د.م و ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی در یکی از 
انتشار آگهی نسبت به  از  تا ظرف ده روز پس  جراید کثیراالنتشار درج می گردد 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان داالهو

آگهی مفقودی
برگ سبز موتور سیکلت هندا سیستم سما دیسکی ب تیپ 200 به شماره پالک 
85233-586 و شماره موتور 2۱۱00420 و شماره بدنه 89۱023۱ مفقود گردیده 

بهشهرو از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   353 شماره  شناسنامه  یارویسیدارای  نعمت  آقای 
9۷024۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمدعلی یارویسی به شناسنامه ۱در تاریخ ۱39۷/۷/۱ اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته،ورثه آن مرحوم منحصر است به:
۱.عزت یارویسیکد ملی 3230069۱۷۱پسر متوفی

2.نعمت یارویسیکد ملی 59698۷۱94۱ پسر متوفی
3.دانیال یارویسی   کد ملی 596988۷5۷9  پسر متوفی

4.مصعب یارویسی  کد ملی 596994548۱  پسر متوفی
5.گل نما یارویسی  کد ملی 3230229۷2۱ دختر متوفی
6.فوزیه یارویسی  کد ملی 3230229۷38 دختر متوفی

۷.خامینه یاری  کد ملی 323022۷808 همسر متوفی
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هرکسی اعتراض دراد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

آگهی مفقودی
سند موتورسیکلت همارو 200رنگ قرمز مدل ۱390به شماره پالک 564/628۱۷شماره 
موتور *09004۷۷6*و شماره تنه N2T  *** 200B900۱8۷3 به نام محسن شیخ 
نیا فرزند علی به شماره شناسنامه 48۱0۱۱۱0۷5صادره از باغملک مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.
باغملک

رای دادگاه
در خصوص دادخواست خانم زینب فرهنگیان فرزند محمد اسمعیل با وکالت آقای 
محسن پرویزی بطرفیت آقای نصرت اله حسنی فرزند عبداله به خواسته صدور حکم 
بر طالق به جهت عسر و حرج وفق ماده ۱۱30 قانون مدنی به علت عدم پرداخت نفقه 
بدین شرح وکیل خواهان در دادخواست خود و جلسه دادرسی اظهار داشته که موکل 
همسر شرعی و قانونی و دائمی خوانده می باشد ودر مورخه ۱384.8.26 به عقد هم 
در آمده اند و خوانده نفقه موکل را پرداخت نکرده وموکل در خصوص نفقه و مهریه 
جداگانه طرح دعوی نموده و حکم صادر شده ودر خصوص وسایل جهیزیه ادعایی 
ندارد و جداگانه طرح دعوی میگردد وموکل سی قطعه سکه بهار آزادی از مهریه اش 
و دیگر حقوق مالی اش را در قبال اجرای صیغه طالق بذل می نماید و زوجین یک 
فرزند مشترک پنج ساله دارند که نزد زوج می باشد و موکل فقط حق مالقات میخواهد 
و تقاضای طالق به لحاظ عسر و حرج و به جهت عدم پرداخت نفقه را خواستار شده 
است و خوانده دعوی با وجود ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی 
حاضر نشده و الیحه ای نیز ارائه نداده ونسبت به دعوی مطروحه دفاعی بعمل نیاورده 
است و سپس دادگاه پرونده استنادی خواهان مبنی بر عدم پرداخت نفقه توسط زوج را 
مطالبه نموده ودراین پرونده آقای نصرت اله حسنی به موجب دادنامه غیابی شماره 53 
مورخه ۱395.2.2۱ صادره از شعبه چهارم شورای حل اختالف سنقر به پرداخت نفقه 
ماهیانه  مبلغ یک میلیون وپانصد وسی هزار ریال از تاریخ ۱394.2.۱ لغایت صدور حکم 
مورخه ۱395.2.2۱ در حق خانم زینب فرهنگیان محکوم گردیده وپس از ابالغ دادنامه 
زوج واخواهی نموده وبه موجب دادنامه شماره 29۱ مورخه ۱395.۷.۱۷ با رد واخواهی 
دادنامه معترض عنه تایید گردیده وپس از قطعیت رای صادره در مورخه ۱396.3.2۷ 
اجراییه صادر شده و اجرائیه نیز در مورخه ۱396.4.۱۱ در آدرس زوج الصاق گردیده 
ودر نهایت نفقه ای توسط زوج پرداخت نشده است سپس نظربه اینکه تالش دادگاه 
جهت اصالح ذات البین طرفین بی ثمر بوده وخواهان علیرغم تضایح دادگاه همچنان 
مصر به طالق بوده است جهت رسیدگی به اختالف واصالح ذات البین مستند به 
تجویز آیه شریفه سوره نساء  قرآن ومواد 2۷و28 قانون حمایت خانواده با صدور 
قرار ارجاع امر به داوری امر ارشاد ودعوت به سازش زوجین رابه داورهای منتخب 
طرفین احاله نموده ومساعی وکوشش داوران هم جهت اصالح ذات البین موثر واقع 
نگردیده ودرنهایت نظر مکتوب داوران حاکی از عدم تفاهم وسازش است لذا دادگاه با 
بررسی محتویات پرونده ودادخواست تقدیمی ومنضمات آن ومالحظه رونوشت سند 
نکاحیه مبنی بر رابطه وعلقه زوجیت دائم اصحاب دعوی ومدت اختالف فی مابین 
زوجین وعدم پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج و با عنایت به وضعیت حاکم بر روابط 
زوجین ادامه وضعیت را با نظر موافق قاضی محترم مشاور خانواده از مصادیق عسر و 
حرج زوجه تشخیص ومستند به مواد 26-2۷-28-29-33 قانون حمایت خانواده ومواد 
۱۱30-۱۱43-۱۱44 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به طالق بائن همسرش 
صادر واعالم می گردد بعد از قطعیت حکم زوجه با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت واقعه 
طالق با شرایط ذیل نسبت به اجرای صیغه طالق اقدام می نماید و چنانچه زوج از 
اجرای حکم استنکاف نماید دادگاه از باب الحاکم ولی الممتنع نسبت به اجرای صیغه 
طالق اقدام خواهد کرد که این نمایندگی به سر دفتر اسناد رسمی طالق اعطاء می نماید 
۱-حسب اظهارات وکیل خواهان زوجین دارای یک فرزند مشترک پسر پنج ساله که 
نزد زوج می باشد و حق مالقات خواستار شده و باتوجه به اینکه فرزند مشترک نزد 
زوج است وزوجه تقاضای مالقات خواستار شده وخوانده نیز در جلسه حاضر نشده 
که عدم تمایل خود را اعالم نماید لذا زوجین بصورت ضمنی وعمال توافق نموده اند 
که حضانت فرزند مشترک با زوج است وزوجه حق مالقات فرزند مشترک هر هفته 
از ساعت 9 صبح روز پنج شنبه لغایت جمعه ساعت 6 غروب خواهد داشت ومحل 
تحویل ورد طفل اقامتگاه فعلی طفل می باشد. 2-مطابق گواهی شماره 328 /6/م/8 
مورخه ۱39۷.4.۱3 پزشکی قانونی زوجه فاقد حمل می باشد.3-زوجه سی قطعه سکه 
بهار آزادی از مهر یه اش ودیگر حقوق مالی را در قبال اجرای صیغه طالق بذل نموده 
ونسبت به مابقی مهریه نیز با توجه به اینکه حسب اظهارات وکیل خواهان حکم صادر 
شده لذا دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد4-زوجه در خصوص وسایل جهیزیه اش 
ادعای نداشته ودادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد5-مدت اعتبار این حکم برای تسلیم به 
دفتر رسمی طالق 6 ماه پس از تاریخ ابالغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.6-نوع 
طالق بائن قضایی می باشد رای صادره غیابی وظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان کرمانشاه می باشد.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری شهرستان سنقر-اسالمی

اگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  ملی 3800۱48۱۷۱به شرح  به شماره  یداله خسروی  آقای 
9۷060۷ از این شورا درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده وچنین اظهار 
داشته که شاد روان محمد خسروی  به شماره ملی 33595644۷5 در تاریخ 9۷.۷.2 

در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه آن مرحوم در زمان فوت منحصر به 
پدر متوفی ۱-یداله خسروی ش ملی 3800۱48۱۷۱ صادره از قروه

مادر متوفی 2-سکینه خسروی ش ملی 3800326604 صادره از قروه
همسر دائم 3-مژگان عباسی ش ملی 3350038492 صادره از سنقر

اینک با انجام تشریفات درخواست مذبور را یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد وبا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سنقر

متن آگهی
محکوم له:مرتضی مرادی فرزند عبدل
محکوم علیه:ایاد مرادی فرزند سعداله 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به ایاد مرادی فرزند سعداله که مجهول 
دادگاه عمومی  اول  از شعبه  اجرائیه صادره  ابالغ می شود طبق  باشد  المکان می 
موجب  به   9609988390300248 کالسه  پرونده  در  داالهو  شهرستان  حقوقی 
دادنامه شماره 9۷099۷8390300۱32 و 9۷099۷83244006۱4 مورخ ۱39۷.4.2 
اول حقوقی داالهو و شعبه 4 تجدیدنظر کرمانشاه  ازشعبه  و ۱39۷.6.2۱ صادره 
حکم به فروش اراضی زارعی در دو قطعه زمین مسکونی مرحوم عبدل مرادی در 
دو پالک ۱4 اصلی روستای گاودانه خور و پالک 2و 3 فرعی از ۱2 اصلی موسوم 
زمین  متر   830 و  کشاورزی  زمین  مربع  متر   28.849 میزان  به  کمرزرد  کناره  به 
مسکونی وتقسیم ثمن حاصل از فروش فی مابین وراث طبق قانون ارث کما هو 
حقه و همچنین محکوم علیهم ۱-وراث مرحوم علی بابا مرادی 2-مصطفی مرادی 
به ترتیب محکوم هستند به پرداخت مبلغ 8.835.000 تومان 2- 3۱0.000 تومان 
بعنوان اجرت المثل ایام تصرف در حق خواهان وهمچنین از باب قاعده تسبیب 
خواندگان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان و 
پرداخت مبلغ پنج درصد نیم عشر در حق صندوق دولت بدیهی 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 می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره 
یک نوبت در اجرای ماده ۷3 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 
اقدام گردد در غیر این صورت واحد اجرای احکام طبق  به اجرای مفاد اجرائیه 
مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان داالهو

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 9۷099866۱3۱003۷3 در خصوص شکایت آقای ضرغام نادریان 
فیلی فرزند صفر علی علیه آقای مسعود کیمیایی فرزند مسعود دائر بر ضرب و جرح 
عمدی به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در راستای  ماده ۱۷4 قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب ۱392نامبرده  از تاریخ نشر آگهی تا ظرف 30 روز در شعبه 
یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضرگردد در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید .
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

رای قاضی  شورا
 تاریخ:9۷/6/22  شماره پرونده :۱0/9۷/ش6

در خصوص دعوی آقای  محمد هاشمی بطرفیت آقای نامدار جیرائیلی  بخواسته 
صدور حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8/500/000 تومان به انضمام 
کلیه خسارات قانونی  اعم از هزینه دادرسی  و تاخیر تادیه با توجه به محتویات 
ارائه شده توسط  بارنامه  و تصویر  فاکتورهای  پرونده  از جمله تصویر مصدق 
خواهان ،      نظر به اینکه شورا جهت تعیین میزان بدهی خوانده به خواهان قرار 
امر به کارشناسی را صادر نموده  و نظریه کارشناسی واصل  و طرفین  نسبت به آن 
اعتراضی ننموده  و با تئجه به اینکه کارشناس محترم  در نظریه خود میزان بدهی 
خوانده را را به مبلغ 84/240/000 ریال اعالم نموده است  و با توجه به مطابقت  
نظریه مذکور با اوضاع و احوال  موضوع  و اینکه خوانده محترم  دفاعی در مقابل  
دعوای طرح شده به عمل نیاورده اسنت . لذا شورا دعوی خواهان را  تا سقف 
84/240/000 ریال وارد دانسته  وبا استناد   مواد  522و 5۱9و ۱98 قانون آیین 
دادرسی مدنی    حکم بر محکومیت خوانده  بمبلغ 84/240/000 ریال  بابت اصل 
خواسته  وهزینه دادرسی  به ماخذ میزان محکومیت  و میلغ 20/000/000 رایال 
هزینه کارشناسی   ،   و خسارت تاخیر تادیه  ازتاریخ  تقدیم دادخواست مورخ 
9۷/۱/۱9 لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید    در خصوص 
مازاد مبلغ محکوم به تا سقف خواسته خواهان  نظر به اینکه دلیلی  در خصوص 
مازاد   اراوه نشده  و همچنین توجه به نظریه کارشناسی ، شورا دعوای نامبرده را 
در این قسمت وارد ندانسته و با استناد به ماده ۱9۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
بر بی حقی وی صادر و اعالم می نماد .رای صادره در بخش محکومین خوانده 
غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس 
از انقضاء مدت واخواهی  ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 

شهرستان تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه   ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی مزایده اموال توقیفی 
دادگاه  اول  شعبه  از   9۷099۷۱9۷2600۱64صادره  شماره  دادنامه  موجب  به 
فریدونکنار و پرونده کالسه 9۷0394احکام مدنی آقای صادق و محمد علی یحیی 
زاده به نشانی فریدونکنار خیابان شهدا 24 متری ساحلی نامجو و محکوم است 
به پرداخت مبلغ 300/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک96/۱۱/30 تا زمان اجرا و مبلغ8/۷40/000 ریال هزینه دادرسی 
در حق آقای محمد کریمی و پرداخت مبلغ ۱5/000/000ریال بابت هزینه دیوانی 
در حق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه یک قطعه زمین واقع در فریدونکنار 
روستای مهنبان کوچه  آفتاب 5 داخل بافت روستا با کاربری زراعی قطعه بندی 
شده است قطعه شماره 5 به مساحت ۱۷/۱5۱مترمربع را معرفی و توسط کارشناس 
تاریخ  در  که  گردیده  قیمت گذاری  3۷۷/925/000ریال  مبلغ  به  دادگاه  منتخب 
اجرای  دفتر  در  دقیقه صبح   ۱0:۱5 ساعت  تا  دقیقه   9:45 9۷/8/6ساعت  یکشنبه 
احکام دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که 
قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام 
مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده خواهند بود 
و همچنین برنده مزایده در روز مزایده ۱0 درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی 

طبق مقررات پرداخت خواهد شد 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     :عادل اشکور وکیلی ساکن .... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود 
به    .... باستناد   وجه چک    مطالبه  بخواسته       دادخواستی  موالیی     میالد 
شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه ۷86/9۷شعبه  دوم ثبت و وقت دادرسی 
بروز دو شنبه   مورخ  9۷/6/۱9ساعت 9 صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست    
خواهان      و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی 
با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار 
ثانی  نسخه  دریافت  برای  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  میشود. ظرف  ابالغ  بشما 
جهت  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه)شورا(  این  بدفتر  ضمایم  و  دادخواست 
رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگی خواهد نمود. 
چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن 

ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه  دوم شورای حل اختالف تنکابن  
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 امسال آخرین سال اجرای ثبت جرائم رانندگی 
با نرخ فعلی

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعالم کرد که امسال آخرین 
سال اجرای مبلغ جریمه های فعلی راهنمایی و رانندگی است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار تقی مهری در حاشیه رونمایی از 
کیت های جدید تشخیص مصرف مواد مخدر از سوی رانندگان اعالم کرد: 
بنابر قانون، رانندگانی که مواد مخدر یا الکل مصرف کرده باشند، گواهینامه شان 
ضبط شده و خودرویشان نیز توقیف می شود عالوه بر آن به محاکم قضایی 
نیز معرفی خواهند شد که این امر در پیشگیری از وقوع این تخلف بسیار موثر 
است.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان اینکه مصرف 
مواد الکلی و روانگردان و همچنین مواد مخدر تاثیر زیادی در وقوع تصادفات 
رانندگی دارد، اظهارکرد: برخورد پلیس با این جرایم نیز سبب می شود تا 
افراد معدود هنجارشکن نتوانند ایمنی و سالمت دیگر شهروندان و کاربران 
ترافیکی را به خطر بیندازند.وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره گرداندن 
حیوانات و گربه سانان در داخل خودرو نیز اظهار کرد: حیوانات خانگی باید 
درون ظرف های مخصوصی که برای جابه جایی آنها وجود دارد، در شهر 
جابه جا شوند در غیر این صورت در صورت رویت پلیس با رانندگان متخلف 
برخورد خواهد شد. چرا که بر اساس قوانین چنین اقدامی تخلف است.
سردار مهری درباره بازنگری در جرایم راهنمایی و رانندگی نیز به ایسنا گفت: 
هر سه سال یک بار در مبلغ جرایم راهنمایی و رانندگی بازنگری می شود. 
این بازنگری در جلساتی با حضور پلیس راهور، وزارت راه، وزارت کشور، 
وزارت دادگستری و ... انجام می شود و امسال آخرین سالی است که این مبالغ 

جریمه اجرا می شود.

