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به گزارش زمان، »بیژن زنگنه« درباره انتشار اخباری مبنی بر 
فرد  این  نفت، گفت:  وزارت  ازکارکنان  یکی  میلیاردی  اختالس 
یکی از کارمندان بخش اکتشاف بوده که تخلف کرده است و خود 

2کارکنان بخش اکتشافات این تخلف را کشف کرده اند.

 آخرین اخباراختالس میلیاردی 

از زبان وزیرنفت
اعتبارات صندوق  نیرو گفت: همه  وزیر  به گزارش زمان،معاون 
توسعه ملی در اختیار ما قرار گرفت و از منابع پیش بینی شده 
اسناد خزانه تخصیص  به صورت  امروز 20 درصد  تا  نیز  عمومی 

داده شده است. 

به گزارش زمان، یکی از بخش های قابل توجه در جذب سرمایه گذاری 
خارجی حوزه صنعت، معدن و تجارت اســت، بخش هایی که شاید قبل 
از برجام امید چندانی به رشد و پویایی آن ها با توجه به شرایطی که در 

دولت نهم و دهم تجربه کرده بودند وجود نداشت. 6

 تخصیِص 300 میلیون دالر 

برای آبرسانی به روستاها

 اسپانیا، آلمان و ایتالیا

 مثلث سرمایه گذاران پسابرجام

7

سرمقاله

 فیلتر تلگرام فرصتی
 برای پیام رسان داخلی

نگاه روز

تریبون دارانی که بخشی 
از مشکل می شوند

 تولید بنز در ایران 
از اوایل سال ۹۷

از زمانــی که فضای مجازی و اســتفاده از آن 
در میان مردم گســترش یافت شاهد سرعت 
باالی تبادل اطالعات میان اقشار مختلف مردم 
شدیم و طولی نکشید که استفاده از این فضا، 
به عنوان یک منبع اطالعــات در میان مردم 
جا افتاد و از این طریق مشاغل بسیاری شروع 
به کسب درآمد و خود اشتغالی کردند.باتوجه 
به تاکید دولت بر اشتغال زایی، فضای مجازی 
خیلی خوب توانســت در جامعه راه خود را باز 
کند و عاملی برای ایجاد مشاغل جدید و به روز 
شود.اهمیت این موضوع زمانی روشن شد که با 
بحث فیلترینگ فضای مجازی و مواجه شدن با 
اعتراضات بسیاری مشاغل، نقش پررنگ فضای 
مجازی در زندگی امروزی و همچنین کسب و 

کار در کشور بیش از پیش آشکار شد.
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5 مهناز همتی
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جذب ساالنه 20 میلیون گردشگر 
افق 2025 « کشور  خارجی در »

3 جالل خوش چهره

2

  متهم اصلی آلودگی هوا همچنان آزادانه می چرخد!

  اجرای قانون هوای پاک در سال ۹7
به گزارش زمان، رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه امیدواریم با تصویب آیین نامه ها، قانون هوای پاک در اوایل سال ۹۷ اجرایی شود، گفت: مردم خود باید تشخیص دهند که کاالی آلوده کننده 
نخرند و در مقابل کاالی غیراستاندارد مقاومت کنند. وی اظهار کرد: خوشبختانه مجلس قانون هوای پاک را در مرداد ماه امسال تصویب کرد. آیین نامه های اجرایی این قانون قرار بود ظرف شش ماه نوشته شود و 

به تصویب دولت برسد اما متاسفانه به دلیل آنکه محیط زیست باید آیین نامه های اجرایی را توسط دستگاه های مختلف هماهنگ کند، این آیین نامه ها هنوز به دولت ارسال نشده است.

 سال آینده
 جهش قیمت 
مسکن نداریم

 ارتباط 
 ٥٠ درصدي

 طالق با اعتیاد

 وجود ٥میلیون
 کارگر پاره وقت 

در کشور
753
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افزایش تأمین مالی از محل انتشار اوراق در الیحه بودجه نشان داد: 

  برنامه ریزی دولت
 برای کاهش نرخ سود

 بی پولی سیستماتیک
 "سالمت" و "وضع وخیم دارو"

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق خوزستان

• مناقصه گذار : شركت توزيع نيروي برق خوزستان   

• موضوع : 
شماره مناقصه

96/168

موضوع مناقصه

خريد يک دستگاه جرثقيل ده تن

سپرده شركت در مناقصه ) ريال (

پيوست اسناد مناقصه

• مهلت دريافت اسناد مناقصه :  از تاريخ  : 30 /10/ 96   لغايت 4 /11/ 96

• محل دريافت اسناد مناقصه:  

• الف : اهواز امانيه خيابان شهيد منصفي شركت توزيع نيروي برق خوزستان طبقه دوم اتاق 202  امور بازرگانی  و قرارداد ها  تلفن تماس جهت 
دريافت اطالعات 33334039 - 061 

   http:/iets.mporg.ir يا پايگاه ملي اطالع رساني  www.tavanir.org.ir سايت شركت توانير ، www.kepdc.co.ir توزيع نيروي برق خوزستان •
نيز قابل رويت مي باشد.

