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به گزارش زمان، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: با وارد 
مدار شدن فازهای جدید پارس جنوبی از ابتدای امسال، افزون بر 
افزایش خیره کننده حجم گازرسانی به نیروگاه ها، صرفه جویی یک 

6میلیارد دالری را به همراه داشته است.

 صرفه جویی یک میلیارد دالری

 در گازرسانی به نیروگاه ها
به گزارش زمان،سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مطالبه 
گری جدی مقام معظم رهبری و ایجاد تحرک و حساسیت در دستگاه های 
مختلف در یک سال اخیر از افزایش کشفیات 15 تا 16 درصدی مواد 

مخدر در 9 ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش زمان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با 
بیان اینکه همه برندهای تلفن همراه موجود در بازار تا پایان سال تحت 
پوشــش طرح رجیســتری قرار می گیرند، گفت: پیش از این واردات 

رسمی گوشی اپل کمتر از 5 درصد بود. 5

 مواد جدید NPSها 

در حال ورود به بازار مصرف

رجیستری همه برندهای تلفن 

همراه تا پایان سال

2

سرمقاله

 آب در حال
 آب رفتن است...

نگاه روز

دولت چگونه می تواند دردهای 
اقتصاد را درمان کند؟

پاسخ سفیر چین به ابهامات 
حادثه سانچی

قریب به اکثریت افراد در جوامع مدنی، شاهد 
نزاع های شــدید بوده اند کــه منجر به موارد 
متعــدِد بحران ها و تولِد ناهنجاری ها شــده 
است، اما شاید واژهء »نزاع آب« کمتر به گوش 
کسی رســیده باشد و یا در حول و حوِش این 
کلمه، تفکری شده باشد.افرادی که در جنگ 
های جهانی حضور داشتند از کمبود و بحران 
آب که در پِس آن به نزاع آب نیز منجر شــده 
اســت روایات متعددی را ذکر کرده اند، اما بر 
اساس آمار در چندسال آینده بی آنکه جنگ 
جهانی رخ دهد؛ نزاعی برای آب به پا می خیزد 
که تمــام خاورمیانه را فرا مــی گیرد. در این 
راستا افراد و سیاست مداران متعددی از جمله 
انور سادات، کوفی عنان، محمد مرسی و نوری 

مالکی نیز برای جنگ آب هشدار داده اند.

6

6 الهام آمرکاشی

1

 بی فرزندی؛ رونمایی از اتفاق جدیدی
 پس از تک فرزندی!

2 سعید پورفرهادی

1

ربیعی با اشاره به برنامه های اشتغالی در سال 97 تشریح کرد:

 مشوق های دولت برای استخدام شغل اولی ها 
به گزارش زمان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد: مشوق های بیمه کارفرمایی به افرادی که نیروی کار جدید استخدام می کنند، تعلق می گیرد که معادل حدود 330 
هزار تومان ماهانه برای هر اشتغال جدید است. ربیعی گفت : رقمی معادل 370 هزار تومان به منظور یارانه دستمزد برای به کارگیری افراد شغل اولی در مناطق با بیکاری باالتر از 

میانگین کشوری برای اجرا در نظر گرفته شده است. 

 ورود 
واسطه ها به 

قیمت گذاری ارز

 پرداخت
 بخشی ازمعوقات 
فرهنگیان تا اسفند 

جلوگیری از 
تولید خودروهای 

غیراستاندارد
732

3

 امشب؛صحبت مستقيم
 رئيس جمهور با مردم

بحران وع  شر نقطه  اطالعات:  یر   وز
نبود دشمنان  اقدامات  از   

رئیس جمهور امشــب به طور مســتقیم با مردم صحبت خواهد کرد. به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رساني دولت، 
روحاني، رئیس جمهور، امشب )دوم بهمن( پس از خبر 21 شبکه یک سیما به طور مستقیم با مردم سخن خواهد گفت.

 مشوق های دولت برای استخدام شغل اولی ها

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به اینکه بخشــی از 
برنامه های اشــتغال ســال 97 در تداوم طرح های سال 96 
خواهــد بود، گفت: آموزش در محیــط کار واقعی در اولویت 
 طرح های اشــتغال اســت.به گزارش زمان به نقــل ازایرنا، 

»علی ربیعی« با اشــاره به این که در نشست های متعدد با 
حضور رئیس جمهوری برنامه های اشــتغالزای دولت ارائه و 
در خصوص آن ها بحث و بررسی صورت گرفته است، افزود : 
بخشی از این طرح های اشتغالزا مربوط به سیاست های بازار 
کار و مبتنــی بر حمایت از تولید در بخش های کشــاورزی، 
صنایع دســتی، بنگاه هــای کوچک و خرد، گردشــگری و 

سالمت، صنایع خالق، فرهنگ و هنر است. 
وی اظهار داشــت:برای هر یک از حوزه های یاد شده، هدف 
گذاری های مشخص مبتنی بر بازار شغل صورت گرفته است 

و هریک سهم مشخص را به خود اختصاص خواهند داد. 
ربیعــی با تاکید بــر صنوف مختلف اضافه کــرد :آموزش در 
محیط کار واقعی و کارورزی برای فارغ التحصیالن به عنوان 

دو طرح مهم اشتغال در دستور کار قراردارد. 
وزیــر تعــاون،کار و رفاه اجتماعی تصریح کــرد : با توجه به 
محدودیــت منابع، تاکنون حــدود 27 هزار نفــر از طریق 

کارورزی مشــغول به کارشده اند؛ در طرح آموزش در محیط 
کار واقعی نیز با پوشش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
پیش بینی می شود که نظیر طرح کارورزی 70 درصد افراد 
تحت پوشش، پس از پایان دوره شاغل شوند. وی تاکید کرد: 
در هر دو بخش یاد شده، کارت های مهارت پس از دوره ارائه 
می شــود و سعی بر این اســت که در صورت تمایل طرفین 
مشــوق های بیمه ای نیز شــامل این طرح شود، همچنین 
 سیاست ماندگاری در بنگاه ها به عنوان یک استراتژی دنبال 
می شود. ربیعی اعالم کرد: در این چارچوب، صنوف می توانند 
با افرادی که ســابقه بیمه ای نداشته اند، مذاکره کنند و آنان 
را تحت آموزش های فنی و حرفه ای قرار دهند. وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی یادآورشــد: مشوق های بیمه کارفرمایی 
نیز به افرادی که نیروی کار جدید استخدام می کنند، تعلق 
می گیرد که معــادل حدود 330 هزار تومان ماهانه برای هر 
اشتغال جدید اســت. ربیعی گفت : رقمی معادل 370 هزار 

تومان به منظور یارانه دســتمزد برای به کارگیری افراد شغل 
اولی در مناطق با بیکاری باالتر از میانگین کشوری برای اجرا 
در نظر گرفته شده است. وی اظهار کرد : همچنین با توجه به 
برنامه دولت برای اصالح حمل و نقل و محیط زیست و بافت 
های فرســوده در حوزه ســاختمان، برش اشتغال این برنامه 
ها نیز با همکاری دســتگاه های ذیربط بررسی شده است و 
با توجــه به اینکه تحرک در این بخش در حدود 40رســته 
شــغل اصلی نیز ایجاد خواهد کرد که انتظار داریم در بخش 
حمل و نقل عمومی عالوه بر بهینه و نوســازی ســوخت به 
تثبیت شــغل و افزایش نیروی کار نیز دست پیدا کنیم. وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد که در بودجه 
سال 97 منابع خوبی برای بخش های ذکرشده در نظر گرفته 
شــود. ربیعی گفت: در کشورهایی که دوران سنگین رکود را 
 پشت سرگذاشــته اند حدود 1.2 تولید ناخالص داخلی برای

 سیاست های اشتغالی در نظر گرفته شده است.

آمارهای رســمی نشــان می دهد. در حال حاضر 
حــدود 14 و 4 دهم درصد خانــواده های ایرانی 
بدون فرزنــد و 18 و 9 دهم درصد نیز فقط یک 

فرزند دارند.
به گــزارش زمان به نقل ازخبر انالین، بررســی ها 
نشان می دهد رشد جمعیت در ایران با سرعت کمی 
نســبت به دهه های قبل پیش می رود. این مساله 
تحــت تاثیر آمار ازدواج و طالق در ایران اســت و 
همزمانی که میزان ازدواج در ایران کاهش و طالق 
رو به افزایش است، خانواده های جدید ایرانی هم با 
تاخیر دارای فرزند می شوند و آمار ها نشان می دهد 

اگر دارای یک فرزند شدند فاصله ای میان فرزند دوم 
و ســوم آنها ایجاد می شوند که نسبت به سال های 
دیگر رشد قابل توجهی داشته است.برهمین اساس، 
نتایج یک بررسی درباره احتمال توالی فرزندآوری 
زنــان ایرانی طی ســال های 1369 تا 1389 برای 
تولد فرزندان اول، دوم، سوم و چهارم، بیان می کند 
احتمال دنیا آوردن فرزند اول بعد از ازدواج در سال 
1369 بیــش از 95 درصد بوده و در ســال 1388 
این احتمال به حدود 93 درصد رســیده است؛ به 
این معنی که بیش از 90 درصد زوجین ایرانی بعد 
از ازدواج دارای فرزند اول می شوند. این میزان بین 

93 تــا 95 درصد در طول دو دهه 1370 و 1380 
در نوســان بوده است. احتمال به دنیا آوردن فرزند 
دوم در دهه 1370 بســیار باال بوده و بیش از 95 
درصد زنانی که یک فرزند داشتند، فرزند دوم خود 
را به دنیا آوردند. از اواخر دهه 1370، این احتمال 
اندکی تقلیل یافته و این میزان در سال های پایانی 
دهه 1380 به حدود 80 درصد کاهش یافته است. 
عالوه بر این دیگر آمارهای رســمی نشان می دهد. 
در حال حاضــر حدود 14 و 4 دهم درصد خانواده 
های ایرانی بــدون فرزند و 18 و 9 دهم درصد نیز 

فقط یک فرزند دارند.

بیفرزندی؛رونماییازاتفاقجدیدیپسازتکفرزندی!

سرمایه گذاری میلیارد دالری بخش خصوصی در نیروگاه های کشور
 از سال 1392 تا شهریور ماه 1396 یعنی از آغاز 
فعالیت دولت یازدهم، 12 میلیارد و 352 میلیون 
دالر سرمایه گذاری بخش خصوصی برای احداث 

پروژه های نیروگاهی کلید خورد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، هشت میلیارد و 452 
میلیون دالر از کل قراردادهای منعقد شده مربوط 
به بخش نیروگاه های حرارتی بزرگ،2 میلیارد و 
و  به بخش تجدیدپذیر  مربوط  میلیون دالر   644
یک میلیارد و 258 میلیون دالر مربوط به بخش 
های  است.نیروگاه  کوچک  مقیاس  های  نیروگاه 
مقیاس کوچک یا تولید پراکنده انرژی برق به معنی 
و در محل مصرف  برق در مقیاس کوچک  تولید 
است. این نیروگاه ها به مصرف کنندگان این اجازه 
را  نیازشان  مورد  الکتریکی  انرژی  که  را می دهد 
تولید کرده و اضافه توان الکتریکی شان را به شبکه 

قدرت یا مصرف کنندگان دیگر عرضه کنند.
احداث  برای  گذاری  سرمایه  قرارداد  انعقاد  روند 

و   1394 سال  در  کشور  در  جدید  های  نیروگاه 
این  بود؛  برخوردار  توجهی  قابل  رشد  از   1396
توسعه قراردادها در دو بخش نیروگاه های حرارتی 

و نیروگاه های تجدیدپذیر بوده است.
در دوره سالهای 92 تا شش ماه نخست 96، 15 
نیروگاهی در  هزار و 444 مگاوات ظرفیت جدید 
گذاران  سرمایه  با  بزرگ  حرارتی  های  نیروگاه 
بخش غیردولتی قرارداد منعقد شده است؛ چنانچه 
زمانبندی های اشاره شده در قرارداد مبنای عمل 
قرار گیرد و شرایط غیرمتعارفی ایجاد نشود، انتظار 
برنامه  این نیروگاه ها به تدریج در طول  می رود 

ششم توسعه به مدار تولید اضافه شوند.
صرف نظر از نحوه توزیع به مدار آمدن این نیروگاه 
ها، به نظر می رسد که این میزان ظرفیت نیروگای 
نیاز  پاسخگوی  تواند  می  شده،  منجر  قرارداد  به 
این  از  باشد؛  توسعه  برنامه ششم  در طول  کشور 
این  اجرایی شدن  برای  بتوان شرایط الزم  اگر  رو 
قراردادها را فراهم کرد، نباید نگران سرمایه گذاری 

در بخش تولید بود.
ادامه در صفحه2
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 دولت چگونه می تواند دردهای اقتصاد را 
درمان کند؟

*سعید پورفرهادی

تقریبا" در سراسرکشــور و عموم ملت ایران ازهر طبقه اجتماعی ، کسی 
نیست که بخشــی از نامالیمات و دشواری های اقتصادی کشور را تجربه 
نکرده  و نداند که بایستی برای درمان اقتصاد کشور ، نسخه ای شفا بخش 
با اثرگــذاری مانده گار پیچید، برای درک بهترمباحث مرتبط با لزوم و یا 
عدم لزوم جراحی اقتصاد کشــور، شاید ذکر یک مثال ما را در فهم عمیق 

ترموضوع کمک کند .
بیماری را فرض کنید که درســال های جوانــی دچار یک عارضه  خوش 
خیم گردید اســت و می توانســت با یک عمل جراحی ساده ، به درمان 
قطعی رسیده و بهبود یابد ، اما بیماربه دلیل ترس و یا نبود پزشک حاذق 
، حاضر نمی شــود که خود را به تیغ جراحی بســپارد .  دلیل هرچه که 
باشــد یک موضوع قطعی اســت ، به مرور زمان بیماری عود کرده و حال 
بیمار وخیم تر و پروســه جراحی پرریسک و پرهزینه خواهد بود.واقعیت 
آنســت که اقتصاد ایران با دچارشدن به عارضه جنگ تحمیلی ، متحمل 
چند زخم کاری شــد ، اما آن زخم ها آنقدر کاری نبود که اقتصاد کشوررا 
ازکار بیاندازد ، و شــاید به همین دلیل باشد که بسیاری معتقدند اوضاع 
اقتصادی دوران جنگ وپســا جنگ به مراتب قوی تر ازدوران کنونی می 
باشد ، درک موضوع زمانی آسانتر می گردد که بدانیم که میانگین ارزش 
پول ملی زمان جنگ در مقایسه با حال حاضر بیش از50 برابرکاهش یافته 
اســت .  همین یک مدعا کافیســت که بدانیم اقتصاد کشور درطول 30 
سال گذشــته برغم کسب درآمدهای نفتی بیش از 1000 میلیارد دالری 
به دلیل هدفمند نبودن برنامه های منســجم اقتصادی بیمارترشده است.

اجازه دهید واکاوی و تحلیل چرایی ها را به زمان دیگری وا ســپاریم و به 
مانند یک مصلح و دلســوز، به جای کینــه ورزی و طرح مباحث باندی و 
گروهی ، درراستای منافع کشور، چاره کارکوک کنیم.در تحلیل و بررسی 
راهکارهای پیش رو ، جراحی اقتصاد کشــور، ابتــدا مولفه های دخیل و 
اثرگذار در پروســه بهبود شرایط اقتصادی کشور را شناسایی کنیم: ملت: 
مردم فهیم ایران بایســتی بدانند که ، عمل جراحی اقتصاد کشور ، دوره 
نقاهتی خواهد داشت که بایستی با صبوری و اطمینان به صحت عملکرد 
کارگزاران خود ، آالم این دوره مانند اشتغال ، رکود توام با تورم ، درآمد کم 
خانوارهای ایرانی  ، معضالت عدیده فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور 
را به امید بهبود شــرایط  و پیشرفت کشــور ، تحمل و یک دوره ده ساله 
ریاضت اقتصادی را به جان بخرند تا فرزندانشان در ایرانی آبادترو پیشرفته 
تر زیســت کنند و در غیر اینصورت با فرض بهبود نسبی شرایط ، حصول 
نتیجه قطعی ، حسب تجربیات گذشــته طوالنی و ازدوره ای به دوره ای 
دیگر واگذاشته خواهد شد. دولت: در بررسی وظایف دولت بایستی بپذیریم 
، اموری هست که دولت  به تنهایی توان و یا جرات انجام آنها را ندارد . و 
برای همه مبرهن و واضح می باشــد که نه این دولت و نه دولت های پس 
از آن به تنهایی توان و جرات آغاز یک جراحی بزرگ اقتصادی فی المثل 
در حوزه یارانه هــا، انرژی، آغاز ریاضت اقتصادی و ... را ندارد، چرا که هر 
دولت که دســت به اینکار بزند ، بالفاصله بخش عمده ای از پشتوانه رای 
خود را ازدست خواهد داد و احتمال ساقط شدن دولت حاکم نیزمحتمل 
خواهد بود . فلذا بدون همراهی ملت و ارکان حکومت تحقق آن منتفی و 
هیچ دولتی هیچ کارمفید و مانده گاری را نخواهد کرد .  بایســتی بدانیم 
که بهانه مناسب نبودن شرایط عمومی کشوربرای انجام یک جراحی عمیق 
اقتصادی ، ادعایی محافظه کارانه می باشد که مطرح کنندگان آن ، تاریخ 
معینی را در آینده دور و نزدیک ارائه نمی نمایند.اما اقداماتی هســت که 
دولت می تواند به جهت اطمینان بخشی به بدنه عمومی جامعه ، زنگ آغاز 
آنرا ازهم اکنون بنوازد، مانند اصالح ســاختار اداری جهت کوچک سازی 
دولت،  مبارزه هوشــمندانه و هدفمند با مفاسد اقتصادی ، شفاف سازی 
هرچه بیشتر امور اجرایی نزد تمامی دستگاه های دولتی و عمومی، برنامه 
ریزی موجه و منطقی برای خروج ازشــرایط رکود و ورود به شرایط رونق 

اقتصادی ، اجرای فراگیر و واقعی  برنامه دولت الکترونیک.
حکومت: تمامی موثــران حکومتی مانند قوای قضاییه ، مقننه ، نهادهای 
انقالبــی ، نظامی و امنیتی و.. ، که خارج از چارچوب قوه مجریه قراردارند 
، می بایســتی با همراهی ملت ، دولت محترم را در تحقق اهداف و برنامه 
هایش یاری دهند و  ندای رهبری را ســرلوحه کار خود قراربدهند که در 
تمامــی برهه های تاریخی  و انتخابات ، عموم آحاد ملت را بدون توجه به 
دین ، مذهب ، خواستگاه اجتماعی و تعلقات حزبی و گروهی تحت پیکره 
واحدی بنام ملت ایران و برای سربلندی کشور، دعوت به حضور می نمایند 
. و این چیزی جز ضرورت  اتحاد و همبستگی را دراذهان متبادرنمی سازد. 
پس از هر گروه و دسته ای که هستید و هستیم ،  چه برای رضای خدا و 
کسب توشه آخرت و چه برای سربلندی کشور ، فقط بایستی یک کارانجام 
دهیم و آن اینکه دست به دست هم دهیم ودولت را پیشتیبانی نمائیم تا 
امورکشور سامان یابد و ازطرح موضوعات و ، اظهارات و اقداماتی که منافع 
عالی کشور را به خطر می اندازد  وموجبات مظلوم نمایی دشمنان و توسعه 

و ترویج سیاست ایران هراسی را دامن می زند پرهیزنمائیم.

 روایتی از بزرگترین خشکسالی ایران
در۵۰ سال اخیر

وزیر نیرو با تشریح ابعاد مشکل کم آبی و خشکسالی که در 50 سال اخیر 
در کشور بی سابقه بوده است، گفت: با شرایط جغرافیایی کشور استفاده از 

واژه بحران آبی، چندان هم نابجا نیست.
به گزارش زمان به نقل از صداوســیما، رضا اردکانیان در شبکه یک سیما با 
بیان اینکه استفاده از واژه بحران برای وضعیت آبی کشور نابجا نیست افزود: 
واقعیت قابل بیان این اســت که از حیث میزان بــارش در وضعیت چندان 
متفاوتی با شــرایط اقلیمی خود نیســتیم، زیرا کشور ما در منطقه خشک و 
نیمه خشکی قرار دارد.او ادامه داد: با اندکی مطالعه بر عملکرد وضعیت جوی 
50 ســال اخیر در می یابیم که شــرایط آب و هوایی کشور رو به گرم شدن 
در حرکت اســت. همچنین روند تبخیر و تعریق از ســطح دریا و درختان را 
ســاالنه حدود 5.4 میلی متر در 50 سال اخیر تجربه، در طول این سالها با 
گرم شدن دمای کشور ساالنه 1.1 میلی متر کاهش بارش را تجربه کرده ایم.

اردکانیان افزود: افزایش 50 میلیون نفری جمعیت کشور در 50 سال اخیر به 
معنــای افزایش مصرف آب و کاهش اندوخته های آبی درکنار کاهش بارش 
و افزایش دمای کشــور اســت پس روی هم رفته شرایط ما چندان هم غیر 
مترقبه نیست.وزیر نیرو گفت: باید سیاست ها را تغییر داد و بجای مبارزه با 
بحران اقلیمی، سعی بر سازش اقلیمی داشته باشیم.اردکانیان تصریح کرد: در 
3.5 ماه گذشــته میزان بارش در کشور 37 میلی متر بود که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 33 درصد کاهش داشت پس می توان گفت که در 47 سال 
اخیر در حال سپری کردن خشک ترین سال هستیم.او با بیان اینکه مصرف 
کنندگان اصلی آب در کشور بخشــهای کشاورزی، شرب، صنعت و محیط 
زیست است ادامه داد: وقتی سال خشکی داشته باشیم همه این بخشها از کم 
آبی متاثر خواهند شد البته همه تالش ما این است که کاهش آبی در بخش 
شرب صورت نپذیرد.وزیر نیرو گفت: از همکاری همه نهادها برای حل معضل 
کم آبی اســتقبال می کنیم اما پیش از آن باید مصرف بد را با شیوه صحیح 
مصرف جایگزین کنیم بویژه در بخش شرب شهرهای بزرگ، باید به مصرف 
آب نگاه درســت و بهینه ای داشــته باشــیم.اردکانیان ادامه داد: در شرایط 
کنونی، خشکســالی برای ما فرصت است بدان معنا که توجه جدی تری به 
چگونگی مصرف داشــته باشیم و در بخش کشاورزی هم باید کشت های پر 

آب بر را در مناطق خشک وکویری متوقف کنیم.

آیت اهلل جنتی:  اغتشاشات اخیر 
هشدار دهنده بود

رئیس مجلس خبــرگان رهبری گفت: والیت فقیه 
40 ســال است کشور را از شّر دشمنان حفظ کرده 
است و با ادامه این روند دشمنان نمی توانند ضربه ای 
به کشــور بزنند.به گزارش زمان به نقل ازاداره کل 
روابط عمومی شورای نگهبان، آیت اهلل احمد جنتی 
در جمــع برخی از مســئوالن دفاتر نمایندگی ولی 
فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه 
والیت فقیه، کشور را آسیب ناپذیر کرده است، گفت: 
تبییــن جایگاه والیت فقیه در جامعه و نقش آن در 

پایدار کردن قدرت اسالم در کشور ضروری است.
رئیس مجلس خبــرگان رهبری با تأکید بر جایگاه 
واالی والیت فقیه افزود: والیت فقیه 40 سال است 
کشــور را از شّر دشمنان حفظ کرده است و با ادامه 
این روند دشمنان نمی توانند ضربه ای به کشور بزنند 
و در غیر این صورت چیزی از انقالب اســالمی باقی 
نمی ماند.آیت اهلل جنتی در ادامه با تبیین ویژگی های 
یک روحانی مفید و مؤثر، افزود: یک روحانی، زمانی 
می تواند دارای نفــوذ کالم و تأثیر در میان مردم و 
نفوس جامعه باشــد که خودش ســالم باشد. سالم 
بودن هم در درجه اول با ساده زیستی همراه با ایمان 
و اخالص شــکل می گیرد.آیت اهلل جنتی با اشاره به 
اغتشاشات اخیر اضافه کرد: مسأله اغتشاشات اخیر، 
هشدار دهنده بود که خیلی باید درباره آن مطالعه و 
بررسی شود.وی اظهار داشت: این اغتشاشات ادامه 
فتنه  سال 88 بود و همه باید باور کنند که آمریکا، 
اسرائیل، عربستان و برخی کشورهای دیگر به دنبال 

بهره برداری از این اغتشاشات بودند.
آیت اهلل جنتی در پایان با دســته بندی افراد حاضر 
در اغتشاشات گفت: در این اغتشاشات دو دسته از 
افراد شرکت داشتند؛ یک دسته افرادی که به خاطر 
اعتراض به مشــکالت اقتصادی در تجمعات حضور 
یافته بودند و دســته دیگر افرادی بودند که با هدف 
سوءاســتفاده از این اعتراضات وارد صحنه شدند و 

این اعتراضات را مصادره و به آشوب کشاندند.