مداخالت حمایتی از پیش دبستانی های »دیرآموز« از آبان

 مدیرکل دفتر پیش دبستانی وزارت آموزش و پرورش بر ضرورت سنجش 
سالمت در دوره پیش دبستانی تاکید کرد و گفت: برنامه های مداخله ای ما 
برای آن دسته از نوآموزانی که دیرآموز و دارای اختالالت یادگیری تشخیص 
ازایسنا،  داده می شوند از آبان ماه شروع می شود. به گزارش زمان به نقل 
رخساره فضلی با اشاره به سنجش سالمت نوآموزان پیش دبستانی که از 
سال 93 همزمان با سنجش سالمت کالس اولی ها به صورت داوطلبانه انجام 
می شود اظهار کرد: برنامه های مداخله ای ما برای آن دسته از نوآموزانی که 
دیرآموز و دارای اختالالت یادگیری تشخیص داده می شوند از  آبان ماه شروع 
می شود.وی افزود: غربالگری در دوره پیش دبستانی یک امر فوق العاده است 
و اشخاصی که متخصص علوم تربیتی هستند اهمیت آن را بهتر درک می کنند. 
وقتی کودکی با بهره هوشی ۷0 تا 84 تشخیص دیرآموزی می گیرد، همانند 
دیگر نوآموزان در کالس های عادی ما حضور پیدا می کند ولی ما برنامه هایی 
برای ارتقای توانمندی هایش اجرا می کنیم تا برای ورود به دبستان آماده شود.

فعالیت ۲7۰ مجمع خیرین سالمت در کشور

معاون مشارکت های مردمی مجمع خیرین سالمت کشور از فعالیت 2۷0 
مجمع خیرین سالمت در کشور خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سیدمحمد طباطبائی در مجمع سالمت خیرین 
شهرستان خرم دره با بیان اینکه مجمع خیرین سالمت کشور ۱0 سال پیش 
در کشور آغاز به کار کرد، افزود: این مجمع درست زمانی کار خود را آغاز 
کرد که این احساس در جامعه به وجود آمد که مردم باید در صحنه سالمت 
کشور حضور داشته باشند.وی با تاکید بر اینکه مجمع سالمت در حال حاضر 
به  عنوان بازوی سالمت در کشور عمل می کند، گفت: مردم خیر ما نیز همواره 
پشتیبان این مجمع بوده اند.طباطبائی با تاکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت 
بانوان در مجامع سالمت، یادآور شد: توانایی بانوان در امور مختلف ثابت شده 
است و این توانایی به حدی است که می توانند مردان را نیز به سمت کارهای 
خیر سوق دهند.وی با اشاره به اینکه مجمع خیرین سالمت کشور در حال 
حاضر 2۷0 شعبه در سراسر کشور دارد، گفت: در این مدت مردم ما بالغ بر 
6000  میلیارد تومان به نظام سالمت در حوزه های مختلف اعم از تجهیزات، 
ساخت مراکز درمانی و سایر موارد کمک کرده اند و با کمک همین مردم بیش 

از 3000  مرکز تجهیز و یا ساخته شده  است.

خبر

 ناجا باید به فناوری های روز 
مجهز باشد

فرمانده نیروی انتظامی )ناجا( گفت: ناجا با توجه به 
گستردگی ماموریت ها باید از فناوری های روز استفاده 
کند. بهره مندی از فناوری های روز یک انتخاب نیست 

بلکه یک ضرورت است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سردار حسین اشتری 
افتتاح بزرگترین مرکز فرماندهی و  آیین  دیروز در 
بزرگ  تهران  راهور  پلیس  ترافیک  هوشمند  کنترل 
با تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: پلیس 
راهنمایی و رانندگی به دلیل اینکه مستقیم با شهروندان 
و  متعهد  انگیزه،  با  توانمند،  باید  است،  ارتباط  در 
دانش محور باشد. وی با بیان اینکه تسهیل در رفت 
و آمد خودرو ها در زندگی مردم به طور مستقیم اثر 
میلیون خودرو و  از هفت  بیش  امروز  افزود:  دارد، 
موتورسیکلت در تهران در حال تردد هستند و این 
یک مدیریت قوی را می طلبد که امروز با همکاری 
سایر دستگاه ها توانستیم کار های خوبی در زمینه رفت 
و آمد شهروندان تهرانی انجام دهیم.سردار اشتری با 
اشاره به اینکه با راه اندازی این مرکز ۱3 خدمت ارائه 
می شود، گفت: اشراف کامل بر رفت و آمد خودروها، 
متصل بودن به مراکز انتظامی و خدماتی و شناسایی 
نقاط پرخطر و حادثه خیز از جمله مزایای این مرکز 
است.فرمانده ناجا تاکید کرد: با جدیت تالش می کنیم 
تا از ظرفیت همه دستگاه ها در راستای تسهیل رفت و 
آمد شهروندان استفاده شود.وی با اشاره به اینکه امنیت 
و آرامش مردم به عهده نیروی انتظامی است و باید 
همه دستگاه ها به ما کمک کنند، افزود: تمام تالش 
ناجا این است که در ماموریت ها، جاده ها و مرز ها از 
فناوری های نوین استفاده و آرامش و آسایش را به 
مردم هدیه کنند.سردار اشتری در خصوص تلفات 
و  سفر  افزایش  وجود  با  امروز  گفت:  نیز  جاده ای 
تعداد خودرو ها، تصادفات و تلفات جاده ای و شهری 
کاهش یافته است. بزرگترین مرکز فرماندهی و کنترل 
هوشمند ترافیک)مانیتورنگ فاتب( در پلیس راهنمایی 
و رانندگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دیروز سه 

شنبه با حضور فرمانده نیروی انتظامی افتتاح شد.

رونمایی از 89 خدمت الکترونیک 
جدید قوه قضاییه 

دبیر ستاد هفته خدمات الکترونیک قضایی با تشریح 
برنامه های هفته خدمات الکترونیک قضایی از رونمایی 
89 عنوان خدمات جدید در این مراکز در هفته آینده 
خبر داد. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمدرضا 
دشتی اردکانی دیروز در نشست خبری هفته خدمات 
الکترونیک قضایی گفت: از 2۱ تا 26 مهر هفته خدمات 
الکترونیک قضایی در سراسر کشور برگزار می شود.
وی افزود: روز شنبه نخستین اجالس سراسری خدمات 
الکترونیک قوه قضاییه در سالن اجالس سران برگزار 
می شود و بسته های جدید خدمات الکترونیک قضایی 
رونمایی خواهد شد. روز یکشنبه به عنوان روز خدمات 
این  زیرساخت  توسعه  طرح  قضایی،  الکترونیک 
خدمات با همکاری بخش خصوصی آغاز می شود.
دشتی اردکانی همچنین گفت: در سومین روز از این 
هفته به موضوع ابالغ الکترونیک می پردازیم که از جمله 
آنها می توان به طرح آگهی الکترونیکی در دادگستری 

تهران اشاره کرد که در این روز رونمایی خواهد شد.

خبر

با  اجتماعی  رفاه  و  کار  وزارت  سرپرست 
تاکید بر لزوم توجه ویژه به روستاها به عنوان 
تولیدکنندگان اصلی کشور، گفت: روستاها باید 
به عنوان کانون تولید و توسعه کشور قلمداد 

شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محسنی بندپی 
در پنجمین همایش ملی روز روستا و عشایر 
که دیروز با حضور معاون اول رئیس جمهور ، 
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری و استاندار تهران در وزارت کار برگزار 
شد، با تاکید بر این که روستاهای کشور به عنوان 
نماد قوم، فرهنگ و تولید محسوب می شوند، 
به  روستا  ایران  اسالمی  جمهوری  در  افزود: 
فرهنگ  از  متاثر  تولید  و  فرهنگ  نماد  عنوان 
حفظ  برای  لذا  می شوند،  محسوب   ، ایرانی 
فرهنگ خود و همچنین مقابله با تحریم های 
ظالمانه ترامپ باید توسعه روستاها در نگاهی 
همه جانبه به عنوان یک راه حل قلمداد شود.وی 
با اشاره به مهاجرت از روستا به سمت شهرها 
اجتماعی  Hسیب های  و  مشکالت  ایجاد  و 
همچون حاشیه نشینی گفت: باید آسیب شناسی 

دقیقی در این حوزه انجام شود تا مشخص شود 
با مشکل  که چرا توسعه روستایی در کشور 
مواجه شده است.بندپی به بررسی چرایی این 
با  مهم پرداخت و گفت: از سویی در کشور 
خشکسالی مواجه هستیم و از سویی دیگر دانش 
کشاورزی ما ضعیف بوده و راندمان و بهره وری 
آن در حداقل ممکن است. باید نگاه سنتی به 

توسعه روستایی را تغییر دهیم، همه این شرایط 
باعث شده که توسعه روستایی با مشکل مواجه 
شود. وی ادامه داد: در حال حاضر برای توسعه 
که  گرفته ایم  قرار  درستی  ریل  در  روستایی 
مبتنی بر شواهد است و به ابعاد مختلف توسعه 
روستاها توجه می کند. باید نگاه همه جانبه ای 
را در پیش بگیریم تا روستاییان در روستا باقی 

بمانند. سرپرست وزارت کار و رفاه اجتماعی 
در تشریح اقدامات این وزارت خانه برای توسعه 
روستایی و ارائه تسهیالت به روستاییان، گفت: 
اشتغال  توسعه  برای  تومان  میلیارد  هزار   ۱۷
با  مبلغ  این  که  گرفته ایم  نظر  در  روستایی 
گستردگی رسته های شغلی همراه بوده است. 
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به 
بیمه روستاییان اشاره کرد و افزود: یک میلیون 
و 600 هزار روستایی از بیمه روستایی بهره مند 
شده اند. همچنین در مناطق محروم یک وعده 
غذای گرم با هدف فقرزدایی ظرف چهار  سال 
اخیر در مهدکودک ها در مناطق محروم توزیع 
شده  است که در همین راستا توانسته ایم تا 50 
درصد فقر غذایی را در این مناطق کاهش دهیم. 
وی ابراز امیدواری کرد که روستا به عنوان کانون 
تولید و توسعه کشور قلمداد و گام های موثرتری 
برای توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت از 

روستا به سمت شهر برداشته شود.
در  زایی  اشتغال  کتاب »طرح های  از  ادامه  در 
اول  معاون  حضور  با  کشور«  محروم  مناطق 

رئیس جمهور رونمایی شد.

سرپرست وزارت کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

کاهش 5۰ درصدی فقرغذایی در روستاها

از  احترام و حمایت  این که ضمن  بیان  با  بهداشت  وزیر 
است  هدف  و  مبنا  مردم  جان  که  جایی  در  داخل،  تولید 
باید بهترین های دنیا را در اختیارشان بگذاریم، گفت: این 
کار راه و رسم ما در وزارت بهداشت است که البته برایش 
اما  سرزنش هم شده ایم؛ ما سرزنش ها را تحمل می کنیم، 
مهم این است که بهترین امکانات، تجهیزات و داروها باید 

در اختیار مردم باشد.
هاشمی  دکتر سیدحسن  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در مراسم رونمایی از ۷00 دستگاه آمبوالنس پیشرفته که 
گرفت،   صورت  بندرعباس  و  تهران  در  همزمان  طور  به 
همچنین  و  اسالمی  انقالب  شهدای  روح  به  ابتدا  گفت: 
مسیر خدمت رسانی  در  که  کشور  اورژانس  در  همکارانم 
دادند،  درود می فرستم. خوشحالیم  از دست  را  جان شان 
که امروز بخش دیگری از ناوگان خدمت رسانی اورژانس 
کشور ارتقا یافته و تکمیل می شود و مجموعا ۷00 دستگاه 
آمبوالنس به تعداد آمبوالنس ها در اقصی نقاط کشور اضافه 
می شود.وی افزود: خاطرم است که در سال 94 در هیات 
دستگاه   ۱000 خرید  برای  نعمت زاده  مهندس  وزیران 
آمبوالنس قانع کردیم و حمایت و تاکید آقای نعمت زاده 
بر حمایت از تولید داخل منجر به قراردادی شد که امروز 
ثمره آن را می بینیم. هرچند که ما عالقه داشتیم این وفای 
به عهد زودتر و در سال 95 انجام شود و بتوانیم زودتر این 
آمبوالنس ها را در اختیار داشته باشیم.وزیر بهداشت ادامه 
داد: به هرحال امروز از 800 آمبوالنسی که قرار بود به ما 
اگر همتی  امروز توزیع می کنیم و  بدهند 300 دستگاه را 
باشد که فکر می کنم هست، می توان کل قرارداد را عملیاتی 
کرد. امیدوارم 500 دستگاه دیگر به طوری عملیاتی شود که 
به نوعی جبران مافات شده و اسباب رضایت مردم فراهم 
شود.وزیر بهداشت همچنین گفت: از طرفی معاونت توسعه 
وزارت بهداشت نیز 400 دستگاه آمبوالنس را برای مناطق 

بندرعباس  در  امروز  که  کردند  کشور  وارد  العبور  صعب 
ترخیص و وارد ناوگان کشور می شوند.هاشمی با بیان اینکه 
تالش بر این است تا بتوانیم زمان حضور اورژانس در سر 
صحنه حادثه را به حداقل برسانیم، گفت: باید این اقدام هم 
از طریق هوا، دریا و اورژانس زمینی و موتورآمبوالنس ها 
انجام شود و در اورژانس همه در خدمت این هدف هستند 
تا بتوانند زمان رسیدن بر بالین بیمار را به حداقل برساند 
و مطابق استانداردهای بین المللی باشد. بر این اساس در 
چند سال گذشته در دو محور سریع رسیدن بر بالین بیمار 
و مهارت نیروهای اورژانس کار شده است. باید توجه کرد 
که بهترین امکانات هم بدون تکنسین ماهر فایده ای ندارد 
بنابراین روز به روز باید بر مهارت و دانش نیروی انسانی 
محدودیت های  برخی  به  اشاره  با  شود.هاشمی  افزوده 
سازمان اورژانس گفت: معتقدیم اورژانس را باید متفاوت تر 
از سایر دستگاه ها دید، زیرا آنچه در بیمارستان برای بیمار 
اورژانس  تکنسین  که  است  کاری  بر  فرع  می شود  انجام 
می تواند در لحظه انجام دهد. بنابراین امیدواریم مشکالت 
جمله  از  ذی ربط  سازمان های  کمک  با  اورژانس  سازمان 
سازمان برنامه و بودجه رفع شود. در عین حال از کمک 
گمرک، مجلس شورای اسالمی،   دولت،  سازمان برنامه و 
بودجه و ... تشکر می کنم.هاشمی تاکید کرد: فکر می کنم 
حق مطلب این است که اگر بتوانیم جان یک نفر را نجات 
دهیم انگار که جان همه مردم را نجات داده ایم. این در حالی 
است که در اورژانس نجات جان صدها نفر اتفاق افتاده و 
اقدامات جدیدی برای پیشگیری از مرگ به دلیل سکته های 
قلبی و مغزی اتفاق افتاده؛ به طوری که اورژانس زمانی که 
برای فردی سکته ای اتفاق می افتد در محل حضور یافته و 
از بالین بیمار تا مسیر و بیمارستان را با استفاده از تکنولوژی 
و هدایت متخصص قلب و مغز و ورود سریع بیمار به اتاق 
عمل تسهیل می کند و این باعث شده که جان بسیاری از 

مردم نجات یابد؛ بنابراین هرکس به هر نسبتی به این حوزه 
کرده  عزیزمان کمک  به حفظ جان هموطنان  کند،  کمک 
است.هاشمی گفت: ضمن احترام و حمایت از تولید داخل، 
در جایی که جان مردم مبنا و هدف است باید بهترین های 
ما در  این کار راه و رسم  اختیارشان بگذاریم.  را در  دنیا 
وزارت بهداشت است که البته برایش سرزنش هم شده ایم، 
اما  می کنیم،  تحمل  را  سرزنش ها  ما  ندارد  اشکالی  اما 
امکانات، تجهیزات  بهترین  این است که  آنچه مهم است 
و داروها باید در اختیار مردم باشد. امیدوارم بتوانیم بیش 
از این اسباب رضایت مردم را فراهم کنیم؛ چراکه خیلی 
مهم است در یک روستای دورافتاده و محروم اگر پزشک 
نیست، حداقل امکانات حمل و نقل اورژانس وجود داشته 
باشد. این موضوع خیلی آرامش بخش است.هاشمی ادامه 
داد: بنابراین حضور آمبوالنس و همچنین اطمینان از حضور 
محروم  مناطق  افراد  که  می شود  باعث  هوایی  آمبوالنس 
آرامش داشته باشند و اگر چنین امکاناتی نباشد، آنها دائما 
این  در  زیادی  افراد  که  بدانیم  باید  هستند.  اضطراب  در 
کشور برای افزایش رفاه و آسایش مردم به صورت گمنام 
کار می کنند که امیدواریم اقدامات شان بیشتر و موثرتر شود.