• تاريخ تحويل پاكت هاي مناقصه: پايان وقت اداري روز دو شنبه 16 /11/ 96
• محل تحويل پاكت هاي مناقصه :  اهواز امانيه خيابان شهيد منصفي شركت توزيع نيروي برق خوزستان طبقه اول اتاق 108

• تاريخ گشايش پاكت هاي مناقصه : روز چهارشنبه مورخ 18 /11/ 96  
• مبلغ خريد اسناد مناقصه 000/000/ 1 ريال واريز به حساب سپهر شماره 0104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز

بانکی  يا چک  و  بانکي شركت واريز  به حساب  را  يا مبلغ مذكور  پيشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين هاي معتبر تسليم   •

تضمينی در وجه شركت تهيه و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه را ضميمه پيشنهاد به شركت  تسليم نمايد.
• به پيشنهاد هاي فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي كمتراز ميزان مقرر يا چک شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

• به پيشنهادهاي فاقد امضاء مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
• ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت اول : شنبه       96/10/30
نوبت دوم : دوشنبه     96/11/2 

نوبت اول

دو ســال اســت که "ســالمت" بــا "بی پولی" 
سیستماتیکی دست وپنجه نرم می کند و برای حل 
این مشکالت مالی دست به دامان دولت و مجلس 
شــده اســت؛ هر بار نیز با راهکارهایی موقت این 

زخم ضماد گذاشته شد، اما ...
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، این روزها طرح 
تحول نظام ســالمت در ســرباالیی اعتباری گیر 
کرده اســت؛ مطالبات عقب مانده بیمارستان ها و 
داروخانه ها، کمبود برخی اقالم دارویی، تاخیر در 
پرداخت های پرسنلی دانشگاه های علوم پزشکی، 
ورشکســتگی بیمه ای و ... مشکالتی است که این 
روزها بر سر راه "تحول" قد علم کرده اند و کمک 
فوری دولت و مجلســی ها را می طلبد تا مرهمی 
موثر برای این مشکالت پیدا کنند. هرچند که سال 
گذشته مجلسی ها تصویب کردند تا به جای پول، 
اوراق قرضه بابت طلب بیمارستان ها و داروخانه ها 
داده و اندکــی از حجم فشــارها بر این واحدهای 
خدمت رسان کاسته شــود، اما توزیع اوراق قرضه 
نه تنها فشارها را کم نکرد، بلکه مشکالت دیگری 
را هم پیش پای نظام سالمت قرار داد؛ به طوریکه 
در خوشــبینانه ترین حالت شرکت های دارویی و 
بیمارستان ها باید یکسال صبر کنند تا اوراق شان 
تبدیل به پول نقد شــود. دراین شرایط، بیشترین 
خطر بی پولی حوزه سالمت، متوجه داروی بیماران 

است؛ به طوریکه زمزمه هایی از کمبود دارو بویژه 
در حوزه بیماران خاص در برخی استان های کشور 
به گوش می رســد. به عنوان مثال اکنون بیماران 
هموفیلی مشــکل جدی دارو دارنــد؛ به طوریکه 
راضیه حنطوش زاده - کارشــناس هموفیلی اداره 
بیماران خاص وزارت بهداشت در این باره به ایسنا 
گفت کــه "در حال حاضر مشــکل تامین برخی 
داروهــای بیماران خاص به دلیــل تاخیر بیمه ها 
در پرداخــت مطالبات شــان به بیمارســتان ها و 
داروخانه ها جدی شده است".از طرفی داروخانه ها 
هم حدود یکســال اســت که پولی بابــت ارائه 
خدمت شان دریافت نکرده اند و به تبع این موضوع، 
پولی در بســاط ندارند تا بدهی سنگین شــان را 
به شــرکت های پخش دارو بپردازند. شرکت های 
پخش کننــده دارو هم که بیش از یکســال قبل 
نقدا داروهــا را از شــرکت های تولیدکننده دارو 
یــا کمپانی های وارداتی در ایــن حوزه خریداری 
کردند، هنوز به اصل پول شــان هم نرســیده اند. 
به همین دلیل اســت که یکــی از اعضای انجمن 
داروسازان تهران هشدار می دهد که زنجیره تامین 
دارو تقریبا متوقف شده و اگر این روند ادامه یابد، 
قطعا ضربه های جدی تری به بدنه دارویی کشــور 
وارد خواهد شــد. دکتر سیدحسام الدین شریف نیا، 
عضو هیات مدیره انجمن داروســازان تهران با بیان 