ابالغ دستورالعمل تأمین مالي بنگاه هاي 
تولیدي برای بازسازی و نوسازی

وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل شناسایي 
و تأمیــن مالي بنگاه هــاي صنفي تولیــدي براي 

بازسازي و نوسازي را ابالغ کرد.
به گــزارش زمان به نقل ازصداوســیما، با توجه به 
ضرورت حمایت  از بنگاه هاي خرد، کوچک و متوسط 
که بخــش قابل توجهي از آن هــا در حوزه اصناف 
تولیدي فعالیت مي کنند و با توجه بند 3/1 بســته 
ارتقاي توان تولید ملي مصوب جلسه 26 اسفندماه 
95 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت دستورالعمل شناسایي و تأمین مالي 
بنگاه هاي صنفي تولیدي براي بازســازي و نوسازي 

را ابالغ کرد.

صدها هزار آمریکایی علیه ترامپ 
تظاهرات کردند

شــهرهای مختلف آمریکا در اولین ســالگرد آغاز 
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ شــاهد تظاهرات 

گسترده صدها هزار نفری بود.
بــه گزارش زمان به نقل ازایرنا، صدها نفر در حالی که 
پالکاردهایی با شعارهای ضد ترامپ در دست داشتند، 
مقابل خانه وی در »پالم بیچ« در ایالت فلوریدا تجمع 
کردند. عالوه بر این، تظاهراتی هزاران نفری در شهرهای 
نیویورک، سان فرانسیسکو، شیکاگو، هیوستون، دنور، 
رالی، فیالدلفیا و ریچموند برگزار شــد. ســازماندهان 
تظاهرات در لس آنجلــس نیز پیش بینی کرده بودند 
که صدها نفر از جمله مقامات ایالتی و شخصیت های 
شناخته شده در این تجمع شرکت کنند. طبق برنامه 
قبلی قرار بود که تظاهراتی در 200 نقطه برگزار شود. 
همزمان، در سایر شهرهای دنیا تظاهراتی علیه سیاست 
های ترامپ و همچنین در محکومیت آزار جنسی زنان 
برگزار شد. دهها نفر در رم پایتخت ایتالیا تجمع کرده 
و خشــونت علیه زنان را محکوم کردند. سال گذشته 
میالدی تظاهراتی گســترده در آمریکا و سایر کشورها 
علیه دیــدگاه های ترامپ در خصوص ســقط جنین، 
مهاجرت و موضوعات دیگر برگزار شــد که میلیون ها 

نفر در آن شرکت کردند. 

تورم دی ماه ۸.۲ درصد شد

بر اساس اعالم مرکز آمار ایران، تورم کل در دی ماه 
8.2 درصد و در مناطق شــهری، 8.1 درصد برآورد 
شده است.به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرکز آمار 
در یک گزارش رســمی اعالم کرد: درصد تغییرات 
شــاخص کل )نرخ تورم کاالهــا و خدمات مصرفی 
خانوار( در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 1396 
نسبت به دوره مشابه سال قبل برای کل کشور 8.2 
درصد، مناطق شهری 8.1 درصد و مناطق روستایی 
9.2 درصد اســت که نسبت به همین اطالع در آذر 
ماه  1396، برای کل کشــور 0.2 و مناطق شهری 
0.3 واحد درصد افزایش یافته است و برای مناطق 

روستایی بدون تغییر بوده است.

اخبار

یادداشت

هرگاه نشد آنچه خواستی، باکی 
نداشته باش که در چه حال هستی.

کالمامیر

رئیــس جمهوری با بیان اینکه ایران پیوســته از 
عراق متحد و یکپارچه ، حمایت و پشتیبانی می 
کند، تصریح کرد: دفاع از حاکمیت واحد و تثبیت 
مرزهای منطقه وظیفه همه کشورها و اقوام ساکن 
در منطقه اســت و بی تردیــد قدرتها و نیروهای 
خارج از منطقه ، دلســوز مردم این منطقه نبوده 

و نخواهند بود.
به گــزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، حجت االســالم و المسلمین 
حســن روحانی دیروز در دیدار نیچروان بارزانی 
نخســت وزیر اقلیم کردســتان عراق، با اشاره به 
روابط تاریخی و ریشه دار جمهوری اسالمی ایران 
با کردهای عراق اظهارداشت: باید همه تالش ها 
برای تقویت بیش از پیش روابط صمیمی دو ملت 

ایران و عراق بکار گرفته شود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه اقلیم کردستان 
عــراق به عنوان بخش مهمی از این کشــور، 
نقش و مســئولیت مهمی در تقویت ثبات و 
امنیت عــراق دارد، تاکید کرد: ثبات و امنیت 
، الزمه رســیدن به توسعه و رفاه است و نباید 
اجــازه داد این ثبات و امنیت در کشــورهای 

منطقه ، به هر بهانه ای تضعیف شود.
روحانی با اشــاره به نقش برخــی قدرتها برای 
خدشــه دار کردن امنیت و ثبات منطقه، تقویت 
همکاری های منطقه ای را مورد تاکید قرار داد 
و گفــت: بی تردید قدرت هــا و نیروهای خارج 
از منطقه، دلسوز مردم منطقه نبوده و نخواهند 

بود و تنها به فکر دســتیابی به منافع بلندمدت 
خود هســتند . روحانی در عین حال تاکید کرد 
که همه اقوام در کشــورهای منطقه و از جمله 
کردهای عراق ، باید در چارچوب قانون اساســی 
و تمامیت ارضی این کشورها به حقوق مشروع و 

قانونی خود دست یابند .

رئیس جمهوری همچنین با اشــاره به آمادگی 
ســرمایه گذاران ایرانــی برای مشــارکت در 
طرحهای توســعه ای اقلیم کردســتان عراق و 
اســتقبال از تجار کرد عراقی برای حضور فعال 
تر در بازار ایران گفت: ما خواهان ایران و عراقی 
آبادتر و توســعه یافته تر هستیم و این به نفع 

همه ملتهای منطقه است.
نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق 
نیز در این دیدار که قبــاد جالل طالبانی معاون 
نخســت وزیر و جمعی دیگــر از مقامهای اقلیم 
حضور داشــتند، اظهار کرد: مــا همواره خواهان 
عراقــی واحد و یکپارچه هســتیم و معتقدیم که 
همه طرفها باید به قانون اساسی عراق پایبند بوده 
و در جســت وجوی حل مشــکالت در چارچوب 

قانون اساسی باشند.
نخســت وزیر اقلیم کردســتان عراق با قدردانی 
از حمایــت های بی دریغ ایــران از ملت و دولت 
عراق بویژه اقلیم کردستان عراق در مقابل یورش 
تروریســت های گروهک داعش، تصریح کرد: ما 
پیوسته قدردان کمکهای جمهوری اسالمی ایران 

به عراق در این مبارزه بوده و هستیم.

روحانی مطرح کرد:

نقش برخی قدرت ها برای بی ثباتی منطقه

 بهرام قاسمی گفت: ریشه بحران خانمان سوز 
ســوریه در رفتار غیرمســئوالنه قدرت های 
فرامنطقــه ای از جمله دولت آمریکا و برخی 
کشــورهای زیاده خواه و جنگ طلب منطقه 

مانند رژیم صهیونیستی است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاســمی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به 
تحوالت اخیر در عفرین سوریه اظهار داشت: 
جمهوری اســالمی ایران تحوالت جاری در 
شهر عفرین ســوریه را از نزدیک و با نگرانی 
پیگیری می کند و امیدوار است این عملیات 
فورا پایان یافته و از تعمیق و گسترش بحران 
در مناطق مرزی ترکیه و ســوریه جلوگیری 
به عمــل آید. تداوم بحران در عفرین  ممکن 
است باعث تقویت مجدد گروه های تکفیری 
– تروریستی در مناطق شمالی سوریه شده و 
آتش جنگ و ویرانی را در این کشــور دوباره 
شعله ور کند.قاســمی تاکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران با جدیت بر لزوم حفظ تمامیت 
ارضی ســوریه و احترام به حاکمیت ملی این 
کشور و جلوگیری از تشدید بحران انسانی و 
حفظ جان مردم بیگناه ســوریه تاکید موکد 
کرده و از همه کشورها بخصوص دولت ترکیه 
بعنــوان یکی از طرف های ضامن انتظار دارد 
بر روند حل و فصل سیاســی بحران ســوریه 

بخصوص روند آستانه همچنان متعهد مانده 
و به ایفای نقش ســازنده و مسئولیت خطیر 
خود برای حل و فصل سیاسی بحران سوریه 
ادامه دهند.ســخنگوی دســتگاه دیپلماسی 
خاطر نشان کرد:  همواره بر این باور و اعتقاد 
بوده و هســتیم که ریشه بحران خانمان سوز 
و ویرانگر ســوریه در رفتار غیرمســئوالنه و 
اقدامات تحریک آمیز و مداخالت غیرقانونی 
ِ قدرت هــای فرامنطقــه ای از جمله دولت 
آمریکا و برخی کشورهای زیاده خواه و جنگ 
طلب منطقه مانند رژیم صهیونیستی نشات 
می گیــرد و مادامی که نیروهای آمریکائی و 
متحدیــن آن از جمله گــروه های تکفیری- 
تروریســتی به حضور نامشروع و خالف عرف 
و قواعد بین المللی خود که به رغم خواســت 
دولــت قانونی ســوریه و برضــد منافع ملت 
سوریه اســت ادامه دهند، بحران انسانی در 
سوریه همچنان ادامه خواهد یافت.وی ادامه 
داد: لذا از همه کشــورهای مسئولیت شناس 
عضو جامعه بین المللی بخصوص کشورهای 
همســایه ســوریه، انتظار می رود از هرگونه 
اقدامی کــه باعث تقویت حضور نامشــروع 
نیروهای مداخله گر فرامنطقه ای و تشــویق 
و تشــجیع گروه های تروریستی می گردد؛ 
اجتنــاب ورزیــده و بر فرآینــد حل و فصل 

رئیس سازمان محیط زیست: با خودروسازانی 
که خودروهای غیر اســتاندارد تولید می کنند 

سال آینده برخورد قانونی و قضایی می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما ؛ عیسی 
کالنتری در جلســه کارگروه آلودگی هوا گفت 
: از ســال آینده جلوی تولیــد خودروهای غیر 

استاندارد گرفته خواهد شد. 
وی با اشــاره به قدرتمند بــودن کارخانه های 
خودروســازی گفت : باید محکم بایســتیم و 
خودروهایی که غیر اســتاندارد تولید می شود 
باید متوقف شــود. کالنتری گفت : با تصویب 
آیین نامه اجرایی ، قانــون هوای پاک تا پایان 
سال اجرایی خواهد شد.رئیس سازمان محیط 
زیست با اشاره به اینکه دو سوم آلودگی هوای 
تهران ناشی از ســوخت گازوئیل است ، افزود 
: تنهــا راه جلوگیری از آلودگــی هوا در فصل 
ســرما از رده خارج کــردن 65 هزار خودروی 
گازوئیلی است.وی گفت : 11 درصد از آلودگی 
هوای تهران مربوط به موتورســیکلت هاست و 
سهم ســواری ها 3 درصد و کارخانه ها حدود 
20 درصد اســت .کالنتری با اشــاره به اقدام 
اســتانداری در جلوگیــری از ورود کامیونهای 
فرســوده افــزود: باید نــاوگان حمــل و نقل 
عمومی نوسازی شــود.رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست ، همکاری شهرداری ها و بخش 
خصوصی در نوسازی ناوگان عمومی شهر تهران 

را مهــم خواند و گفت : دولــت به تنهایی قادر 
به این نوســازی نخواهد بود. کالنتری در ادامه 
درباره حق آبه زیســت محیطی گفت : وزارت 
نیرو نزدیک به 11 میلیارد متر مکعب حق آبه 
تعیین کرده اســت و در تهران حق آبه زیست 

محیطی نداریم .
وی با اشاره به اینکه حق آبه عمدتاً متعلق به 
تاالب ها و رودخانه هاست ، گفت : در جاهایی 
که آب وجود داشته باشد قطعا مقدار استاندارد 
حق آبه زیست محیطی را خواهیم گرفت ولی 
در حــال حاضر خیلی از جاهــا دچار کم آبی 
هســتند. وی گفت : اول باید آب شرب مردم 
تامین و بعد میان محیط زیســت و کشاورزی 
تقسیم شــود . کالنتری درباره طرح شیرین 
کردن آب خــزر نیز گفت : ســازمان محیط 
زیست اجازه نمی دهد در شمال آب را شیرین 
کنند و بعــد انتقال دهند. وی گفت : اگر قرار 
اســت آبی از خزر انتقال داده شــود آب شور 
انتقال خواهد یافت چون در شمال حدود 1.7 
درصد نمک وجود دارد که اگر بخواهند 200 
میلیون متر مکعب آب را منتقل کنند نزدیک 
3.5 میلیون تن نمک قابلیت جابجایی ندارد. 
رئیس ســازمان محیط زیست با اشاره به حق 
آبه ای که وزارت نیرو در این بخش داده است 
، گفت : ما اجازه شیرین سازی در شمال کشور 

را نمی دهیم .

یکا  آمر غیرمسئوالنه   رفتار 
یه سور در  بحران  یشه  ر

وهای  خودر تولید  از  جلوگیری 
آینده سال  از  غیراستاندارد 

رجیستری همه برندهای تلفن همراه تا پایان سال
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه همه 
برندهای تلفن همراه موجود در بازار تا پایان ســال تحت پوشــش 
طرح رجیســتری قرار می گیرند، گفت: پیش از این واردات رسمی 
گوشــی اپل کمتر از 5 درصد بود که اکنــون به بیش از 70 درصد 

رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حسین فالح جوشقانی دیروز در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه تا 14 بهمن ماه جاری برندهای دیگری برای 
اجرای طرح رجیســتری اعالم می شوند، اظهار داشت: اکنون چند 
برند از جمله هواوی، ال جی و سامسونگ باقی مانده اند و در جلسه 
کمیته رجیستری مقرر شد مرحله بعدی این طرح با اعالم برندهای 
جدید آغاز شود که البته هنوز عناوین این برندها نهایی نشده است.

وی گفت: از 14 آذر ماه و آغاز مرحله رجیســتری، تاکنون 25 هزار 
گوشی قطع شــده است و طبق برنامه هر مدلی که اعالم می شود، 
دارندگان آن یک ماه فرصت دارند تا وضعیت گوشی خود را مشخص 
کنند.جوشقانی به راه اندازی سامانه پرداخت عوارض گوشی وارداتی 
همراه مســافر اشاره کرد و گفت: با این کار مسافرانی که وارد کشور 
می شــوند، یک ماه فرصت دارند از طریق سامانه گمرک مشخصات 

گوشی و IMEI را وارد کرده و عوارض پرداخت کنند.
معاون وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد: گوشی های اپل از نظر تعداد 
باید 10 درصد بازار را داشته باشند، اما از نظر ارزش 18 درصد بازار 

را در اختیار دارند.
وی گفــت: در ابتدای اجرای طرح رجیســتری تالش های مختلفی 
برای دور زدن این طرح وجود داشــت اما اکنون شرایط به گونه ای 

است که واردات گوشی های قانونی اپل اکنون به 70 درصد رسیده و 
در برندهای دیگر نیز رشد چند برابری داشتیم.

فالح جوشقانی درباره اینکه آیا ثبت شماره گوشی توسط فروشندگان 
برای فرار از غیرفعال شــدن آنها اشکال قانونی دارد، گفت: ما از یک 
هفتــه قبل از اجرای طرح، مدل گوشــی را اعــالم می کنیم و همه 
می دانند که تنها گوشــی هایی که قبال ثبت شــده باشند، به عنوان 

گوشی رجیستر شده پذیرفته می شود.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز امروز 
افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه به دلیل اجرای رجیستری را 
رد کرد و آن را ناشــی از افزایش قیمت ارز در بازار دانست و گفت: 
روزی که این طرح اجرا شــد، قیمت دالر آزاد 3900 تومان بود که 
اکنون به 4500 تومان رســیده است ضمن آنکه آن زمان ارز مبادله 
ای بــه واردات تلفن همراه تخصیص می یافت که اکنون دیگر داده 
نمی شود.وی با بیان اینکه از 14 بهمن ماه مرحله جدیدی از طرح 
رجیســتری اجرایی می شود و برندهای بیشتری تحت پوشش قرار 
مــی گیرد، گفت: اگر این طرح باعــث افزایش درآمد واردکنندگان 
رســمی شده باشد، بیانگر موفقیت اجرای طرح است زیرا نشان می 
دهد واردات رسمی آن رونق گرفته است.آذری جهرمی درباره اینکه 
گفته می شود سازمان تامین اجتماعی به حوزه واردات گوشی تلفن 
همراه ورود کرده است، اظهار داشت: این موضوع به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت ارتباط دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید مراقب بود برای واردات تلفن همراه انحصار 
ایجاد نشــود، گفــت: وزارت صنعت اعالم کرده بــرای صدور مجوز 

واردات به شرکت ها محدودیتی ندارد.
وی یکی از راهکارها را صدور مجوز به فروشــگاه های عرضه آنالین 
تجهیزات الکترونیکی دانســت و گفت: از این پس گوشی هایی که 
مشمول رجیستری می شوند، آسیایی هستند که بازار زیادی دارند، 
اما باید در برابر اشــکاالتی که برای مردم به وجود می آید پاسخگو 
باشــیم.آذری جهرمی با بیــان تاکید بر اینکه یــک ریال از هزینه 
رجیستری به وزارت ارتباطات نمی رود، گفت: اجرای این طرح برای 
ما هزینه های مالی به دنبال داشته و مسئولیت اجرای آن را بر عهده 
گرفته ایم.وی، جلوگیری از قاچاق، مقابله با سرقت تلفن های همراه 
و نظارت بر بازار را از جمله ویژگی های اجرای این طرح عنوان کرد.

به گــزارش ایرنا، دولت برای مبارزه با قاچــاق تلفن همراه از اواخر 
مهرمــاه طرح کددار کردن گوشــی هــای تلفن همــراه یا همان 
رجیستری را کلید زد که در مرحله نخست با نام پایش بازار، گوشی 

های فعال در شبکه شناسایی شدند. 
در مرحلــه دوم از چهاردهم آذر ماه، تلفن های همراه و تبلت های 
شرکت اپل و از هشتم دی ماه گوشی های مدل گوگل، بلک بری و 
موتوروال رجیستر شدند.تازه ترین آمار گمرک از واردات تلفن همراه 
به کشور تا نیمه دی ماه نشان می دهد که واردات انواع گوشی های 
تلفن همراه در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 2 برابر شده است.

مدیرکل فناوری اطالعات ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
نیز در 25 دی ماه از واردات 144 میلیون دالر تلفن همراه از مبادی 
رسمی در پاییز امسال خبر داد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

157 درصد رشد را نشان می دهد.

سرمایه گذاری میلیارد دالری بخش خصوصی در نیروگاه های کشور
ادامه از صفحه 1

با نیروگاه های تجدیدپذیر نیز  در خصوص روند قرارداد 
از ابالغ نرخ های خرید برق مطابق ماده 61 قانون  پس 
اصالح الگوی مصرف در اردبیهشت 1395 و تغییر دوره 
برای توسعه سرمایه  انگیزه کافی  به 20 سال،  قراردادها 
نرخ  و  اردیبهشت 95 که شرایط  از  و  ایجاد شد  گذاری 
ظرفیت  و  گذاری  سرمایه  میزان  شد،  ابالغ  جدید  های 
به  توجهی رشد کرد.این شرایط  قابل  نیروگاهی بصورت 
گونه ای است که هیچ گونه قراردادی برای سرمایه گذاری 
جدید در سالهای 92، 93 و 94 به امضا نرسید اما در سال 
95 بیش از 922 میلیون دالر و در 6 ماه نخست امسال 2 
میلیارد و 644 میلیون دالر قرارداد توسط بخش خصوصی 
داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر به 

امضا رسید.
از نظر میزان ظرفیت نیز، در یک و نیم سال پایانی دوره 
مورد بررسی )یعنی سال 1395 و 6 ماه نخست 1396( 

ظرفیت  توسعه  برای  مگاوات   840 و  هزار  یک  از  بیش 
جدید نیروگاههای تجدیدپذیر قرارداد منعقد شد.

تجدیدپذیرها،  و  بزرگ  حرارتی  های  نیروگاه  کنار  در 
قراردادهای منعقد شده برای توسعه ظرفیت نیروگاههای 
در حال گسترش  مناسب  روندی  با  نیز  مقیاس کوچک 
است و در طول سالهای 92 تا شش ماه نخست امسال 
نیروگاهی  ظرفیت  مگاوات  هزار  از 2  بیش  احداث  برای 

جدید قرارداد منعقد شده است.
قرارداد  مرحله  در  که  هایی  گذاری  سرمایه  بر  عالوه   
است، در طول سالهای 1392 تا شهریور 1396 بیش از 
از محل سرمایه گذاری بخش  پنج هزار و 138 مگاوات 
نیروگاهی کشور  به ظرفیت  غیردولتی داخلی و خارجی 
افزوده شده است. این ظرفیت نیروگاهی با چهار میلیارد 
و 114 میلیون دالر سرمایه گذاری ایجاد شده که بخش 
تاکنون  سالهای 1392  در  خارجی،  و  داخلی  غیردولتی 
چهار هزار و 417 مگاوات به ظرفیت نیروگاههای حرارتی 

بزرگ، 141 مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر 
و 580 مگاوات نیز به ظرفیت مولدهای مقیاس کوچک 

اضافه کرده است.
 555 و  میلیارد  سه  گذاری  سرمایه  با  ها،  ظرفیت  این 
میلیون دالر در نیروگاه های حرارتی بزرگ، 211 میلیون 
بخش  در  دالر  میلیون   348 و  تجدیدپذیرها  در  دالر 

مولدهای مقیاس کوچک ایجاد شده است.
از آغاز فعالیت دولت یازدهم تا امروز، 54 واحد نیروگاهی 
جدید با سرمایه گذاری بخش دولتی و غیر دولتی به بهره 
افزایش  با  کشور  های  نیروگاه  ظرفیت  و  رسیده  برداری 

هشت هزار مگاواتی به 77 هزار مگاوات رسیده است.
تفکیک ظرفیت به مدار آمده در این سالها نشان دهنده 
این است که صنعت برق توانسته در سال 1395بیشترین 
میزان از ظرفیت نیروگاهی را به شبکه برق کشور اضافه 
البته در سالهای 93 و شش ماهه 96 نیز ظرفیت  کند. 

قابل توجهی از نیروگاهها به مدار تولید اضافه شده است.



دوشنبه 2 بهمن 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 33678
اخبار

 سامانه بررسی کیفیت سرویس های ارتباطی 
در روستاها راه اندازی شد

و  سرویس  ارایه  کیفیت  وضعیت  بررسی  سامانه  راه اندازی  از  ارتباطات  وزیر 
نظام  در  شفافیت  راستای  در  کشور  روستاهای  سطح  در  ارتباطی  اطالعات 
ارتباطات روستایی خبر داد.به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره 
به راه اندازی سامانه بررسی وضعیت کیفیت ارایه سرویس و اطالعات ارتباطی 
در سطح روستاهای کشور اظهار کرد: در این سامانه 64 هزار روستا و آبادی 
تحت پوشش قرار گرفتند و با استفاده از GIS اطالعات آنها به روز می شود، 
همچنین سه سرویس ارتباطی ثابت، موبایل و اینترنت در این سامانه مورد 
بررسی قرار می گیرد.وی درباره نحوه دریافت اطالعات از این سامانه توضیح 
داد: اگر در روستایی هر سه سرویس ارتباطی وجود داشته باشد، با رنگ سبز، 
اگر دو سرویس موجود باشد با رنگ زرد، اگر یک سرویس  در دسترس  باشد با 
رنگ نارنجی و در صورتی که هیچ یک از سرویس های ارتباطی در روستا موجود 
نباشد با رنگ قرمز نمایش داده می شود. در حال حاضر از 55 هزار و 477 
روستایی که مورد ارزیابی قرار گرفتند، 34 درصد روستاها سبز، 51 درصد زرد، 
10 درصد نارنجی و سه درصد قرمز هستند.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 
تاکید بر نقش کاربردی خدمات ارتباطی بیان کرد: بازار مصرف فضای مجازی 
و خدمات ارتباطی را باید به نوعی به کار بگیرید که روستاییان را توانمند سازد 

نه اینکه صرفا صرف سرگرم شدن در فضای مجازی شود. 

با وجود مازاد تولید، هم قاچاق داریم هم واردات رسمی!

مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه گفت: علیرغم اینکه انواع گل و گیاه 
در ایران تولید می شود و محصول روی دست تولیدکنندگان مانده است، نه تنها 
گل و گیاه به صورت قاچاق وارد می شود، بلکه درهای گمرک به روی واردات باز 
است.مهدی شریفی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برخی مشکالت سر راه تولید 
کنندگان گل و گیاه کشور گفت: فرسوده بودن سیستم گلخانه ها در شمال کشور 
با کوچکترین  از مشکالت بزرگی است که موجب شده بیشتر گلخانه ها  یکی 
بارش برف و باران و وزش باد دچار خسارت شوند.مدیر عامل اتحادیه گل و گیاه 
ایران قاچاق گل به داخل کشور را نیز از دیگر مشکالت اصلی تولیدکنندگان گل 
و گیاه عنوان کرد و یادآور شد: با وجود فشارهایی که اتحادیه برای جلوگیری از 
ورود قاچاق گل داشته این امر ادامه دارد و حتی از طریق گمرک وارد کشور می 
شود که این موضوع بزرگترین صدمه را به تولیدکنندگان گل وارد می کند.شریفی 
تصریح کرد: به دلیل اینکه هیچ برنامه ریزی برای صادرات وجود ندارد و بازار خوب 
چند سال گذشته را از دست دادیم، تولیدات روی دست تولیدکننده مانده است.

بحرین ایران را به انجام عملیات تروریستی 
متهم کرد

وزارت کشــور بحرین در ادعایی بی اســاس ایران را به تالش برای انجام 
عملیات تروریستی در آن کشور متهم کرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، 
وزارت کشور بحرین دیروز مدعی شد که یک عملیات تروریستی که هدف 
آن ترور شخصیت ها و مسئوالن بحرینی و همچنین ویران کردن تاسیسات 
نفتی است را منهدم کرده است.وزارت کشور بحرین تاکید کرد که تعدادی 
از افراد متهم به این عملیات تروریستی را دستگیر و بسته هایی را به دست 
آوردند که حاوی مبالغی برای کمک به انجام عملیات تروریستی و تخریبی 
بوده است.بحرین مدعی شد که ایران از طریق سپاه، الحشد الشعبی عراق 

و حزب اهلل لبنان این عناصر تروریستی را اداره می کند.

 ایجاد اداره مبارزه با پولشویی
 در پلیس مواد مخدر

رییس پلیــس مبارزه با مواد مخــدر از ایجاد اداره 
مبارزه با پولشــویی در پلیس مبارزه با مواد مخدر 
خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســردار 
محمد مســعود زاهدیان با بیان اینکه در این جلسه 
اقدامات انجام شــده و اولویت های پیش روی پلیس 
مبارزه با مواد مخدر بررســی شد، گفت: برخورد با 
سرشبکه های قاچاق موادمخدر و پاکسازی شهرها 
از خرده فروشــان ازجمله اولویت های پلیس مبارزه 
با مواد مخدر در ســال آینده است.وی در پاسخ به 
ســوالی درباره فعالیت یقه سفیدها در قاچاق مواد 
مخدر در کشور، اظهار کرد: در دستگاه های دولتی 
یقه ســفید به آن معنا که در ســایر کشورها وجود 
دارد وجود نداشــته اســت. در جمهوری اســالمی 
خوشــبختانه عزم جدی برای مبارزه با مواد مخدر 
وجود دارد.وی در عین حــال به گردش مالی مواد 
مخدر در کشــور اشــاره کرد و گفت:  گردش مالی 
مواد مخدر به واسطه حجمی که دارد، افراد زیادی 
را در حوزه های مختلف جذب کرده که بخشــی در 
رصد پلیس هســتند و بخشــی دیگر نیز با اشراف 
اطالعاتی مطمئن باشــند از سوی پلیس شناسایی 
و دســتگیر خواهند شد.رییس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر در پاســخ به ســوالی در خصوص پولشویی، 
اظهار کرد: اموال قاچاقچیانی که دستگیر می شوند 
توقیف می شــود که در بررســی آنها به مواردی از 
پولشــویی برخورد کرده ایم. در همین راستا پلیس 
برای سازماندهی و مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر 
اقدامات زیادی  انجام داده و اداره مبارزه با پولشویی 

نیز ایجاد شده است.

پرداخت بخشی ازمعوقات 
فرهنگیان تا اسفند 

معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش 
و پرورش گفت: با تالش و پیگیری های انجام شده 
بخشی از معوقات فرهنگیان تا اسفندماه سال جاری 
پرداخت و بخشی نیز به سال 97 موکول می شود.

به گزارش زمــان به نقل ازایرنا، علی اللهیار ترکمن 
افزود: تامیــن رفاه فرهنگیان باید در دســتور کار 
مدیران و مسئوالن مربوط قرار بگیرد و اقدامات الزم 
در این زمینه انجام شود. وی اظهار کرد: تالش می 
کنیم با افزایش تعامالت اثربخش ســهم آموزش و 
پرورش را از منابع افزایش داده و زمینه فعالیت  های 

آموزشی و پرورشی تسهیل شود.

روزنهخبر

نیچروان بارزانی، نخســت وزیر اقلیم کردستان 
عــراق در راس هیاتی بلندپایــه دیروز با علی 
شــمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر 
شــورای عالــی امنیت ملی دیــدار و پیرامون 
آخرین تحوالت اقلیم کردستان عراق و منطقه 

گفت وگو کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، شمخانی در این 
دیدار پیروزی بر داعش و آزادسازی کامل عراق 
و رهایی مردم این کشــور از بزرگترین تهدید 
تروریستی منطقه را نوید دهنده آینده بهتر برای 
عراق یکپارچه و غلبه بر فتنه های خارجی برای 
ایجاد انشــقاق در این کشور دانست.وی افزود: 
با اشــاره به عالقه متقابل و مــراودات تاریخی 
مــردم ایران و عــراق به ویژه در اســتان های 
کردنشین اظهار داشت: علی رغم فتنه انگیزی 
دشــمنان دو ملت بســترهای همکاری همه 
جانبــه و روابط راهبردی  میــان ایران و عراق 
رو به گســترش است.دبیر شورای عالی امنیت 

ملی گفت: همکاری نزدیک جمهوری اسالمی 
ایران با دولت عراق و پذیرش هزینه های مادی 
و انســانی قابل توجه به منظــور ایجاد ثبات، 
امنیت و پیشرفت در این کشور آزمونی تاریخی 
و فراموش نشدنی برای اثبات صداقت، برادری 

واعتقاد به حسن همجواری با عراق بود.دریابان 
شمخانی امنیت را خط قرمز جمهوری اسالمی 
ایران دانست و خاطر نشان کرد: این که برخی 
گروه های ضدانقالب با استفاده از سرزمینهای 
کردی، سربازان و شهروندان ما را ترور کنند و 

به مناطق تحت تسلط اقلیم بازگردند و سپس 
در کمــال وقاحت در مصاحبه با رســانه های 
رســمی کردی مسئولیت آن را برعهده بگیرند 
به هیچ وجه قابل تحمل نیست.وی با اشاره به 
راهبرد اشتباه برگزاری همه پرسی در اقلیم که 
موجب ایجاد هزینه های گســترده اقتصادی، 
سیاســی و امنیتی برای مردم کردستان عراق 
و کشــورهای همسایه شد اظهار داشت: برخی 
بــر این باور بودند که امنیت مردم ُکرد از دیگر 
شــهروندان عراق و منطقه جــدا بوده و امکان 
مدیریت تهدید داعش و تروریســم با مذاکره 
وتعامل وجود دارد.نماینده مقام معظم رهبری 
با بیان اینکه خواست برخی کشورهای منطقه 
و فرامنطقه ای، تضعیف عراق و کشورهای بزرگ 
در غرب آسیاســت تصریح کرد: با هوشیاری و 
در نظر داشتن منافع ملی و منافع جهان اسالم 
نبایــد اجازه داد این طرح های اســتعماری و 
وارداتی همچون خاورمیانه بزرگ محقق شود.

عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفت: 
باتوجه به سیاســت های جدید اربیل و تمرکز 
بر گفت وگــو و همکاری با بغــداد، جمهوری 
اســالمی ایران همه ظرفیت های خود را برای  
پشتیبانی از حل و فصل موانع پیش رو و کمک 

به موفقیت این روند به کار خواهد گرفت.

شمخانی:

امنیت خط قرمز جمهوری اسالمی ایران است

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به خانم زهرا – معصومه- فاطمه- فریبا- ام 

البنین –مهرنوش 
به طرفیت  نظر خواهی  تجدید  دادخواست  آئیینی  همایون  آقای  نظر خواه  تجدید 
تجدید نظر خوانده خانم زهرا- معصومه- فاطمه-فریبا- ام البنین – مهرنوش نسبت به 
دادنامه شماره 9609976610500903 در پرونده کالسه 9609986610500411 
آیین  قانون   346 و   73 ماده  موضوع  طبق  که  تقدیم  حقوقی  دادگاه  پنجم  شعبه 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب تبادل لوایح 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف 
ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی 
دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی 

نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –آزیتا بابابیک 

دادنامه 
پرونده کالسه 9609986656700250 شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 
 : ها  –خواهان  نهایی شماره 9609976656700375  تصمیم  آباد  شهرستان خرم 
1-خانم طیبه خسروی چگنی فرزند علی رضا به نشانی استان لرستان شهرستان خرم 
آباد گلدشت شرقی خیابان چهار باغ کوچه چهار باغ 3 -2- آقای محمد مهدی کشاورز 
فرزند بهمن به نشانی لرستان –خرم آباد چهار باغ کوچه چهارباغ 3)گلدشت شرقی 
( –خوانده : آقای بهمن کشاورز فرزند غالم عباس به نشانی مجهول المکان –خواسته 

: مطالبه نفقه 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست خانم طیبه خسروی چگنی فرزند علیرضا به 
طرفیت آقای بهمن کشاورز فرزند غالمعباس به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 96/3/16 
لغایت صدور حکم و مطالبه نفقه فرزند مشترک بنام محمد مهدی کشاورز از تاریخ 
تقدیم دادخواست لغایت آتیه با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست 
اینکه به موجب سند نکاحیه شماره 12786 مورخ 1374/11/26  به  تقدیمی نظر 
رابطه زوجیت محرز می باشد و پس از احراز رابطه پدری و فرزندی با توجه به اینکه 
پرداخت نفقه زن در عقد دائم به عهده شوهر و نفقه اوالد بر عهده پدر می باشد و 
با توجه به اظهارات خواهان و گواهی گواهان که بر عدم پرداخت نفقه از سوی زوج 
گواهی داده اند و با عنایت به اینکه خوانده علیرغم ابالغ و نشر آگهی در جلسات 
رسیدگی حاضر نگردیده و دلیلی نیز بر عدم تمکین زوجه یا عدم تمکن خود در رابطه 
با نفقه فرزند مشترک ارائه ننموده است و نظریه کارشناسی که پس از ابالغ مورد 
اعتراض طرفین واقع نگردیده است لذا این مرجع خواهان را محمول به صحت دانسته 
و مستندا به مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1107-1106-

1111-1198-1204 قانون مدنی و بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختالف حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت نفقه خواهان از تاریخ 96/3/16 لغایت 96/10/18 از قرار 
ماهیانه 3/300/000 ریال و پرداخت نفقه فرزند مشترک از تاریخ 96/7/23 )تقدیم 
دادخواست ( لغایت پایان سال جاری از قرار ماهیانه 2/000/000 ریال و پرداخت مبلغ 
بابت حق  بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1/300/000 ریال  960/000 ریال 
الزحمه کارشناس در حق خواهان صادر و اعالم می دارد بدیهی است صدور اجرائیه 
التفاوت هزینه دادرسی می باشد رای صادره غیابی است و  منوط به پرداخت مابه 
ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف بیست 
روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف خرم آباد –کامران هادی پور 

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
آقای امید شیرازی  دارای شناسنامه شماره 0410610909 به شرح دادخواست به 
کالسه 1/96ش/1446 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   1342 متولد   423 بشناسنامه  شیرازی  ناصر  شادروان  که  داده  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  را  دائمی خود  اقامتگاه   96/3/14

منحصراست به:
1-متقاضی فوق الذکرامید شیرازی نام پدرناصر  شماره شناسنامه 0410610909متولد 

1377
2-آرزو شیرازی نام پدر ناصر ش .ش 0410164879 متولد 1369

3- افسانه رفیعی نژاد نام پدر نجف ش.ش 645 متولد 1349
4- خانم سلطان شیرازی نام پدر کاکا حسین ش.ش 23 متولد 1313

اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 1603خ رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 12آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
قانون  موضوع  هیات  جلسه  شماره 96/9/23-139660331012006090  رای  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فاطمه حسابی  فرزند سید هادی به 
شماره شناسنامه 682صادره    در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
255مترمربع از پالک 10704 فرعی از 137اصلی از سهمی مشاعی خود مالک ذیل ثبت 
صفحه 251و254دفتر 603محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک تاریخ چاپ 
و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از رسیدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م/الف:414
افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 

آگهی حصروراثت
درخواستی  دزفول  بشناسنامه1918صادره  پدرظهراب  نام  باک  بی  یوسف  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که 960677مرحوم ظهراب 
دزفول  شهرستان  96/10/18در  درتاریخ  دزفول  209صادره  بشناسنامه  باک  بی 
باک  بی  باال2-علی  1-متقاضی  از  عبارتند  اش  ورثه  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه 
باک  بشناسنامه10898دزفول4-بختیاربی  باک  بی  دزفول3-عباس  بشناسنامه6 
بشناسنامه12506دزفول5-کریم بی باک بشناسنامه14271دزفول)پسران متوفی(6-
شاهی طال بی باک بشناسنامه 549دزفول7-ماهی بی باک بشناسنامه10897دزفول8-

تختایی  متوفی(9-قزی  بشناسنامه2092دزفول)دختران  باک  بی  زینب 
بشناسنامه322اندیمشک)همسر متوفی(والغیر.پرونده کالسه 500672/5/96ح دراین 
شعبه ثبت رسید.اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکس اعتراض دارد یاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعد ازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.      
رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان دزفول-بیژن رضایی

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره139660331010006237 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
اکبری  مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهناز چاوش  ثبت ملک فردیس تصرفات 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 176  کد ملی 1465637206 صادره از اردبیل در 
یک دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150/25مترمربع پالک 
684 فرعی از163 اصلی واقع در فردیس- کانال غربی - خیابان نسترن غربی - بن 
بست گلستان 14 - پالک 10322 خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا حریری 
محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز 
آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/

الف 2111
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/10/17 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/11/2

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای شماره 139660331057003703هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای تیمور رضوی فرهمند فرزند 
مهدی بشماره شناسنامه 1357 صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
560 مترمربع از قطعه 29 تفکیکی از صورت مجلس تفکیکی 7668 مورخ 52/06/09 
پالک 40 فرعی از 6 اصلی واقع در عباس آباد خریداری از مالک رسمی خانم کیاندخت ثریا 
محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  506م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

نوبت دوم
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

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

برابر رای شماره 139660331057003701هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای تیمور  حوزه ثبت ملک کرج - 
رضوی فرهمند فرزند مهدی بشماره شناسنامه 1357 صادره از تهران در ششدانگ 
مجلس  و 4 صورت   3 قطعه  از  مترمربع  مساحت 329/29  به  ساختمان  باب  یک 
آباد  عباس  در  واقع  اصلی   6 از  فرعی  پالک 40  مورخ 52/06/09  تفکیکی 7668 
خریداری از مالک رسمی خانم کیاندخت ثریا محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  505م/الف
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
قانون  موضوع  هیات  رای شماره139460331012008875-94/10/19 جلسه  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
عزیزاهلل  فرزند  خزائی  متقاصیحشمت  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ساوجبالغ  ثبت 
بشماره شناسنامه 471 صادره از سنقر در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
112مترمربع از پالک 669 فرعی از 4اصلی از سهمی گرشاسب ناصر زارع ذیل دفتر611 
صفحه 365 واقع در هشتگرد جزء حوضه ثبتی ساوجبالغ لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در یک 
تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از رسیدظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد م/الف:501
افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660331009002426 – 96/10/04هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ماه مک دهقان شعار 
فرزند ناصر بشماره شناسنامه 873 به صورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 282/60 مترمربع مفروز از پالک 8274 فرعی از162 اصلی  واقع در کرج 
خریداری از مالک رسمی آقای ناصر دهقان شعار به طور قولنامه ای که مالکیت نامبرده 
در صفحه 495 دفتر 1742 محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  96/10903/ف 

م/الف   تاریخ انتشار نوبت اول:1396/11/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/17
عباسعلی شوش پاشا  - رئیس ثبت اسناد و امالک 

دادنامه
پرونده کالسه 9509982617600249  شعبه 12 دادگاه خانواده شهرستان کرج 

)32 خانواده سابق ( تصمیم نهایی شماره 9609972617600640
البرز  استان  نشانی  به  یعقوب  سید  فرزند  پور  وشک  فاطمه  سیده  خانم  خواهان: 

– شهرستان کرج – ماهدشت – بلوار امام چهار فصل کوچه منبع آب پالک 14
خوانده : آقای مهدی محمدی نیشابوری فرزند رحمت اله به نشانی مجهول المکان

خواسته :  طالق به درخواست زوجه
راي دادگاه

در خصوص دادخواست خانم سیده فاطمه وشک پور فرزند سید یعقوب به طرفیت 
اله به خواسته احراز شرایط وکالت  آقای مهدی محمدی نیشابوری فرزند رحمت 
جهت طالق از حیث تحقق شرط ضمن عقد نکاح بواسطه محکومیت قطعی زوج 
در اثر ارتکاب جرم که مغایر با حیثیت خانوادگی و شوءن زوجه می-باشد نظر به 
به  نکاحیه پیوست  براساس رو نوشت سند  بین طرفین دعوا  رابطه زوجیت  احراز 
مشورتی  نظریه  تهران  ازدواج شماره 426  رسمی  دفتر  شماره 69/11/26-4399 
اینکه  و  باشد  آنها می  توفیق در صلح و سازش  از عدم  داوران زوجین که حاکی 
تالش دادگاه نیز در انصراف زوجه از طالق موثر واقع نگردیده و دلیل اثباتی ادعائی 
از  صادره   93/11/28-01468 و   93/8/24-00855 شماره  به  های  دادنامه  وی 
شعبه 102 دادگاه کیفری 2 کرج و پاسخ به شماره 1296132000297151 – 
96/3/23 شعبه 5 اجرای احکام کیفری کرج با ارسال تصاویر دادنامه ها و برگ اعالم 
محکومیت و اجرای حکم که داللت به محکومیت قطعی خوانده به جرائم کیفری 
تعریزی و اجرای آن دارد و با اصرار خواهان بر طالق، در ازاء آن پانصد هزار تومان 
به عنوان بخشی از مهریه به زوج بذل نموده است و اعالم کرد نسبت به ما بقی 
مهریه و نیز اجرت المثل و نفقه و جهیزیه فعال در این پرونده ادعائی ندارد و خوانده 
دادگاه  در جلسه  آگهی  نشر  از طریق  وقت رسیدگی  قانونی  ابالغ  علیرغم  محترم 
حاضر نشده است و دلیلی دال بر رد ادعای خواهان ارائه نداده است لذا من حیث 
المجموع و توجها به نظر قاضی محترم مشاور دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته 
مستندا به مواد  1119 و 1120 و 1144 و 1145 و 1146 قانون مدنی و مواد 24 
و 26 و 29 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به لحاظ تخلف زوج از بند 9 
شرایط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه که به امضاء زوج نیز رسیده است دادگاه 
هم حکم به احراز شرایط وکالت به منظور اجرای صیغه طالق به لحاظ تخلف زوج 
از شرایط ضمن عقد نکاح بنحو بائن از نوع خلع صادر و اعالم می گردد. زوجه می 
تواند با حضور در یکی از دفاتر ثبت طالق و پس از ارائه گواهی وجود یا عدم وجود 
جنین به دفترخانه مجری صیغه طالق و پس از قبول بذل به وکالت از زوج طبق 
وکالت تفویض در سند نکاحیه نسبت به اجرای صیغه طالق و ثبت در دفتر اقدام 
نماید. رعایت موازین شرعی و قانونی موارد مندرج در مواد 1134 و 1135 و 1136 
و 1138 و 1140 و 1142 قانون مدنی  به عهده دفترخانه مجری صیغه طالق می 
باشد. در مورد ما بقی مهریه و نیز نفقه و اجرت المثل و جهیزیه چون خواهان اعالم 
داشت فعال در این پرونده ادعائی ندارد و باب حضانت نسبت به دو فرزند مشترک به 
نام های آیدین 24 ساله و آیناز 19 ساله که چون هر دو بالغ و کبیرند از حضانت 
خارج هستند لذا در موارد فوق دادگاه مواجهه با تکلیفی نیست. مدت اعتبار گواهی 
صادره برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رای 
قطعی یا قطعیت رای می باشد. رای صادره غیابی تلقی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان البرز می باشد و سپس 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور می باشد.  

96/11173/ف م /الف
رئیس شعبه 12 دادگاه خانواده کرج - محمدنژاد

نامه صادره 
در پرونده کالسه 9609986611600863 آقای محمد دارایی  فرزند حسن به اتهام 
تخریب در اثر تیراندازی موضوع شکایت آقای نوشیروان نصرتی فرزند عیسی تحت 
تعقیب می باشد به لحاظ عدم شناسایی در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا در شعبه پنجم بازپرسی 
دادسرای خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر یک ماه پس از نشر آگهی رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید. 
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – مصیب بازوند. 

وزیر اطالعات با اشاره به اغتشاشات اخیر گفت: نقطه شروع بحران 
از اقدامات دشمنان نبود.

بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، حجت االســالم والمســلمین 
سیدمحمود علوی افزود: حضور سرمایه گذاران در عرصه اقتصادی 
موجب برطرف شدن مشکل بیکاری و تقویت اقتصاد کشور خواهد 
شــد و الزمه فعالیت بخش خصوصی نیز تأمین امنیت است.وی با 
بیان اینکه در مبارزه با تروریســت هــا، مغز آنان را هدف قرار می 
دهیم، تصریح کرد:  برخورد با مفاســد اقتصادی با دیگر مســائل 
متفاوت اســت و باید با اقدام های مناســب و شایسته جلوی فرار 
سرمایه ها را گرفت تا از افزایش بیکاری در کشور جلوگیری شود.

وی با انتقاد از عملکرد افرادی که موجب دامن زدن به احســاس 
ناامیدی در جامعه می شــوند، افزود:  باید با انســجام و همدلی، 
ریشــه کمبودها را خشکاند.علوی، وجود امنیت بی بدیل در کشور 
را ثمره همدلی و همکاری همه دســتگاه ها و ثبات و مشروعیت 
سیاسی حاکمیت را بسته به حمایت مردم دانست و گفت: حمایت 
مردم نشــأت گرفته از رضایت مردم اســت و به میزان نارضایتی 
شاهد کاهش حمایت و مشــروعیت خواهیم بود.وزیر اطالعات با 
بیان برخی مشکالت و زمینه نارضایتی ها از قبیل مسائل قومیتی، 
معیشتی و ریزگردها در کشور گفت: مشکالت اجتماعی، فرهنگی 

و اقتصادی می تواند به جامعه آســیب بزند اما با سرمایه گذاری و 
راهکارهای عاقالنه می توان این مشکالت را برطرف کرد.وی افزود: 
برخی مواقع، اینگونه کاســتی ها را به حکومت نســبت می دهند 
که در نتیجه آن، مســائل اجتماعی به مسائل سیاسی تبدیل می 
شود.علوی افزود: دشــمنان درصدد ایجاد انگیزه برای اقدام علیه 
حکومت هستند تا نارضایتی ها به مسائل امنیتی بدل شود که در 
این صورت می توان با فعالیت و رفع کمبودها، تالش های دشمنان 
را نــاکام گذاشــت.وزیر اطالعات، جلب رضایــت توده های مردم، 
اجرای عدالت و برقراری امنیت را وظیفه حکومت اسالمی دانست 
و گفــت: تأمین رضایت مردم با امکانات مادی مقدور نیســت اما 
می توان با خوشرویی و ُحسن ُخلق، آن را بدست آورد.وی مسئوالن 
و مدیران را امانتداران و خادمان مردم دانست و افزود: قرآن کریم، 
پیامبران و ائمه اطهار)ع( برای مردم هســتند و جمهوری اسالمی 
و مســئولیت ها نیز برای مردم است و بواسطه آن باید از مشکالت 
مردم گره گشایی کنیم.حجت االســالم دکترعلوی افزود: در پرتو 
حکومت اسالمی جلوی تجاوز دشمنان گرفته و امنیت در جامعه 
مســتقر خواهد شد و مسلمان و غیرمســلمان، زندگی آسوده ای 
خواهند داشــت بنابراین همه آحاد جامعه بایــد از امکانات نظام 
اســالمی بهره مند شــوند.وزیر اطالعات با اشاره به آیات و روایات 

گفت: مســئوالن باید دلهایشان لبریز از محبت و عطوفت به مردم 
باشــد و امیال سیاســی و حزبی را در ارائه خدمات به آنان لحاظ 
نکننــد.وی گفت: باید به عنوان خدمتگزاران مردم همه توان خود 
را به کار گیریم تا دل شکســته ای را شــاد کنیم و در این صورت 
می توان رضایت الهی را هم جلب کرد.علوی با اشاره به اغتشاشات 
اخیر گفت: نقطه شروع بحران از اقدامات دشمنان نبود بلکه دامن 
زدن به نارضایتی ها موجب بروز حوادث شــد که البته همکاری و 
همدلی دســتگاه های امنیتی، انتظامی و اطالعاتی، آن را برطرف 
کــرد.وی اضافه کرد: مردم به خاطر امیدهایی که به نظام دارند از 
همراهی با اغتشاشگران پرهیز کردند اما دشمنان و بدخواهان نظام 
با بزرگنمایی آشــوب ها درصدد انتشار اغتشاشات به همه کشور 
بودنــد اما پایان یافتن این اتفاقات در مدت چهار تا پنج روز، مایه 

اقتدار جمهوری اسالمی ایران شد.