وزیر بهداشت: سرزنش ها را تحمل می کنیم  

هبرتین ها ابید در اختیار مردم ابشد   

متن آگهی
محکوم له:مرتضی مرادی فرزند عبدل
محکوم علیه:افرا مرادی فرزند سعداله 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به جواد مرادی فرزند سعداله که مجهول 
المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان داالهو در پرونده کالسه 9609988390300248 به موجب دادنامه شماره 
 ۱39۷.6.2۱ و   ۱39۷.4.2 مورخ   9۷099۷83244006۱4 و   9۷099۷8390300۱32
صادره ازشعبه اول حقوقی داالهو و شعبه 4 تجدیدنظر کرمانشاه حکم به فروش اراضی 
زارعی در دو قطعه زمین مسکونی مرحوم عبدل مرادی در دو پالک ۱4 اصلی روستای 
گاودانه خور و پالک 2و 3 فرعی از ۱2 اصلی موسوم به کناره کمرزرد به میزان 28.849 
متر مربع زمین کشاورزی و 830 متر زمین مسکونی وتقسیم ثمن حاصل از فروش فی 
مابین وراث طبق قانون ارث کما هو حقه و همچنین محکوم علیهم ۱-وراث مرحوم 
علی بابا مرادی 2-مصطفی مرادی به ترتیب محکوم هستند به پرداخت مبلغ 8.835.000 
تومان 2- 3۱0.000 تومان بعنوان اجرت المثل ایام تصرف در حق خواهان وهمچنین 
از باب قاعده تسبیب خواندگان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی 
در حق خواهان و پرداخت مبلغ پنج درصد نیم عشر در حق صندوق دولت بدیهی 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 می باشد لذا مفاد اجرائیه 
صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷3 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 این صورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان داالهو

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسنادرهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالسه9600430اعیان ششدانگ یک باب خانه پالک سه 
هزاروهفتادوهشت فرعی ازیکصدوپانزده اصلی واقع دربخش سه حومه کرمانشاه 

ذیل ثبت42224وصفحه245دفتر230،3با
حدودشماالبه طول۱0متردرب ودیواربه کوچه۱0متری غربابه طول۱۷،5مترودیواربه 
شرقابه  دیوارپالک3043فرعی  طول۱0متردیواربه  جنوبابه  پالک30۷۷فرعی 
پردیس  شهرک  کرمانشاه  درآدرس  دیوارپالک30۷9فرعی  طول۱۷،5متردیواربه 
آقای  نام  بلوک۷8قطعهH4به  جنوبی  چهارم  کوی۱0متری284پالک  بلوارشقایق 
شماره۱9009دردفترخانه۱08دررهن  سندرهنی  است،طبق  صادرشده  اکبرپوطی 
مبلغ  به  رسمی  نظرکارشناس  وطبق  نیاقرارگرفته  موالئی  سامان 
فوق  ریال)مبلغ2،844،000،000(پالک  وچهارمیلیون  دومیلیاردوهشتصدوچهل 
باانضمام  مسکونی  میباشد2طبقه  مساحت۱۷5مترمربع  به  اوقافی  الذکرباعرصه 
باشناژوسقف  آجری  سازه  جنوبی  ساخت  موقعیت  درهمکف  وانباری  پارکینگ 
وکفسازی  فاقدنمابدنه  وپارکینگ  فاقدنماانباری  آهن  وپنجره  درب  بلوک  تیرچه 
وکف  باکابینت  اپن  وآشپزخانه  وخواب  پذیرائی  دارای  شده  تکمیل  اول  طبقه 
سرامیک وبدنه کاشی وسرویسهای بهداشتی سیستم حرارتی بخاری گازی وسیستم 
نیمه کاره وتنهااسکلت آن  امتیازآب وبرق وگازطبقه دوم  دارای  برودتی کولرآبی 
انجام شده)دیواروسقف(طبقه اول ودوم بطورمجزادارای پروانه ساخت میباشنداما
محاسبه  عرصه  االرض  لذاحق  است  اوقافی  ملک  است  فعالپایانکاربناصادرنشده 
میگردد.ضمناباتوجه به اینکه هنوزپایانکاربنااقدامی نشده قیمت ملک بدون لحاظ 
ازساعت9الی۱2روزشنبه  فوق  میباشد،پالک  شهرداری  وبدهیهای  احتمالی  جرائم 
روبروی  الهدی  دربلواربنت  واقع  کرمانشاه  اسنادرسمی  مورخ5آبان9۷دراجرای 
وبه  شروع  ارزیابی  ازمبلغ  رسد.مزایده  می  فروش  به  مزایده  ازطریق  فرمانداری 
بدهی  پرداخت  ذکراست  به  شود.الزم  می  نقدافروخته  پیشنهادی  قیمت  باالترین 
های مربوط به آب،برق،گازاعم ازحق انشعاب ویاحق اشتراک ومصرف درصورتی 
که موردمزایده دارای آنهاباشدونیز بدهی های مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره 
یانشده باشدبه عهده برنده  ازاینکه رقم قطعی آن معلوم شده  تاتاریخ مزایده اعم 
فوق  های  هزینه  بابت   پرداختی  وجودمازاد،وجوه  ونیزدرصورت  است  مزایده 
نقداوصول   مزایده  عشروحق  مستردخواهدشدونیم  مزایده  برنده  مازادبه  ازمحل 
گردد،مزایده  رسمی  تعطیل  روزمزایده  نمیباشدوچنانچه  بیمه  گرددضمناملک  می 
تاریخ  مقرربرگزارخواهدشد.  ومکان  ساعت  درهمان  بعدازتلطیلی  روزاداری 

انتشار۱8مهر9۷  مجوزارشاد:69۱۱
قادری-رئیس اجرای اسنادرسمی کرمانشاه

متن آگهی 
اتهام  به  علیزادگان  مهدی  آقای   9۷099866۱90003۱4 کالسه  پرونده  در 
با بردن مبلغ دو میلیون و هفتصد هزار تومان تحت تعقیب  اینترنتی  کالهبرداری 
می باشد حالیه به لحاظ عدم شناسایی متهم در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق 
تا  آیین دادرسی کیفری مصوب ۱392 مراتب در روزنامه آگهی  قانون  ماده ۱۷4 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد حاضر و از عنوان اتهامی دفاع نماید و در صورت عدم حضور 

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

دادنامه
پرونده کالسه 950998084۱800428 شعبه ۱04 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم تصمیم نهایی 
شماره 9۷099۷0843000908 شکات: ۱- آقای زمان کریمی فرزند محمد به نشانی ایالم – بلوار 
جنوبی امام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ایالم 2- سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ایالم 
با نمایندگی آقای یاسر شوهانی فرزند حمید به نشانی ایالم – میدان امام )ره( بلوار جنوبی امام 

خمینی اداره جهاد کشاورزی ایالم  متهم: آقای یونس شیرخانی به نشانی ایالم – سرطاف 
اتهام ها: ۱- تهدید 2- تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه 3- تغییر غیرمجاز کاربری اراضی 

و باغها 4- توهین بهمقامات و مامورین 
پرونده کالسه 950998084۱800428 شعبه ۱04 دادگاه کیفری دو شهرستان ایالم تصمیم نهایی 

شماره 9۷099۷0843000908
شکات: ۱- آقای زمان کریمی فرزند محمد به نشانی ایالم – بلوار جنوبی امام مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرستان ایالم 2- سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ایالم با نمایندگی آقای یاسر 
شوهانی فرزند حمید به نشانی ایالم – میدان امام )ره( بلوار جنوبی امام خمینی اداره جهاد 

کشاورزی ایالم   متهم: آقای یونس شیرخانی
اتهام ها: ۱- توهین به مقامات و مامورین 2- تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و باغها3- تمرد نسبت 

به مامورین حین انجام وظیفه4- تهدید
به تاریخ -/-/۱39 در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱04 دادگاه کیفری 2 شهرستان ایالم به تصدی 
اینجانب امضاء کندده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق تحت نظر است دادگاه با توجه به 
جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح آتی با استعانت از درگاه خداوند 

بر شرف و وجدان و ادله مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه- در خصوص گزارش اجرای احکام کیفری مبنی بر اینکه در سطر ۱2 دادنامه 
9۷099۷08430002۷3 به جای قید کلمه تهدید ، توهین قید شده است وفق کیفرخواست و 
محتویات پرونده دو سال حبس برای بزه تهدید بوده است لکن دادگاه سهوا توهین قید نموده 
است لذا مستندا به ماده 38۱ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به اصالح و تصحیح صادر می 
نماید بدیهی است تسلیم رونوشت یا تصویر هر یک از آراء جداگانه ممنوع است رای صادره شده 
غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان ایالم است.

دادرس شعبه 1۰4 دادگاه کیفری دو ایالم 

متن آگهی 
پرونده کالسه 9609986656200۱20 شعبه ۱04 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )۱04 
جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9۷099۷66۱3800425 شاکی : خانم لیال خیری 
چگنی فرزند عزیز اله به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد کمربندی کوچه 
شماره ۷ پ 6 متهم : آقای رضا گودرزی فرزند احمد به نشانی لرستان –خرم آباد 
پارک ساحلی خ مجاهدین اسالم کوچه شهید صارمیان پالک 9 اتهام : خیانت در امانت 

خودروی مالک 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای رضا گودرزی فرزند احمد مجهول المکان دایر 
بر خیانت در امانت موضوع شکایت خانم لیال خیری چگنی بدین توضیح که حسب 
شکایت شاکی مشارالیها یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی 288 د 56 ایران 
3۱ به متهم جهت تعمیر می سپاد لکن متهم مبادرت به برداشتن برخی قطعات خودروی 
متعلق به شاکی می نماید )باطری –رادیاتور –سرسیلندر و .....( می نماید حال با توجه 
به اوراق و محتویات پرونده و نظر به شکایت شاکی –فاکتور های تقدیمی توسط شاکی 
که داللت بر خرید قطعات یدکی برای خودرو دارد .صورتجلسه مرجع انتظامی شهادت 
شهود و سایر قرائن و امارات موجود النهایه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز 
دانسته لذا به استناد ماده 6۷4 قانون تعزیرات مصوب ۱3۷5 مشارالیه را به تحمل شش 
ماه حبس تعزیری محکوم می نماید این رای غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد . 
رئیس شعبه 1۰4 دادگاه کیفری دو خرم آباد – بهروز قدمی . 

متن آگهی
محکوم له:مرتضی مرادی فرزند عبدل

محکوم علیه:هوشنگ مرادی فرزند سعداله 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای هوشنگ مرادی فرزند سعداله 
که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه 
به   9609988390300248 کالسه  پرونده  در  داالهو  شهرستان  حقوقی  عمومی 
مورخ   9۷099۷83244006۱4 و   9۷099۷8390300۱32 شماره  دادنامه  موجب 
۱39۷.4.2 و ۱39۷.6.2۱ صادره ازشعبه اول حقوقی داالهو و شعبه 4 تجدیدنظر 
کرمانشاه حکم به فروش اراضی زارعی در دو قطعه زمین مسکونی مرحوم عبدل 
مرادی در دو پالک ۱4 اصلی روستای گاودانه خور و پالک 2و 3 فرعی از ۱2 
اصلی موسوم به کناره کمرزرد به میزان 28.849 متر مربع زمین کشاورزی و 830 
متر زمین مسکونی وتقسیم ثمن حاصل از فروش فی مابین وراث طبق قانون ارث 
کما هو حقه و همچنین محکوم علیهم ۱-وراث مرحوم علی بابا مرادی 2-مصطفی 
مرادی به ترتیب محکوم هستند به پرداخت مبلغ 8.835.000 تومان 2- 3۱0.000 
قاعده  باب  از  ایام تصرف در حق خواهان وهمچنین  المثل  بعنوان اجرت  تومان 
در حق  قانونی  تعرفه  وفق  دادرسی  هزینه  پرداخت  به  مکلف  خواندگان  تسبیب 
خواهان و پرداخت مبلغ پنج درصد نیم عشر در حق صندوق دولت بدیهی با توجه 
به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین 
مفاد  لذا  باشد  می  علیه  محکوم  به  اجرائیه  واقعی  ابالغ  یا  له  محکوم  از  متناسب 
اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷3 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 این صورت واحد اجرای 
احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام 

خواهد نمود. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان داالهو

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   44۱ شناسنامه  شماره  به  پاپی  کبری  خانم 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از    9۷09986۷35۱0053۱
چنین توضیح داده که شادروان مرحوم غالمعباس عارفی نیا بشناسنامه شماره 249   
آن  ورثه  و  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   ۱39۷/0۷/0۱ تاریخ  در 

مرحوم منحصر است به : 
۱- وزین دریکوند دارنده شماره شناسنامه  ۱۱۱4 برادر متوفی 

2-کبری پاپی  دارنده شماره شناسنامه 44۱همسر متوفی و الغیره 
3-فرنگیس ساتکیان فرزند جعفر دارنده شماره شناسنامه 8۷8 فرزند متوفی و ال 

غیر 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی  با  اینک شورا 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شور تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

۱-بهمن عیوضی فرزند محمد به کدپستی : 6539۱58936 به کد ملی 405206622۷ 
به نشانی : استان لرستان – شهرستان خرم آباد –مجهول المکان 

– آباد  : خرم  شنبه ساعت 09:00 محل حضور  دو   ۱39۷/8/2۱ : تاریخ حضور 
خیابان امام )ره( میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان 

در خصوص دعوی حسن رحمتی اصیل به طرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه چک 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید . 

شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد .

دادنامه
چهارباغ  بخش  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   9۷0998305۷30۱236 کالسه  پرونده 

تصمیم نهایی شماره 9۷099۷305۷30۱968
–شهرستان  البرز  استان  نشانی  به  حجت  فرزند  مروتی  فرشته  :خانم  خواهان 
فاطمیه  ۱6-گلبرگ۱5-کوچه  –گلستان  اباد  ملک  باغ-خیابان  –چهار  ساوجبالغ 

بن بست کوثر پالک 9
نشانی  به  ساوجبالغ  شهرستان  انقالب  عمومی  دادستان  ۱-اقای  خواندگان: 
شهرستان  انقالب  عمومی  –چهارباغ-دادستان  ساوجبالغ  –شهرستان  البرز  استان 

ساوجبالغ 2-اقای حجت مروتی به نشانی مجهول المکان 
خواسته:اذن در ازدواج

که  نموده  مطرح  خوانده  علیه  فوق  موضوع  با  دادخواستی  خواهان  )گردشکار(: 
پس از ثبت و ارجاع به این شعبه ،در وقت فوق العاده رسیدگی و دادگاه با تکیه 
بر وجدان و شرف  استعانت از خداوند متعال ضمن ختم رسیدگی به شرح ذیل 

مبادرت بصدور رای مینماید.
)رای دادگاه(: در خصوص دادخواست تقدیمی خانم فرشته مروتی فرزند حجت 
به طرفیت اقای حجت مروتی به خواسته ی اذن در ازدواج به لحاظ غیبت ولی 
قهری ،با این توضیح که خواهان متولد ۱3۷9 می باشد و قصد ازدواج با اقای پوریا 
سیف پناهی شعبانی 2۱ ساله داشته که بلحاظ غیبت و عدم دسترسی به خوانده 
)ولی قهری( از دادگاه استیذان در نکاح نموده و حسب محتویات پرونده ،خوانده 
علی رغم ابالغ از طریق نشر اگهی حضور نیافته و دلیل موجه جهت مخالفت با 
این ازدواج ارائه نکرده و دادگاه نیز هم کفو وهم شانیت خواهان و نامزد انتخابی 
وی را احراز نموده ومانعی جهت این وصلت مشاهده نکرده است،لهذا با اتکاء به 
قاعده ی فقهی )الحاکم ولی الغائب والممتنع(و مستندا به ماده ی ۱98 قانون آئین 
دادرسی مدنی ومواد ۱043 و۱044 قانون مدنی ،دادگاه اذن در ازدواج خواهان با 
اقای پوریا سیف پناهی شعبانی فرزند ابراهیم با مهریه ۱۱4 قطعه سکه تمام بهار 
ازادی را صادر و اعالم می دارد رای صادر شده غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این محکمه و سپس ظرف همین مهلت قابل اعتراض در 

محاکم محترم تجدید نظر استان البرز می باشد. تاریخ انتشار 9۷/۷/۱8
قاضی دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ-مهدی اکبرپور
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عرضه نفت خام در بورس، شاید 
وقتی دیگر 

در حالی اما و اگرها بر سر عرضه نفت در بورس 
ادامه دارد که عده ای عدم همکاری وزارت نفت 
را مانع این رخداد می دانند و برخی دیگر معتقدند 
در  نفت  عرضه  برای  معامالتی  زیرساخت های 
بورس فراهم نیست. به گزارش زمان به نقل از 
تسنیم، هفته پیش قرار شد این هفته عرضه نفت 
این  به  تا  دستکم  شد.  انجام  انرژی  بورس  در 
لحظه نفتی در بورس عرضه نشده است و بعید 
هم هست تا پایان هفته، بورس نفتی شود. در این 
میان، عده ای عدم همکاری وزارت نفت را در این 
خصوص پررنگ می بینند و کارشناسانی هم هستند 
که معتقدند زیرساخت های معامالتی برای عرضه 

نفت در بورس وجود ندارد.
البته این نخستین بار نیست که صحبت از عرضه 
نفت در بورس می شود و پس از آن خبری از این 
اتفاق نمی شود. بر این اساس به تازگی و چندی 
پیش سران سه قوه در حالی با عرضه نفت خام در 
بورس موافقت کردند که بیش از پیش صحبت از 
تحریم های یکجانبه آمریکا مطرح شد. به همین دلیل 
دوباره با هدف دور زدن تحریم های نفتی، عرضه 
نفت در بورس بر سر زبان ها افتاد. چندی پیش هم 
اسحاق جهانگیری در شرایطی صحبت از عرضه 
نفت خام در بورس کرد و در پی آن شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی نیز به ریاست حسن روحانی 
تصویب کرد که با هدف متنوع سازی روش های 
رینگ  در  خام  نفت  عرضه  طرح  نفت،  فروش 
صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به صورت 
ارزی انجام شود، که فعال این مصوبه اجرایی نشده 
است. بر این اساس در حالی خواب عرضه نفت در 
بورس باز هم بی تعبیر به نظر می رسد که مدیرعامل 
بورس انرژی گفته ضرورت همکاری بانک مرکزی 
و بانک های عامل، بابت ارائه راه حل های ممکن و 
مشارکت در امر نقل و انتقال و تسویه وجوه است 
که انتظار می رود پیگیری هایی که توسط شرکت 
ملی نفت ایران، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و بورس انرژی ایران در حال انجام است، 

منجر به نتیجه شود.

خبر

افزایش قیمت نفت از سر گرفته شد

قیمت نفت روز سه شنبه تحت تاثیر تداوم نگرانی ها نسبت به کمبود 
احتمالی عرضه در بازار به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران، افزایش یافت.
بهای معامالت آتی نفت برنت 26 سنت )0.3 درصد( افزایش یافت و به 
84.۱۷ دالر در هر بشکه رسید. نفت برنت روز دوشنبه تا رکورد پایین 
82.66 دالر عقب نشینی کرد، اما پس از آن با خوش بینی سرمایه گذاران به 
تدابیر محرک اقتصادی چین که تقاضای این کشور برای نفت را افزایش 
خواهد داد، بهبود پیدا کرد. برنت هفته گذشته تا رکورد 86.۷4 دالر صعود 
کرده بود. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 24 سنت )0.3 
درصد( کاهش یافت و به ۷4.53 دالر در هر بشکه رسید. نفت آمریکا 
روز گذشته تا رکورد پایین ۷3.0۷ دالر عقب نشینی کرده بود، اما تا پایان 
معامالت با پنج سنت کاهش بسته شد. طبق اظهارات منابع آگاه، صادرات 
نفت ایران در نخستین هفته اکتبر کاهش بیشتری پیدا کرده و چالشی را برای 
سایر تولید کنندگان اوپک برای جبران کمبود عرضه ایجاد کرده است. هفته 
گذشته عربستان سعودی که بزرگترین تولید کننده اوپک است، برنامه هایی 
را برای افزایش تولید به ۱0.۷ میلیون بشکه در روز اعالم کرد. بر اساس 
گزارش رویترز، از سوی دیگر شرکت های نفتی که در خلیج مکزیک 
فعالیت می کنند، با نزدیک شدن طوفان مایکل به ایالت های شرق این منطقه 
از جمله فلوریدا، ۱9 درصد از تولید نفت خود را کاهش دادند. تحلیلگران 
در نظرسنجی »اس اند پی گلوبال پالتس« پیش بینی کردند ذخایر نفت 
آمریکا در هفته منتهی به پنجم اکتبر، به دلیل کاهش فعالیت پاالیشگاهی 
و صادرات کمتر، ۱.6۱ میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است. آمار موسسه 
امریکن پترولیوم روز سه شنبه و آمار رسمی اداره اطالعات انرژی آمریکا 
 ANZ روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. با این حال تحلیلگران گروه بانکی
در یادداشتی اعالم کرد قیمت های نفت به دلیل نگرانی ها نسبت به کمبود 
شدید عرضه به دلیل بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران و عرضه کمتر 

از سوی لیبی و ونزوئال رو به افزایش هستند.

افزایش نرخ نفتکش ها در پی تحرکات رقیبان ایران

بردن  باال  برای  ایران  رقیب  نفت  تولیدکنندگان  اقدام  با  نفتکش  بازار 
تهران، شاهد  آمریکا علیه  بازگشت تحریمهای  صادراتشان در آستانه 
افزایش نرخهای حمل محموله بوده است. طبق آمار شرکت »کالرکسون 
ریسرچ سرویس«، نرخ حمل یک محموله دو میلیون بشکه ای به آسیا در 
هفته منتهی به پنجم اکتبر، به 40 هزار و 2۷5 دالر افزایش یافت. همچنین 
شرکت تحقیقاتی پتروماتریکس اعالم کرده است آسیا نفت بیشتری از 
آمریکا و غرب آفریقا خریداری می کند. به گفته اولیویه جیکوب، مدیرکل 
پتروماتریکس، تقاضا برای نفت از سوی آسیا از اکتبر افزایش خواهد 
یافت و در دو ماه آینده به اوج خود می رسد. به همین دلیل انتظار می رود 
چارتر نفتکش در اکتبر باالتر از سپتامبر باشد. بر اساس گزارش بلومبرگ، 
خلیج فارس بزرگترین منطقه صادرکننده نفت در جهان است که در آن 
عربستان سعودی برای جبران عرضه کمتر ایران، تولیدش را افزایش داده 
است. محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، هفته گذشته در مصاحبه با 
بلومبرگ گفت: عربستان سعودی تولیدش را افزایش داده و در صورت 
لزوم، نفت بیشتری تولید خواهد کرد. به گفته مدیرکل پتروماتریکس، 
خریداران آسیایی نفت بیشتری از آمریکا و غرب آفریقا خریداری می کنند 
و این مسئله باعث طوالنی شدن سفر نفتکش ها و کاهش دسترسی به 

آنها شده است.

کوتاه از انرژی

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فرآورده های نفتی گفت: تولید بنزین کشور 
از میانگین 62 میلیون لیتر در روز به روزانه 94 

میلیون لیتر رسید.
نفت،   وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در آیین 
معارفه حمیدرضا کریمی جعفری، مدیرعامل 
جدید شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت 
ایران با اشاره به طرح افزایش ظرفیت پاالیشگاه 

ملی  شرکت  همکاری  با  گفت:  بندرعباس 
مهندسی و ساختمان نفت ایران، روز گذشته 
نفتای  هیدروژنی  تصفیه  واحد  مهر(   ۱3(
بندرعباس در سرویس قرار گرفت و گوگرد 
از 350  پاالیشگاه  این  تولیدی روزانه  بنزین 

پی پی ام به کمتر از 50 پی پی ام رسید.
واحد  کاتالیست  لودینگ  این که  بیان  با  وی 
ایزومریزاسیون این پاالیشگاه نیز در یک ماه 
آینده انجام خواهد شد، افزود: به این ترتیب ۱2 
میلیون لیتر بنزین تولیدی روزانه این پاالیشگاه 

به بنزین یورو 4 تبدیل و ۱6 میلیون لیتر نفت 
گاز تولیدی این پاالیشگاه به نفت گاز یورو 

4 با میزان گوگرد 50 پی پی ام تبدیل می شود.
پاالیش و پخش  امور  در  نفت  معاون وزیر 
فرآورده های نفتی ایران، پروژه آب بهمنشیر 
و واحد تقطیر پاالیشگاه اصفهان را از دیگر 
و  مهندسی  ملی  شرکت  موفق  پروژه های 
ساختمان نفت ایران برشمرد و گفت: همه توان 
خود را برای تبدیل شدن این شرکت به یک 
شرکت سودده به کار خواهیم گرفت تا از همه 
ظرفیت های این شرکت در پروژه ها استفاده و 

رضایت مشتریان جلب شود.
صادق آبادی با اشاره به افزایش تولید بنزین 
کشور از میانگین 62 میلیون لیتر در روز به 
روزانه 94 میلیون لیتر گفت: در ماه های گذشته 
بنزین  تولید  قابل توجهی در  افزایش  شاهد 
کشور بودیم و پس از این، طرح هایی نظیر 
طرح های کاهش نفت کوره  و خطوط انتقال 
که حاشیه سود باالتری دارند، در اولویت قرار 

خواهند گرفت. وی طرح توسعه پاالیشگاه 
مورد  طرح های  مهم ترین  از  یکی  را  آبادان 
تمرکز عنوان کرد و افزود: با تکمیل بخش دوم 
فاز 2 طرح توسعه پاالیشگاه آبادان و فاز 4 
این طرح، در آینده ای نزدیک نفت کوره این 
پاالیشگاه کاهش می یابد و به یک پاالیشگاه 

سودده تر تبدیل خواهد شد.
صادق آبادی اولویت بعدی طرح های توسعه ای 
را طرح توسعه پاالیشگاه تهران عنوان کرد و 
گفت: این پروژه یکی از پروژه های مهم پاالیشی 
کشور محسوب می شود که با راه اندازی واحد 
NHT و CCR آن بنزین تولیدی پاالیشگاه 
تهران به بنزین یورو 4 تبدیل خواهد شد و با 
احتساب بنزین تولیدی پاالیشگاه اراک، بنزین 
یورو 4 بیشتری در کشور تولید می شود. تبدیل 
شدن بنزین تولیدی در این پاالیشگاه افزون بر 
اثرات زیست محیطی، پاالیشگاه را سودده تر 
می کند و هزینه های انتقال فرآورده در کشور 

نیز کاهش می یابد.

معاون وزیر نفت خبر داد:

افزایش 32 میلیون لیتری میانگین تولید روزانه بنزین

خبرها حاکی از احتمال احیای مجدد کارت سوخت با سهمیه 
60 لیتر در ماه بدون افزایش قیمت بنزین است.

بی رویه  افزایش  تسنیم، درپی  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
مصرف بنزین و رشد شدید قاچاق سوخت به ۱5 میلیون لیتر 
در ماه، مذاکراتی در دولت برای احیای مجدد کارت سوخت 

مطرح شد.
وزیر کشور هم روز گذشته پیشنهاد فعال سازی کارت های 
سوخت را مطرح کرد و گفت: قرار است مالک هر خودرو 
فقط از کارت سوخت خود استفاده کند؛ وزارت نفت مامور به 

بررسی این موضوع است.
عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار داشت: در دومین جلسه ستاد، 
موضوع قاچاق سوخت به عنوان یکی از مهم ترین مسائل 
پیگیری شد، متأسفانه با توجه به روند افزایشی قیمت ارز که 

وجود داشت، در مرزها با قاچاق سوخت مواجه بودیم.
وی گفت: یکی از پیشنهادات این بود که باید توزیع سوخت 
را قاعده مند کنیم چراکه براساس گزارش وزارت نفت، بیش از 
350 هزار کارت سوخت مهاجر در مناطق مرزی وجود دارد.

رئیس ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور تصریح 
کرد: افرادی هستند که کارت آنها در تهران صادر شده است 
اما با این کارت در سیستان و بلوچستان، هرمزگان و دیگر 

استان ها سوخت گیری می شود.

احمتال احیای مجدد کارت سوخت 
اب ماهانه ۶۰ لیرت هسمیه بزنین 

مجوز  انرژی  سریکا  و   BP شرکت های  به  آمریکا 
که  دریای شمال  گازی  میدان  یک  اداره  برای  جدیدی 

ایران در آن سهم دارد، اعطا کرد.
برای  معافیت  تمدید  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سهم  خرید  خواهد  اجازه  سریکا  به  میدان،  این  اداره 
و  کیت  و  بروس   ،Rhum میدانهای  در   BP شرکت 
کامل  را  کیت  و  بروس  در  توتال  همچنین خرید سهم 
ملی  شرکت  زیرمجموعه  که  ایران  نفت  شرکت  کند. 
دارد.  سهم  نیمی   Rhum میدان  در  است،  ایران  نفت 
این میدان حدود پنج درصد از تقاضای گاز انگلیس را 
آمریکا  خارجی  دارایی های  کنترل  اداره  می کند.  تامین 
مجوزی را برای شرکت ها و نهادهای آمریکایی یا تحت 
کردن  فراهم  منظور  به  آمریکایی  شرکت های  کنترل 
کاال، خدمات و پشتیبانی از میدان Rhum صادر کرد. 
ایجاد  شرط  به  جدید  مجوز  کرد  اعالم  سریکا  شرکت 
حسابی صادر شده که تمامی سود حاصل از فعالیت این 
ایران، در آن  بودن تحریمها علیه  برقرار  تا زمان  میدان 
نگهداری شود. مکانیسم مشابه در دور قبلی تحریمهای 
آمریکا علیه ایران وجود داشت. مجوز جدید تا 3۱ اکتبر 
سال 20۱9 اعتبار دارد و ممکن است بنا به درخواست 

سریکا، تمدید شود.

مجوز آمریکا به BP و رسیکا برای 
اداره میدان گازی ایران

وزیر نفت عمان اعالم کرد: این کشور با وجود تحریم های 
آمریکا، طرح ساخت خط لوله واردات گاز از ایران را ادامه 

می دهد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، »محمد الرمحی« اعالم 
کرد اسناد مناقصه پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به عمان برای 
شرکت های عالقه مند همکاری فرستاده شده است و اضافه 

کرد: ما همچنان به اجرای این پروژه ادامه می دهیم.
وی از امیدواری عمان به محدود بودن تحریم ها در زمینه 
صادرات نفت ایران و نه گاز طبیعی این کشور خبر داد و 
گفت: ما همچنان منتظر جزییات تحریم ها هستیم. ایران و 
عمان در سال ۱392 یادداشت تفاهمی در زمینه صادرات گاز 
طبیعی امضا کردند تا گاز ایران با یک خط لوله به صورت 
مستقیم از بستر خلیج فارس به عمان صادر شود. ایران برای 
تولید سالیانه یک میلیون و 500 هزار تن گاز طبیعی مایع 
)ال. ان .جی( در تاسیسات ال. ان .جی عمان به این کشور گاز 
صادر می کند. ظرفیت انتقال گاز با خط لوله صادرات گاز ایران 
به عمان روزانه یک میلیارد و 500 میلیون فوت مکعب خواهد 
بود. قرار است بخشی از ظرفیت این خط لوله در عمان به گاز 
طبیعی مایع تبدیل و به بازارهای هدف صادر شود و باقیمانده 
ظرفیت خط لوله به بازارهای آتی در کشورهای جنوب خلیج 

فارس اختصاص یابد.

وزیر نفت عمان: ساخت خط لوله 
واردات گاز از ایران ادامه دارد

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم فاطمه نعمتی فرزند بهرام 

خواهان آقای محمد سیاهپوش دادخواستی به طرفیت خوانده خانم فاطمه نعمتی 
فرزند بهرام به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9۷099866۱0400544    شعبه چهارم دادگاه عمومی 
آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱39۷/8/26   حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آیین  قانون   ۷3 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین  ساعت۱۱:۱5 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش .

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه
عطا محمد سعیدی  علیه  مورخ 9۷/5/۱6 محکوم  دادنامه شماره 452  به موجب 
محکوم است به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
2/550/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و اوراق تقدیمی به دادگاه و حق الوکاله 
وکیل وقف تعرفه مصوب در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ.......... از بابت 
نیم عشر دولتی در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین 
۱۱9 و ۱۱8 قانون اجرای احکام مدنی آگهی می گردد و ده روز پس ازآن به موقع 
اجرا گذاشته می شود و براساس ماده 9 قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ 
را   اقامت خود  یا  اینکه محل  به محکوم علیه نخواهد شد مگر  اخطار دیگری  با 

اعالم نماید.                                            
م.الف-1142خ- رئیس حوزه5 شورای حل اختالف ورامین                                

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز
اداره ثبت اسنادو امالک طالقان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
فرعی   220 پالک  کشاورزی   زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
به  بنا  طالقان  ثبتی  طالقان جزءحوزه  نویزک شهرستان  قریه  در  واقع  از۱۱0اصلی 
قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  اجرای  در  آید  عمل  به  باید  پرونده  در  منعکس  علل 
شماره  رای  استناد  به  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای   و  ارضی  تکلیف  تعیین 
بنام آقای رحیم علیزاده تعیین حدود آن در   95/8/23-۱3956033۱0۱300۱560
ساعت 9 صبح روز شنبه مورخه 9۷/8/۱2در محل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار 
این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یافته و هر ادعایی نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند 
به نماینده محدد اظهار دارند و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند 
میتوانند به استناد ماده 20ق ث ودر اجرای مواد ۷4 و 86 آیین نامه اصالحی قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را 
کتبًا به اداره ثبت اسناد و امالک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت نمایند و نیز باید 
ظرف مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضائی مراجعه 
و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر 
اینصورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد .// م الف- 4849

تاریخ انتشار :روز پنجشنبه مورخه 9۷/۷/۱9
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان رسول مالمیر

آگهی مزایده اموال غیر منقول
شماره پرونده اجرایی: 9۷0۷36 اجرا به موجب دادنامه شماره: 94099۷0404800226 
– صادره: شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل- خواهان: جمال الدین صالحی 
با وکالت شهروز نظری – خواندگان: کمالدین و فریدون و جلیل و رویا و ملیحه 

صالحی
اردبیل و  ثبتی ۷5۷5/۷563/۷ واقع در بخش 2  به فروش ششدانگ پالک  حکم 
تقسیم مبلغ حاصل از آن بین وراث و نیز مبلغ ۱/000/000 ریال بابت نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت، با توجه به ارجاع آن به کارشناسی، کارشناس محترم 
نظریه خود را بشرح ذیل اعالم داشتند: ملک مورد ارزیابی ششدانگ یکباب خانه 
مسکونی بشماره پالک ثبتی ۷ فرعی از ۷563 فرعی از ۷5۷5 اصلی واقع در بخش 
2 اردبیل بنشانی اردبیل شهرک آزادگان بن بست آزادگان یک پشت آموزشگاه سما 
پالک ۷ با حدود اربعه و مجاورین مطابق با سند مالکیت و بمساحت عرصه 200 
مترمربع می باشد اعیانی شامل ساختمان سه سقف مشتمل بر پیلوت و دو طبقه 
با  پشته جمعا  احتساب خر  با  مترمربع  بمساحت ۱20  کدام  فوقانی مسکونی هر 
زیربنای 3۷0 مترمربع دارای سازه اسکلت فلزی کف پذیرایی سیمانی اندود دیوارها 
و سقفها گچی و دارای گرمایش با بخاری گازی و با قدمت ساخت تخمینی در 
حدود بیست سال می باشد ملک موصوف دارای امتیازات یک انشعاب آب و دو 
انشعاب برق و یک انشعاب گاز بوده و در زمان بازدید بصورت آموزشگاه علمی 
ابعاد، مساحت عرصه و  با مداقه در  نهایتا  لذا  بود  قرار گرفته  برداری  بهره  مورد 
اعیان، کیفیت و قدمت ساخت و سایر عوامل موثر در ارزیابی و بدون در نظر گرفتن 
پایه مزایده ششدانگ ملک  ارزش ریالی  بانکها و غیره  به  احتمالی ملک  دیونات 
فوق اعم از عرصه و اعیان جمعا بمبلغ ۱2/4۷0/000/000 ریال )دوازده میلیارد و 

چهارصد و هفتاد میلیون ریال( برآورد میگردد.
 ۱0/30 الی   ۱0 ساعت   9۷/08/۱4 مورخه  دوشنبه  روز  به  مزایده  جلسه  بنابراین 
صبح در اتاق اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی واقع در اردبیل 
شهرک کارشناسان دادگاههای عمومی و انقالب اردبیل در حضور نماینده محترم 
به  و  مزبور شروع  کارشناسی  معینه  مبلغ  از  مزایده  و  شد  برگزار خواهد  دادسرا 
باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. طالبین می توانند در موعد مقرر فوق 
در جلسه مزایده شرکت نموده و قیمت پیشنهادی خودشان را اعالم نمایند. مورد 
مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد و از برنده مزایده در صورت 
عدم پرداخت کل ثمن معامله فی المجلس ۱0درصد اخذ و نسبت به پرداخت مابقی 
آن حداکثر یکماه مهلت خواهد داشت در صورت عدم واریزی در مهلت مقرره 
درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمن کلیه مخارج بعهده 

محکوم علیه می باشد.
دادورز شعبه سوم)جدید( اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی اردبیل- ناظمی

رای هئیت/نوبت اول
موضوع ماده 3 قانون

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

تکیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آئین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی     و  ثبتی  وضعیت 
۱39۷6030۱060002۷80هیات اول///موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/// حسین نظری فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 6 صادره از ورامین درششدانگ /// یک قطعه زمین بابنای احداثی 
در آن /// به مساحت ۱964/50 مترمربع پالک فرعی از ۱۷5 اصلی واقع در  قریه 
تپه نیزار ورامین خریداری از مالک رسمی آقای/// علی اکبر قنبری محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به  مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول :9۷/۷/۱8 تاریخ انتشار نوبت دوم:9۷/8/2 
م.الف –384ث - محمد رحیم پور راینی رئیس  ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی
9۷/8/۱3ساعت  :روزیکشنبه  رسیدگی  –وقت  2/9۷-3۷0ح  پرونده  شماره 
پور-خواسته:مطالبه  بندریان  سعیدعبادی-خوانده:حمید  8-خواهان 
۱06-آگهی  همکف-اتاق  –طبقه  ۱80/000/000ریال-آدرس:ماهشهر-دادگستری 
وقت دادرسی:خواهان دادخواستی تسلیم قاضی شورای حل اختالف ماهشهر نمود 
که وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست 
خواهان به تجویز ماده 3۷قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت درروزنامه 
شودتاخوانده  می  کثیراالنتشارآگهی  ازجراید  ویایکی  اسالمی  جمهوری  رسمی 
اختالف  به شورای حل  ماه  نشرآگهی ظرف مدت یک  پورازتاریخ  حمیدبندریان 
دریافت  را  وضمایم  دادخواست  دوم  ونسخه  کامل  نشانی  اعالم  وضمن  مراجعه 

ودروقت مقررباالجهت رسیدگی حضوربه هم رساند.     شماره م.الف)۱6/536(
مدیردفترقاضی شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی فقدان
آب  سازمان  کارگزاران  مسکن  تعاونی  شرکت  از  وکالت  به  رضائـی  علی  آقای 
وفاضالب استان تهران به شماره وکالت ۱۱8224 مورخ  ۱396/06/26 دفتر خانـه 
۱49 تهران ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه تصـدیق شده اعـالم نموده اسـت 
که سـند مالکیـت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 95/04 متر 
بلوک ۱8 سمت شمال شرقی طبقه همکف تحت پالک ۷۷6۷3  مربع قطعه2۷3 
فرعی از   ۱63اصلی  مفروز و مجزی شده از ۷5۷۱9 فرعی از ۱63 اصلی واقع در 
حوزه ثبتی شهرستان فردیس به شماره چاپی 650۷42 مورد ثبت 62260 صفحه 
82 دفتر جلد 595 طبق ماده ۱06 شماره 2/۱۷۱444 مورخ ۱393/0۱/2۱ اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان فردیس صادر و تسلیم گردیده است مفقود که درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
۱20 ماده آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از 
ارائه اصل سند  را ضمن  اعتراض خود  ده روز  به مدت  آگهی  این  انتشار  تاریخ 
مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود ویا در صورت  اعتراض سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر به 

متقاضی تسلیم خواهد شد./  ز 846
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول
به موجب پرونده کالسه 960209 این اجرا و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه اول 
دادگاه خانواده دادگستری فردیس  له:خانم آزاده قاسمی وعلیه: آقای سید ابراهیم 
اسد یار که محکوم علیه  محکوم است  به پرداخت مبلغ 935/2۱4/85۷ ریال  در 
حق محکوم له و  مبلغ ۱0/000/000 ریال نیم عشردولتی با توجه به اینکه اجرائیه 
اقدام  اجرای حکم  به  نسبت  مقرر  مهلت  ابالغ شده ودر  علیه  به محکوم  صادره 
هزینه  و  به  استیفای محکوم  منظور  به  له  درخواست محکوم  به  بنا  است  ننموده 
اجرائی  اموال غیر منقول  متعلق به پالک ثبتی 43/38656 از سوی این اجرا توقیف 
و توسط کارشناسان رسمی دادگستری به شرح زیرتوصیف و ارزیابی شده و مقرر 
است در مورخ 9۷/8/۱5 از ساعت ۱۱ الی۱2 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه 
حقوقی فردیس  از طریق مزایده به فروش می رسد،مزایده از مبلغ ۱/500/000/000  
ریال نظریه کارشناسی که در ذیل ذکر شده است شروع می شود و به هرشخص 
حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهدشد.ده درصد 
وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ 
و الباقی ظرف مدت  یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی 
و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در 
مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید،سپرده وی پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال 
به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین میتوانند 
اعتراض نمایند که  انجام مزایده  تاریخ مزایده نسبت به نحوه  از  ظرف یک هفته 
دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار 
منتقل نخواهد شد. ضمنـأ طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل 
از مزایده با اطالع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه روز مزایده 

مصادف با ایام تعطیل باشد،روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

مورد معامله و حدود آن ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم 
سمت شمال میانی قطعه هشتم به مساحت 85/25 متر مربع که مقدار 3/80 متر مربع آن 
بالکن مسقف است با انضمام ششدانگ یک باب انباری شماره هفتم واقع در پشت بام 
به مساحت 2/93 متر مربع به انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ شماره هشتم واقع 
در همکف به مساحت ۱۱ متر مربع طبق صورتمجلس تفکیکی شماره 646 88/۱/23 
ثبت مالرد مفروز از پالک شماره ۱903۱ الی ۱9033 فرعی از 43 اصلی واقع در بخش 
مالرد با قدر السهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون ملک آپارتمانها 
و آیین  نامه های اجرایی مربوط مورد ثبت یک جلد سند مالکیت به شماره چاپی 
0036۱68 ذیل 30۷0۷ در صفحه 3۷3 دفتر 22۱ که سند مالکیت در تاریخ ۱38۷/9/30 
بنام فخرالدین موصلی صادر گردیده است با جمیع متعلقات شرعیه و عرفیه آن با 
انضمام آب و برق و گاز منسوبه و مربوطه به خریدار با اطالع کامل از کمیت و کیفیت 
و محل وقوع مورد معامله قرار به تصرف دارد .حدود آپارتمان قطعه هشتم  شماأل :دیوار 
یست به فضای  قطعات ۱۱ الی ۱3 تفکیکی سابق شرقأ : اول لبه نرده بالکن است به 
نور گیر مشاعی شماره 2 و دوم در دو قسمت که قسمت دوم جنوبی است دیواریست 
مشترک با واحد مسکونی مجاور جوبأ: در 5 قسمت که قسمت دوم غربی و قسمت 
چهارم شرقی است درب و دیوار یست به راه پله و آسانسور مشاعی و عربأ : اول در سه 
قسمت که قسمت اول جنوبی و قسمت سوم به صورت پخ است دیواریست مشترک 
با واحد مسکونی مجاور دوم که به صورت مصوب است دیوار و پنجره است به نور 
گیر مشاعی شماره ۱ کف با سقف طبقه  تحتانی و سقف با کف طبقه فوقانی مشترک 
است . آپارتمان تعرفه شده آپارتمانی است در 5 طبقه ) پیلوت + 4 طبقه ( جمعأ 24 
واحد با اسکلت بتنی و دو خوابه با هال  وسالن سرهم کف هال و سالن و اتاق خوابها 
سرامیک و آشپزخانه اپن با کابینت MDF ، دارای گچ بری ساده ، دارای سرویس کامل 
)فاقد توالت فرنگی ( درهای داخل واحد از جنس HDF با چهارچوب فلزی ، پنجره 
ها از نوع فلزی ، سیستم گرمایشی شومینه و سرمایش کولر آبی ، کف راه پله سنگ ، 
نمای اصلی ساختمان سنگ ، دارای آسانسور ، دارای انشعابات آب مشاع و برق و گاز 
و آپارتمان فوق دارای یک باب انباری و پارکینگ  میباشد و قدمت ساختمان در حدود 
۱0 سال می باشد. نظریه کارشناسی باعنایت به مطالب معروضه فوق و برداشتهای الزم 
از ملک و با توجه به مخوقعیت استقرار ملک ، متراژ ، نوع کاربری ، موقعیت مکانی و 
زمانی و امکانات و سن آپارتمان مذکور وبا در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی 
بویژه تحقیقات صورت گرفته در محل و در صورتی که منعی از نظر نقل و انتقال وجود 
نداشته باشدو بدون در نظر گرفتن تعهدات و دیون احتمالی ، ارزش ششدانگ عرصه 
و اعیان پالک موصوف به مساحت سندی 85/25 متر مربع به نرخ عادالنه روز به مبلغ 
۱/500/000/000 ریال معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان قیمت پایه مزایده بر آورد و 

اعالم می گردد . / ز 850 
هفتم  خیابان   - سپاه  شهرک   - پنجم  -فلکه  فردیس   : مزایده  مورد  ملک  آدرس 

شرقی - ساختمان سعید - طبقه دوم - واحد 8 
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس -اعظم پور

آگهی حصروراثت
بشناسنامه۱66صادره  پدرعبدالحسن  نام  سجیراتی  بانوفضیله 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازاهوازدرخواستی 
اهوازدرتاریخ  بشناسنامه۱508صادره  سجیراتی  سعید  مرحوم  پسرم  که  داده 
عبارتنداز۱-متقاضی۱- اش  ورثه  خودفوت  دائمی  9۷/۷/6دراهوازاقامتگاه 
سجیراتی  ۱۷52308859)مادرمتوفی(2-راضی  بشناسنامه  سجیراتی  فضیله 
بشناسنامه۱44)همسرمتوفی( بروایه  بشناسنامه۱۷52۱92958)پدرمتوفی(3-زینب 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  والغیر.اینک 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس 
به جزسری  نامه  داردواالگواهی صادروهروصیت  تقدیم  دادگاه  به  ماه  ظرف یک 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی اهواز

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور به شماره ۱38/۱4۷6 
فرعی از پالک ۱20 اصلی واقع در بخش 3 اردبیل تحت مالکیت آقای صمد زندی 
ثبت تحدید  قانون  ماده ۱4  فلذا طبق  نیامده است  بعمل  تاکنون  را  فرزند حسین 
محل  در  ۱0 صبح  ساعت  راس   9۷/8/۱2 مورخه  شنبه  روز  مرقوم  پالک  حدود 
شروع و بعمل خواهد آمد. بدینوسیله به مالکین و مجاورین اخطار می شود در 
موعد مقرر در محل حاضر تا طبق مقررات نسبت به تحدید حدود پالک مزبور 
نظارت فرمایند و اعتراض بحقوق ارتفاقی و حدود آن مطابق ماده ۱0 آیین نامه 
قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از تاریخ 