اینکه به دالیل مختلــف از جمله عدم وجود منابع 
مالی پایدار در نظام ســالمت، عدم اجرای  قوانین 
باالدستی از جمله نظام ارجاع، تدوین گایدالین های 
دارویی و در مانی، عــدم اجرای پرونده الکترونیک 
سالمت و... پیش بینی بروز مشکالتی وجود داشت، 
گفت: متاسفانه این مشکالت اعتباری، بیشتر از سایر 
بخش ها، داروخانه ها و به تبع آن زنجیره تامین دارو 
را تحت تاثیر قرار داده اســت؛ چراکه سازمان های 
بیمه گر ماه هاست مطالبات داروخانه های خصوصی 
و دولتــی را پرداخــت نکرده اند.وی بــا بیان اینکه 
بعــد از طرح تحول نظام ســالمت بخش عمده ای 
از هزینه های دارویی توســط بیمه هــا بازپرداخت 
می شــود و تنها 10 درصد پرداختی توســط مردم 
انجام می شــود، افــزود: البته بیمه ها همیشــه در 
پرداخت مطالبات داروخانه ها دچار مشکل بوده اند، 
اما این مشــکل بعــد از اجرای طــرح تحول نظام 
سالمت تشدید شده اســت؛ چراکه بعد از آغاز این 
طرح 11 میلیون نفر از ایرانی های فاقد بیمه  تحت 
پوشش بیمه قرار گرفتند و از طرفی درصد پرداخت 
بیمه در حوزه دارو از ۷0 درصد به ۹0 و حتی بیش 
از آن رســید و این باعث شــد که حجم مطالبات 
داروخانه ها از بیمه ها باالتر رود و بدهکاری بیمه ها 

سنگین تر شود.
ادامه در صفحه3

و" بی پولی سیستماتیک "سالمت" و "وضع وخیم دار

نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان مي دهد؛

کاهش محبوبیت سران آمریکا در سطح جهان
میزان محبوبیت ســران آمریکا و نزدیک ترین هم 
پیمانان آن در ســطح جهان به طور بی سابقه ای 

کاهش یافته است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما، نظرسنجي 
جدید موسســه گالوپ نشــان مي دهــد میزان 
محبوبیت سران آمریکا در سطح جهان به طور بي 
ســابقه اي کاهش یافته است و این کاهش عمدتا 
در کشــورهایي به چشم مي آید که به طور سنتي 
به عنــوان نزدیک ترین هم پیمانان آمریکا در نظر 
گرفته مي شوند.نشــریه هیل، میانگین محبوبیت 
ســران آمریکا از 48 درصد به 30 درصد رســیده 
است. اولین ســال ریاست جمهوري دونالد ترامپ 
نیز باعث شده اســت رکوردي منفي به دست آید 

که حتي در مقایسه با دوره ریاست جمهوري جرج 
دبلیو بوش رئیس جمهور اسبق آمریکا نیز بي سابقه 
است.تعجب بر انگیزترین نتیجه این نظرسنجي این 
بود که بیشــترین میزان کاهش محبوبیت سران 
آمریکا به کشــورهاي اروپاي غربي، کانادا، مکزیک 
و استرالیا مربوط مي شود که به صورت سنتي در 
میان نزدیک ترین دوستان امریکا قرار مي گیرند.

میزان افرادي نیز که در کشورهاي جهان در قبال 
سران آمریکا موضعي بي طرف داشتند در مقایسه 
با سال اول ریاســت جمهوري باراک اوباما رئیس 
جمهور پیشــین کاهش یافته بود. در ســال اول 
ریاست جمهوري اوباما این رقم 25 درصد بود ولي 
این بار در سال اول دوره ریاست جمهوري ترامپ به 

23 درصد کاهش یافت. ایده ترامپ در زمینه »در 
اولویت قرار داشــتن آمریکا« احتماال باعث کاهش 
محبوبیت سران آمریکا در سطح جهان شده است. 
یکي از اولین دستورهایي که ترامپ صادر کرد لغو 
توافق تجاري موسوم به مشارکت دو سوي اقیانوس 
آرام با حدود 12 کشــور بود. بر اساس نطرسنجي 
گالوپ، محبوبیت سران آمریکا در میان مردم این 

دوازده کشور شدیدا کاهش یافته است.

مدیــر اداره نظام های پرداخــت بانک مرکزی با 
اشــاره به انجام تراکنش با تلفــن همراه، گفت: 
این تراکنش ها برخط است و برای حفظ منافع و 
صیانت از اطالعات مشتریان باید مدل های جدید 

پرداخت با تلفن همراه شکل گیرد.
به گزارش زمان به نقل از پژوهشــکده پولی و 
بانکی، »محمد بیگی« یکی از مشــکالت اصلی 
پرداخــت کشــور را انجام پرداخــت های ریز 
دانســت و عنوان کرد: با توجه به هزینه باالی 
تراکنش های برخط الزم اســت اقداماتی برای 
خروج ایــن تراکنش ها از حوزه برخط به برون 

خط انجام شود.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی افزود: 
با توجه به ضریب نفوذ باالی تلفن همراه به عنوان 
ابزار هوشمند و در دسترس مشتریان برنامه ریزی 
الزم برای اســتفاده حداکثری از این زیر ساخت 
با معرفی تراکنش های مبتنی بر نشــان گذاری 
در ســال جدید انجام شــده اما برای گسترش و 
تعمیم این ابزار نیازمند ایجاد هماهنگی بین تمام 

ذینفعان و تدوین استاندارد ها هستیم.
بیگــی با بیان اینکه موضوع هوشــمند ســازی 

کارت های بانکی از دو جنبه حائز اهمیت است، 
خاطر نشــان کرد: زیر ساخت های شبکه بانکی 
کشــور باید توان تولید و پردازش تراکنش های 
صادره از ابزار هوشــمند را داشــته باشد و دوم 
اینکه تعامل پذیــری بین ذینفعان برای پردازش 
تراکنش های یکدیگر نیازمند تدوین مشخصات 
استاندارد های واحدو یکسانی در شبکه پرداخت 
است.وی تاکید کرد: استفاده از موبایل می تواند 
به ســرعت پیشرفت هوشمند ســازی کارت ها 
کمک کنــد چرا که می تــوان از فضای امن آن 