نقطهشروعبحرانازاقداماتدشمناننبود
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آگهی
ای جهت  مزایده  دارد  نظر  در  البرز  استان  بهزیستی  کل  اداره 

فروش اموال اسقاطی برگزار نماید.
نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت تدارکات  لذا جهت ثبت 
تلفن    شماره  با  بیشتر  هماهنگی  جهت  و   )setad.ir(دولت الکترونیک 

09122641569 )آقای ممی زاده(  تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان البرز

 نوبت دوم

فراخوان مناقصه عمومی 
سامانه  طریق  از  را   زیر  پروژه  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  کردستان  استان  و شهرسازی  راه  کل  اداره 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .
در  ریال  برآورد 18.939.438.714  مبلغ  با  بالغی  منصور  روستایی  راههای  آسفالت  و  بهسازی  1- پروژه 

استان کردستان با فهرست بها راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396 در شهرستان سنندج 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.  
ارایه فایل مدارک به صورت لوح فشرده به واحد ساخت و توسعه راهها )آقای یارعلی( الزامی است. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس:کردستان- سنندج- بلوار آزادگان- اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان-  تلفن 087-31802347 

تاریخ دریافت اسناد مناقصه  :تا 14 روز بعد از نشر آگهي
هزینه چاپ کلیه اگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد. 

 نوبت دوم

 اداره کل بهزیستی
 استان البرز

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 9609986613100644 در خصوص شکایت آقای روح اله ابول زاده 
واشیان فرزند علی ابول علیه 1-میالد ساطعی فرزند مسعود 2-فرزانه ابول زده واشیان فرزند 
علی ابول دائر بر تهدید به قتل بوسیله پیامک به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم و در 
راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نامبرده از تاریخ نشر آگهی تا 
ظرف 30 روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت 

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

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
خانم شکوفه دانشمند سنگا چین دارای شناسنامه شماره 23 به شرح دادخواست به 
کالسه 1/96ش/1452 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در  متولد 1322  بشناسنامه 1  علی خانی   داده که شادروان محمد  توضیح 
مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  را  دائمی خود  اقامتگاه   96/10/8
نام پدرابوطالب   الذکرشکوفه دانشمند سنگا چین  به: 1-متقاضی فوق  منحصراست 

شماره شناسنامه 23متولد 1329
2-محبوبه خانی نام پدرمحمد علی  ش .ش 1552 متولد 1362

3- مهران خانی نام پدر محمد علی  ش.ش 30802 متولد 1366
4- مهدی خانی نام پدر محمد علی ش.ش 2108 متولد 1357

اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف 1607خ رئیس حوزه یکم شورای حل اختالف ورامین

دادنامه 
پرونده کالسه ی 9609986613100250 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )108 جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره ی 9609976614200862 شاکی : 
خانم سرور شوکتی میر فرزند ولی اله به نشانی استان لرستان –خرم آباد فلک الدین 
نبش کوچه خیبر 4 –متهم :آقای محمد اکرمی شیخ آباد فرزند شیر محمد به نشانی 
استان لرستان خرم آباد –فلک الدین کوچه خیبر 4 –اتهام : ایراد ضرب و جرح عمدی 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای محمد اکرمی شیخ آباد فرزند شیر محمد خان )به 
علت متواری بودن نامبرده اطالعات بیش تری از وی در دسترس نمی باشد ( دایر بر 
ایراد ضرب عمدی در مورخه ی 1395/12/2 موضوع شکایت خانم سرور شوکتی میر 
فرزند ولی اله و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 
به شماره ی 9610436611003477 با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و 
دالیل و قرائن و امارات موجود از قبیل شکایت شاکیه –گواهی پزشکی قانونی مورخه 
ی 1395/12/5 به شماره ی 2526200 که حاکی از ایجاد صدمات در اثر اصابت 
جسم سخت می باشد متواری شدن متهم پس از وقوع جرم تا کنون و عدم حضور 
وی در جلسات دادسرا و جلسه رسیدگی این مرجع علی رغم صدور دستورات جلب 
مکرر از ناحیه ی دادیار شعبه ی یازدهم دادسرای خرم آباد و انتشار آگهی در روزنامه 
ی کثیر االنتشار دادگاه بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم و ثابت تشخیص داده و از 
انجا که موضوع صرفا واجد جنبه ی خصوصی )دیه ( می باشد فلذا مستندا به مواد 2 و 
448و 449 و 452 و 462 و 488 و 559و 714 و 715 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت 1-سه هزارم از دیه ی کامل بابت سیاه 
شدگی ناحیه ی قدامی فوقانی ران چپ 2-نیم درصد از دیه کامل بابت ارش تورم 
خلف گردن در حق خانم سرور شوکتی میر فرزند ولی اله ظرف یکسال قمری از زمان 
وقوع جنایت صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و مستندا به ماده ی 406 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصالحات و الحاقات بعدی ظرف مدت 20 روز 
از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی با 
توجه به میزان دیات متعلقه که کمتر از یک دهم دیه کامل است و مستندا به بند ب 

ماده ی 427 از قانون اخیر الذکر قطعی می باشد . 
دادرس شعبه ی 108 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید مجید همتی . 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره139660331010006391 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صفرعلی شامی پور نیارق 
در  اردبیل  از  صادره  ملی 1466915994  کد  شناسنامه 30  شماره  به  علی  فرزند 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 151/37 متر مربع پالک 353 فرعی     ا 
ز 163 اصلی واقع در فردیس بین فلکه چهارم و پنجم - خ 44 شرقی - پالک 8 
خریداری از مالک رسمی آقای حسن کرکی و عزیزاله کلیمی میرزائی محرز گردیده 
است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2254
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/11/2 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/11/17
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آگهی ابالغ
خواهان محمد میر دادخواستی به طرفیت خوانده محمد صفری به خواسته الزام به فک 
پالک خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان بوشهر نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان بوشهر واقع در شهرستان بوشهر ارجاع و 
به کالسه 960495 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/02/04 و ساعت 08:00 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان / شاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر - بهادری

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری به متهمان مجهول المکان خانم 
سمیه عماد الدین فرزند اسماعیل و آقای مصطفی خدیشی فرزند حجت اله  به اتهام 
مشارکت در کالهبرداری به میزان 90 میلیون تومان  در پرونده کالسه  960738 / 2 ب 
شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب 
طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا وقت رسیدگی که 
برای مورخ ساعت تعیین گردیده در این شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی به 
صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ 

انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف 1955
محبی- مدیر دفتر شعبه 2  بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 

آگهی فقدان سند مالکیت
ی  شماره  به  وارده  درخواستی  ارائه  با  علی،  فرزندکاکه  عبدی  غفور  آقای  احتراما، 
3939-1396/10/25 منضم به دو برگ استشهادیه مصدق دفتر اسناد رسمی شماره 
24 جوانرود،مدعی فقدان سند مالکیت شماره سریال236630 د 91 مربوط به پالک 
250فرعی از 16-اصلیزالن)واقع در بخش 13 کرمانشاه( به علت جابجایی و زلزله گردیده 

است و صدور المثنای سند مالکیت مزبور،در دست اقدام است.
الزم به ذکر است که:سند مالکیت مذکور،متعق به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
149/82 متر مربع است و در تاریخ 1393/3/12 ذیل ثبت 10940 صفحه ی 394 دفتر 
جلد 13/69 به نام آقای غفور عبدی فرزند کاکه علی صادر و تسلیم گردیده است و در 

این تاریخ در قید بازداشت و وثیقه نمی باشد.
لذا مراتب ،در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره ی ذیل آن ،در یک نوبت 
آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت 
مزبور،نزد خود هستند،از تاریخ انتشار این آگهی،ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را ) 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت( ، کتبا به این اداره تسلیم نمایند.در غیر اینصورت المثنای 
سند مالکیت مزبور ، پس از انقضاء مهلت مذکور ، طبق مقررات به نام مشارالیه صادر و 

تسلیم خواهد شد . تاریخ انتشار:1396/11/2
رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک شهرستان جوانرود-نعمت عزیزی

برگ اجراییه
کالسه پرونده اجرائی: 92/239 ش7 

مشخصات محکوم له/محکوم لهم
نام و نام خانوادگی: بانک توسعه تعاون به نشانی بوشهر ضلع شرقی میدان امام خمینی 

کنار سازمان تبلیغات
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم

نام و نام خانوادگی: 1- ندا فرهانی فرزند صادق 2- مهدی حاجب فرزند خضر نشانی: 
مجهول المکان 

محکوم به: حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 20/000/000 
مورخ   1600/111/768978 شماره  به  اقساطی  فروش  قرارداد  فقره   1 وجه  ریال 
1390/9/27 و مبلغ 100/000 ریال هزینه دادخواست به انضمام کلیه خارت اعم 
از هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله طبق تعرفه در وجه خواهان 

صادر و اعالم می دارد.
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی: همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور، جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف 
سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و 
پرداخت محکوم به بوده لکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا در صورت 
خالف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متصر 

گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی 
معرفی کند. ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی: پرداخت حق اجرای پس از انقضای ده 
روز از تاریخ ابالغ اجراییه برعهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش 
کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد و 

در صورتی کهمحکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.
قاضی شورای حل اختالف بوشهر

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

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

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره139660331010006641  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی بداغی فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 4479 صادره از قم در ششدانگ یک باب ساختمان به 

مساحت 155/62 متر مربع از پالک 164 اصلی واقع در مشکین دشت 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد رضائی محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2262
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/11/2 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/11/17
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برگزاری مراسم گرامیداشت 
شهدای سانچی در بندرعباس

گرامیداشت  استانی  مراسم  هرمزگان؛  اکبری- 
شهدای دریانورد نفتکش سانچی در مسجد جامع 
بندرعباس با حضور باشکوه و گسترده مسئوالن، 
همچنین  و  بندری  و  دریایی  جامعه  اعضای 
اقشار مختلف مردم به میزبانی اداره کل بنادر و 

دریانوردی استان هرمزگان برگزار شد.
آبادی«  ا... »نعیم  با سخنرانی آیت  این مراسم 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس، 
دکتر »منصور آرامی« عضو هیات عامل و معاون 
برنامه ریزی سازمان بنادر و دریانوردی کشور، 
»حسین هاشمی تختی« رییس کمیته بنادر و 
صنایع دریایی کمیسیون عمران مجلس شورای 
استاندار  همتی  فریدون  حضور  با  و  اسالمی 
هرمزگان، فرمانده سپاه امام سجاد)ع(، فرمانده 
منطقه یکم نیروی دریایی سپاه، فرمانده دریابانی 
استان، »عفیفی پور« مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان و معاونین و مدیران این مجموعه، اعضای 
مسئوالن   و  مدیران  بندرعباس،  شهر  شورای 
ارگان های دریایی، نیروهای نظامی و انتظامی، 
مدیران شرکت های بخش خصوصی و اعضای 
جامعه دریایی و بندری و شمار چشمگیری از 
اقشار مختلف مردم ساحل نشین خلیج فارس در 

مرکز استان هرمزگان برگزار شد.
جذب 1۰هزار مشترک گاز طبیعی 

در شرکت گاز استان مرکزی

عامل  مدیر  مهندس  جواد  اراک؛  داودی- 
و  عملکرد  مرکزی  استان  گاز  شرکت 
فعالیتهای نه ماهه شرکت گاز استان مرکزی 
داد:از  توضیح  شرح  بدین  1396را  سال  در 
جدید  574مشترک  و  سالجاری10هزار  اول 
خانگی،تجاری  از  اعم  مختلف  بخشهای  در 
وصنعتی جذب این شرکت گردیده است که در 
همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو 
تاسیس این شرکت به534هزار و634مشترک 

رسیده است.  
شرکت  این  مدیرعامل  مهندس  جواد 
سطح  در  ازگازطبیعی  مند  بهره  روستاهای 
استان مرکزی را تاکنون 954روستا برشمرد 
گاز  از  مند  بهره  شهری  جمعیت  همچنین  
صددر  را  مرکزی  استان  سطح  در  طبیعی 
را   روستایی  پوشش  تحت  جمعیت  و  صد 
97/68درصد و درمجموع شهری و روستایی 

99/48درصد بر شمرد.

خبر

اختصاص ۲4۰ میلیارد ریال برای آبرسانی 
روستای دشتی بوشهر

احمدی- بوشهر: فرماندار دشتی استان بوشهر گفت: از محل اعتبارات 
ملی و استانی امسال 240 میلیارد ریال برای تکمیل و اجرای طرح 

های آب روستایی این شهرستان اختصاص یافته است.
و مشکالت آب روستایی  بررسی مسائل  نادری در جلسه  عبداهلل 
از محل  این میزان 190 میلیارد ریال  از  افزود:  شهرستان دشتی 
اعتبارات ملی و 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص 

یافته است.
آن  ریال  میلیارد  تاکنون 35  ملی  اعتبارات  از  کرد:  اضافه  نادری 

تخصیص پیدا کرده است.
نادری اضافه کرد: با توجه به تخصیص بموقع اعتبارات انتظار می 
رود تا پایان سال آینده بیش از 70 درصد شبکه های آب شهرستان 

دشتی نوسازی شود.
فرماندار دشتی با اشاره به مشکل کم آبی و نداشتن منابع آبی جدید، 
بر ضرورت رعایت الگوی مصرف و مدیریت منابع آب توسط مردم و 

دستگاه های اجرایی و اداری این شهرستان تاکید کرد.
نادری، خواستار همکاری و مشارکت بیشتر مدارس، امامان جمعه 
و جماعت مساجد برای اعالم وضعیت بسیار بحرانی کمبود آب و 

ضرورت مدیرت مصرف آن شد.
شهرستان دشتی با 86 هزار نفر جمعیت در 80 کیلومتری جنوب 

بوشهر واقع است.

 برگزاری مراسم جشن تولد استاد دلخانی 
در اداره ارشاد اسالمی اسالمشهر 

نوری- اسالمشهر: مراسم نکوداشت زاد روز هنرمند پیشکسوت 
هنر خوشنویسی در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

اسالمشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر 
، در ابتدای این مراسم برخی هنرمندان با حضور در جایگاه ضمن 
تبریک به استاد دلخانی با اهدای هدیه و دسته های گل این روز را 
به ایشان تبریک گفتند و حضور ایشان را برای شهرستان از جمله 
مواهب ارزنده برشمردند و در ادامه نیز روح اله دلخانی از برگزاری 
این جشن ابراز خرسندی کرد و از عوامل اجرایی این برنامه تقدیر و 

تشکر به عمل آورد.
به  نزدیک   ،1359 ماه  دی  متولد  دلخانی  ا...  روح  است:  گفتنی 
20 سال است مشغول فعالیت درحوزه هنرهای تجسمی است. او 
توانسته بیشتر از 16 مقاِم برتِر هنری در سطح ملی وبین المللی 
و 9 نمایشگاه انفرادی داخلی و خارجی برگزار کرده و موفقیت های 
چشم گیر دیگری نیز داشته باشد. در سال 1391 گواهینامه استادی 
را از شورای ارزشیابی استادی انجمن خوشنویسان ایران اخذ نموده 
و دارای چند گواهینامه بین المللی از ایتالیا و آمریکاست؛ سال ها 
مدرس دانشگاه و مولف برخی کتب درسِی دانشگاهی است و نقد ها 
و یادداشت های بسیاری را در حوزه هنرهای تجسمی، در کارنامه 

خود دارد.

خبر

خبری  نشست  اصفهان:  بهادری- 
در  اصفهان  استان  انتظامی  فرماندهی 
ماه جاری در مرکز  بهمن  از  روز  نخستین 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان 

با حضور اصحاب رسانه برگزارشد.
این نشست ضمن  بیگی در  سردار معصوم 
نیروی  میان  متعهدانه  ارتباط  به  اشاره 
 ، اجتماعی  های  رسانه  و  استان  انتظامی 
اظهارداشت: باتوجه به افزایش آسیب های 
اجتماعی، ارتباط مسئوالنه و قوی با رسانه 
ها ، اثرات مثبتی بر کاهش این آسیب ها 
و ایجاد زیرساخت های موثر خواهد داشت.

درستی  افزود:به  اصفهان  انتظامی  فرمانده 
ترین  بزرگ  و  میتوان عنوان کرد مهمترین 
آسیب اجتماعی حوزه موادمخدر است که 
میتوان آن را مادر جرائم نامید که نگرانی 
ایجاد  را  اجتماعی  حوزه  در  زیادی  های 

کرده است.
مواد  با  مبارزه  پلیس  اینکه  بیان  با  وی 
مخدر اصفهان اقدامات بسیار دقیق، علمی 

موفقی  میدانی  های  بررسی  و  پلیسی  و 
دراین حوزه انجام داده است، اذعان داشت: 
در  خوبی  اشراف  انجام شده،  اقدامات  پیرو 
آن  از  و  است  آمده  وجود  به  حوزه  این 
جمله کشف 2تن از انواع مواد مخدر و به 
از  دنبال آن شناسایی و دستگیری 27نفر 

فروشندگان عمده و اصلی و 18 خودرو از 
این مجرمین بوده است.

مجموع  در  گفت:  بیگی  معصوم  سردار 
کشف  به  میتوان  جاری  سال  اقدامات 
نیروی  مخدرتوسط  ماده  انواع  از  تن   25
مواد  عمده  باند   120 انهدام  و  انتظامی  

اشاره کرد.
اینکه  با اشاره به  انتظامی اصفهان  فرمانده 
کشفیات جرائم حوزه موادمخدر 21درصد 
افزایش داشته است، اظهارداشت: در طرح 
 200 و  2هزار  بحرانی،  نقاط  پاکسازی 
که  شد  پاکسازی  و  کشف  آلوده  منطقه 
32درصد  گذشته  سال  به  نسبت  آمار  این 
افزایش داشته که در این رابطه تعداد 700 
قاچاقچیان کشف شده است که  از  خودرو 
به  را  خودرو  توقیف  درصدی   27 افزایش 

همراه داشته است.
سال  ابتدای  از  کرد:  مطرح  پایان  در  وی  
جاری تاکنون 16هزار پرونده موادمخدر در 
پلیس اصفهان تشکیل شده است، اما تالش 
جرائم  از  پیشگیری  جهت  انتظامی  نیروی 
این حوزه همچنان ادامه دارد اما از خانواده 
سازی  فرهنگ  در  که  کنیم  می  تقاضا  ها 
حمایت  را  پلیس  موادمخدر  از  پیشگیری 
به  آسیبی  اجتماعی،  بحران  این  تا  نمایند 

کانون گرم خانواده های آنها نرساند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

مـواد  مـخدر مـادر جـرائم اسـت

 آماده باش شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
جهت جلوگیری از قطعی برق

 بهره مندی23 روستای گلستان از آب شرب 
در دهه فجر

وحیدی فر-اهواز: معاونت بهره برداری 
خوزستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
گفت: با توجه به وقوع پدیده گرد و خاک 
حاضر  حال  در  باران،  بارش  احتمال  و 
تمام ادارات برق شهرستان ها و کارکنان 
به  خوزستان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
منظور جلوگیری از قطعی برق در استان، 

در آماده باش کامل هستند.
وقوع   پی  در  افزود؛  بین  جهان  مهندس 
جمعه  روز  از  شدید  غبار  و  گرد  و  باد 
حال  در  بارندگی،  احتمال  و  ماه  29دی 
ها  شهرستان  برق  ادارات  تمامی  حاضر 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  کارکنان  و 
هستند  کامل  باش  آماده  در  خوزستان 
مختلف  مناطق  در  برق  قطعی  شاهد  تا 

استان نباشیم.
گونه  هر  بروز  صورت  در  داد:  ادامه  وی 
باد،  وزش  اثر  بر  ناخواسته  خاموشی 
اطمینان  این  بارندگی،  و  گردوخاک 
این  عملیاتی  نیروهای  داده می شود که 
تالشی  هیچ  از  برق  تامین  برای  شرکت 

شدن  عادی  تا  و  کرد  نخواهند  فروگذار 
و  تخصصی  توان  ی  همه  جوی  شرایط 
گونه  هر  رفع  برای  را  خود  عملیاتی 
خواهند  کار  به  برق  شبکه  در  مشکل 

بست.
نیرو  ادامه گفت؛  در  بین  مهندس جهان 
را  خود  تالش  تمام  شرکت  این  های 
خواهند کرد تا شاهد کمترین قطعی برق 
با توجه به شرایط جوی در استان باشیم 
با توجه  و در صورت هرگونه اختالل نیز 
عملیاتی،  نیروهای  بودن  باش  آماده  به 
تا  گرفت  خواهد  انجام  الزم  تالش  همه 
در کمترین زمان ممکن برق وصل شود.

که  هایی  تالش  با  کرد،  خاطرنشان  وی 
در ماه های گذشته جهت پایداری شبکه 
و  ها، شسشتوی خطوط  مقره  تعویض  با 
است،  گرفته  صورت  که  تمهیداتی  دیگر 
خوزستان  برق  شبکه  حاضر  حال  در 
پایدار بوده و در صورتیکه خاموشی روی 
اقدام  آن  رفع  به  نسبت  بالفاصله  دهد 

خواهد شد.

هیئت  رئیس  گلستان:  سلیمانی- 
مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی استان گلستان گفت : همزمان با 
فرا رسیدن سی و نهمین سالگرد پیروزی 
در  استان  روستای   23 اسالمی  انقالب 
شهرستان  در  آبرسانی  پروژه   16 قالب 
های استان به بهره برداری خواهد رسید. 
از  برداری  بهره  با  افزود:  شکیبافر  مهدی 
پروژه های مذکور 11 هزارو 820 خانوار 
نفردر    32912 بر  بالغ   جمعیتی  با 
آب  نعمت  از  گلستان  استان  روستاهای 
بهره  بهداشتی  و  سالم  آشامیدنی  شرب 

مند خواهند شد. 
وی حجم عملیات پروژه های فوق  شامل  
حفر و تجهیز یک حلقه چاه، بهسازی 3 
دهنه چشمه ، خط انتقال به طول 32.5 
به  باب   3 بتنی  زمینی  مخزن  کیلومتر، 
به  توزیع   شبکه  مترمکعب،   350 حجم 
طول 64.8 کیلومتر، نصب 2860 انشعاب 
خانگی، احداث تصفیه خانه حذف کدورت 
و  برق  انتقال  خط  اجرای  ـ  مورد   1 آب 

متر   بطول  144  نصب پست هوایی چاه 
سازی  محوطه  و  کشی  حصار  اجرای  و 
و  مربع   154 طول  به  چاه  تاسیسات 
احداث یک باب ایستگاه پمپاژ  برشمرد. 

شکیبافر در پایان اظهار داشت: به منظور 
اجرای پروژه های آبرسانی روستایی فوق 
بالغ بر 100 میلیارد ریال از محل اعتبارات 

استانی  و ملی هزینه شده است. 
وی تصریح کرد: همچنین عملیات اجرایی  
6000 متر خط انتقال با اعتباری بالغ بر 
دوزین  روستای  در  ریال  میلیون   8000
شهرستان مینودشت در ایام  دهه مبارک 

فجر آغاز خواهد شد.
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افزایش 1۲ درصدی کشفیات مواد مخدر

فرمانده نیروی انتظامی از افزایش 12 درصدی کشفیات مواد مخدر در 
کشور طی سال جاری خبر داد.