تحدید حدود به مدت 20 روز خواهد شد. تاریخ انتشار ۱39۷/۷/۱8
محمدی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اردبیل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان  شهرداری منطقه یک دادخواستی  به طرفیت خوانده آقای مجید عباسی 
مطالبه  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  ...و  چک  وجه  مطالبه  بر  مبنی  خواسته  به 
کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  تادیه  تاخیر  خسارت 
ثبت و  9۷09983030900060 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس 
وقت رسیدگی مورخ ۱39۷/۱۱/08 ساعت ۱0:00 تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  موضوع  طبق 
االنتشار  کثیر  از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  خوانده و درخواست خواهان 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمانم را دریافت 

ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد./ ز 856
منشی شعبه 4  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- منظوری

مفقودی
 برگ سبز سواری رنو لوگان l90 مدل ۱395 به رنگ سفید با شماره پالک 5۷4م56 ایران 82 با 
شماره موتور  r۱6۷208-k4ma690و شماره شاسی NAPLSRALDG۱286489بنام 

هاجر خاتون مرادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل
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 گزارش جدید صندوق بین المللی پول
 از اقتصاد ایران

 صندوق بین المللی پول نیز به مانند بانک جهانی پیش بینی کرد رشد 
اقتصادی امسال و سال آینده ایران منفی خواهد بود، اما از سال 2020 

مجددا به مدار صعودی برمی گردد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رشد اقتصادی ایران در سال 20۱8 
و 20۱9 به ترتیب منفی ۱.4۷5 درصد و منفی 3.6۱۱ درصد و 
برای سال 2020 معادل مثبت ۱.06۱ درصد پیش بینی شده است. 
به دلیل کاهش ارزش ریال در برابر دالر، تولید ناخالص داخلی 
ایران بر حسب دالر از 430.082 میلیارد دالر در سال 20۱8 به 
333.603 میلیارد دالر در سال 20۱9 کاهش خواهد یافت، اما در 
سال 2020 به حدود 34۱ میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.هم 
چنین سرانه درآمد ایرانیان از 522۱.9۷4 دالر تا پایان امسال به 
4052.۱38 دالر تا پایان سال 2020 کاهش خواهد یافت. قدرت 
خرید سرانه نیز از 20هزار و 69 دالر سال 20۱8 به ۱9هزار و 
9۱4 دالر در سال 2020 خواهد رسید.به گفته صندوق بین المللی 
پول نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی ایران در سال 
های 20۱8 تا 2020 به ترتیب معادل 39.۱06، 39.۱56 و 38.۷38 
درصد خواهد بود. هم چنین نسبت پس انداز خانوارها به تولید 
ناخالص داخلی در این سه سال به ترتیب معادل 40.453، 39.4۱4 
و 38.۷38 درصد خواهد بود.طبق این گزارش، نرخ تورم ایران در 
این سه سال نیز به تدریج کاهشی خواهد شد و از 34.۱۱9 درصد 
رسید.  خواهد   2020 سال  در  درصد   24.20 به   20۱9 سال  در 
جمعیت ایران نیز تا پایان سال 2020 به 84.۱49 میلیون نفر افزایش 
خواهد یافت.نرخ بیکاری امسال با تغییری اندک در مقایسه با سال 

20۱۷، معادل ۱2.8 درصد خواهد بود.

 تحریم صنعت خودرو بهترین فرصت برای
 ایران خودرو و سایپا

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت 
گفت: تحریم صنعت خودرو از سوی آمریکا فرصت مناسبی برای 
ایران خودرو و سایپا است تا با طراحی پلت فرم مشترک، با کمترین 

هزینه به سمت خودکفایی در این صنعت حرکت کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ابوالفضل خلخالی اظهار کرد: در حال 
حاضر هم ایران خودرو و هم سایپا هر کدام به طور جداگانه پروژه 
طراحی و تولید پلت فرم ملی را در دست اجرا دارند.وی با بیان اینکه 
هزینه های طراحی و تولید پلت فرم بسیار باال است، خاطرنشان کرد: 
در شرایط فعلی که صنعت خودرو با مشکالت داخلی و خارجی 
مختلفی روبرو است بهتر است این دو شرکت مشترکا یک پلت فرم 
را تولید کنند تا هزینه های آنها در این حوزه کاهش یابد.عضو هیات 
علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: 
تولید مشترک پلت فرم سال ها است که به رویه ای فراگیر در میان 
خودروسازان بین المللی تبدیل شده است و خودروسازان صاحب نام 
با مشارکت یکدیگر پلت فرم طراحی و تولید می کنند.وی افزود: 
به عنوان مثال دو شرکت خودروسازی نیسان و رنو با مشارکت 
یکدیگر یک پلت فرم مشترک طراحی و تولید کرده اند و هر کدام 
خودروهای مدنظر خودشان را با برند اختصاصی خودشان بر روی 
این پلت فرم تولید و عرضه کرده اند.خلخالی با بیان اینکه پیشنهاد 
تولید مشترک پلت فرم از سوی ایران خودرو و سایپا به هیچ وجه به 
معنای پیشنهاد ادغام این دو خودروساز نیست، تصریح کرد: اتفاقا 
این دو خودروساز بزرگ باید به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه 
دهند تا جریان رقابت در صنعت خودروی کشور حفظ شود اما بهتر 
است در حوزه طراحی و تولید پلت فرم از تجربه های بین المللی 
استفاده کرده و با یکدیگر همکاری کنند تا با هم افزایی، هزینه ها 

کاهش و خروجی کار ارتقاء یابد.

بیشتر موبایل های وارداتی ترخیص شده اند

مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد گمرک کشور گفت: بیشتر موبایل 
های وارداتی از گمرک ترخیص شده است.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، علی معقولی گفت: اکنون 
مانده که  باقی  تلفن همراه در گمرک  حدود ۱00 هزار گوشی 
تلفن  گوشی  بیشتر  گفت:  است.وی  ترخیص  حال  در  نیز  آن 
های همراه وارداتی به دلیل قیمت گذاری در انبارها مانده اند.
معقولی افزود: گفته می شود 200 کانتینر تجهیزات رایانه ای به 
دلیل ارزش گذاری در گمرک مانده اما چند برابر این میزان در 
این مدت از گمرک خارج شده است.وی گفت: از 22 فروردین 
بانکی  طریق  از  فقط  سفارش  ثبت  کرد  مصوب  دولت  امسال 
اجازه  تاریخ،  این  از  پیش  وارداتی  کاالهای  همه  و  انجام شود 
ترخیص داشتند.معقولی درباره ارزش گذاری کاالهای وارداتی 
در گمرک افزود: پیش از اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی، 
وارد کنندگان خواهان ارزش گذاری کمتر کاال در گمرک بودند 
گذاری  قیمت  افزایش  مکرر  های  درخواست  با  آن  از  پس  اما 
کاالها روبرو شدیم.وی گفت: در گمرک ارزش گذاری واقعی 
انجام می شود و کاالیی به دلیل ارزش گذاری در گمرک متوقف 
نشده است.معقولی اضافه کرد: روزانه بیش از 4 هزار اظهار در 
از  بیش  در گمرک  کاال  توقیف  درصد   2 فقط  و  داریم  گمرک 
معمول است.وی افزود: 90 درصد کاالهایی که وارد گمرک می 
شوند کمتر از سه روز ترخیص می شوند.معقولی با بیان اینکه 
ممکن است برخی کاالها برای قیمت گذاری به دقت بیشتری 
نیاز داشته باشند گفت: نباید توقیف کاالها در گمرک به دالیل 
دیگر را به مسائل گمرکی ربط دهیم زیرا گمرک تابع بخشنامه 
با  که  کاالهایی  اگر  کرد:  اضافه  هاست.وی  دستگاه  دیگر  های 
ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد شده اند و در گمرک باقی مانده 
گمرک  باشند  داده  انجام  را  دیگر  کارهای  و  رهگیری  کد  اند، 
های  دستگاه  از  باید  را  توقیف  دیگر  دالیل  اما  است  پاسخگو 
دیگر پیگیری کرد.معقولی گفت: بیشتر کاالهایی که با ارز 4 هزار 
و 200 تومانی وارد شده و در گمرک توقیف اند به دلیل نگرفتن 

کد رهگیری و مسئله ای بین وارد کننده و بانک ها است.

خبر

 حضور فعاالنه بانک مرکزی
 در بازار ارز 

 رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کشور 
برابر  در  ایستادگی  برای  خوبی  پشتوانه  از 
جنگ اقتصادی برخوردار است، گفت: بانک 

مرکزی فعاالنه در بازار ارز حضور دارد.
مرکزی،  ازبانک  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عبدالناصر همتی با بیان اینکه شرایط کشور 
شرایط  در  اکنون  کرد:  عنوان  است،  ویژه 
تالش  در  دشمن  و  داریم  قرار  حساسی 
را  مردم  میان  در  و حّمیت  انسجام  تا  است 
از بین ببرند، از این رو ضروری است روابط 
عمومی دستگاههای اجرایی، با اطالع رسانی 
مناسب خود و نیز بهره گیری از راهبردهای 
به  کمک  ضمن  اطالع رسانی،  و  ارتباطی 
شرایط  از  عبور  به  دستگاهها،  میان  انسجام 
دشوار و حساس فعلی کمک کنند.رئیس کل 
بانک مرکزی افزود: با تالش های انجام گرفته 
بخش زیادی از تحریم ها کارساز نبوده است 
و خوشبختانه کشور از پشتوانه خوبی برای 
بهره مند  اقتصادی  جنگ  برابر  در  ایستادگی 
است.همتی با بیان اینکه بانک مرکزی فعاالنه 
با  داشت:  اظهار  دارد،  حضور  ارز  بازار  در 
اختیاراتی که از سوی سران سه قوه به بانک 
مرکزی محول شده است، این بانک فعاالنه 
کل  رییس  دارد.همچنین  حضور  بازار  در 
بانک مرکزی ضمن استقبال از نقطه نظرات 
خواهان  اجرایی،  های  دستگاه  اقتصادی 
افزایش  نیز  و  ها  خواسته  شدن  منطقی 
شد.  اظهارنظرها  در  همیاری  و  همراهی 
همتی بر لزوم حفظ همگرایی درحوزه اطالع 
رسانی جامع اقدامات دولت و نیز بر انسجام 
اخبار  به شایعات و  خبری و واکنش سریع 

نادرست تأکید کرد.

آغاز فروش بلیت قطارهای 
اربعین از ۲۱ مهرماه

فروش  کرد:  اعالم  راه آهن  شرکت  معاون 
مسافران  مهرماه   28 از  که  قطارهایی  بلیت 
روز  صبح   ۱0 از  می کنند،  جابجا  را  اربعین 

2۱ مهر ماه آغاز می شود.
میرحسن  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
گفت :  خبری  نشستی  در  دیروز  موسوی 
شرکت راه آهن مانند سال های گذشته تالش 
خود  موجود  ظرفیت های  تمام  است  کرده 
اربعین  مسافران  به  رسانی  خدمت  برای  را 
بسیج کند. از این رو در سال جاری نیز بین 
ماه  آبان  یازدهم  تا  ماه  مهر   28 روزهای  
خواهند  فعالیت  مسیرها  این  در  قطارهایی 
کرد.به گفته وی، در این مدت ۱60 رام قطار 
مسافری فوق العاده  و ۱34 رام قطار ترکیبی 
کرد.  خواهند  فعالیت  مهران  ــ  تهران  میان 
کرمانشاه  سمت  به  تهران  از  ابتدا  قطار  این 
حرکت می کند و سپس مسافران از کرمانشاه 
تا مرز مهران با اتوبوس هایی که از قبل برای 
منطقه  به  شده اند  برنامه ریزی  جابجایی  این 

مرزی منتقل می شوند.
درباره  راه آهن  شرکت  مسافری  معاون 
مسافران  برای  بلیت  خرید  امکان  چگونگی 
اربعین، توضیح داد: ما برای این روزها یک 
بسته پیشنهادی خاص در نظر گرفته ایم که در 
برای مسیر  چارچوب آن مسافران می توانند 
رفت بلیت تهران ــ نجف را خریداری کنند 
و برای برگشت نیز مسیر کربال ــ مهران و 
تهران  ــ  مهران  ترکیبی  قطار  همچنین 
پیش بینی شده است.وی در ادامه اضافه کرد: 
باشند  داشته  قصد  مسافران  که  صورتی  در 
بلیت خود را در این کشور خارجی )عراق( 
ارز  پرداخت  با  بلیت  این  باید  کنند،  تهیه 

خارجی تهیه شود.
موسوی با بیان این که در کنار راه آهن غرب 
برنامه ریزی هایی  نیز  جنوب  مسیر  برای 
طول  در   : کرد  تاکید  است،  گرفته  صورت 
این مدت 26 رام قطار فوق العاده  برای مسیر 
این  جنوب پیش بینی شده است و در طول 
ساعته   24 به شکل  باس،  ریل  یک  روزها  
در مسیر خرمشهر ــ شلمچه فعالیت خواهد 
کرد.به گفته معاون مسافری شرکت راه آهن 
نفر  هزار   280 راه آهن  امسال  اربعین  در 
صندلی برای جابه جایی مسافران اربعین در 
افزایشی  قبل  سال  به  نسبت  که  گرفته  نظر 
2۷ درصدی را نشان می دهد.بر اساس اعالم 
موسوی مسافران و متقاضیان بلیت قطارهای 
مرتبط با سفرهای اربعین می تواند برای تهیه 
قیمت ها  وضعیت  از  شدن  مطلع  یا  بلیت 
و  مراکز  یا  راه آهن  سایت  به  مراجعه  با 
سایت های رسمی فروش شرایط را ارزیابی 
به  نسبت  ماه  مهر   2۱ شنبه  روز  از  و  کرده 

خرید بلیت اقدام کنند.

خبر

متن آگهی
محکوم له:مرتضی مرادی فرزند عبدل محکوم علیه:حیدر مرادی فرزند سعداله 

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای حیدر مرادی فرزند سعداله که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان داالهو در پرونده کالسه 9609988390300248 به موجب دادنامه شماره 9۷099۷8390300۱32 و 9۷099۷83244006۱4 
مورخ ۱39۷.4.2 و ۱39۷.6.2۱ صادره ازشعبه اول حقوقی داالهو و شعبه 4 تجدیدنظر کرمانشاه حکم به فروش اراضی زارعی در دو قطعه زمین مسکونی 
مرحوم عبدل مرادی در دو پالک ۱4 اصلی روستای گاودانه خور و پالک 2و 3 فرعی از ۱2 اصلی موسوم به کناره کمرزرد به میزان 28.849 متر مربع 
زمین کشاورزی و 830 متر زمین مسکونی وتقسیم ثمن حاصل از فروش فی مابین وراث طبق قانون ارث کما هو حقه و همچنین محکوم علیهم ۱-وراث 
مرحوم علی بابا مرادی 2-مصطفی مرادی به ترتیب محکوم هستند به پرداخت مبلغ 8.835.000 تومان 2- 3۱0.000 تومان بعنوان اجرت المثل ایام تصرف 
در حق خواهان وهمچنین از باب قاعده تسبیب خواندگان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی در حق خواهان و پرداخت مبلغ پنج درصد 
نیم عشر در حق صندوق دولت بدیهی 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 می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷3 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 این صورت واحد اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان داالهو

اگهی حصر وراثت
شرح  به   33580508۷4 ملی  شماره  به  صدری  اله  حجت  آقای 
دادخواست به کالسه 9۷0409 از این شورا درخواست صدور گواهی 
انحصار وراثت نموده وچنین اظهار داشته که شاد روان رسول صدری  
به شماره ملی 3350064۷36 در تاریخ 9۷.۷.9 در اقامتگاه دائمی خود 

فوت نموده و ورثه آن مرحوم در زمان فوت منحصر به 
پدر متوفی:۱-حجت اله صدری ش ملی 33580508۷4 صادره از سنقر
مادر متوفی:2-شهین حسین آبادی ش ملی 3358۱080۷4 صادره از 

سنقر
نوبت در روزنامه  انجام تشریفات درخواست مذبور را یک  با  اینک 
کثیراالنتشار آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد وبا وصیتنامه از 
متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سنقر

متن آگهی 

احتراما با توجه به لحاظ معلوم نبودن محل 
قانون   ۱۷4 ماده  راستای  در  متهم  اقامت 
در  آگهی  چاپ  با  کیفری  دادرسی  آیین 
محلی  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  از  یکی 
یا ملی متهم به نام افشار آقای چگنی فرزند 
مسروقه  مال  خرید  اتهام  به  بخش  علی 
موضوع شکایت مریم ایلبانی فرزند اصغر 
تفهیم  جهت  اگهی  نشر  تاریخ  از  یکماه 

اتهام در این شعبه احضار گردد .
 دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب 

خرم آباد – محسن چراغی .