برای نگهداری اطالعات حســاس بهره مند شد و 
عالوه بر این انجام تراکنش برون خط به سادگی 
امکان پذیر خواهد بود. البته باید توجه داشت که 
بانک مرکزی امســال با معرفــی بازیگران جدید 
نظیر پرداخت ساز و پرداخت بان در تالش است 
که چارچوب هــای کالن فعالیت در این حوزه را 

ترسیم کند.
این مقام مســوول در بانک مرکزی تصریح کرد: 
ابزار موبایل محیط مناســبی بــرای ایجاد کیف 
الکترونیک برای مشتریان شبکه بانکی است چرا 
که در این صورت نیازی به همراه داشــتن کارت 
برای پرداخت های برخط و برون خط وجود ندارد 
البته این به این معنی نیست که در آینده نزدیک 
کارت ها کنار گذاشــته می شوند بلکه مشتریان 
در واقــع حق انتخاب خواهند داشــت.وی گفت: 
موضوع امنیت در پرداخت از خط قرمزهای بانک 
مرکزی وشبکه پرداخت کشور است و همواره به 
دنبال این هستیم که در پرداخت و ارایه خدمات 
جدیــد و امنیت در پرداخت تعادل ایجاد کنیم و 
برای ایجاد امنیت ابزار و زیر ســاخت باید توامان 

مورد توجه قرار گیرد.

برنامه بانک مرکزی برای ارائه مدل  جدید پرداخت با بستر تلفن همراه
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 آخرین اخباراختالس 100میلیارد تومانی
 از زبان وزیرنفت

وزیر نفت ضمن ارایه توضیحاتی پیرامون اختالس در بخش اکتشاف 
نفت، گفت: تا اینجا میزان اختالس حدود 100 میلیارد تومان اعالم 
شده است.به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، »بیژن زنگنه« درباره 
انتشــار اخباری مبنی بر اختالس میلیاردی یکی ازکارکنان وزارت 
نفت، گفت: این فرد یکی از کارمندان بخش اکتشاف بوده که تخلف 
کرده اســت و خود کارکنان بخش اکتشافات این تخلف را کشف 
کرده اند.وی با اشــاره به اینکه این فرد به مقامات قضایی معرفی 
شده است، افزود: مقامات قضایی با جدیت این موضوع را دنبال می 
کنند.زنگنــه افزود: این فرد در حال حاضر به خارج از کشــور فرار 
کرده و مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر هستند که این فرد 
را به کشور بازگردانند؛ عالوه بر این در حال بررسی هستند که اگر 

این فرد همدستی دارد با آن برخورد کنند.
وزیر نفت بــا بیان اینکه به دلیل قصور، چند نفر از مســئوالن را 
در اکتشــاف از پست هایشــان برکنار کرده ام گفت: بر این اساس 
تاکنون یک نفر به هیات تخلفات معرفی شده و ممکن است چند 
نفر دیگر به دلیل قصور و اهمال در انجام وظیفه به هیات تخلفات 
اداری وزارت نفت معرفی شوند.زنگنه ادامه داد: این اقدامات غیر از 

اقداماتی است که دستگاه قضا انجام می دهد.

سفر عراقچی به آلمان

معاون سیاســی وزیر امور خارجــه در راس هیاتی به منظور انجام 
رایزنی های سیاسی بین وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 

و وزارت خارجه جمهوری فدرال آلمان به برلین سفر کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید عباس عراقچی در جریان این 
سفر با لیندنر معاون وزیر خارجه آلمان دیدار و گفتگو کرد. در این 
دیدار، موضوعات مختلف در حوزه روابط دوجانبه، منطقه ای و بین 
المللی مورد تبادل نظر قرار گرفت. از جمله محورهای این مالقات، 
بررســی آخرین تحوالت برجام بود و دو طــرف بر ضرورت حفظ 
برجام و لزوم اجرای تعهدات همه طرفها طبق برجام تاکید کردند.

عراقچی همچنین با ماخنیگ معــاون وزیر اقتصاد و انرژی آلمان 
مالقات نمود. در این مالقات، آخریــن تحوالت دوجانبه در حوزه 
اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.معاون سیاسی وزیر امور 
خارجه کشورمان در ادامه با حضور در بنیاد کوربر به تشریح مواضع 

جمهوری اسالمی ایران در امور منطقه ای و بین المللی پرداخت.

 واکنش رئیس کل بانک مرکزی
 به افزایش نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ ارزهای عمده در 
بازار آزاد در فضای مجازی اعالم کرد که بر اســاس روند هر ساله، 

نرخ ارز در ماه های بهمن و اسفند مسیر کاهشی پیدا می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ولی اله سیف در صفحه شخصی خود 
در توئیتر نوشت: با کمال تعجب بعضی به محض مشاهده تغییراتی 
در قیمت ارز شتاب زده از دالل ها و سوداگران سبقت می گیرند و 
با بزرگنمایی تغییرات قیمت، چنان اظهار خوشحالی می کنند که 
کم از شادی ترامپ ندارد.وی تاکید کرد: این شادی ها دیری نمی 
پاید و بر اســاس روند هر ساله نرخ ارز در ماه های بهمن و اسفند 

مسیر کاهشی پیدا می کند.