سردار حسین اشتری درحاشیه نشست سراسری روسای پلیس مبارزه 
با مواد مخدر که  پیش از در ستاد مرکزی ناجا برگزار شد، اظهار کرد:ه 
یکی از اولویت های امسال ناجا مبارزه با مواد مخدر و  مقابله با ورود مواد 
مخدر به کشور است. وی افزود: در مرزها اقدامات کنترلی برای مبارزه 
با ورود و خروج مواد مخدر انجام شده به نحوی که امسال با افزایش 

12درصدی کشفیات روبرو بودیم.
فرمانده ناجا تقویت گلوگاه ها، تقویت و استفاده از سگ های مواد یاب، 
استفاد از تجهیزات به روز را از دیگر مواردی دانست که ناجا طی این 

مدت در امر مبارزه با مواد مخدر انجام داده است.
فرمانده ناجا با بیان اینکه در امر تهیه و توزیع مواد مخدر باندها و 
شبکه های مختلفی شناسایی و دستگیر شده اند، گفت: این افراد پس از 

دستگیری و تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شده اند.
اشتری با بیان اینکه برخورد با خرده فروشان مواد از جمله مطالبات 
مردمی است، خاطر نشان کرد:  طرح جمع آوری معتادان متجاهر نیز 
بارها اجرایی شده و ناجا بارها اعالم کرده است این آمادگی را دارد تا  
هر زمانی که مکان های مورد نظر برای جمع آوری این افراد مشخص 

شود اقدام به جمع آوری آنها اقدام کند.
 اشتری ادامه داد:  در مجموع ناجا با تمام ظرفیت خود در امر مبارزه با 
مواد مخدر به شکل شبانه روزی فعالیت می کند که نتیجه آن مشخص 
بوده و تقدیم کردن تعداد زیادی شهید و جانباز از نشانه های آن است

فرمانده ناجا در پاسخ به سوالی در مورد کمپ های غیر مجاز موادمخدر 
نیز گفت: مردم می توانند فعالیت این کمپ را به پلیس اعالم کنند و 

مطمئن باشند با این کمپ ها برخورد خواهد شد.

مشکالت گوارشی و قلبی گاه ریشه در صرع دارد

مؤسس و مدیر عامل انجمن صرع ایران با اشاره به اینکه تشخیص 
باشد، گفت: صرع های  تواند پیچیده  و درمان صرع های مرزی می 
مرزی معموال تشنج تیپیک ندارند و به طور مثال فرد در یک لحظه 
صحبت های نابجا، حرف های رکیک و کارهای اشتباه انجام می دهد و 

پس از انجام آن پشیمان می شود.
، دکتر  المللی صرع  بین  دبیرخانه چهاردهمین کنگره  به گزارش 
داریوش نسبی تهرانی، موسس و مدیر عامل انجمن صرع ایران در 
آستانه برگزاری چهاردهمین همایش بین المللی صرع در ایران اظهار 
داشت: سال گذشته در کنگره بین المللی صرع بیشتر  موضوعات 
متداول در حوزه صرع همچون صرع های مقاوم و استاطوس مورد 

بحث و گفت وگو قرار گرفت.
وی افزود: امسال به موضوع صرع های کاذب و غیر اپیلپتیک و همچنین 
جراحی در صرع )بیماریهای  بین بیماران روانپزشکی و مغز و اعصاب( 
توجه شده چرا که امروزه مشخص شده برخی از صرع ها مرتبط با 
مسائل روانشناختی و روحی فرد بوده و یا با علوم رفتاری مرتبط 
هستند که در کنگره  های اختصاصی روانپزشکی و مغز و اعصاب به این 

موضوعاتچندان توجه نمی شود.
موسس و مدیر عامل انجمن صرع ایران ادامه داد:  در کنگره امسال 
چندین سخنرانی توسط شرکت کنندگان و اساتید داخل و خارج از 
کشور در مورد صرع های مرزی یا کاذب خواهیم داشت چراکه این 
صرع ها در واقع تابلوی روانپزشکی دارند و سالها پزشکان را در تشخیص 

درست به اشتباه می اندازند.

خبر

پنج درصد بیمه شدگان تامین 
اجتماعی، بیمه شده اختیاری هستند

پایان  تا  کرد،  اعالم  اجتماعی  تامین  سازمان 
شهریور ماه سالجاری، از مجموع بیمه شدگان 
اصلی سازمان تامین اجتماعی، 706 هزار و 261 
نفر بیمه شده اختیاری هستند که پنج درصد 
بیمه شدگان اصلی این سازمان را تشکیل می 
دهند. به گزارش  زمان به نقل از سازمان تامین 
اجتماعی، 13 میلیون و 850 هزار و 49 نفر در 
همین مدت به عنوان بیمه شده اصلی تحت 

پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.
براساس این گزارش، در قانون تامین اجتماعی 
برای پوشش بیمه ای افرادی که مدتی به واسطه 
اشتغال تحت پوشش بیمه اجتماعی بوده اما به 
دلیل عدم اشتغال، از پوشش این بیمه خارج شده 
اند، تدابیری اندیشیده شده است به نحوی که این 
گونه اشخاص با دارا بودن حداقل 30 روز سابقه 
پرداخت حق بیمه، بتوانند بیمه خود را به طور 

اختیاری ادامه دهند.
طبق اعالم این سازمان، متقاضیان بیمه اختیاری 
می توانند تا سن 50 سالگی با دارا بودن حداقل 
30 روز سابقه پرداخت حق بیمه که به لحاظ 
بازنشستگی معتبر باشد، بیمه خود را به طور 
سن  چنانچه  همچنین  دهند.  ادامه  اختیاری 
متقاضی در زمان ثبت تقاضا، بیش از 50 سال 
باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن 
سابقه پرداخت حق بیمه قبلی، معادل مدت مازاد 
سنی وی خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی 
اعالم کرد، تمامی متقاضیانی که حداقل 10 سال 
سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند نیز بدون 
رعایت شرط سنی تقاضای آنان پذیرفته خواهد 
شد. براساس این گزارش، نرخ پرداخت حق بیمه 
در بیمه اختیاری، معادل 26 درصد دستمزد مبنای 
پرداخت حق بیمه مورد قرار داد خواهد بود و بیمه 
شدگان بیمه اختیاری با انعقاد قرارداد، پرداخت حق 
بیمه و احراز شرایط مقرر می توانند از بازنشستگی، 
ازکارافتادگی، فوت و درمان بهره مند شوند. بیمه 
شدگان اختیاری باید پس از شروع بیمه، حق بیمه 
هرماه را حداکثر تا آخرین روز 2 ماه بعد پرداخت 
کنند در غیر اینصورت قرارداد منعقده از تاریخ عدم 
پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمه آنان موکول 
به تسلیم تقاضای جدید و موافقت سازمان تامین 

اجتماعی خواهد بود.
از  دسته  آن  و  اختیاری  شدگان  بیمه  تمامی 
مستمری بگیرانی که با احتساب سابقه پرداخت 
ردیف  در  اختیاری،  طور  به  ادامه  بیمه  حق 
مستمری بگیران قراردارند، همانند بیمه شدگان 
اجباری از پرداخت فرانشیز درمانی معاف خواهند 
بود و هزینه کفن و دفن و همچنین وسایل کمک 
پزشکی )پروتز و اروتز( به آنان مطابق مقررات 

مربوطه ارائه می شود.

خبر

و  همکاری  داخلی،  انسجام  تهران  دادستان 
را  مختلف  حوزه های  مسئوالن  هماهنگی 
راهکار اساسی برای جلب اعتماد مردم خواند.

در  تهران  دادستان  آبادی  دولت  جعفری 
جمع بندی مباحث مطرح در جریان همایش 
دادسراهای عمومی و انقالب تهران با عنوان 
»بررسی آسیب های اجتماعی و تامین امنیت 
عمومی« که روز شنبه 30 دی ماه سال جاری 
با حضور وزیر کشور، استاندار تهران، فرمانداران 
و بخشداران استان، فرمانده انتظامی کشور و 
شد  برگزار  اطالعات  وزارت  معاونان  برخی 
گفت: وی نخستین نکته مطرح شده در این 
همایش را، نقش رضایتمندی مردم به عنوان 
به  نیل  و  عمومی  امنیت  مهم ترین شاخصه 
امنیت پایدار دانست و با اعالم این که هدف 
روح  تقویت  نشست ها  این گونه  برگزاری  از 
اجرایی،  مسووالن  میان  همدلی  و  برادری 
انتظامی و قضایی است، اختصاص یک جلسه 

بررسی  به  وزارت کشور  اجتماعی  از شورای 
آسیب های  حوزه  در  تهران  استان  مسائل 
اجتماعی را پیشنهاد داد. وی افزود: از آنجا که 
تهران مرکز کشور می باشد و اکثر مسووالن 
و مراکز دولتی در این شهر مستقر هستند، 
و  اقدامات  در  آن  و شهرهای  تهران  معموالً 

برنامه ها دیده نمی شود خواستار توجه بیشتر 
به مشکالت اجتماعی و اقتصادی استان تهران 

شد. 
و  همکاری  داخلی،  انسجام  تهران  دادستان 
را  مختلف  حوزه های  مسئوالن  هماهنگی 
راهکار اساسی برای جلب اعتماد مردم خواند 

و از مهم ترین امور مورد تاکید در این زمینه 
را، ضرورت کاهش اختالفات میان مسووالن 
کارآمدی  افزایش  و  عموم  اعتماد  جلب  و 

دستگاه های اجرایی و قضایی اعالم کرد.
عرصه ها،  همه  در  فساد  با  مبارزه  تداوم 
استفاده  کارآمد،  و  سالم  مدیران  از  استفاده 
فساد،  با  مبارزه  در  مردمی  ظرفیت های  از 
به  دادن  اولویت  و  اجتماعی  آسیب های 
این  دیگر  پیام های  از  را  پیشگیرانه  اقدامات 

همایش برشمرد.
بر  مدعوین  نظر  اتفاق  دولت  آبادی  جعفری 
ضرورت آمادگی بیشتر مسؤولین برای مقابله 
با مشکالت و بحران ها را مورد توجه قرار داد و 
به عنوان سخن پایانی، از برخی مسووالن که 
با اظهارات نامناسب جامعه را ملتهب نموده 
انتقاد  می زنند،  دامن  بی اعتمادی  جو  بر  و 
کرد و اتفاق نظرحاضران درنشست در مردود 

شناختن این رویه را اعالم کرد.

جعفری دولت آبادی عنوان کرد:

ضرورت کاهش اختالفات میان مسئوالن و جلب اعتماد عموم

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مطالبه گری 
در  و حساسیت  تحرک  ایجاد  و  رهبری  معظم  مقام  جدی 
دستگاه های مختلف در یک سال اخیر از افزایش کشفیات 15 
تا 16 درصدی مواد مخدر در 9 ماه نخست امسال نسبت به 

سال گذشته خبر داد.
پرویز افشار ضمن اشاره به محدودیت منابع مالی و تجهیزات 
برای مبارزه با مواد مخدر، عملکرد نیروهای امنیتی و انتظامی 
را خوب ارزیابی کرد و گفت: آنچه در جلسه اخیر دیدار مقام 
معظم رهبری با سران 3 قوه مورد تاکید قرار گرفته مربوط 
به موضوع پیشگیری بوده و مقرر شده است تا 50 درصد از 
امکانات و اعتبارات صرف این حوزه شود. همچنین جلسات فوق 
العاده کمیته فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و 
بررسی اقدامات و عیوب هر دستگاه در این جلسات در حال 

برگزاری است.
وی در ادامه مخاطرات مربوط به مواد مخدر را در محیط های 
اعتیاد  میزان  بیشترین  افزود:  و  کرد  ارزیابی  جدی  کاری 
به مواد مخدر مربوط به محیط های کاری و صنعتی است. 
در تمام کارگاه های بین 50 تا 500 نفر پرسنل کشور طرح 
کاج )کاربست اجتماعی کار و تولید( راه اندازی شده است. در 
این طرح در تمام این کارگاه ها خانه های بهداشت کارگری و 

توانمندسازی پرسنل در نظر گرفته شده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اقدامات انجام 
شده در حوزه دانشجویی تصریح کرد: در گذشته بیشتر نگاه 
مبتنی بر استفاده از توان بخش دولتی حاکم بود. ولی این نگاه 
در سال های اخیر به سمت خود دانشجویان چرخیده است. به 
همین دلیل در 125 دانشگاه وابسته به وزارت علوم »کانون های 

همیاران سالمت روان« دانشجویی تشکیل شده است و از نیمه 
دوم سال 95 با راه اندازی کانون و انجام مداخالت موثر، علی 
رغم افزایش جهانی مصرف مواد مخدر شاهد کاهش مصرف 
مواد در میان قشر دانشجو هستیم. همچنین نشست ساالنه 
ای نیز در 8 بهمن ماه سال جاری در شیراز برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه باید قانون را از صدر تا ذیل بررسی 
کرد و اصالحاتی را بر آن انجام داد، اضافه کرد: در این زمینه 
کاری شروع شده است و کمیته حقوقی و قضایی ستاد که 
با همه مدیران  است  معاون دادستان کل کشور  رئیس آن 
حقوقی دستگاه های عضو به این موضوع وارد شده اند. این 
دستگاه های عضو چون کار اجرایی انجام می دهند مشکالت 
را می بینند. درحال انجام بازنگری هستند و بعد از تصویب در 

کمیته حقوقی و قضاییه و از طریق قوه قضاییه به مجلس خواهد 
رفت و امیدواریم که شاهد یک بازنگری در این موضوع باشیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه معتقدم 
در این بازنگری باید چند نکته حتما دیده شود، تصریح کرد: 
مجازات اقتصادی، کشف اموال قاچاقچیان و ضیط تمام اموال 
آنها از جمله این موارد است. علت اصلی بروز قاچاق مواد مخدر 
سود است. اگر جلوی سودآوری گرفته شود افراد دیگر به سمت 
قاچاق مواد مخدر نخواهند رفت. اگر فرد بداند بعد از دستگیری 
هر آنچه را بدست آورده و هر آنچه قبال از این راه داشته است را 

از دست می دهد به سمت قاچاق نمی رود.
افشار با بیان اینکه مواد جدید NPSها در حال ورود به بازار 
مصرف هستند گفت: با این قوانین نمی توانیم با این مواد 
برخورد کنیم. یک بخش از نگاه ما باید مخصوص نگاه انتظامی 
باشد و بخش دیگر هم باید شامل تغییر قانون در بخش ابتدایی 
و بازدارندگی باشد. باید یک جریان اجتماعی برای مبارزه توسط 
همه آحاد جامعه از جمله همه شرکت ها، موسسات، سازمان ها 

و ... ایجاد شود.
وی با انتقاد از اینکه سیاست های فعلی برای دستگاههای 
مربوطه الزام آوری الزم را ندارد افزود: همه چشم ها به این 
سمت است که آیاد ستاد منابعی را برای این بخش فراهم می 
کند یا نه؟ در حالیکه این اقدامات باید تبدیل به الزامات قانونی 
و فرهنگ اجتماعی شوند. همه گروه ها باید یاد بگیرند کنار 
مشاغلشان نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند. برخی 
از پیمانکاران کارگرانشان را نسبت مصرف مواد مخدر ترغیب 
می کنند تا در شیفت کاریشان بیشتر کار کنند اما در نهایت 

هزینه غیر مستقیم این کار متوجه همان کارخانه می شود.

موادجدیدNPSهادرحالورودبهبازارمصرف
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آب در حال آب رفتن است...

* الهام آمرکاشی

قریب به اکثریت افراد در جوامع مدنی، شاهد 
موارد  به  اند که منجر  بوده  نزاع های شدید 
شده  ها  ناهنجاری  تولِد  و  ها  بحران  متعدِد 
است، اما شاید واژهء »نزاع آب« کمتر به گوش 
کسی رسیده باشد و یا در حول و حوِش این 

کلمه، تفکری شده باشد.
افرادی که در جنگ های جهانی حضور داشتند از کمبود و بحران 
آب که در پِس آن به نزاع آب نیز منجر شده است روایات متعددی 
آنکه  بی  آینده  در چندسال  آمار  اساس  بر  اما  اند،  کرده  ذکر  را 
جنگ جهانی رخ دهد؛ نزاعی برای آب به پا می خیزد که تمام 
سیاست مداران  و  افراد  راستا  این  در  گیرد.  می  فرا  را  خاورمیانه 
انور سادات، پطروس غالی، کوفی عنان، محمد  متعددی از جمله 
مرسی و نوری مالکی نیز برای جنگ آب هشدار داده اند و حتی 

گفته اند که جنگ بعد در قرن آینده، جنگ آب است.
در این مقال، سخن بر این است که عده ای از کمبود آب که در 
سال های آتی کشور را فرا میگیرد به بحران آب یاد می کنند. برای 
بحران، تعاریف متعددی وجود دارد که یک تعریف آن است که 
»یک پدیده به شرایطی برسد که تصمیم های مهم باید در بازه های 
به  پدیده  آن  این صورت،  در  که  گرفته شود  کوتاه  بسیار  زمانی 
بحران رسیده است و به ادعای برخی مدیران و سیاست گذاران، 
فرصت تفکر و مطالعات جدی وجود ندارد و باید به سرعت و در 

مدت کوتاهی کاری انجام شود«.
تواند گزارهء  برای آب نمی  با تعاریفی که ذکر شد، واژهء بحران 
مناسب و درستی باشد که با این گستردگی که در حال حاضر از 
آب و منابع آبی در اختیار است و با این تفکر و پیش درآمِد ذهنی 
که کمبود آب در سال های آتی رخ خواهد داد، به آنی دچاِر بحران 

آب نمی شویم.
لهذا در بوق و کرنا کردن که بحران آب در کمین است؛ از پایه، 
آب  بحران  معنای  به  لزوما  آب،  کمبود  که  چرا  است  نادرست 
نیست، اما به صراحت میتوان بیان کرد که کمبود آب در کشور به 
مرحلهء هشدار رسیده است، چیزی که در وهلهء ابتدایی به رویکرد 
مدیریتی برمی گردد و باید گفت: مدیریت آب در کشور به مرحلهء 
بحران رسیده است. یکی از مواردی که در عوامِل به وجود آورندهء 
بحث  در  یاد می شود، »سیاست گذاری  آن  از  آبی  منابع  کمبود 
منطقه ای،  برنامه ریزِی آب در سطوح مختلف محلی،  و  مدیریت 
ملی و بین المللی است« که به جد به گزاره ای به نام سوءمدیریت و 

حکمرانی بد، اطالق می شود. 
کشورهای  چشم انداز  هرساله   )ADB( آسیایی  توسعه  »بانک 
آسیایی را تهیه و منتشر می کند. بخش مهمی از این مطالعات، 
بحث امنیت آبی در کشورهای آسیایی را بررسی و واکاوی می کند. 
می شود.  منتشر  سال  هر  چشم انداز  این  میالدی  سال 2006  از 
نتایج مطالعات و تحلیل های عمیق چشم اندازی که برای کشورهای 
آسیایی صورت گرفته، این را نشان می دهد که کشورهای آسیایی 
اگر با بحران آب مواجه شدند، به خاطر کمبود فیزیکی منابع آبی 
نیست، بلکه به خاطر سوءمدیریت یا مدیریت ضعیف آنهاست«. 
همان واژه ای که در اکثر مطالب داخلی و خارجی از حلقه مفقوده 
 water( ای به نام سوء مدیریت یاد می شود که بین بحران آب

crisis( و کمبود آب)water scarcity( وجود دارد.
با مطالعات وسیع در کشورهای پیشرفته که با این مسأله دست به 
گریبان بوده اند، بر این نتیجهء قاطع می توان رسید که با مدیریت 
صحیح می توان از بروز تنش های آبی در دراز مدت جلوگیری کرد 
و با اتخاذ تدابیر متقن به راهبردهای کالن و سیاست گذاری های 
اصولی دست یافت تا در آینده ای نزدیک، شاهد رفع تمام تنش 

هایی باشیم که ممکن است بر سر آب رخ دهد.
در یکی از مقاالت که به طور گسترده به بحث آب و کم آبی می 
پرداخت، پاراگرافی جلب نظر کرد که ذکر آن خالی از فایده نیست:

»پروژه آیکو )ICOW( یکی از پروژه های معروف هیدروپلیتیکی 
است که به بررسی این مسئله در دنیا پرداخته است. این پروژه با 
استفاده از بانک اطالعاتی معروف MTOPS -که سعی دارد همه 
تنش های رخ داده در جهان را ثبت کند- تنش ها و تنازعات آبی را که 
تاکنون در سه منطقه دنیا شامل آمریکا، آسیای غربی )خاورمیانه( و 
اروپای غربی بر سر منابع آبی مشترک اتفاق افتاده، بررسی کردند. 
آنها در این مطالعات، سه عامل کلیدی کمبود آب، ساختار حکمرانی 
و میزان تنش ها و تنازعات آبی را در این مناطق بررسی کردند. نتایج 
نشان داد که کمبود منابع آب زمانی باعث افزایش تنش شده که 
ساختار و سازمان مناسب برای حکمرانی حوضه آبریز مشترک وجود 
نداشته است و برعکس جاهایی که ساختار مناسب حکمرانی و بستر 
نهادی برای مدیریت و بهره برداری مشترک وجود داشت، کمبود 
منابع آب نه تنها باعث ایجاد تنش نشده؛ بلکه باعث افزایش مشارکت 
و همکاری در آن حوضه ها نیز شده است؛ بنابراین اینکه تصور کنیم 
کمبود آب لزوما منجر به بحران آب و تنش و درگیری آب خواهد 
شد، این گزاره از نظر علمی اشتباه است؛ بنابراین اگر می خواهید 
بر بحث منابع آب، مدیریت شهری، طراحی و سیاست گذاری در 
بخش های مختلف تمرکز کنید، به جای تمرکز غلط بر یک پدیده 
طبیعی به نام کمبود منابع آب، باید بر عامل و علت مهم تر، یعنی 

مدیریت و حکمرانی صحیح آب، تأکید و تمرکز کرد«.
انتظار جدی می رود از تمام مسئولین که به جای هشدار و انذار 
دادن که مدام از کمبود آب سخن می گویند، با ارائه راهکارهای 

علمی، در راستای کاهش کمبود منابع آبی قدم بردارند.
مؤلفه و برنامه هایی چون: طرح احیا و تعادل بخشی سفره های آب 
زیرزمینی- حفر چاه های پیزومتری در دشت های کشور و تجهیز 
آن ها در راستای کاهش بحران آب- نصب تجهیزات اندازه گیری بر 
روی منابع آب- تهیه بیالن و بانک اطالعاتی محدوده های مطالعاتی 
و نیز پهنه بندی و بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در 
محدوده های مطالعاتی توسط سازمان زمین شناسی کشور- به روز 
کردن سند ملی آب در محدوده های مطالعاتی کشور- خرید چاه های 
کم بازده کشاورزی برای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی- ساماندهی 
و  تهیه  آن ها-  روی  بر  »جی پی اس«  نصب  و  حفاری  شرکت های 
نصب کنتور حجمی و هوشمند آب به همراه اطالع رسانی و ایجاد 
سامانه پایش و کنترل برداشت از چاه ها- برخورِد قانونی با مشترکان 
پُرمصرف آب- حقیقی شدن قیمت آب که در پس آن منجر به 
نصب سنسور در لوله ها و استفاده  از روبات های لوله نورد نشت یاب می 
شود- بازیافِت آب فاضالب و باراِن جاری در خیابان ها برای مصارف 
مختلف و خالقیت مهندسین در این حوزه برای تولید بهینه آب از 
دریا و رساندن آن به محل مصرف و... می تواند در دراز مدت به عنوان 

راهکارهای عملی برای کاهش بحران آب، مفید واقع شود.
نباید اجازه داد که حل این موضوع، در پیچ و خِم دستور و ابالغ و 
برنامه های چند ساله متوقف شود که درخوِر ایران و ایرانی جماعت 
نیست که از سر خِط اخبار، عباراتی مانند: »آب در حال آب رفتن 

است« را بشنود.
elhamamerkashi@ymail.com

سرمقاله

پاسخ سفیر چین به ابهامات 
حادثه سانچی

 سفیر چین در ایران گفت: این کشور تمام تالش خود 
را برای صدور ویزا در اسرع وقت با هدف تسهیل سفر 
خانواده های جان باختگان سانچی به شانگهای فراهم 

می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، »پان سن« سفیر چین 
در ایران در نشست خبری درباره حادثه سانچی گفت: 
غروب 6 ژانویــه 2018 نفتکش پانامایی ســانچی با 
کشــتی هنگ کنگی چینی کریستال برخورد کرد که 
در اثر این تصادف 110 هزار و 300 تن میعانات گازی 
و 32 ملوان غرق شــدند. دولت چین در همان ابتدای 
کار به این موضوع اهمیت داد. رئیس جمهور و نخست 
وزیر این کشور بالفاصله دستور انجام اقدامات الزم را 
صادر کردند که پس از آن وزارت خارجه چین، سیستم 
اضطــرار و وزارت راه چین نیز کارگــروه ویژه امداد و 
نجات را فعال کرد.ســفیر چین افزود: مرکز جستجو و 
نجات بندر شانگهای، همه نیروهای خود برای امداد و 
نجات دریایی و پلیــس دریایی را بکار برد و اطالعات 
الزم را در اولین فرصت به گروه امداد و نجات دریایی 
ژاپن و کره جنوبی اطالع داد.به گفته پان سن، میعنات 
گازی موجود در ســانچی پــس از تصادف دچار آتش 
ســوزی شد و ارتفاع حریق تا 1000 متر باال می رفت 
و از کشــتی، گازهای سمی منتشر می شد. همچنین 
شــدت باد و امواج نیز کار امداد و نجات را سخت می 
کــرد. با این حال چین نجات جان خدمه را در اولویت 
خود می دانســت.وی افزود: طی 8 روز آتش سوزی، 
14 کشــتی محدوده ای به مســاحت 8 هزار و 800 
کیلومتر مربع را پوشــش داد و امدادگران چند بار به 
نفتکش نزدیک شدند و از فاصله نزدیک نیز کار امداد 
و نجات را انجام دادند و باالخره توانستند وارد کشتی 
شــده و با خود دو پیکر و جعبه ســیاه را خارج کنند. 
در ایــن وضعیت، مرکز امداد و نجــات چین مرتبا با 
سرکنسول ایران در شانگهای در ارتباط بود و وضعیت 
را به وی اطالع می داد.ســفیر چین افزود: مرکز امداد 
و نجات چیــن پذیرای هیئت همراه علی ربیعی بود و 
کشور ما هماهنگی الزم برای سوار شدن 12 امدادگر 
ایرانی را به عمل آورده و دستگاهها و وسایل تخصصی 
الزم را برای امدادگــران ایرانی آماده کرد اما به دلیل 
شدت آتش نفتکش امدادگران ایرانی پس از رسیدن به 
محل حادثه از سوار شدن به نفتکش ایرانی صرف نظر 
کردند.نماینده دیپلماتیک چین در ایران تصریح کرد: 
سفارت چین در ایران 24 ساعته برای اعزام چند گروه 
ایرانی به چین تالش کرد تا در اســرع وقت برای آنها 
ویزا صادر کند ضمن اینکه ما در اولین فرصت امداد و 
نجات ژاپن و کره جنوبی اطالع دادیم که کره جنوبی 

کشتی پلیس خود را به محل حادثه اعزام کرد.