آگهی احضار متهم
متهم  به  کیفری  دادرسی  ایین  قانون  ماده ۱۷4  بدینوسیله طبق      
اتهام  به  آذر خرداد فرزند عباس  که   الیاس  آقای  المکان  مجهول 
فروش مال غیر خودروی سواری 38-248 ق ۱8  در پرونده کالسه  
 6 شعبه       95004۷ بایگانی:  شماره  به    9۷09982882600038
تعقیب می  انقالب  اسالمشهر تحت  بازپرسی دادسرای عمومی و 
باشد مراتب  طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی 
ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی  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 ۱5۷۷
مدیر دفتر شعبه بازپرسی شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  

شهرستان  اسالمشهر- زهرا مایلی 

اطالعیه ای  در  بودجه  و  برنامه  سازمان 
از  برخی  نیابتی  اطالع رسانی  کرد:  اعالم 
جلسه غیرعلنی دیروز ۱۷ مهرماه مجلس، 

فاقد اعتبار بوده و مورد تایید نیست.
مهر، سازمان  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
ای  اطالعیه  در  کشور  بودجه  و  برنامه 
غیررسمی  های  قول  نقل  به  اشاره  با 
سازمان  این  رئیس  اظهارات  درمورد 
حمایتی  های  بسته  جزئیات  درباره 
مجلس  دیروز  جلسه  کرد:   تاکید  دولت 
شورای اسالمی به صورت غیرعلنی بوده 
بیان جزئیات  و  اطالع رسانی  و هرگونه 
به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه 
نیست. سازمان  این  تایید  مورد  کشور 
این  در  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 
غیرعلنی  برگزاری  به  اشاره  با  اطالعیه 
مجلس شورای اسالمی با حضور معاون 
برنامه   سازمان  رییس  و  رییس جمهور 
بررسی  موضوع  با  کشور  بودجه  و 
دولت  برنامه های  و  اقتصادی  وضعیت 
حمایت  و  شرایط  از  برون رفت  برای 

از  پس  است:   آمده  آسیب پذیر  اقشار  از 
حضور  بدون  که  غیرعلنی  جلسه  اتمام 
از  برخی  شد  برگزار  عزیز  خبرنگاران 

و  مصاحبه  انجام  با  محترم  نمایندگان 
قول  نقل  به  اقدام  رسانه ها  با  گفت وگو 
این جلسه  برخی مطالب مطرح شده در 

ضروری  ذیل  توضیحات  ذکر  که  کردند 
است:

۱- عنوان جلسه خود حاکی از شرایط آن 

است؛ بنابراین انتشار مطالبی که در چنین 
از عرف و  جلسه ای مطرح شده خارج 
اگر  که  چرا  است؛  جلسات  این  ضوابط 

برای  ضرورتی  بود  رسانی  اطالع  بر  بنا 
برگزاری جلسه غیرعلنی وجود نداشت.

برنامه های  نکات  تمامی  و  جزئیات   -2
حمایتی  بسته های  اجرای  برای  دولت 
و  ساز  طریق  از  نهایی  تصویب  از  پس 
کارهای مشخص به اطالع مردم بزرگوار 
و  نیابتی  اطالع رسانی  لذا  رسید؛  خواهد 
دولتی  مقامات  زبان  از  مضمون  به  نقل 
حرفه ای  استانداردهای  از  خارج  تنها  نه 
و  استناد  غیرقابل  بلکه  است؛  خبررسانی 

فاقد اعتبار بوده و مورد تأیید نیست.
محترم  رسانه های  و  شخصیت ها  به   -3
از  کنونی  شرایط  در  می گردد  توصیه 
مورد  در  اطالع رسانی  هرگونه  انجام 
وظایف  حوزه  از  خارج  که  موضوعاتی 
و اطالع آنان است؛ پرهیز کرده و به دور 
از جنجال های خبری اجازه دهند پس از 
و  یپیشنهادی  حمایت  بسته های  تصویب 
در چارچوب مالحظات تهیه شده همراه 
با جزییات به اطالع مردم عزیز کشورمان 

رسانده شود.

شیوه اجرای بسته های 
حمایتی به صورت رسمی 

اطالع رسانی می شود

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد:

آغاز شناسایی کاریابی های الکترونیکی 

غیرمجاز

مجوز  صدور  دستورالعمل  ابالغ  از  پس 
کاریابی الکترونیکی در حدود 2 ماه پیش، 
مدیرکل کاریابی های وزارت کار، از آغاز 
کاریابی  سایت های  فعالیت  شناسایی 

غیرمجاز خبر داد.
فعالیت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سایت های اشتغال زا تحت عنوان کاریابی، 
و  اطالعات  فناوری  توسعه  با  چند  هر 
به عنوان  اینترنتی،  رشد کسب و کارهای 
یک فرصت شناخته می شود؛ اما در مقابل 
از  سوءاستفاده  برای  فرصتی  می تواند 
جوانان جویای شغل باشد. بر همین اساس 
رشد سایت های کاریابی غیرمجاز در سال 
گذشته، باعث انتقاد فعاالن این صنف شد؛ 
به  فتا  پلیس  و  کار  وزارت  که  نحوی  به 
این موضوع ورود کرده و در نهایت مقرر 
شد تا ورود سایت ها، گروه ها و کانال های 
مرتبط با کاریابی  در فضای مجازی رصد 
آنها  فعالیت  دادستانی،  دستور  با  و  شده 
ماه  چند  تا  میان  این  شود.در  متوقف  نیز 
فعالیت  دستورالعمل  تدوین  عدم  پیش، 

کاریابی های الکترونیکی، یکی از خالءهای 
مردادماه  در  نهایت  در  که  بود  بخش  این 
مجوز  صدور  نحوه  دستورالعمل  امسال، 
و  تدوین  الکترونیکی  کاریابی  فعالیت  و 
برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه 
بر اساس  تا  ابالغ شد  استان ها  اجتماعی 
حوزه  در  فعال  غیرمجاز  سایت های  آن، 
زمینه  همین  شوند.در  شناسایی  کاریابی 
محمد اکبرنیا، مدیرکل هدایت نیروی کار 
آخرین  درباره  کار  وزارت  کاریابی های  و 
وضعیت شناشایی کاریابی های الکترونیکی 
غیرمجاز گفت: در سال گذشته با هماهنگی 
شناسایی  برای  کشور،  قضایی  سیستم 
با  کردیم.وی  اقدام  مجوز  بدون  کاریابی 
اخذ  دستورالعمل  پیش  ماه  دو  اینکه  بیان 
الکترونیکی)مجازی(  کاریابی های  مجوز 
ابالغ شد،  استانی  کل  ادارات  به  و  صادر 
افزود: تا پیش از این متقاضیانی که مجوز 
کاریابی فیزیکی دریافت می کردند و پس 
از آن می توانستند با همان مجوز نسبت به 
اقدام کنند؛  نیز  راه اندازی کاریابی مجازی 
برای  مذکور  دستورالعمل  تدوین  با  اما 
نیازی  دیگر  مجازی،  کاریابی های  فعالیت 
و  نیست  فیزیکی  کاریابی  مجوز  اخذ  به 
متقاضیان می توانند مستقیما مجوز کاریابی 
داد:  ادامه  وی  کنند.  دریافت  را  مجازی 
آمار  به  مربوط  بخشنامه  حاضر،  حال  در 
استانها  به  مجاز  الکترونیکی  کاریابی های 
ابالغ شده است و در حال گزارشگری از 
تقاضای  ثبت  میزان  خصوص  در  استانها 
مجوز کاریابی مجازی هستیم تا بر اساس 
آن کاریابی های الکترونیکی بدون مجوز را 
شناسایی و فعالیت آنها را متوقف کنیم.این 
مقام مسئول در وزارت کار، وعده داد؛ تا 
و  شناسایی  غیرمجاز  کاریابی  سایت های 

جلوی فعالیت آنها به زودی گرفته شود.

 ایجاد ۳۰۰ »روستای بدون بیکار«

 تا پایان سال

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اعالم 
تسهیالت  تومان  میلیارد   ۱000 پرداخت 
سال،  نخست  نیمه  در  روستایی  اشتغال 
بیکاری 300  از هدف گذاری حل مشکل 

روستا تا پایان امسال خبر داد.
ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اصغرنوراهلل زاده اظهار کرد: برای نیمه اول 
سال ۱000 میلیارد تومان اعتبار در مناطق 
و محیط های روستایی اختصاص دادیم و 
تاکنون به همین میزان طرح تصویب کردیم. 
از این میزان اعتبار برای 685 میلیارد تومان 
قرارداد منعقد شده که 500 میلیارد تومان آن 
به عنوان تسهیالت پرداخت شده است.وی 
درباره طرح های اشتغال به تصویب رسیده 
 ۱6 حاضر  حال  در  گفت:  صندوق،  در 
هزار و 200 طرح مصوب شده که از این 
تعداد برای ۱3 هزار و 6۷0 طرح قرارداد 
منعقد شده و به مرحله پرداخت تسهیالت 
رسیده است.مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
و  ایجاد کسب  بر ضرورت  تاکید  با  امید 
کار در روستاها و تالش برای پایداری آن 
گفت: امروز برای حفظ و پایداری کسب 
کنیم. طبعا  باید تالش  و کار در روستاها 
بخشی از مهاجرت ها اجتناب ناپذیر است 
جلوی   صددرصد  طور  به  نمی توان  و 
صندوق  در  ما  هدف  ولی  گرفت  را  آن 
فرصت های  که  است  این  امید  کارآفرینی 
اشتغال را در روستاها ایجاد و به حفظ و 
ماندگاری افراد در روستاها کمک کنیم تا 
آن بخشی که به دلیل نبود شغل مهاجرت 
می کنند، محدود شوند.نوراهلل زاده در عین 
ایجاد 300 روستای  از هدف گذاری  حال 
و  داد  خبر  سال  پایان  تا  بیکار  بدون 
محصول«  یک  ـ  روستا  »هر  طرح  گفت: 
درصددیم  و  می کنیم  دنبال  هم چنان  را 
روستای  یک  استان  هر  در  سال  پایان  تا 

بدون بیکار تحقق یابد.  خوشبختانه تمام 
استان ها به سامانه »کارا« متصل هستند که 
متقاضیان  و  شناسایی  را  ظرفیت هایشان 
را در سامانه ثبت نام کرده  و وارد مرحله 
مثال  به عنوان  پرداخت تسهیالت شده ایم. 
در سیستان و بلوچستان 60 طرح را برای 
60 نفر شناسایی کردیم که کار تسهیل گری 
شده  انجام  آن  آموزشی  دوره  برگزاری  و 
هدف  با  روستایی  اشتغال  است.طرح 
توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، 
عشایری و مرزی با اولویت تاسیس تعاونی 
در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  کار 
قرار گرفته است. اجرای موفق این طرح، 
و  اشتغالزایی  به شهرها،  مهاجرت  کاهش 
حل بیکاری در مناطق روستایی و عشایری 
دارد. مجلس سال گذشته یک  به دنبال  را 
میلیارد و 500 میلیون دالر از منابع صندوق 
در  اشتغال  توسعه  برای  را  ملی  توسعه 
تصویب  به  روستایی  و  محروم  مناطق 

رساند.

توزیع بسته حمایتی ۶۰۰ هزار تومانی به اقشارآسیب پذیر                  

علنی  غیر  بود: مجلس جلسه  گفته  رئیسه مجلس  هیات  نعمتی، سخنگوی  بهروز 
برنامه و بودجه، حجتی وزیر کشاورزی، معاون  با حضور نوبخت رئیس سازمان 
اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان تعزیرات و کارشناسان مرکز 
پژوهش ها برای بررسی وضعیت اقتصادی برگزار کرد.وی افزود: با توجه به بحث هایی 
که در بسته حمایتی دولت برای اقشار آسیب پذیر است، مقرر شد برای ۲۰ میلیون نفر 
از اقشار آسیب پذیر جامعه که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارند که ممکن است بخشی 
از آنها کارمندان، کارگران، و افراد تحت پوشش کمیته امداد و یا تحت پوشش سازمان 
بهزیستی باشند در دو مرحله بسته حمایتی بگیرند. هر مرحله حدود ۳۰۰ هزار تومان 

است که مجموع پرداختی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.

بانک مرکزی به منظور رفاه حال زائران اربعین حسینی، در 
حال رایزنی و انجام هماهنگی های الزم با سایر دستگاهها 

برای تأمین ارز همراه زوار است.

به گزارش زمان به نقل از مهر، بانک مرکزی اعالم کرد: به 
منظور رفاه حال زائران اربعین حسینی در حال رایزنی و 
انجام هماهنگی های الزم با سایر دستگاه ها برای تأمین 

ارز همراه زوار است.
با توجه به اهمیت برگزاری پرشور مراسم اربعین حسینی 
اطالع  به  محترم،  زائران  حال  رفاه  تأمین  راستای  در  و 
ریزی  برنامه  بانک مرکزی در حال  رساند،  هموطنان می 
و انجام هماهنگی های الزم با سایر دستگاه ها به منظور 
به هنگام  زائران  تا  زائران است  ارز همراه  به موقع  تأمین 
حضور در کشور عراق از این بابت دغدغه ای نداشته باشند 

و این مراسم به نحو احسن برگزار شود.

بانک مرکزی اعالم کرد:

تأمین ارز همراه زائران اربعین حسینی



مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی 
ها را ازبین می برد.

دیل کارنگی

سخن حکیمانه

سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است
بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی

امروز با حافظ

وای اگر قصۀ ما عبرت تاریخ شود

ما برای درک جایگاه فعلی خودمان و ترسیم 
نقشۀ راه برای حرکت و خروج از وضعیت 
برگشت  جز  نداریم  گریزی  فعلی،  رکود  و 
تاریخ در حال تکرار  با تأمل.  و نگاه همراه 

است. وای اگر قصۀ ما عبرت تاریخ شود.
شرفی  رضا  محمد  از  است  رمانی  بی کتابی 
گذشته  سال  که  معاصر  نویسنده  خبوشان 
احمد  آل  جالل  ادبی  جایزه  برگزیده 
موسسه  سوی  از  که  رمان  این  شد.  نیز 
است  شده  منتشر  ادب  شهرستان  فرهنگی 
و  منتقدان  میان  در  متفاوتی  بازخوردهای  با 
ادامه آزاده  اهالی نشر روبرو شده است. در 
جهان احمدی داستان نویس و منتقد جوان به 

این داستان بلند نگاهی انداخته است.
داستان بی کتابی با ورود مخفیانۀ میرزایعقوب 
خاصه فروش و شاگردش به خانۀ زنی به نام 
وقوع  متوجه  میرزا  می شود.  شروع  زکیه 
برمی آید  امر  شواهد  از  می شود.  زکیه  قتل 
متاع  آن  بوده،  قیمتی  متاع  به دنبال  قاتل  که 
این  نادری است.  نفیس، کتاب مرقع گلشن 
میرزایعقوب  که  است  چیزی  همان  کتاب، 
زکیه  خانۀ  به  به دست آوردنش  طمع  به  هم 
رفته است. در چندخط بعد با راوی از زبان 
خواصم،  از  نه  »من  می شویم:  آشنا  خودش 
خاصه فروشم.  میرزایعقوب  من  عوام،  از  نه 
من توانستم علی رغم هم صنفان خرمرد رندم، 
خودم را تا یک قدمی آن گنج منقش تماشایی 
برسانم و آن اوراق را که از دریای نور و کوه 

نور قیمتی تر است، به چشم ببینم«.
»محمدرضا  روایت  و  قلم  به  بی کتابی  رمان 
روایت  صفحه،   260 در  شرفی خبوشان« 
کتاب بازی  و  زندگی  زمانه،  نفس،  حدیث 
میرزایعقوب خاصه فروش است، در دوره ای 
از  پر  دوره ای  است،  قاجار  به  موسوم  که 
نشیب و فراز که پیچ تندی در تاریخ معاصر 

محسوب می شود.

در دنیای کتاب
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فرخ نژاد: ماهی ده هزار دالر به آمریکا می فرستم!