گفت وگوی برجامی تیلرسون با اروپایی ها

 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد رکس تیلرسون در سفر 
خود به کشورهای مختلف اروپا از 21 تا 2۷ ژانویه از جمله انگلیس، 
فرانسه، لهستان و سوئیس در مورد پیشنهاد آمریکا برای بازبینی در 

برجام با همتایان اروپایی خود گفت وگو خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بنابر اعالم هیتر نائورت، سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا، تیلرسون با بوریس جانسون همتای انگلیسی 
خود و مارک ســدویل مشاور امنیت ملی در مورد موضوعاتی مثل 

ایران، سوریه و کره شمالی گفت وگو خواهند کرد.
ترامپ پیشــتر تهدید کرد که متحدان اروپایی و کنگره باید با کاخ 
ســفید در مورد اصالح برجام به توافق برســند در غیر این صورت 
آخرین بار است که وی تعلیق تحریم های ایران را تمدید می کند.

این در حالی اســت که روز پنج شنبه در نشست شورای امنیت بار 
دیگر آمریکا در انتقاد از برجام تنها ماند و نمایندگان کشــورهای 
دیگــر بر حمایت از برجام و لزوم اجرای آن تاکید کردند.همچنین 
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل نیــز اعالم کرد که نباید با 
موضوعــات بی ربط به برجام صدمه وارد کرد و آن را تقویت کننده 

صلح و امنیت منطقه و بین االملل دانست.

ایران به دنبال پس گرفتن دارایی های بلوکه 
شده در لوکزامبورگ

 بانــک مرکزی ایــران شــکایتی را در لوکزامبــورگ علیه واحد 
کلیراستریم دویچه بورس به منظور پس گرفتن 4.۹ میلیارد دالر 

دارایی خود به همراه بهره آن تنظیم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، این دارایی به ظن حمایت مالی از 
تروریسم و پرداخت خسارت به قربانیان تروریسم بلوکه شده بود و 
شامل 1.۹ میلیارد دالری است که طبق حکم یک دادگاه آمریکایی 
در ســال 2013 باید به شاکیان پرداخت شــود و دو میلیارد دالر 
دیگر در معرض دعوای حقوقی دیگر از سوی شاکیان آمریکایی در 
آمریکا و لوکزامبورگ اســت.دویچه بورس در بیانیه ای اعالم کرد: 
کلیراستریم بر این باور است که شکایت مذکور فاقد وجاهت است 
و همــه اقدامات الزم و تدابیر ضروری را برای مقابله با این ادعا به 
کار خواهد گرفت.ایران چند ســال است که به دنبال پس گرفتن 
اموال خود اســت. دویچه بورس در ســال 2016 اعالم کرد ایران 
در پرونده ای در آمریکا خواســتار اســترداد دارایی خود از سوی 

کلیراستریم شده است.

ستایش ملت فلسطین از مواضع 
ثابت ایران در مسئله قدس

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت فلسطین 
گفت: با شــروع انتفاضــه در کرانه باختری و 
قدس، بــه اذن خداوند توطئــه طاغوِت عصر 
)ترامپ( و حاکمان نفــاق را در پایان دادن به 

مسئله فلسطین، خنثی خواهیم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی 
 دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای،

 اســماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( در نامه ای 
به حضرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبر معظم 
انقالب اســالمی با اشاره به ابعاد توطئه بزرگ 
اســتکبار علیه قدس و ملت فلسطین با هدف 
ســرنگون کردن غزه به عنوان قلعــه مقاومت 
و پایان دادن به مبارزه علیه رژیم اشــغالگر و 
عادی سازی روابط حکام وابسته منطقه با آن، 
از حمایت هــای ملت ایران و هدایت های رهبر 
انقالب اســالمی از جنبش مقاومت قدردانی و 
تأکید کرد: ما با شروع انتفاضه خروشان مردمی 
در داخل کرانه باختری و قدس، به اذن خداوند 
توطئه طاغــوِت عصر )ترامپ( و حاکمان نفاق 
در پایتخت های دور و نزدیک را در پایان دادن 

به مسئله فلسطین، خنثی خواهیم کرد.
 هنیه در این نامه با اهدای سالم فرماندهان و 
مجاهدان جنبش حماس و همه مردم فلسطین 
به رهبر انقالب اسالمی و ملت ایران، از ایرانیان 
به عنــوان مردمــی اصیل که در کشــوری با 
ثبات، مقاوم و استکبارستیز زندگی می کنند، 
یــاد کرده و افزوده اســت: تمامی مردم پایدار 
فلســطین مواضع ثابت و ارزشمند جمهوری 
اسالمی در مسئله فلسطین و قدس و حمایت 
از مقاومت مردمی فلسطین با انواع کمک ها را، 