خبر

مدیر موزه ها و اسناد صنعت نفت گفت: در نظر 
داریم تسهیالتی برای گردشگران فراهم شود 
از نخستین سکوی نفتی دریایی  بازدید  با  تا 
در  که  تالش هایی  و  فعالیت ها  با  خاورمیانه 
صنعت نفت صورت می گیرد از نزدیک آشنا 
شوند. به گزارش زمان به نقل از تسنیم، سکوی 
نفتی  سکوی  ترین  قدیمی  بهرگانسر  نفتی 
دریایی ایران و منطقه است که ساخت آن از 
سال 1338 شمسی آغاز شد و در سال 1341 

شمسی به مدار بهره برداری وارد شد.
این سکوی نفتی که با تجهیزات به روز در آن 
زمان مجهز شده بود، اکنون در کنار سکوی 
در  و  دارد  قرار  بهرگانسر  نفتی  میدان  جدید 
تولید است،  حالی که سکوی جدید در مدار 
سکوی قدیمی تنها به منظور رابط محل اسکان 
بخشی از خدمه سکوی جدید با سکوی در مدار 

بهره برداری مورد استفاده قرار می گیرد.
این  که  بود  شده  مقرر  گذشته  سالهای  در 
سکوی قدیمی رفته رفته جمع آوری شود اما 
با تالش موزه ها و مرکز اسناد صنعت  اکنون 
نفت ایران قرار است به عنوان یک میراث نفتی، 

در معرض دید عموم قرار گیرد.
اکبر نعمت الهی مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت 
بازسازی  و  از مرمت  نفت در جمع خبرنگاران 
نخستین سکوی نفتی دریایی در خاورمیانه خبر 

داد و گفت: پرونده ثبت این سکو که از سال 1338 
ساخته شده و در مدار بهره برداری قرار گرفته، در 
سازمان میراث فرهنگی در حال پیگیری است تا 
در قالب نخستین موزه دریایی کشور به منظور 
آشنایی عموم مردم با فعالیت های صنعت نفت 
در بخش دریا، آماده بهره برداری شود. وی افزود: 
نخستین چاه اکتشافی دریایی ایران و منطقه 
خاورمیانه در سال 1338در منطقه بهرگانسر حفر 
شد و با نصب سازه دریایی این میدان، عملیات 
بهره برداری از این سکوی نفتی در سال 1341 

آغاز شد.
مدیر موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت از تالش 

نفتی  گردشگری  تور  اولین  راه اندازی  برای 
ایران برای بازدید عموم مردم از سکوی نفتی 
بهرگانسر در نوروز 97 خبر داد و گفت: در نظر 
داریم تسهیالتی برای گردشگران فراهم شود 
از نخستین سکوی نفتی دریایی  بازدید  با  تا 
در  که  تالش هایی  و  فعالیت ها  با  خاورمیانه 

صنعت نفت صورت می گیرد، آشنا شوند.
تورهای صنعتی- این  طراحی  داد:  ادامه  وی 

تا  تیم های 20  قالب  در  می تواند  گردشگری 
25 نفره با برنامه ریزی های یک تا دو روزه انجام 
گیرد و مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت 
نفت بستر این بازدید را فراهم خواهد کرد و 

اجرای آن را به بخش خصوصی خواهد سپرد، 
در این زمینه مذاکراتی با اتحادیه تورگردانان 
انجام  مسافرتی  آژانس های  از  برخی  و  کشور 
استقبال  این موضوع  از  آنها  از  برخی  و  شده 

کرده اند و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم.
نعمت الهی تصریح کرد: بسترها برای حضور 
بازدیدکنندگان فراهم شده است و در آغاز راه 
گردشگران،  ترغیب  و  هزینه ها  کاهش  برای 
بخشی از هزینه ها از جمله حمل و نقل را به 
عهده می گیریم اما در نهایت بخش خصوصی 
باید به صورت مستقل عمل کند و اجرای کار 

را به عهده بگیرد.
وی افزود: مدیر موزه های صنعت نفت عملیات 
فاز  را در  این سازه دریایی  بازسازی و مرمت 
اول، استحکام، مقاوم سازی و رفع خوردگی های 
پایه های سکو عنوان کرد و گفت: اقداماتی برای 
غیرضروری  تجهیزات  تخلیه  و  سبک سازی 
این سازه باید انجام شود، بدون اینکه آسیبی 
بتوانیم  تا  آید  وارد  سکو  اصلی  ساختار  به 
امکاناتی را در این محل برای بازدیدکنندگان 
فراهم کنیم. این مقام مسئول اذعان داشت: تا 
پایان سال جاری 130 نقطه از اماکن و بناهای 
تاریخی صنعت نفت در سازمان میراث فرهنگی 
به ثبت ملی می رسد که از این تعداد تاکنون 

125 مکان ثبت شده است.

بازدید عمومی از قدیمی ترین سکوی نفتی دریایی ایران محیا می شود 

 ۲۶ مجتمع آبرسانی روستایی 
تا پایان ۹۷ تکمیل می شود

صرفه جویی یک میلیارد دالری در 
گازرسانی به نیروگاه ها در ۹ ماه امسال

روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان تهران از احداث و تکمیل 26 مجتمع 
آبرسانی روستایی و همچنین 18 پروژه تک 

روستایی تا پایان سال 97 خبر داد.
 به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، رضا 
تأمین  منابع  شرایط  به  اشاره  با  پوررجب 
آب در سطح کشور و به ویژه استان تهران 
و همچنین موقعیت خاص روستاهای استان 
تولید و  تأمین،  آبرسانی  گفت: مجتمع های 
روستاهای  برای  بهداشتی  شرب  آب  توزیع 
یک  اندازه  جمعیت هایی  از  گاه  که  تهران 
و  نموده  مطلوبتر  بسیار  برخوردارند  شهر 
کنترل آبرسانی به این روستاها نیز در این 
روش آسان تر می شود. مدیرعامل آبفار استان 
تهران گفت: با اعتباری که از صندوق توسعه 

ملی برای طرحهای آبرسانی در نظر گرفته 
صورت  برنامه ریزی های  همچنین  و  شده 
گرفته نسبت به ایجاد تأسیسات و تجهیزات 
آبرسانی شامل حفر و تجهیز چاه، خط انتقال، 
و  هوایی  و  زمینی  مخازن  ساخت  شبکه، 
فرآیند بهداشتی نمودن آب اقدام می نماییم. 
آبفار  برای  مصوب  اعتبار  میزان  پوررجب 
استان تهران را 420 میلیارد ریال اعالم کرد 
و افزود: با اتمام پروژه ها جمعیتی بالغ بر 150 
هزار نفر در سطح 222 روستا از آب سالم و 
بهداشتی بهره مند خواهند شد. شایان ذکر 
است در سال 95 تعداد 13 مجتمع آبرسانی 
هزار  به جمعیت 111  آبرسانی  راستای  در 
نفری برای 52 روستا تکمیل و به بهره برداری 

کامل رسید.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: با وارد 
از  جنوبی  پارس  جدید  فازهای  شدن  مدار 
ابتدای امسال، افزون بر افزایش خیره کننده 
حجم گازرسانی به نیروگاه ها، صرفه جویی یک 

میلیارد دالری را به همراه داشته است.
سعید مومنی، درباره تاثیر راه اندازی آخرین 
فازهای پارس جنوبی در توسعه گازرسانی به 
نیروگاه های کشور، گفت: فازهای جدید پارس 
جنوبی که فروردین ماه امسال به بهره برداری 
رسیدند، تاثیر زیادی در توسعه گازرسانی به 
بخش های مختلف کشور از خانگی تا صنایع و 
نیروگاه ها داشتند. وی افزود: میانگین تحویل 
 ( پارسال  ماه  نیروگاه ها در 9  به  گاز  روزانه 
پایان آذر(، 189 میلیون مترمکعب بود، در 
طور  به  مدت  همین  در  امسال  که  حالی 

میانگین روزانه 200 میلیون مترمکعب گاز 
به نیروگاه ها تحویل شد که این رقم نسبت به 
مدت مشابه پارسال، چهار میلیارد مترمکعب 

افزایش نشان می دهد.
مومنی با بیان این که چهار میلیارد مترمکعب 
افزایش برابر 5.5 درصد رشد است، ادامه داد: 
از آنجا که استفاده از گاز به جای سوخت مایع 
در نیروگاه ها، صرفه اقتصادی فراوانی دارد در 
حداقل  نیز  گاز  سوخت رسانی  افزایش  این 
یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی داشتیم. 
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز تصریح کرد: 
200 میلیون مترمکعب گاز میانگین تحویل 
خارج  رقم  این  اما  نیروگاه هاست،  به  روزانه 
میلیون   270 روزها  برخی  در  میانگین،  از 

مترمکعب گاز بوده است.

متن آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به مهدی صادقی که مجهول المکان می باشد 
ابالغ می شود طبق اجرائیه شماره 9610426610800395 صادره از شعبه هشتم دادگاه 
شماره  دادنامه  موجب  به  کالسه 9409986610800454  پرونده  در  آباد  خرم  حقوقی 
9409976610800905 مورخ 1394/11/29 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی خرم آباد 
محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
سه میلیون و نهصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه در 
حق محکوم له می باشد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم 
علیه می باشد بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی 
ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می 
باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ. د. م و ماده 9 قانون اجرای احکام 
مدنی در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت 
به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به 

اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری  شهرستان خرم آباد – ظفر مهرزاده. 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره139660331010006236 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم رمضانی فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 
3298  کد ملی 0056881479 صادره از تهران در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 150/25 مترمربع پالک 684 فرعی از163 اصلی واقع در فردیس- 
کانال غربی - خیابان نسترن غربی - بن بست گلستان  14- پالک 10322 خریداری از 
مالک رسمی آقای محمدرضا حریری محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف2113

تاریخ انتشار نوبت اول:1396/10/17 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/11/2
کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

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

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

برابررأی شماره139660331010006239 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم زیرنگ فرزند اسفندیار به شماره شناسنامه 1893  کد ملی 
0052037886 صادره از تهران در دو دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
150/25 مترمربع پالک 684 فرعی از163 اصلی واقع در استان البرز- فردیس - کانال غربی - 
خیابان نسترین غربی - بن بست گلستان 14 - پالک 10322 خریداری از مالک رسمی آقای 
محمدرضا حریری محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 
15 روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2114
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/10/17 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/11/2

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره139660331010006238 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نوروز رحمانی فرزند غالمعلی به شماره 
از  از تاکستان در یک دانگ مشاع  شناسنامه 10470  کد ملی 4390095730 صادره 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 150/25 مترمربع پالک 684 فرعی از163 اصلی 
واقع در استان البرز- فردیس- کانال غربی - خیابان نسترن غربی- بن بست گلستان 14 - 
پالک 10322 خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا حریری  محرز گردیده است، لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 2112
تاریخ انتشار نوبت اول:1396/10/17 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/11/2

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس محمد سلیمانی 

آگهی تغییرات شرکت  مصرف فرهنگیان کرج
 شرکت تعاونی به شماره ثبت 329 و شناسه ملی 10100050919

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/09/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- آقایان علی طاهری با کد ملی 294923880 به سمت رئیس هیات مدیره و محمد 
نائب رئیس هیات مدیره و مصطفی فرح  به سمت  با کد ملی 5399515644  یوسفی 
پادیاب  اله  و حشمت  مدیره  هیات  به سمت منشی  ملی 0322497582  کد  با  بخش 
با کدملی 2259340059 و محمد علی ایزدی با کد ملی 3800019116 و سید لطف اله 
رضائی سرچقائی با کد ملی 4949812548 و ارسالن فرج زاده بسمت مدیر عامل با کد 

ملی 6319702125 بسمت اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند. 
- کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت پس از تصویب هیات مدیره 
با دو امضای : ثابت 1- ارسالن فرج زاده مدیر عامل و آقای علی طاهری رئیس هیات 
مدیره به عنوان دارنده گان امضای ثابت 2- آقای حشمت اله پادیاب عضو هیات مدیره 
اله  آقای حشمت  غیاب  در  و  بود.  اعتبار خواهند  دارای  تعاونی  مهر شرکت  با  همراه 
پادیاب عضو هیات مدیره امضای آقای محمد یوسفی نایب رئیس هیات مدیره معتبر 
امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر  با  تعاونی  اوراق عادی شرکت  است همچنین 

است. 
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، تعیین سمت مدیران، تعیین 
شخصیت  الکترونیک  سوابق  در  متقاضی  توسط  شده  انتخاب  امضاء  حق  دارندگان 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 

تجدید آگهی مناقصه عمومی

نظر  در  صفادشت  شهرداری 
دارد باستناد بند 4 جلسه12 شورای محترم 
و  توسعه  اجرای  به  نسبت  شهر  اسالمی 
طریق  از  سبز  فضای  های  پروژه  نگهداری 

مناقصه عمومی اقدام نماید.
 لذا متقاضیان واجد صالحیت جهت دریافت 
برگه مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به واحد 

فضای سبز  مراجعه نمایند. /پ
مبلغ اعبتار : 12/000/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک : 1396/11/21

محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

آگهی اجرائیه
مهراقتصادشعبه خرمشهر.نام خانوادگی:- لهم:1-نام:بانک  له/محکوم  مشخصات محکوم 

علیه/محکوم  محکوم  اهلل.مشخصات  فلکه  مطهری  نشانی:خرمشهرچهارراه  پدر:-  نام 
علیهم:نام:عیدی محمد.نام خانوادگی:براتی خوزستانی.نام پدر:علی.نشانی:اهوازبلوارپاسداران 
به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب  پالک85.محکوم  ایران  بیمه  جنب 
مربوطه9509976141301045محکوم  دادنامه  شماره9610096141300979وشماره 
علیهم محکوم اندبه پرداخت مبلغ سیصدوشصت وپنج میلیون ریال به نحوتضامنی به 
عنوان اصل خواسته ومبلغ سیزده میلیون وهفتصدونودهزارریال به عنوان هزینه دادرسی 
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیروتادیه ازتاریخ سررسیدتازمان پرداخت که 
محاسبه واخذآن پس ازپرداخت هزینه دادرسی بارعایت تغییرشاخص ساالنه نرخ تورم به 
عهده احکام است درحق خواهان صادرواعالم می شود.ضمناپرداخت نیم عشردولتی برعهده 
محکوم علیهم می باشد.منشی شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر-شیما 

پوریوسفی  
محل امضاء رئیس ومهردادگاه:ضرغام خسروی رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی خرمشهر        
اجرا  بموقع  مفادآنرا  روز  ده  اجرائیه:1-ظرف  ابالغ  تاریخ  از  است  مکلف  علیه  محکوم 
گذارد)ماده34قانون اجرای احکام مدنی(2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خودرا قادر به اجرای 
مفاد اجراییه نداندبایدظرف سی روز کلیه اموال خودرا شامل تعداد یامقداروقیمت همه اموال 
منقول وغیرمنقول،به طور مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانک 
ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراز زمان یک سال قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(4-خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فراراز اجرای حکم،حبس تعزیری درجه 
هفت را درپی دارد.)ماده34قانون اجرای احکام مدنی و ماده20ق.م.ا و ماده 16قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(5-انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فراراز ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(6-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 
محکوم علیه خواهدبود..)تبصره 1ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. شماره 

م.الف)9/1125(    
شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر

 نوبت اول

تجدید آگهی مناقصه
نظر  در  صفادشت  شهرداری 
دارد باستناد بند 2 مصوبه نشست شماره 97 
شورای محترم اسالمی شهر نسبت به خرید 

آسفالت از طریق مناقصه اقدام نماید. 
لذا متقاضیان واجد صالحیت جهت دریافت 
به  بیشتر  اطالعات  کسب  و  مناقصه  برگه 

واحد عمران مراجعه نمایند. /پ
مبلغ اعتبار : 10/000/000/000

پایان تحویل مدارک : 1396/11/21
محمدعلی کریمی - شهردار صفا دشت

 نوبت اول
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برگزاری چهارمین همایش ملی مدیریت جهادی 
با حمایت بانک انصار

با حمایت بانک انصار و حضور دکترابراهیمی مدیرعامل این بانک، 
چهارمیــن همایش ملی مدیریت جهــادی در مرکز همایش های 
بین المللی صداوسیما برگزار شد.به گزارش روابط عمومی وتبلیغات 
بانک انصار، دراین همایش که باشعار »مدیریت جهادی الزمه تحقق 
اقتصادمقاومتی و پیشرفت » برگزار شــد، عالوه بر دکترابراهیمی 
مدیرعامل بانک انصار، دکترمحمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور 
و سخنگوی دولت، دکترمحمدشریعتمداری وزیرصنعت، معدن و 
تجارت، دکتر هاشــمی وزیر بهداشــت،درمان و آموزش پزشکی ، 
دکترمسعود پزشــکیان نایب رئیس مجلس، سردار محمدحسین 
سپهر معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران 
و همچنین جمعی از مسئوالن کشوری و لشکری حضور داشتند.

در این همایش، دکتر نوبخت معاون رییس جمهوری و سخنگوی 
دولت طی سخنانی گفت: مدیریت جهادی همزاد اقتصاد مقاومتی 
و یک مدیریت علمی اســت و امروز جز با یک مدیریت اقتضایی و 
جهادی نمی توان عمل کرد.دکتر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیز در این همایش با اشاره به تاکیدات رهبر معظم 
انقالب بر اهمیت مدیریت جهادی اظهار داشت: همانطور که مقام 
معظم رهبری فرمودند مدیریــت جهادی مربوط به همه قوا و در 
همه زمان هاســت و اگر عزم ملی و مدیریت جهادی باشد اقتصاد 
و فرهنگ پیشرفت می کند و ملتی که اقتصاد و فرهنگ پیشرفته 

داشته باشد در اوج قرار می گیرد و تحقیر نمی شود.

حضور بانک پارسیان همایش بانکداری الکترونیک 

معرفی محصول خانه پارســیان به عنوان یکی ازمحصوالت نوآور برتر 
ایرانی درهفتمین همایش ســاالنه بانکــداری الکترونیک ونظام های 
پرداخــت که باعنــوان » نوآوری، بازیگران جدید و کارآیی درکســب 
و کار مالی« در روزهای دوم و ســوم بهمن مــاه در برج میالد تهران 
برگزارمی شــود، بانک پارســیان به همراه شــرکت های گروه مالی و 
داده پردازی، حضوری فعال خواهد داشت.بانک پارسیان در نمایشگاه 
امســال، محصول جدیــد و مهم خود با عنوان » خانه پارســیان« در 
صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک را معرفی می کند. این محصول 
براساس ارزیابی صورت گرفته از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری به عنوان  یکی ازمحصوالت نوآور برتر ایرانی انتخاب شــده 
است.همچنین بانک پارسیان به عنوان یکی از حامیان این همایش، در 
نمایشــگاه جانبی به ارایه آخرین دستاوردهای خود در حوزه بانکداری 
الکترونیک و نظام های پرداخت می پردازد.شــایان ذکر است؛ از جمله 
محورهــای اصلی همایش می توان به کســب وکار، خدمات پرداخت، 
نوآوری،  فناوری نظارتی )RegTech(، امنیت و هوشــمندی اشــاره 
کرد.هدف از برگزاری این همایش بررســی کالن روندهای بین المللی 
بانکــداری الکترونیک و نظام های پرداخت، بررســی چگونگی کارایی 
کســب و کارهای مالی با حضور بازیگران جدید، معرفی فضای جدید 
کسب و کار مالی و معرفی نوآوری های جدید در صنعت بانکداری است.

پرداخت سود اوراق شرکت پاالیش بندرعباس 
در بانک ملت

پرداخت مرحله پنجم ســود قطعی اوراق مشارکت شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس منتشره ســال 1389 در شعب منتخب بانک ملت 
آغاز شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در راستای رعایت مواد 
13و 15آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 
18مردادماه 1377هیات وزیران، مرحله پنجم پرداخت سود قطعی 
اوراق مشارکت شرکت پاالیش نفت بندرعباس منتشره در اسفندماه 
1389از طریق شــعب منتخب این بانک از روز اول بهمن ماه سال 
جاری شروع شده است و تا روز دهم همین ماه ادامه خواهد داشت.

بر اســاس این گزارش، دارندگان برگه تسویه نهایی اوراق مشارکت 
شــرکت پاالیش نفت بندرعباس منتشره سال 1389، می توانند با 
همراه داشــتن اصل و تصویر کارت ملی و مراجعه به شعب منتخب 

بانک ملت، نسبت به دریافت سود قطعی این اوراق اقدام کنند.

سکه طرح قدیم ۵ هزار تومان گران شد

در بازار آزاد تهران قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
بــا 5 هزار تومان افزایش به یک میلیــون و 468 هزار و 721 تومان 
رسید و نرخ انواع ارز هم دوباره با جهش روبرو شد.در جریان معامالت 
روزگذشــته بازار آزاد تهران قیمت ســکه طرح قدیم 5 هزار تومان 
افزایش یافت به نحوی که در حال حاضر هر قطعه ســکه بهار آزادی 
طرح قدیم یــک میلیون و 468 هزار و 721 تومان، طرح جدید یک 
میلیــون و 516 هــزار و 179 تومان، نیمه ســکه 736 هزار و 358 
تومان، ربع سکه 436 هزار و 619 تومان و سکه یک گرمی 283 هزار 
و 753 تومان اســت.هر اونس طال در بازارهای جهانی 1330 دالر و 
64 سنت و هر گرم طالی 18 عیار 142 هزار و 803 تومان است.هر 
دالر آمریــکا 4 هزار و 490 تومان، یورو 5 هزار و 730 تومان، پوند 6 
هــزار و 375 تومان درهم امارات هزار و 265 تومان و لیر ترکیه هزار 

و 230 تومان است.
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کدام واحدهای تولیدی زودتر 
نوسازی می شوند؟

طبق دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
شناسایی،  رسته،   14 تولیدی  صنفی  بنگاه های 
ایسنا،  گزارش  می شوند.به  بازسازی  و  نوسازی 
از  الزم  حمایت های  انجام  ضرورت  به  توجه  با 
بخش  که  متوسط  و  کوچک  خرد،  بنگاه های 
قابل توجهی از آن در حوزه اصناف تولیدی فعال 
توان  ارتقاء  بند 1.3 بسته  به  با توجه  و  هستند 
 1395 اسفندماه   26 جلسه  مصوب  ملی  تولید 
بنابراین  است،  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
دستورالعمل  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
شناسایی و تامین مالی بنگاه های صنفی تولیدی 
برای بازسازی و نوسازی را ابالغ کرد.براین اساس 
این  موضوع  تسهیالت  پرداخت  اصلی  اولویت 
دستورالعمل آن دسته از بنگاه های صنفی تولیدی 
است که توان شبکه سازی و خوشه سازی داشته 
داشتن  و  فنی  دانش  تولید،  ظرفیت  لحاظ  از  و 
بازار مشکلی که مانع راه اندازی یا افزایش تولید 
باشد نداشته و با دریافت این تسهیالت قادر به 
نوسازی و بازسازی باشند.در این رابطه همچنین 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور 
صنفی  بنگاه های  اولویت بندی  هستند  مکلف 
بنگاه هایی  قرار دهند.  کار  را در دستور  تولیدی 
تولید کنندگان  بین 14 رسته که شامل  از  که 
کنندگان  تولید   - سری دوزی  و  پوشاک  انواع 
و  خواب  سرویس  داخلی،  دکوراسیون  مبلمان، 
سایر مصنوعات چوبی - تولید کنندگان کیف و 
کفش دست دوز و ماشینی - تولید کنندگان و 
سازندگان طال، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی 
- واحدهای صنفی انواع چوب - تولید کنندگان 
بندی  بسته  صنفی  واحدهای   - بلور  و  لوستر 
آجیل، خشکبار و زعفران، تولید کنندگان قطعه 
سازان، فلزتراشان، فلزکاران و ریخته گران - تولید 
تولید   - آشپزخانه  و  خانه  کاالهای  کنندگان 
کنندگان محصوالت پایین دستی پتروشیمی - 
تولید کنندگان صنایع دستی، گلیم، زیلو، جاجیم، 
بافتنی و کاالهای مشابه دیگر - تولید کنندگان 
نهایت  در  و  نبات  آب  و  انواع شیرینی، شکالت 
انتخاب  الکترونیکی  تجهیزات  کنندگان  تولید 
کشور  مالیاتی  امور  سازمان  می شوند.همچنین 
و ادارات کل امور مالیاتی موظفند بدهی مالیات 
قطعی شده آن دسته از واحدهای صنفی مشمول 
این دستورالعمل را به صورت پلکانی طبق برنامه 
مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط 
موضوع  گواهی  صدور  هفته  یک  مدت  ظرف  و 
تبصره ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برابر 
مقررات اقدام کنند.طبق این دستورالعمل بانک ها 
و موسسات اعتباری نیز موظفند بررسی و تعیین 
تکلیف طرح ها و واحدهای معرفی شده را حداکثر 
در  مدارک  تکمیل  از  پس  ماه  یک  مدت  ظرف 

دستور کار قرار دهند.