حمید فرخ نژاد در گفت وگویی با یک تلویزیون اینترنتی 
به نقدهایی که اخیراً توسط برخی نسبت به او در فضای 

مجازی منتشر شده پاسخ داد.
به گزارش تابناک، این بازیگر تایید کرد که خانواده اش را 
به آمریکا فرستاده و گرین کارت دارد و مدعی شد علت 
این اقدام، ناامنی ایران در سال پایانی دولت احمدی نژاد 
بود. فرخ نژاد در عین حال دستمزدهای کالنش را تایید 

کرد و در عین حال گفت: »من زیر اینکه ماهی ده هزار دالر برای خانواده ام به آمریکا 
بفرستم زاییده ام« و در واقع هزینه خانواده اش در آمریکا را چنین رقمی خواند و سپس، 

داشتن امالک در آمریکا را رد کرد

فهرست بازیگران »بی تار« تکمیل شد

با پیوستن محیا دهقانی، مریم بوبانی و چند چهره جدید 
به پروژه سینمایی »بی تار«، فهرست بازیگران این فیلم 

تکمیل شد.
به گزارش بانی فیلم، فهرست بازیگران فیلم سینمایی 
»بی تار« به کارگردانی جمیل رستمی و تهیه کنندگی 
سیدحامد حسینی تکمیل و به تازگی نیز تست گریم 
تمامی بازیگران این فیلم انجام شده است. سازندگان 

پس از عقد قرارداد با مهدی پاکدل، به تازگی نیز با مریم بوبانی، محیا دهقانی، تینو 
صالحی، سحر درویش، محمد الریان، شهاب عباسیان و آریا راد برای حضور در این 
فیلم سینمایی به توافق نهایی رسیده اند. تست گریم تمامی بازیگران این فیلم نیز ظرف 
یکی- دو روز گذشته انجام شده است. در حال حاضر گروه مشغول انتخاب لوکیشن ها 

هستند تا همه چیز برای آغاز فیلمبرداری مهیا باشد.

»هتل ترانسیلوانیا« در صدر کارتون های سونی پیکچرز

آن  کننده  کامل  و  جنبی  نام  که  ترانسیلوانیا3«  »هتل 
»تعطیل تابستانی« است با عبور از مرز 500 میلیون دالر 
به پرفروش ترین فیلم کارتونی در تاریخ حیات سونی 
پیکچرز شرکت تولید کننده آن تبدیل شده است. این 
فیلم با ثبت این رقم و به واقع با 508 میلیون دالری 
شدن در مجموع قاره ها و مناطق مختلف جهان از آمار 
قسمت دوم این انیمیشن هم که به 4۷5 میلیون دالر بالغ 

شده بود، فراتر رفته و به توفیق مذکور دست یافته است. اگر هم قرار باشد به مجموع 
کار سه قسمت هتل ترانسیلوانیا نگاه کنیم، می بینیم به ۱/3 میلیارد دالر بالغ می شود. از 
مبلغ 503 میلیون دالری قسمت سوم 323 میلیون آن در مناطقی به جز آمریکای شمالی 
حاصل آمده و بقیه آن در سینماهای آمریکا و کانادا اندوخته شده است. این نیز گفتنی 
است که هر دو قسمت قبلی هتل ترانسیلوانیا در فصل پاییز به نمایش درآمده بودند اما 
فیلم سوم در تابستان )20۱8( اکران شد. دیگر افتخار این فیلم این است که در سطح 
آمریکای جنوبی فقط یک فیلم دیگر کمپانی سونی بهتر از آن عمل کرده و آن فیلم قسمت 
دوم »جومانجی« با عنوان تکمیلی »به جنگل خوش آمدید« است. موفقیت های سونی 
پیکچرز در زمینه کارتون سازی در حالی شکل گرفته که البته پیشتازی در این زمینه هنوز 

با والت دیسنی معروف و قدیمی است.

خبر

برنامه  ویژه  ایران،  سینمای  موزه 
مروری بر چهار دهه سینمای ایران 

را برگزار می کند.
به گزارش  از موزه سینمای ایران، 
برگزیده ای  »نمایش  برنامه  ویژه 
به  ایران«  سینمای  سال  چهل  از 
مناسبت بزرگداشت چهل سالگی 
زودی  به  ایران،  اسالمی  انقالب 
در سینماهای موزه سینما برگزار 

می شود.
در این برنامه 40 فیلم سینمایی از 
سال های ۱35۷ تا ۱39۷ به همت 
علی بختیاری انتخاب و با تالش 
فیلمخانه ملی ایران برای نخستین 
اسکن،  برنامه،  این  ویژه  و  بار 

اصالح و مرمت شده اند.
قریب،  شاپور  کیارستمی،  عباس 
داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی، 
مسعود کیمیایی، کیانوش عیاری، 

ابراهیم  بنی اعتماد،  رخشان 
مسیحی،  کریم  واروژ  حاتمی کیا، 
رسول  جوزانی،  جعفری  مسعود 
احمد  تقوایی،  ناصر  صدرعاملی، 
اصغر  جیرانی،  فریدون  امینی، 

مالقلی پور،  رسول  فرهادی، 
کیومرث پوراحمد و مانی حقیقی 
از جمله کارگردان هایی هستند که 
سینمای  دهه  چهار  در  آثارشان 
و  باکیفیت  نسخه های  با  ایران، 

کم نظیر در این برنامه مرور می شود 
و روی پرده می رود.

برگزیده ای  »نمایش  برنامه  ویژه 
از  ایران«  سینمای  سال  چهل  از 
با  و  ایران  سینمای  موزه  سوی 

مدیرکل  طاهری،  مساعدت الدن 
همراهی  و  ایران  ملی  فیلمخانه 
کودکان  فکری  پرورش  کانون 
آغاز  مهرماه   26 از  نوجوانان  و 
می توانند  عالقه مندان  و  می شود 
فیلم های  پای  هفته  هر  پنجشنبه 

مورد عالقه خود بنشینند.
و  دانشجویان  پژوهشگران، 
برای  می توانند  عالقه مندان 
با روابط  بهره مندی از این برنامه 
عمومی موزه سینمای ایران تماس 
گردهمایی  این  عضو  و  گرفته 
هفتگی شوند. پوستر ویژه برنامه 
چهل  از  برگزیده ای  »نمایش 
مرتضی  را  ایران«  سینمای  سال 
آکوچکیان طراحی کرده است و 
فیلم ها  نمایش  و  معرفی  جدول 
اختیار  در  و  منتشر  به زودی  نیز 

مخاطبان قرار می گیرد.

کاریکاتور

به  اشاره  با  اکران(  کارگروه  )سخنگوی  فرجی  غالمرضا 
مصوبات این کارگروه گفت: اکران دو فیلم سینمایی لس 
سوفی  به جای  پاکروان  تینا  کارگردانی  به  تهران  آنجلس 
کارگردانی  به   2 پیشونی سفید  فیلم سینمایی  و  دیوانه  و 
آغاز  ماه  مهر   ۱8 چهارشنبه  امروز  از  هاشمی  سیدجواد 
آب  زیر  سرو  فیلم  اکران  قرارداد  داد:  ادامه  می شود.وی 
سینمایی  گروه  در  آهنگر  باشه  کارگردانی محمدجواد  به 
آزادی بعد از پایان اکران فیلم مغزهای کوچک زنگ زده 
به کارگردانی هومن سیدی ثبت شد. اکران سایر فیلم ها به 

دلیل حفظ کف فروش در زیرگروه ها ادامه دارد.

 اكران دو فيلم جديد 
بعد از١٨ مهرماه

سالخیبهسبکبنسلمان

چهل سال سینمای ایران مرور می شود

گفت:  کورش  سینمایی  پردیس  عمومی  روابط  مدیر   
از  کورش  پردیس  در  همیشه  که  استقبالی  به  باتوجه 
درخواست  به  احترام  و  دارد  وجود  مخاطبان  سوی 
مخاطبان تصمیم گرفته شد که بلیت سینما شنبه ها نیز 

همانند سه شنبه ها نیم بها شود.
مارال دوستی ادامه داد: پردیس سینمایی کورش وظیفه 
خود می داند تا از مخاطبانش حمایت کند. نیم بها شدن 
شنبه ها نوعی حمایت و تشکر از مخاطبان همیشگی این 
برنامه های  شنبه ها  برای  ما  می شود.  محسوب  پردیس 

متفاوتی نیز داریم که به زودی اعالم خواهد شد.

پرديس سيمنايي كوروش 
شنبه ها نمي هبا یم شود

مجموعه »حوالی پاییز« از آبان ماه روی آنتن شبکه سه می 
رود. سریال »دلدادگان« که این روزها فصل سومش روی 
آنتن است، پخش آن تا اواخر مهر به پایان می رسد و اوایل 
آبان سریال »حوالی پاییز« جایگزین آن می شود. سریال 
»حوالی پاییز« با نام قبلی »بازگشت« به کارگردانی حسین 
نمازی و تهیه کنندگی سعید پروینی تولید شده است که 
ملودرامی عاشقانه ایرانی – عربی در خصوص عشق یک 
جوان ایرانی به یک دختر عرب است که نویسندگی آن 
را حسین نمازی، براساس طرحی از حمید نعمت اهلل و 

معصومه بیات در 20 قسمت برعهده داشته است.

»»حوایل اپییز« جایگزین 
»دلدادگان« یم شود

به  باران«  »آوای  سریال  دوم  فصل  است  قرار 
در شبکه یک  هاشمی اصل  تهیه کنندگی محمد 
فیلم  این  در  الهام چرخنده  شود.  ساخته  سیما 

نقش متفاوتی را ایفا می کند.
حسین  کارگردانی  به  باران«  »آوای  سریال 
سهیلی زاده و تهیه کنندگی محمد هاشمی اصل 

سال 92 از شبکه سه سیما پخش شد.
در 80  نیز  این مجموعه  دوم  است فصل  قرار 
ساخته  قسمتی   40 فاز  دو  قالب  در  و  قسمت 
علیرضا  توسط  دوم  فصل  سیناپس  که  شود 

کاظمی پور به نگارش درآمده است.

سه  شبکه  در  باران«  »آوای  سریال  اول  فصل 
سیما ساخته شد اما فصل دوم این سریال قرار 
است به شبکه یک کوچ کند و از این شبکه به 

تولید و پخش برسد.
در این فصل بازیگران زیادی اضافه خواهند شد 
و از جمله بازیگران فصل قبل که در این فصل 
نقش  که  است  الهام چرخنده  دارد  هم حضور 

رییس باند گداها را ایفا می کند.

مدیر بازرگانی و امور بین الملل سازمان سینمایی حوزه هنری در رابطه 
با فعالیت های بین المللی این سازمان از بیش از 20 حضور بین المللی و 

کسب 8 جایزه جهانی طی شش ماهه اول سالجاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری؛ مریم نقیبی 
مدیر بازرگانی و امور بین الملل سازمان سینمایی حوزه هنری در رابطه 
با عملکرد شش ماه اول سال 9۷ واحد بین الملل در گفتگویی گفت: 
عرضه و پخش 4 فیلم سینمایی جدید با عناوین »دایان«، »اسکی باز«، 
»قهرمانان کوچک« و»سورنجان« و همچنین 5 فیلم سینمایی »2۱ 
روز بعد«، »ایتالیا، ایتالیا«، »فصل نرگس«، »کمدی انسانی«، »زیرسقف 
دودی« از سال گذشته در اختیار ما قرار گرفته است. ضمن اینکه فیلم 
سینمایی »سرو زیر آب« به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر نیز به 

تازگی به مجموعه فیلم های این واحد اضافه شد. 
وی توضیح داد: این واحد انجام امور مربوط به فیلم هایمستند، کوتاه 
»ارثیه  »ادوارد«،  به عهده دارد و مستنداتی چون  نیز  را  انیمیشن  و 
آثار کوتاه»سیخفیل«، »دایو«، »دوئل«، »به همین  پدری« و »راه دل« 
سادگی«،»گزارشگر«، »مادر«، »خاطره«، »آلبالو«، »ماه در خانه«، »خارجه«، 
»مزاحم«، »مردی که فراموش کرد نفس بکشد« و »وقت لبخند انار« و 
انیمیشن های »آقای گوزن« و »تحریف یکپیام« از جمله آنهاست. نقیبی 
همچنین، درباره آثاری که از طریق واحد بین الملل سازمان سینمایی 
حوزه هنری در جشنواره های خارجی حضور داشته اند، بیان کرد: فیلم 
کوتاه »دوئل« در جشنواره اسکپتو– ایتالیا، مستند »خواهران قریب« 
در جشنواره آرتیمیس– آمریکا، فیلم کوتاه »دایو« در جشنواره کلوج 

– رومانی، 6 فیلم کوتاه »دایو«، »دوئل«، »به همبن سادگی«، »مادر«، 
»گزارشگر« و »سیخفیل« در جشنواره ریور – ایتالیا، انیمیشن کوتاه 
»آقای گوزن« در جشنواره انیمافست زاگرب – کرواسی و کسب 
– انسی  اثر در جشنواره  این  جایزه ویژه هیئت  داوران و حضور 
فرانسه، نمایش 5 فیلم سینمایی »کمدی انسانی«، »زیرسقف دودی«، 
»ایتالیا ایتالیا«، »فصل نرگس«، »2۱ روز بعد« در جشنواره نروی تامیل 
– نروژ بخشی از فعالیت های جشنواره ای ما در نیمه نخست سال 
جاری محسوب می شود. وی در همین رابطه ادامه داد: جایزه بهترین 
کارگردانی برای فیلم سینمایی »2۱ روز بعد«، جایزه بهترین بازیگر 
زن برای فیلم »ایتالیا ایتالیا«، جایزه بهترین فیلم برداری برای »فصل 
نرگس«، جایزه بهترین فیلم و بهترین بازیگر مردبرای »کمدی انسانی«، 
نمایش فیلم »زیرسقف دودی« در جشنواره نیس– فرانسه، نمایش فیلم 
سینمایی »2۱ روز بعد« در جشنواره کینولوب – لهستان و کسب دیپلم 
افتخار بهترین فیلم، حضور انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« در جشنواره 
انیماتریکس – فنالند و کسب دیپلم افتخار بهترینانیمیشن، نمایش فیلم 
سینمایی »فصل نرگس« در جشنواره ایرانیان برلین – آلمان، نمایش 
فیلم هایسینمایی »2۱ روز بعد« و »کمدی انسانی« در جشنواره رجینا– 
کانادا نیز در نیمه اول امسال رقم خورد. مدیر بازرگانی و امور بین الملل 
سازمان سینمایی حوزه هنریاظهار کرد: حضور فیلم کوتاه »دوئل« 
در جشنواره دوربان–آفریقای جنوبی، حضور انیمیشن کوتاه »آقای 
گوزن« در جشنواره جیفونی– ایتالیا، حضور انیمیشن کوتاه »آقایگوزن« 
در جشنواره ملبورن–استرالیا، حضور انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« در 

جشنواره انیبار–کوزوو، نمایش فیلمسینمایی »اسکی باز« در جشنواره 
آی اف آی–ایرلند، حضور انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« در جشنواره 
ساخالین–روسیه،حضور انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« در جشنواره 
استاپ موشن مونترال– کانادا ، حضور انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« 
در جشنواره استراسبورگ–فرانسه و کسب جایزه ویژه هیاتداوران و 
همچنین نمایش فیلم های سینمایی »2۱ روز بعد« و »اسکی باز« در 
جشنواره یونیورسال–ترکیه و سر انجامحضور انیمیشن کوتاه »آقای 
گوزن« در جشنواره انیم آرت–برزیل نیز تا کنون به سرانجام رسیده 
است. مریم نقیبی با اشاره به شرکت در بازارهای فیلم ادامه داد:بیست 
و یکمین دوره بازار فیلم جشنواره جهانی فجر و حضورنمایندگان 
موسسه سوره سینمای مهر در کنار دیگر غرفه ها طی برگزاری این بازار 
که به عرضه و توزیع تولیدات موسسه و همچنین، معرفی تولیدات 
جدید بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن به جشنواره های خارجی پرداختند. 
عالوه بر این امسال موسسه سوره سینمای مهر در غرفه ای مجزا در 
بازار فیلم کن از ۱8 الی 2۷ اردیبهشت ماه حضور داشت و به معرفی و 
عرضه تولیدات پرداخت. مالقات با بیش از 30 خریدار و توزیعکننده 
بین المللی و همچنین بیش از 40 جشنواره مهم و مطرح و برگزاری 
جلسات متعدد جهت معرفی تولیدات در اینبازار صورت گرفت. وی، 
همچنین، هماهنگی پخش تلویزیونی داخلی و نمایش های فرهنگی 
برخی فیلم ها در هفته های فیلم در خارج از کشور و فروش آنها به 
تلویزیون ها و ایرالین های خارجی و همچنین اکران سینمایی فیلم ها 
در خارج از کشور را از جمله فعالیت های حوزه بازرگانی عنوان کرد.

 فصل دوم آوای باران 
با حضور الهام چرخنده

با بیش از 20 حضور بین المللی و کسب ۸ جایزه جهانی رقم خورد:

کارنامه پربار حوزه هنری در عرصه بین الملل در نیمه نخست سال