می ستایند.
در این نامه به دسیسه های بزرگ و خطرناکی 
که علیه امت اســالمی و بویژه قدس شــریف 
در جهت نابــود کردن پایه هــای مقاومت در 
جریان اســت، اشــاره و افزوده شــده است: 
اگرچه این توطئه ها از گذشــته برای ما واضح 
بود اما در ماههــا و روزهای اخیر با کنفرانس 
ریاض و ســخنان ترامپ کــه ایران، حزب اهلل 
و حماس را دشــمنان صف کشیده  خود خواند 
و بر نگرش صهیونیســتی اش در مسئله قدس 
به عنوان پایتخت یهود تأکید کرد، این حقیقت 
آشکارتر از قبل شده اســت. هنیه در ادامه با 
برشــمردن بخشــی از آالم مردم فلسطین و 
محاصره و تحریم همه جانبه دارویی، پزشــکی 
و اقتصادی علیه ســاکنان غزه با هدف ایجاد 
بحــران انســانی و تضعیف مهم تریــن قلعه 
مقاومت، گفته اســت: آمریکا و برخی حاکمان 
شکســت خورده درصددند به مسئله فلسطین 
و مقاومت در مقابل رژیم اشغالگر پایان دهند 
تا رهبرانی که برای رضایت آمریکا و اســرائیل 
لَه لَه می زننــد بتوانند روابط خــود را با رژیم 
صهیونیســتی عادی و برمال کنند و در مقابل، 
بــا جهت دادن دشــمنی ها به ســمت ایران و 
تحریک تعصبات شــیعه و ســنی، قطب نمای 
امت اســالمی را منحرف ســازند.رئیس دفتر 
سیاســی حماس در این نامه، اعالم پایتختی 
قدس برای رژیم صهیونیستی از جانب آمریکا 
را گامی در جهت برداشــتن موانع از راهِ حکام 
منطقه برای هم پیمانی عربی- اسرائیلی و خلع 
سالح مقاومت دانسته و خطاب به رهبر انقالب 
اســالمی افزوده اســت: بنده به نقش بزرگ 
حضرتعالــی در هدایت جمهوری اســالمی و 
فرماندهان مؤمن آن بــرای رویارویی با پروژه 
تمام کردن مســئله فلســطین و همچنین به 
بیاناتتان برای خیزش امت و پرهیز از پرتگاهی 
که حاکمان نفاق و توطئه به آن ســو ســوق 
می دهند، ایمان عمیــق دارم.در ادامه نامه از 
حضور ایران در کنار فلسطین در مراحل دشوار 
و عمل به وظیفه اســالمِی حمایت از مقاومت، 
قدردانی و گفته شده اســت: بی شک ایران با 
هدایت هــای بزرگوارانه رهبــر معظم انقالب 
اســالمی، برتری بزرگی در تقویت مجاهدین 
و ریشــه دار کردن گزینه مقاومت و مبارزه در 
فلسطین داشــته و خواهد داشــت. هنیه راه 
خنثی کــردن توطئه جاری علیه فلســطین و 
مســئله قدس را انتفاضه خروشان مردمی در 
داخل کرانــه باختری و قدس خوانده و افزوده 
است: ما این تصمیم را با حضور مردم خود در 
داخل و خارج حمایت خواهیم کرد تا تصمیم 
طاغوت عصر یعنی ترامپ در توطئه بزرگی که 
در پایتخت های دور و نزدیک برای پایان دادن 
به مسئله فلسطین بویژه نماد دینی آن یعنی 
قدس ایجاد کرده اســت، خنثی شود و به اذن 
خداوند هرگز اجــازه نخواهیم داد این توطئه 

تحقق یابد.

اخبار

خبر

از بخشش کم شرم مکن، که محروم 
ساختن سائل کمتر از آن است.

کالمامیر

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
انگیزه های جمعی کمرنگ شــده و منفعت 
عمومی به شــخصی و جناحی تبدیل شده 
اســت، لذا تولیــد و اشــتغال مردمی باید 
فراگیر شــود.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
محسن رضایی اظهار داشت: باید ارزش ها و 
ارتباط مدیران با مردم حفظ شود اینکه بین 
مردم برویم خوب اســت؛ اما کافی نیست و 
مردم باید در اقتصاد وارد شــوند.دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام گفت: باید بدانیم 
اکنون اشتغال و تولید کجاست و لذا همانطور 
که مردم وارد دفاع مقدس شــدند و مهارت 
و تجربه دارنــد؛ باید وارد اقتصاد، کار، تولید 

و اشتغال شوند و توانمندسازی انجام شود.
رضایــی با بیــان اینکه لیســانس و فوق و 
دکترایی کــه تجربه کار ندارنــد تبدیل به 
افرادی می شوند که فقط خیابان را دور می 
زنند؛ یادآور شد: باید برای آنان کار و عرصه 
تعریف شود که متاسفانه برخی از مسئوالن 
یا مشارکت جویی و استمداد را بلد نیستند 
یا سرشان گرم اســت.وی ادامه داد: اقتدار و 
عظمت ما به دلیل وفــاداری به ارزش های 
اسالمی اســت و اگر خدای ناکرده به جای 
شــهادت طلبی، در کالهبــرداری و دزدی 
سبقت بگیریم برکت از کشور خارج می شود.