فرصت تازه بانک ملی برای خیرین
و  خیرین  میان  رابط  دیرباز  از  ایران  ملی  بانک 
نیازمندان بوده است، اما به مرور زمان روش های 
تازه ای برای ایجاد این ارتباط پیاده شده است. تازه 
ترین روش برای این کار، استفاده از اوراق گواهی 

حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن است.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
انداز،  پس  الحسنه  قرض  سپرده  حساب  ایران، 
سنتی ترین روش برای تامین منابع امور خیر از 
طریق مشتریان بانک است، در حالی که امروزه 
شده  متنوع  بسیار  منابع  این  تخصیص  شرایط 

است.
این  ایران  ملی  بانک  بام  سامانه  مثال  عنوان  به 
امکان را فراهم کرده که خیرین به طور مشخص 

محل مصرف منابع خود را مشخص کنند. 
امروز یکی از مهمترین نیازهای جوانان، خرید خانه 
است. بانک ملی ایران این امکان را فراهم کرده 
که مشتریان با مشارکت در طرح ویژه مسکن، از 
تسهیالت خرید یا ساخت خانه استفاده کنند. این 
طرح بستر مناسبی برای بهره مندی خیرین از 

خدمات بانک است.
در این روش، خیرین می توانند با مشارکت در 
طرح ویژه مسکن، افتتاح سپرده کرده و از سود 
10 درصدی آن استفاده کنند، اما پس از مدتی، 
اوراق حق تقدمی را که به حساب آنها تعلق گرفته 
به منظور حمایت از نیازمندان استفاده کنند.این 
افراد  اختیار  در  خیرین  توسط  تواند  می  اوراق 
نیازمند به تسهیالت مسکن قرار بگیرد و یا بانک 
ملی ایران آن را در اختیار نهادهای مرتبط قرار 

دهد.
خیرین با این روش عالوه بر دریافت سود مادی، 
اجری معنوی بزرگی دریافت خواهند کرد، چرا که 
هر کدام از اوراق حق تقدم اهدایی می تواند در 

خرید خانه یک نیازمند مصرف شود.
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مفقودی
 برگ سبز تیبا مدل 94با شماره پالک 317م56ایران 82با شماره موتور 8197275 
و شماره شاسی NAS811100F5819034 بنام زهرا تقی پور کانی مفقود گردید 

 بابل و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
82به  مدل  ایکس  تی  جی  صبا  پراید  سواری  خودرو  شناسنامه  و  مالکیت  سند   
موتور  شماره  72با  957ق39ایران  انتظامی  شماره  به  روغنی  شیری  سفید  رنگ 
محمود  سید  مالکیت  به   S1412282999197 شاسی  شماره  به   00544637

 نکا ساداتی باالدهی مفقود گردید ه و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 مفقودي
 برگ سبز وانت پیکان مدل 1386 رنگ سفیدبا شماره پالک 593ج77ایران 72 
محمدعلي  31626263بنام  شاسی  شماره  و   11486026378 موتور  شماره  با 

بابلشیرتبارمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی 
موتور  شماره  82با  388ص23ایران  پالک  شماره  1393با  پیکان  وانت  سبز  برگ 
118p82383 و شماره شاسی EG 669008 ا NAAA36AA1 بنام حسن اصغر 

 بابل نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
با شماره   72 با شماره شهربانی 934 ج 35  مدل1390  پراید  سبز  برگ  المثنی 
موتور 4270787 با شماره شاسی s1422290294926 مفقود گردیده و از درجه 

 بابل اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
موتور  شماره  94با  256ب45ایران  پالک  شماره  90با  پژو405مدل  سبز  برگ   
محمد  بنام   NAAm1CA5BE038226 شاسی  شماره  و   12489282633

 بابلرحیمی پانجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
پالک  شماره  با  روغنی  سفید  رنگ  131sEبه  سایپا  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  و   5092934 موتور  شماره  93با  72مدل  374ق73ایران 
NAs4111000E1014106 بنام سعید آقاجانی شوکت آبادی مفقود گردیده و 

 بابل از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز سواری پیکان 1600i به رنگ سفید روغنی مدل 1383با شماره 
پالک 562ن95 ایران 33با شماره موتور 11283041059 و شماره شاسی 83433232 

 بابلبنام طاهره احمد نژادکریمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

دادنامه 
به تاریخ 90/3/19 

پرونده کالسه:89/709 ح 118   شماره دادنامه:90/186 
مرجع رسیدگی کننده: حوزه 118 مجتمع شوراهای حل 

اختالف بوشهر- میدان امام خمینی )ره(
خواهان: صندوق مهرامام رضا )ع( با وکالت خانم سیده 
بانک  فوقانی  امام  میدان  بوشهر-  ادرس:  مصلح  فاطمه 

کارافرین طبقه 3 واحد 5 دفتر وکالت
خواندگان:1- حسین حاجی نژاد   ادرس: مجهول المکان  

2- محمدباقر ایران پور   ادرس: مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه

 گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و 
ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید.
مهرامام  صندوق  دادخواست  خصوص  در  شورا:  رای 
بطرفیت:  مصلح  فاطمه  سیده  خانم  وکالت  با  رضا)ع( 

-محمدباقر   2 ماشاهلل  فرزند  نژاد  حاجی  1-حسین 
مبلغ  مطالبه  بخواسته  به  حسین  فرزند  پور  ایران 
کلیه  بانضمام  بدهی  اصل  بابت  27/190/625ریال 
خسارات قانونی با این توضیح که وکیل خواهان اظهار 
داشته خوانده ردیف اول در سال 81طی قرداد شماره 
صندوق  از  30/000/000ریال   812100359مبلغ 
حمایت از فرصت های شغلی سابق وام دریافت و خوانده 
ردیف دوم نیزتسهیالت رابطور تضامنی ضمانت نموده 
اقساط معوقه  اقدامی جهت پرداخت  اند و وام گیرنده 
شورا  نموده  رسیدگی  تقاضای  و  نیاورده  بعمل  خود 
بدلیل  و  وقت  تعیین  فوق  دعوی  به  رسیدگی  جهت 
مجهول المکان بودن خواندگان مراتب در روزنامه شماره 
209-90/2/1ابتکار درج که خواندگان در شورا حاضر 
با  ایحال  علی  اند  نکرده  تقدیم  نیز  ای  الیحه  و  نشده 
مصوب  اختالف  حل  شوراهای  قانون   11 ماده  رعایت 
1387و با مالحظه و بررسی دقیق مندرجات دادخواست 
پیوست   و مدارک و مستندات  تقدیمی وکیل خواهان 

ان و توجها به سایر محتویات و اوراق پرونده دعوی 
خواهان را محمول برصحت تشخیص و مستند به مواد 
228،221،10قانون مدنی و مواد 198و519و522قانون 
ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
و  هزارو ششصد  نود  یکصدو  و  میلیون  و هفت  بیست 
خواسته  اصل  بابت  27/190/625ریال   پنج  و  بیست 
هزینه  بابت  هزار(ریال  30/000)سی  مبلغ  پرداخت  و 
و  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  پرادخت  و  دادرسی 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه برابر ماده 6 قرداد مذکور 
از تاریخ سررسید اقساط معوقه بمیزان پانزده درصد در 
سال لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
میگردد رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ انتشار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشارقابل 
واخواهی در این حوزه و پس از ان ظرف مدت بیست روز 

قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی بوشهر میباشد.
کشکولی -قاضی حوزه 118شورای  حل اختالف میدان امام بوشهر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عبدالعلی شرفی  فرزند عزیزعلی 

خواهان آقای عظیم اسدی فرزند محمد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عبدالعلی 
شرفی فرزند عزیز علی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه 
ارجاع که به شماره پرونده کالسه 9609986610400557  شعبه چهارم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/12/5 ساعت 
11:15 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مظفر پذیرش.

است  معتقد  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
امکان  که  شده  باعث  ارز  نرخ  شدید  نوسانات 
پیش بینی از تجار گرفته شود و بانک مرکزی 
ارز  نرخ  قبال  در  را  خود  باید سکوت  دولت  و 
ارز  کنند.نرخ  تثبیت  را  ارز  نرخ  و  بشکنند 
افزایشی  شیب  با  گذشته  هفته های  در  که 
همراه شده است، در روز گذشته 30 دی ماه 
از مرز 4500 تومان عبور کرد تا نرخ جدیدی 
مطمئنا  افزایش  این  برسد.  ثبت  به  دالر  برای 
مختلف  بخش های  و  بر شاخص ها  را  تاثیراتی 
اقتصاد خواهد گذاشت، شرایطی که معموال به 
نفع صادرکنندگان و ضرر وارد کنندگان است. 
معتقد  میر محمد صادقی  زمینه عالء  این  در 
است که سکوت بانک مرکزی و دولت نسبت به 
وضعیت نرخ ارز باعث نوسانات بیشتر خواهد شد 
و باید زودتر نسبت به تثبیت نرخ ارز اقدام شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران به  ایسنا، گفت: 
وضعیت فعلی نرخ ارز  مطمئنا تاثیر نامطلوبی 
بر روی کاالهای ایرانی خواهد گذاشت.وی ادامه 
داد: گرچه این افزایش نرخ ارز ممکن است باعث 
توسعه صادرات باشد، ولی مشروط به اینکه نرخ 
ارز تثبیت شود. سکوت دولت و مقامات بانک 
برانگیز  ابهام  زمینه خیلی  این  در  مرکزی هم 
افزود:  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس  است.نایب 
قبال وقتی تحولی در بازار ارز ایجاد می شد بانک 
مرکزی و رئیس آن در این مورد صحبت می کرد 
و سیاست های خودشان را اعالم می کردند که 
در نهایت باعث می شد نرخ ارز یا پایین بیاید و 
یا حداقل تثبیت شود.میر محمد صادقی با بیان 
اینکه نرخ ارز باید تثبیت شود، تصریح کرد: اما 
سکوت مسئولین  باعث شده است که برخی از 
واسطه ها در موضوع ارز دخالت کنند و قیمت ارز 
افزایش پیدا کند. گرچه ممکن است این اتفاق 
بر روی صادرات اثر مثبت بگذارد، اما اثرات سوء 
خواهد داشت. لذا توصیه این است دولت و بانک 
مرکزی نرخ ارز را تثبیت کنند و اجازه ندهند نرخ 
ارز را واسطه ها تعیین کنند چون نتیجه آن برای 
اگر دولت  اضافه کرد:  نیست.وی  مفید  اقتصاد 
امکانات دارد بهتر است نرخ ارز را پایین تر از رقم 
فعلی بیاورد چون نرخ ارز هر چقدر پایین تر باشد 

از طرف  البته  می شود.  تورم کمک  کاهش  به 
دیگر هم قدرت صادرات مان محدود می شود، اما 
در مجموع ثبات نرخ ارز به وضعیت بازار کمک 
به پیش بینی  تجار می توانند نسبت  و  می کند 
فعالیت شان اقدام کنند. اما نوسانات فعلی همه 
را متحیر کرده است و همه فکر می کنند که بهتر 

است ارز بخرند
معامالت در بازار ارز قفل شد

در بازار ارز،اگر چه قیمت دالر و یورو بر تابلوها به 
ترتیب به4600و 5800تومان رسیده اما صرافی 
این  اند،گویا  قفله کرده  را سه  ارز  ها معامالت 
بار تعبیر طهماسب مظاهری در بازار ارز عینیت 
است.  متالطم  همچنان  ارز  بازار  است.  یافته 
صرافی ها معامالت را متوقف کرده و تنها جوابی 
که شاید تنها با بداخالقی به مشتریان می دهند 
در  اینجا  نداریم.  فروش  و  خرید  که  است  آن 
چهارراه استانبول تنها، داللی جواب می دهد؛ 
دالالنی که به هر طریقی سکان بازار ارز را به 
دست گرفته اند و در غفلت نبود نظارت ها و 
برخوردهای جدی با چنین حرکاتی تالش دارند 
از  پایین کنند.  باال و  نفع خود  به  را  تا قیمت 
فاصله پاساژ افشار تا میدان فردوسی این را به 
خوبی نشان می دهد که معامالت ارزی تا حدود 
زیادی قفل شده و حتی کسانی که از ساعات 

ابتدایی صبح مقابل صرافی های منتخب بانک 
مرکزی صف کشیده اند هم، امروز دست خالی 
خود  به  حتی  صرافان  از  برمی گردند.بسیاری 
جواب  شفاهی  صورت  به  تا  اند  نداده  زحمت 
سواالت مشتریان را بدهند و در برگه های A4 و 
بدون کادربندی، خطاب به مشتریان نوشته اند: 
»در این مغازه خرید و فروش ارز انجام نمی شود، 
لطفا سوال نفرمایید.« البته این رفتار آنها به بازار 
سکه هم سرایت کرده و این بار البته با احترام 
بیشتری به مشتری و در یک برگه کادربندی 
شده اعالم گردیده که »خرید و فروش انواع سکه 
های بانکی به قیمت کف بازار انجام می شود و 
به علت نوسانات شدید بازار، نرخ سکه را از داخل 
مغازه سوال بفرمایید.این حال و روز امروز بازار ارز 
است. گویا تعبیر طهماسب مظاهری وزیر کهنه 
کار اقتصاد و رئیس کل اسبق بانک مرکزی که 
گفته بود: »خزانه سه قفله شده است« این بار 
در بازار ارز عینیت یافته است؛ چرا که معامالت 
تقریبا قفل شده و روی تابلوی بسیاری از صرافی 
ها، قیمتی مشاهده نمی شود و راسته خیابان 
فردوسی، شاهد مردمی است که سرگردان از این 
صرافی به آن صرافی مراجعت می کنند.در این 
میان برخی صرافی هایی که می خواهند خود را 
فعال تر نشان دهند، دالر آمریکا را تنها به قیمت 

4550 تومان از مردم می خرند اما فروش ندارند 
و این در شرایطی است که برخی صرافی ها نیز 
که تعداد آنها به انگشتان یک دست هم نمی 
رسد، خرید و فروش انجام می دهند و 4549 
تومان می خرند و 4559 تومان می فروشند اما 
به شرِطها و شروِطها. اکنون برخی از صرافی هایی 
که دالرهای منتخب را به دست مردم می دهند، 
از آنها کارت ملی و کارت بانکی به همراه رمز 
دوم را طلب کرده و در کنار آن، بلیت سفر و 
ویزا و پاسپورت هم می خواهند و در نهایت، تا 
سقف 5 هزار دالر به هر مشتری می دهند که 
اگر البته فرد طاقت بیاورد و بروکراسی و ضوابط 
و شرایط را رعایت کرده و ساعتها در صف های 
طوالنی منتظر بماند.در این میان برخی، از توزیع 
قطره چکانی ارز مداخله ای از سوی دولت خبر 
می دهند و می گویند دولت تنها به صرافی هایی 
که خودش مایل باشد،  دالر می دهد و همین 
امر سبب شکل گیری رانت برای برخی صرافی 
ها شده است.یکی از فعاالن بازار ارز به مهر می 
گوید: ظاهرا  دالر مداخله ای در بازار توزیع می 
شود اما آنقدر میزانش کم است که هیچ تاثیری 
بر بازار و شکستن قیمت ها ندارد. گویا دولت 
تنها برای خالی نبودن عریضه صحبت از ارائه 
قیمت  حال  عین  کند.در  می  ای  مداخله  ارز 
یورو نیز به شدت باال رفته و هم اکنون قیمت 
خرید 5640 تومان و فروش 5780 تومان است 
البته در برخی صرافی ها به 5860 تومان  که 
هم می رسد. برخی صرافی ها یورو را به نرخ 
5790 تومان، برخی دیگر 5820 تومان، برخی 
5830 تومان، برخی 5750 تومان و در نهایت 
برخی دیگر اصال نمی فروشند.البته برخی دیگر 
معامالت فردایی را مبنا قرار داده و قیمت یورو را 
تا 6 هزار تومان هم باال برده اند.به هر حال این 
آشفته بازاری است که سیاست های دولت آن را 
ایجاد کرده است؛ شاید هم متولی اصلی، قدرت 
کافی برای سروسامان دادن به بازار را ندارد.همه 
چیز اکنون به تصمیم گیری عصر امروز هیات 
دولت بستگی دارد که آیا برای بازار کنونی ارز 
چاره ای اندیشیده می شود یا روزهای آتی هم 

به همین روال ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی سکوتش را بشکند؛

ورود واسطه ها به قیمت گذاری ارز

معتقد  قراردادی  کارگران  اتحادیه  رییس 
و  کارگران  معیشت  قدرت  اگر  است 
رکود  با  داخل  تولید  نیابد  بهبود  کارمندان 
مزد  بین  اینکه  بیان  با  وی  می شود.  مواجه 
اختالف  تورم  و  فقر  با خط  کارگران  واقعی 
کرد  امیدواری  ابراز  دارد  وجود  بسیاری 
افزایش پلکانی حقوق کارگران این فاصله را 

به حداقل برساند.
فتح اله بیات به ایسنا اظهار کرد: قدرت خرید 
کارگران باید تقویت شود تا کارگران بیش از 
این زیر خط فقر نروند و تولید داخلی آسیب 
نبیند.وی گفت: آخرین رقم اعالمی برای خط 
فقر در حدود دو میلیون و 500 هزار تومان 
فقر  خط  رقم  موجود  شرایط  اساس  بر  بود. 
است چون  رفته  فراتر  تومان  میلیون  از سه 
و  یافته  افزایش  مصرفی  اقالم  از  بسیاری 
حقوق و دستمزد درجا زده است لذا باید این 
فاصله را پوشش دهیم تا کارگران بتوانند از 
حداقل های ابتدایی زندگی بهره مند شوند.به 
گفته این مقام مسئول کارگری در صورتی که 
می  کاهش  خرید  قدرت  و  تورم  نرخ  فاصله 
یابد، هم وضع معیشتی کارگران بهبود پیدا 
می کرد و هم تولید و توزیع داخلی به جهت 
افزایش مصرف رونق می گرفت.بیات در عین 
و  حقوق  پرداخت  وضعیت  به  اشاره  با  حال 
دستمزد در کشورهای دیگر، گفت: اگر حقوق 

بگیران کشورهای خارجی از وضعیت مطلوبی 
برخوردارند به این دلیل است که به قوانین 
خود پایبندند. ما هم در داخل قوانین خوبی 
داریم ولی متاسفانه این قوانین ضمانت اجرایی 
و  قراردادی  کارگران  اتحادیه  ندارند.رییس 
دولت  اساسی  قانون  در  کرد:  تاکید  پیمانی 
خدمات  و  تحصیل  و  آموزش  است  موظف 
درمانی رایگان و مسکن ارزان در اختیار مردم 
قرار بدهد ولی فاصله ای که امروز میان غنی 
و مستضعف ایجاد شده به حدی است اقشار 
ثروتمند  افراد  و  فقیرتر  روز  به  روز  ضعیف 
قانون  اگر  گفت:  می شوند.وی  متمکن تر 
شمرده  محترم  کشور  کار  قانون  و  اساسی 
بود،  کشور  قوانین  پشت  اجرایی  ضمانت  و 
عنوان ضعیف ترین  به  کارگران  امروز حقوق 
نمی شد.بیات  داشته  نگه  پایین  جامعه  قشر 
اساسی  قانون  باید مطابق  تاکید کرد: دولت 
به وظیفه خود در قبال آموزش، بهداشت و 
تا  کند  عمل  محروم  اقشار  مسکن  و  درمان 
کارگران بتوانند در رفاه مطلوبی زندگی کنند.

این فعال کارگری در پایان خاطرنشان کرد: 
بپذیرند که وضعیت  باید  کارفرماها  و  دولت 
نباید  و  معیشت حداقل بگیران بحرانی است 
منابع صندوق بازنشستگی که پس انداز آینده 
شاغالن است مورد تعرض و دست اندازی واقع 

شود.

 4.5 ارزآوری  از  جهادکشاورزی  وزیر  معاون 
میلیارد دالری صادرات محصوالت کشاورزی 
دادو  خبر  کشور  برای  امسال  ماهه   9 در 
گفت: سهم بخش کشاورزی از کل صادرات 
بوده  ارزش  نظر  از  درصد   12.7 غیرنفتی 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  گزارش  است.به 
میلیون   4 کرد:  اظهار  بخشنده  عبدالمهدی 
و 198 هزار و 360 تن محصوالت کشاورزی 
به ارزش 4 میلیارد و 5 میلیون و 260 هزار 
دالر در نه ماهه امسال از کشور صادر شده 
غیرنفتی،  صادرات  کل  از  سهم  که  است 
وزنی  نظر  از  و  درصد   12.7 ارزشی  نظر  از 
4.74 درصد بوده است.وی خاطرنشان کرد: 
در نه ماهه امسال بیشترین میزان صادرات 
بخش کشاورزی به لحاظ وزنی مربوط به زیر 
بخش زراعی با سهم 63.43 درصد، باغی با 
سهم  با  طیور  و  دام  و  درصد   21.58 سهم 
است.بخشنده،بیشترین  بوده  12.31درصد 
میزان صادرات محصوالت کشاورزی به لحاظ 
ارزشی را مربوط به زیر بخش باغی با سهم 
48 درصد، زراعی 24.81 درصد و دام و طیور 
با سهم 17.88 درصد عنوان کرد.معاون وزیر 
جهاد کشاورزی یادآور شد:در نه ماهه سال 
جاری،906 هزارتن محصوالت باغی به ارزش 
یک میلیارد و 922 میلیون دالر،دو میلیون 
ارزش  به  زراعی  محصوالت  هزارتن   663 و 

محصوالت  هزارتن  دالر،517  میلیون   994
و  دالر  میلیون   716 ارزش  به  طیور  و  دام 
ارزش  به  شیالتی  محصوالت  هزارتن   78
281 میلیون دالر از ایران به سایر کشورها 
صادر شده است.بخشنده با اشاره به این که 
در نه ماهه امسال،96 هزارتن پسته به ارزش 
محصوالت  هزارتن  دالر،292  میلیون   852
دالر،468  میلیون   501 ارزش  به  لبنی 
هزارتن گوجه فرنگی )تازه و رب( به ارزش 
به  زعفران  تن   161 و  دالر  میلیون   242
ارزش 219 میلیون دالر از کشور صادر شده 
در  زعفران  صادرات  کرد:  است،خاطرنشان 
مشابه  مدت  به  نسبت  جاری  سال  ماهه  نه 
سال گذشته از نظر وزنی 33 درصد و از نظر 
دهد. می  نشان  افزایش  درصد   26 ارزشی 

وزارت  اقتصادی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون 
جهاد کشاورزی، صادرات خرما در این مدت 
را 171 هزارتن به ارزش 167 میلیون دالر 
ایرانی  خرمای  صادرات  افزود:  و  کرد  اعالم 
در سال جاری 23 درصد از نظر وزنی و 18 
درصد از لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد داشته است.بخشنده گفت: در 
مدت یاد شده،83 هزارتن انگور )تازه و سایر( 
و 256 هزارتن  میلیون دالر  ارزش 126  به 
سیب درختی به ارزش 104 میلیون دالر از 

کشور صادر شده است.

 بهبود وضع معيشت کارگران با افزایش
 پلکانی حقوق

 ارزآوری ۴.۵ ميليارد دالری صادرات
 محصوالت کشاورزی

زندگی  غذایی  سبد  خوراکی،  کاالی  قلم   13
تغییرات  که  می دهند  تشکیل  را  کارگران 
قیمتی این اقالم به عنوان مبنای تعیین هزینه 
معیشت و دستمزد، در جلسات کارشناسی مزد 
بررسی می شوند. در حالی که حقوق کارمندان 
دولت ساالنه در قوانین بودجه  تعیین و پس از 
تصویب در مجلس شورای اسالمی اجرایی می 
نیروی  میلیون  دستمزد 13  مکانیزم  اما  شود، 

کار مشمول قانون کار )گروه کارگری( متفاوت 
از  گروه  این  دستمزد  حداقل  طوریکه  به  است 
شاغالن با تصمیم شورای عالی کار متشکل از 
نمایندگان شرکای اجتماعی یعنی دولت، گروه 
کارفرمایی و گروه کارگری در هفته های پایانی 
اسفند تعیین می شود.بر همین اساس جلسات 
کمیته دستمزد 97 از نیمه های مهرماه آغاز به 
کار کرد تا نمایندگان شرکای اجتماعی پیش از 
نشست نهایی شورای عالی کار، پیرامون مزد 97 
به اتفاق نظر برسند.با این حال نحوه تعیین حداقل 
دستمزد ساالنه در ماده 41 قانون کار به صراحت 
عنوان شده است به طوریکه به استناد این ماده 
کارگران  ساالنه  دستمزد  حداقل  میزان  قانونی 

باید منطبق بر دو شاخص »تورم« و »تامین نیاز 
خانواده« تعیین شود.اما به رغم اینکه تورم یکی از 
شاخص های تعیین دستمزد است، میزان حداقل 
دستمزد نیروی کار در دولت های مختلف حتی 
کمتر از نرخ تورم تعیین شد که این موضوع باعث 
عقب ماندگی تدریجی حداقل دستمزد از هزینه 
معیشت شد.به همین دلیل نمایندگان گروه های 
کارگری در سال گذشته بر تعیین حداقل هزینه 
سبد معیشت پافشاری کردند تا فاصله حداقل 
دستمزد تا هزینه معیشت مشخص شود؛ با همین 
رویکرد در سال گذشته برای نخستین بار »حداقل 
هزینه معیشت خانوار« تعیین و پس از برگزاری 8 
جلسه کمیته دستمزد این میزان با توافق شرکای 

اجتماعی با در نظر گرفتن میانگین 3.5 نفر برای 
یک خانواده، 2 میلیون و 489 هزار تومان تصویب 
معیشت  هزینه  رسانی  روز  »به  نیز  شد.امسال 
خانوار« و همچنین تعیین مکانیزمی برای »کم 
کردن فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت« 
محور مذاکرات جلسات کمیته  دستمزد است تا 
طی چند سال به تدریج میزان دستمزد کارگران 
با میزان قدرت خرید، برابر شود.در عین حال با 
توجه به اینکه در محاسبات نرخ تورم ساالنه از 
سوی مراکز رسمی، تورم اقالم زیادی در بخش 
خوراکی ها مورد محاسبه قرار می گیرد، نمایندگان 
کارگری معتقدند بسیاری از اقالم مورد محاسبه 

در تورم، در سبد معیشت کارگران وجود ندارند.

اقالم غذایی موثر در هزینه 
معیشت کارگران



را  جهان  است،  راسخ  عزمی  دارای  که  کسی 
مطابق میل خویش عوض می کند.

گوته

سخن حکیمانه

تورا خواهم دگر یاری نخواهم
چو گل را یافتم خاری نخواهم

به جز دیدار تو بختی نجویم
به غیر از کار تو کاری نخواهم

امروز با موالنا

تاکید رهبرمعظم انقالب بر مقابله 
با جنگ نرم دشمن

در پی دیدار جمعی از مستندسازان جوان با رهبر انقالب 
در تاریــخ 21 دی ماه 96، حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
فردای آن روز در پیامی خطاب به مستندسازان جوان، 
5 نکته را به این جوانان توصیه کردند.به گزارش زمان به 
نقل ازپایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیــت اهلل العظمی خامنه ای، متن پیام رهبر انقالب به 
این شرح است:جوانان عزیز مستندساز!در پی جلسه ی 
شیرین دیشب، این نکته ها را در یاد نگه  دارید: 1.جهت 
انقالبی را با دّقت تمام حفظ کنید. بازی های تکنیکی 
و شهرت حرفه ای، بر صفا و درســتکارِی انقالبِی کار، 
غلبه نکند. با سِر افراشته، زبان و عمل، نشان دهید که 
مؤمن انقالبی اید.2.جنگ نرم دشمن، برپایه ی دروغ و 
تحریف و شایعه و سانسور و بایکوت بنا شده است؛ هنر 
شما میتواند با ســند، کار دشمن را بی اثر کند. تاریخ 
چهل ساله ، لبریز از سندها بر حّقانّیت جمهوری اسالمی 
و کج روی و گمراهی دشمنان است.3.یک هدف اساسی 
دشــمن، ترویج بدبینی و نومیدی است؛ دستمایه های 
امید درکشــور بی شمار است. هنر شــما قادر است با 
استناد به واقعّیات، سرچشمه ی امید و شوق و حرکت 
باشد.4.مستند انتقادی، مفید و الزم است. لحن اثر باید 
ناصحانه و چاره جویانه باشــد. در انتقاد، لحن خصمانه 
و یأس آلود و هرج ومرج طلبانه، فایده ی آن را تبدیل به 
زیان میکند. زبان طنز به رسایی و سودمندی اثر کمک 
میکند.5.رضــای خدای را در کارها در نظر بگیرید و از 

او کمک بخواهید.
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کسب هشت نامزدی برای »آوا« از آکادمی فیلم کانادا

فیلم »آوا« نخستین فیلم بلند صدف 
از سوی  را  نامزدی  بیشترین  فروغی، 
آکادمی فیلم و سینمای کانادا به دست 

آورد و نامزد هشت جایزه شد.
به گزارش  از سایت جشنواره، جوایز 
آکادمی فیلم و سینمای کانادا که هر 
کانادا  سینمای  برترین های  به  سال 
اهدا می شود فیلم سینمایی »آوا« را 
شایسته کسب هشت نامزدی دانست.

این جوایز  مهمترین جایزه سینمایی 
همان  از  و  می شوند  محسوب  کانادا 

اهمیتی برخوردارند که اسکار برای سینمای آمریکا یا بفتا برای سینمای انگلیس 
برخوردار است.در حالی که این نخستین بار است که یک فیلم ایرانی کاندیدای 

دریافت این جوایز می شود، »آوا« توانست هشت نامزدی را به نام خود کند.
این فیلم در لیست 10 فیلم برتر کانادایی 2017 به انتخاب فستیوال تورنتو نیز 

قرار گرفت.

راهیابی دو فیلم ساز زن ایرانی به جشنواره آمریکایی

فیلم های قصیده گلمکانی و نرگس آبیار به سی و سومین جشنواره جهانی فیلم 
»سانتا باربارا« آمریکا راه یافتند.به طبق گزارش رسیده، این جشنواره که جزو 
جشنواره های واجد شرایط اسکار است در این دوره میزبان آثار دو سینماگر زن 
ایرانی است.فیلم کوتاه »آگهی فروش« ساخته قصیده گلمکانی و فیلم سینمایی 
»نفس« به کارگردانی نرگس آبیار به نمایندگی از ایران در جشنواره حضور دارند.

فیلم کوتاه »آگهی فروش« پیش از این سیمرغ بلورین سی و پنجمین جشنواره 
جهانی فجر را دریافت کرده است. »ویلم دفو« بازیگر و فیلمساز برجسته   امسال 
به سبب ایفای نقش در فیلم پروژه فلوریدا ساخته شان بیکر در جشنواره فیلم 
»سانتا باربارا« جایزه طالیه دار سینما را دریافت خواهد کرد. سی و سومین 
جشنواره جهانی فیلم »سانتا باربارا« آمریکا از 31 ژانویه تا 10 فوریه برگزار 

می شود.

»کوپال« به جشنواره  فیلم های مستقل سانفرانسیسکو رفت

فیلم سینمایی »کوپال« به نمایندگی 
در بخش مسابقه   ایران  از سینمای 
آثار بلند داستانی بیستمین جشنواره  
فیلم های مستقل سانفرانسیسکو به 

نمایش درمی آید.
مستقل  فیلم های  جشنواره   امسال 
سالگرد  بیستمین  سانفرانسیسکو 
فوریه   15 تا   1 تاریخ  از  را  خود 
فیلم  از  و مجموعه ای  جشن گرفته 
های مستقل، آلترناتیو و رادیکال از 
به نمایش می گذارد.  را  سراسر دنیا 

سینمایی »کوپال« به نویسندگی و کارگردانی کاظم مالیی شنبه و یکشنبه 
14 و 15 بهمن ماه )سوم و چهارم فوریه 2018( در سالن سینما روکسی 
سانفرانسیسکو و در بخش مسابقه  آثار سینمای داستانی این جشنواره به 

نمایش درمی آید.
جشنواره  فیلم های مستقل سانفرانسیسکو یک رویداد سینمایی ساالنه است 
فیلمسازان  جمله  از  است.  کرده  آغاز  سال 1998  از  را  خود  فعالیت  که 
شاخصی که در دوره های اولیه  این جشنواره آثارشان به نمایش درآمده و 
به دنیای سینما معرفی شده اند می توان به دیوید لینچ، گاس ون سنت، 
گاسپار نوئه و... اشاره کرد که همگی از مهمترین فیلمسازان مستقل امروز 

دنیا به شمار می آیند.
»کوپال« هفته  آینده 8 بهمن نیز در نوزدهمین جشنواره  فیلم های مستقل 
ژنو )سوئیس( به عنوان فیلم اختتامیه  این رویداد به نمایش درمی آید. لوون 
هفتوان، نازنین فراهانی، پوریا رحیمی سام و سگی به نام شارون از بازیگران 

اصلی این فیلم به شمار می آیند.
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روز سوم سی و ششمین جشنواره بین المللی 
نمایش  دو  با  10صبح  ساعت  فجر،  تئاتر 
و  فرانسه  از  منزل«  به  »منزل  آف استیج 
ریمینی  کمپانی  محصول  تهران«  »ریموت 
تاکنون  آغاز شده است که هرکدام  پروتکل 
سه اجرا را پشت سر گذاشته اند. در این روز 
اجراهای متعدد صحنه ای آف استیج، فجر 
در  اثر   33 مجموع  در  شدند.  اجرا  پالس، 
سویمن روز از جشنواره به روی صحنه رفتند.

همواره  تئاترجر،  جشنواره  بخش  مهمترین 
بخش صحنه ای آن است. نمایش مانوس به 
کارگردانی نازنین سهامی زاده یکی از آنهاست.

رویای تلخ حقیقت
نمایش مانوس به نویسندگی کیوان سررشته 
و لیال حکمت در دو اجرا به روی صحنه رفت. 
نمایشی مستند از داستان برخی پناهجویان 
غیرقانونی که قصد اقامت در کشور استرالیا 
پذیرش  منع  قوانین  دلیل  به  اما  دارند  را 
مجدد، به جزیره دور افتاده تبعید می شوند. 
جزیره ای به نام مانوس که تمام مشخصات 
زندان را برای آنها دارد. آنها که پس از سال 

شرایط  با  را  خود  اند  توانسته  سختی  به 
تطبیق دهند باالخره دست به اعتراض می 
زنند و یکی از آنها به نام امید، برای تنویر 
تا  ریزد  بنزین روی خود می  افکار عمومی 
مامورین را بترساند و مطالباتش را مطرح کند 
اما این تظاهر به خودسوزی، با یک حرکت 
اتفاقی فندک، به واقعیتی دردناک و گزنده 
تبدیل می شود. او آتش می گیرد و وقتی 
برای خاموش کردنش پارچه ای پالستیکی 
روی او می اندازند، شعله های آتش بیش از 
پیش جان خود را در خود می بلعد. او 23 
ساعت تا رسیدن به بیمارستانی در استرالیا، 
مرگ را هر لحظه به خود نزدیکتر می بیند 
و در نهایت جان می سپارد. در میان روایت 
نازنین سهامی زاده-کارگردان- گروهها و افراد 
دیگری نیز که به این جزیره تبعید شده اند 
وجود دارد. اما داستان غم انگیز و تلخ امید 
که به وسیله ویدیوپروژکشن نیز صحنه های 
مستند این فاجعه روی لباس بازیگران دیده 
می شود، روایت اصلی و تعیین کننده است. 
نوع اجرا و بیان و طراحی صحنه منطبق با 

تیاتر مستند  بوده و در نهایت رویای دفاع از 
حقوق بشری و آزادی بیانی که جوانان ایران 
از کشورهای خارجی و اروپایی سراغ دارند را 
محو می کند. رویایی پوشالی که هر لحظه از 
آن حکم مرگی تدریجی را دارد. بدون آینده 
و در برزخی ناامیدکننده که بهترین راه فرار 
از آن را با انتظار مرگ یا استقبال از آن به 

تصویر می کشد. 
موسیقی، حس و حرکت

نمایش تنهایی پرهیاهو، به کارگردانی افشین 
صحنه  روی  به  ایرانشهر  سالن  در  غفاریان 
تنهایی  فرانسه.  و  ایران  مشترک  کار  رفت. 

پرهیاهو، اثری فرمی و مبتنی بر حرکت است 
روایت  اصلی  ای  پایهه  از  یکی  که موسیقی 
را بر عهده دارد. اثری بدون دیالوگ با حس 
آمیزی در حرکت. داستان مردی است که با 
کاغذ و کلمات سر و کار دارد. او روزنامه باطله . 
کتابهای بالساتفاده را خمیر می کند و در این 
مسیر، خود نیز دچار استحاله از وضعیت قبلی 
خود می شود و تفکر و بینش شخصی خود را 
از دست می دهد. کلمات او را در برگرفته و به 

بازی درمی آورد.
سی و ششمین جشنواره تیاتر فجر 28 دی تا 

9 بهمن برگزار می شود.

گزارش سومین روز جشنواره بین المللی تئاتر فجر:

رویا سلیمیخلوت و کم حاشيه

محمودزاده  بهار  کارگردانی  به  »چشم ها«  نمایش 
برای ناشنوایان اجرای حرفه ای خواهد داشت.

نمایش »چشم ها« به نویسندگی مسعود هاشمی نژاد 
کمیسیون  حمایت  با  محمودزاده  بهار  کارگردانی  و 
ملی یونسکو - ایران برای ناشنوایان اجرای حرفه ای 

خواهد داشت.  
 3 از  و  دارد  روانشناختی  موضوعی  که  نمایش  این 
پردیس  سه  شماره  سالن  در   18 ساعت  ماه  بهمن 
شه  الهه  خانی،  قلی  شبنم  بازی  با  تئاترشهرزاد 
توسط  می رود  صحنه  روی  ماهانی  مهدی  و  پرست 
نخستین  که  سینما  کارگردان  درخشنده  پوران 
به  اسم »رابطه«  به  انقالب  از  بعد  او  فیلم سینمایی 

مشکالت ناشنوایان پرداخته بود، افتتاح خواهد شد.

اسالمی در  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  معاون مطبوعاتی 
دیدار با هیات رسانه ای کشور اندونزی بر تقویت و گسترش 

همکاری های رسانه ای میان دو کشور تاکید کرد.
به گزارش از روابط عمومی معاونت مطبوعاتی، »محمد 
سلطانی فر« عصر امروز در دیدار با هیات رسانه ای کشور 
اندونزی با اشاره به نقاط مشترک دو کشور از جمله دین، 
ـ اقتصادی در آسیا و جهان، بر  فرهنگ و مواضع سیاسی 
توسعه روابط و تقویت دیپلماسی رسانه ای میان دو کشور 
با  رسانه ای  همکاری های  توسعه  کرد:  تصریح  و  تاکید 
کشورهای مسلمان در اولویت دیپلماسی رسانه ای ما قرار 
دارد.  وی با ارائه گزارشی از تعداد رسانه های فعال در کشور 
به تفکیک مکتوب، الکترونیک، سراسری، استانی، خصوصی 
و غیرخصوصی، ازحضور فعال بانوان در عرصه روزنامه نگاری 
در ایران گفت و توضیح داد: بیش از نیمی از تحریریه های 
رسانه های ایران را بانوان تشکیل می دهند و بالغ بر 1200 

رسانه نیز با مدیریت بانوان اداره می شود. 
سلطانی فر با اشاره به نگاه ویژه دولت یازدهم و دوازدهم 
به دیپلماسی رسانه ای تصریح کرد: افزایش رفت و آمد 
خبرنگاران رسانه های خارجی به ایران و همچنین افزایش 
دفاتر نمایندگی رسانه های خارجی در سال های اخیر، موید 
نگاه ویژه دولت به دیپلماسی رسانه ای است؛ هم اکنون 
حدود 155 رسانه خارجی با 300 پرسنل خبری از 33 

کشور جهان در ایران نمایندگی فعال دارند.

 »چشم ها« برای ناشنوایان
 به صحنه می رود

 155 رسانه خارجی از 33 کشور 
در ایران فعالیت دارند

سپیده  صمدیان،  سیف اهلل  ذاکر،  طاها  حقیقی،  ابراهیم 
عبدالوهاب و میثم موالیی آثار بخش مسابقه تبلیغات سی 

و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر را داوری خواهند کرد.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی جشنواره، در 
این دوره جشنواره ملی فیلم فجر ابراهیم حقیقی طراح و 
گرافیست، طاها ذاکر طراح و گرافیست، سیف اهلل صمدیان 
عکاس و مستندساز، سپیده عبدالوهاب تدوین گر و میثم 
موالیی سازنده تیزر و آنونس و تدوین گر به قضاوت آثار 
بخش مسابقه تبلیغات سی و ششمین جشنواره فیلم فجر 

خواهند نشست. 
بر اساس آیین نامه بخش مسابقه تبلیغات سینمای ایران 
تمام فیلم های بلند سینمایی )داستانی، پویانمایی و مستند( 
که بعد از جشنواره 35 فیلم فجر در داخل کشور به نمایش 
عمومی درآمده اند، در بخش عکس، پوستر، آنونس و تیزر 

در این رقابت شرکت کرده اند.
اعتالی سینمای ایران و ارتقای سطح کیفی تبلیغات و 
اطالع رسانی و همچنین ترغیب و تشویق هنرمندان این 
عرصه از اهداف برگزاری مسابقه تبلیغات سینمای ایران در 

سی و ششمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر است.
در این دوره جشنواره، 37 عکس فیلم، 74 تیزر و آنونس و 

83 پوستر فیلم به دفتر جشنواره رسیده است.
سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن 

ماه 1396 به دبیری ابراهیم داروغه زاده برگزار خواهد شد.

معرفی هیات داوران بخش مسابقه 
تبلیغات جشنواره فیلم فجر

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری بندرگناوه در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 22مورخ 96/9/18 
شورای محترم اسالمی شهر پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد 
صالحیت واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به 

واحد حقوقی شهرداری گناوه واقع در خیابان امام خمینی)ره( مراجعه نمایند.

1- مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد.
2- تضمین شرکت در مناقصه که به صورت ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ درج شده در جدول 
فوق و یا واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانک ملی بنام شهرداری بندرگناوه می باشد.

3-ضمانتنامه بانکی قابل تمدید که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده وبرای سه ماه دیگر نیز 
قابل تمدید باشد.

4-تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد 
قیمت تسلیم شود

5- مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز  شنبه مورخ 96/11/17 96 می باشد.
6- مهلت و محل تحویل اسناد:تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 96/11/28 دبیرخانه شهرداری گناوه 

واقع در خیابان امام خمینی)ره( می باشد.
7- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 15 روز شنبه مورخ 96/11/28 می باشد.

8-هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
9- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

10- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
11- در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 

ضبط خواهدشد.
12- به پیشنهادات فاقد سپرده ، فاقد گواهی تأیید صالحیت ،فاقد مدارک ثبت شرکت،مخدوش ،مبهم و 

مشروط  و یا دیرتر از موعد مقررترتیب اثر داده نمی شود.
13- متقاضیان می بایست مدارک را در سه پاکت به ترتیب پاکت الف جهت ضمانتنامه، پاکت ب جهت 
اسناد و مدارک  و سوابق شرکت و پاکت ج پیشنهاد قیمت که هر سه  پاکت را در یک پاکت واحد گذاشته 

و بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری گناوه تحویل نمایند.
امور حقوقی و قردادهای شهرداری گناوه

تاریخ انتشارنوبت اول:96/11/2 تاریخ انتشار نوبت دوم:96/11/9

ردیف

1

موضوع مناقصه

پروژه رفیوژخیابان 
تختی، رجائی و سه 

راهی فارابی تا چهارراه 
مخابرات شهر گناوه 

برآورد اولیه

2/676/558/476 ریال 

مبلغ تضمین

268/000/000 ریال

مدت اجرا

2 ماه

آیین اختتامیه چهارمین همایش و جشنواره دوساالنه ارتقای کیفیت محصوالت و 
فعالیت های فرهنگی همراه با پنج پنل تخصصی شامل 20 نشست و معرفی 30 
محصول فرهنگی برگزیده شنبه 30 دی ماه در مجموعه باغ کتاب تهران برگزار  شد.

به گزارش پیام زمان ، آیین اختتامیه چهارمین همایش و جشنواره دوساالنه ارتقای 
کیفیت محصوالت و فعالیت های فرهنگی دیروز شنبه 30 دی ماه ساعت 15:30 تا 
17:30 با حضور مدیران فرهنگی در سالن همایش های مجموعه باغ کتاب تهران 
برگزار  شد. محمود صالحی رییس سازمان فرهنگی هنری در این نشست در سخنان 
کوتاهی با اشاره به تاکید های امام راحل و مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ گفت: از 
میان همه مسائل کشور فرهنگ همواره از حیاتی ترین و مهمترین موضوع ها بوده است 
و در این راستا سازمان هایی تشکیل شده اند تا نیازهای موجود در این زمینه را برآورده 
کنند.وی افزود: در بین سازمان های مختلف سازمان فرهنگی هنری به دلیل اقدام های 
خاص و امکانات کم نظیری که در اختیار دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
فعالیت های فرهنگی و هنری شهرداری تهران الگویی برای دیگر شهرهای کشور است.

 فرهنگ همواره از حياتی ترین 
و مهمترین موضوعات بوده است 

مستند »خارج از دید 2« که در حال تولید است به 
اغتشاشات اخیر در کشور می پردازد.

سید مجتبی موسوی مدیر گروه مستند بسیج رسانه 
ملی درباره تولید مستند »خارج از دید 2« گفت: 
این مستند به کارگردانی مهدی نقویان و همان تیم 
تولیدکننده  مستند »خارج از دید« در حال تولید 
است و در آن به اغتشاشات دی ماه 96 و دست های 

پشت پرده در این مساله پرداخته می شود.
وی ادامه داد: ما تالش می کنیم که این مستند پیش 

از نوروز 97 برای پخش از رسانه ملی آماده شود.
مدیر گروه مستند بسیج رسانه ملی تصریح کرد: 
یکی از مزیت های اصلی مستند »خارج از دید 2« 
این است که هنوز زمان زیادی از اغتشاشات اخیر 
نگذشته و این مستند برای مردم ملموس است، از 
سوی دیگر در این مستند برای اولین بار یکسری از 

مسایل و مستندات این اغتشاشات بازگو می شود.
موسوی تصریح کرد: پژوهش »خارج از دید 2« به 
طور کامل تمام شده و کار در مرحله سناریونویسی 

است و از آنجایی که این مستند به صورت ضرب 
االجلی تولید می شود، تیم تولید به طور شبانه روزی 

در حال کار روی آن هستند.

تولید »خارج از دید ۲« با موضوع اغتشاشات 

شهرداری بندرگناوه

واقعیت کشتی قرآنی مطال
صاحب اثر قرآن کشتی مطال توضیحاتی را درباره 
این اثر که در فضای مجازی و محافل مختلف 
کرد.سیدعلی اصغر  ارائه  است،  شده  پربحث 
موسوی در این باره گفت: وزن کل کشتی 70 
در  چوب  کیلو   40 حدود  که  است  کیلوگرم 
ساخت آن استفاده شده است. بدنه کشتی نیز 
از ورق های برنز است و آیات قرآن با سوزن روی 

آنها حکاکی شده است.وی با بیان اینکه کمتر از 150 گرم طال برای آبکاری ورق ها به کار 
رفته تا ماندگاری کار افزایش یابد، تاکید کرد: شایعه استفاده از 70 کیلو طال نه منطقی است 
و نه صحت دارد.صاحب اثر قرآن کشتی مطال با تاکید بر اینکه برای طراحی و ساخت این 
اثر مجموعا 40 میلیون تومان هزینه شده که تماما شخصی است، اظهار کرد: هیچ بودجه 

دولتی یا حمایت مالی از جانب دولت برای این کار اختصاص داده نشده است.