ایــن مســئول همچنین بیان داشــت: باید 
بدانیم اگر جامعه به درستی مدیریت نشود؛ 

دشــمنان سوءاســتفاده کرده و در اقتصاد 
و بیکاری و فقر ســرمایه گذاری می کنند؛ 
اکنون دشــمنی ها در اقتصاد وارد شد و در 
مســائل اخیر، عده ای میان شعار گرانی، به 
ایــران و انقالب حمله کردند و مردم آگاهانه 

خود را جدا کردند.
رضایی با اشــاره به اینکه دشمنان در حال 
حاضر از نظر امنیت و دفاعی در ایران ناامید 
شــده اند؛ خاطر نشــان کرد: دشمنی های 
دشــمنان در دوران مختلف بوده اســت؛ اما 
اکنــون بعد از ناکامی های مختلف در جایی 
که ما ضعیف هســتیم ســرمایه گذاری می 
کنند و در حوادث اخیر نارضایتی وجود دارد 
اما برخی سوءاستفاده کردند و باید مراقبت 

شود مشکالت جامعه ما باید حل شود و اگر 
نشود دشــمن خیمه می زند.وی خطاب به 
دشــمنان و توطئه افکنی های اخیر آنان در 
ایــران و ترغیب کردن تعدادی برای به آتش 
کشــیدن پرچم ایران اســالمی گفت: شما 
پرچم ما را آتش می زنید ما پرچم اســراییل 
و آمریکا را به پایین می کشیم؛ شما به نظام 
ما اهانت و از نارضایتی مردم سوءاستفاده می 
کنید در حالی که 40  ســال شــما را دفن 

کردیم چطور به شما لبیک می گوییم؟
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام اظهار 
کرد: ملت ما فداکاری های فراوانی برای این 
نظــام انجام داده انــد و این همه فداکاری و 
ســرمایه گذاری برای نظام و انقالب شــد و 

هیچ گاه از این ارزش ها دست بر نمی دارد.
وی با بیان اینکه »ایرانی ها پول مردم ایران 
را به ســوریه و عراق می برند«؛ دروغ بزرگ 
اســت، افزود: ما ایمان الهی و شهادت طلبی 
را به عراق و سوریه دادیم و ما تجربه خود را 
به آنان منتقل کردیم و این دروغ های بزرگ 
دشمنان اســت تا ملت ما را از دستاوردهای 

عظیم دور کنند.
رضایی افــزود: جوانان ما بــا الگوپذیری از 
شهدا، ایمان الهی، شــهادت طلبی و تجربه 
خود را به عراق و ســوریه منتقل کردند.وی 
اظهار کرد: امروز در  شــرایط حساسی قرار 
داریم و دشمن در ایســتگاه اقتصاد سد راه 
انقالب شده است و جوانان بدانند این صداها 
فتنه جدید دشــمن است؛ نارســایی ها در 
اقتصاد و اداره کشور وجود دارد اما باید آگاه 
باشیم که دشــمن می خواهد دستاوردهای 

جامعه ما را کمرنگ کند.
رضایی ادامه داد: بودجه دولت کم اســت اما 
مردم در طول دوران مختلف نشان دادند که 
توان فــراوان دارند و باید وارد صحنه انقالب 
شــده و با حفظ این انقالب و وحدت، آن را 
به امــام عصر)عج( تحویل دهند.دبیر مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام گفت: مــا باید به 
قدرت عظیم ارزش های انقالب در مناسبت 
ها و اداره کشور برگردیم و مردم را وارد تولید 

و اقتصاد کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: مردم باید در اقتصاد وارد شوند

سرمایه گذاری دشمن روی مشکالت اقتصادی

 برنامه ریزی برای جذب ساالنه
 2٠ میلیون گردشگر در افق2٠2٥ 

 قانون هوای پاک
 در سال ۹۷ اجرا می شود

معاون ســرمایه گذاری و برنامه ریزی ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
از برنامه ریزی برای جذب ســاالنه 20 میلیون 
گردشــگر در افق 2025 خبر داد و گفت: تا آن 
زمان و برای رفع نیازهای گردشــگران، باید در 
زمینه ســاخت هتل های پنج ستاره کشور رشد 
150 درصدی داشــته باشیم.به گزارش زمان به 
نقل ازایرنا، ســعید اوحدی در نخستین همایش 
بین المللی »چشم انداز توســعه روابط ایران و 
چین با محوریت گردشگری و تجارت« در محل 
هتــل الله تهران افزود: رابطــه فرهنگی ایران و 
چین از سابقه ای بیش از 2 هزار سال برخوردار 
اســت.به گفته این مقام مســئول، ســفر سال 
گذشــته رئیس جمهوری چین به ایران و تاکید 
بر طرح »یک جاده- یــک کمربند«، همچنین 
هدفگذاری 100 میلیون دالری در حجم تجاری 
طرفین، حاکی از برنامه ریزی گسترده مسئوالن 
2 کشور برای توسعه همه جانبه روابط است.وی 
با اشــاره به گردش مالی 1400 میلیارد دالری 
صنعت توریســم در جهان و سهم 10 درصدی 
آن از تولید ناخالص ملی کشورها، یادآور شد: در 
حالی که گردشگری به عنوان یکی از سه صنعت 
اصلی پیشــران اقتصادی جهان مطرح است، اما 
از جایگاه باالیی در اقتصاد کشــورمان برخوردار 
نیست و سهم ایران از گردش مالی یاد شده تنها 
نیم درصد است.اوحدی ادامه داد: این در حالی 
اســت که ایران جزو چهار کشور برتر جهان در 

زمینه صنایع دستی، دارای مقام هشتم در زمینه 
سایت ها و مناطق گردشــگری، مقام پنجم در 
اکوتوریســم و تنوع آب و هوایی و رتبه دوازدهم 
در جاذبه های تاریخی است و 22 اثر ثبت شده 
جهانی و بیــش از یک میلیون اثــر ملموس و 
ناملموس فرهنگی دارد.وی اظهار داشت: جایگاه 
ایران از نظر زیرساخت های گردشگری در بین 
136 کشــور جهــان، صد و هفدهم اســت، در 
زیرســاخت های هوایی دارای رتبه 8۹ و از بین 
هزار و 123 هتل موجود کشور فقط سه درصد 
آنها پنج ستاره اند.معاون سرمایه گذاری و برنامه 
ریزی ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری تصریح کرد: هنــوز راه طوالنی با 
بسترسازی مناســب برای توسعه گردشگری در 
کشــور وجود دارد؛ در حالی که به فرموده رهبر 
معظم انقالب، حوزه جذب گردشگر یکی از کم 
هزینه ترین حوزه ها برای توسعه اقتصادی است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان 
اینکه امیدواریم با تصویب آیین نامه ها، قانون 
هوای پاک در اوایل سال ۹۷ اجرایی شود، 
گفت: مردم خود باید تشــخیص دهند که 
کاالی آلوده کننده نخرند و در مقابل کاالی 
غیراستاندارد مقاومت کنند.به گزارش زمان 
به نقل ازایســنا، عیسی کالنتری در پیامی 
به مناسبت روز هوای پاک، نقش و وظایف 
دستگاه ها در قانون هوای پاک را تشریح و 
اظهار کرد: خوشبختانه مجلس قانون هوای 
پاک را در مرداد ماه امســال تصویب کرد. 
آیین نامه های اجرایی ایــن قانون قرار بود 
ظرف شــش ماه نوشته شــود و به تصویب 
دولت برســد اما متاســفانه به دلیل آنکه 
محیط زیست باید آیین نامه های اجرایی را 
توسط دستگاه های مختلف هماهنگ کند، 
این آیین نامه ها هنوز به دولت ارسال نشده 

است.کالنتری با اشاره به اینکه امیدواریم تا 
پایان بهمن ماه امسال بتوانیم آیین نامه ها را 
به دولت ارسال کنیم، تصریح کرد: اگر این 
آیین نامه ها تا پایان سال تصویب شود قانون 
هوای پاک از اول سال ۹۷ اجرایی می شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه 
داد: بخش هایــی از قانون هــوای پاک در 
مصوبات دولت طی سال های ۹0، ۹3 و ۹5 
اجرایی شد ولی باید هر چه سریعتر حالت 
قانونی به خود بگیرد.  ما از مسئوالن ذیربط 
در سازمان حفاظت محیط زیست خواستیم 
که بــا دســتگاه های اجرایــی هماهنگی 
بیشتری داشته باشند چراکه هرچه بیشتر 
مشــارکت آن ها در این قانون جلب شود، 
تصویب آیین نامه های قانون هوای پاک در 

دولت راحت ترصورت می گیرد.
متهم اصلی آلودگی هوا همچنان 

آزادانه می چرخد!
خودرو، موتورســیکلت، صنعت و در نهایت 
"ما" همه آن چیزی هستیم که سبب شده 
هر سال سخت تر و جان فرساتر از سال قبل 
در پایتخت و ســایر کالن شــهرهای کشور 
نفس بکشیم. در این میان شاید بتوان گفت 
موتورســیکلت ها به عنــوان یکی از اصلی 
تریــن عوامل آالیندگی شــهرها همچنان 
آزادانــه در شــهرها می چرخند و کســی 

توجهی به آنها ندارد.

آغاز تدریجی مناقصه های بسته های سرمایه گذاری در صنعت نفت
حدود پنج ماه از اعالم خبر آماده ســازی بسته 
های پنج میلیارد دالری توسط وزیر نفت با هدف 
افزایش تولیــد از میدان های نفتی می گذرد و 
طبق آخرین اخباری که از سوی مسئوالن اعالم 
شده، برگزاری مناقصه بسته های سرمایه گذاری 

به تدریج آغاز خواهد شد.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، بیژن زنگنه 
در ســومین کنگره نفت و نیرو کــه در اوایل از 
آماده ســازی یک بســته پنج میلیــارد دالری 
بــرای افزایش تولیــد در میدان هــای در حال 
بهــره برداری خبر داد و گفت: یک بســته پنج 
میلیارد دالری در حال آماده ســازی است که 
قرار اســت در طول دو سال برای افزایش تولید 
در میدان های در حال بهره برداری اجرا شود که 
بخشی از آن شامل تعمیر چاه ها و بخشی دیگر 
شــامل حفر چاه های جدید در مناطق مختلف 
نفتی از جمله مناطــق نفت خیز جنوب، فالت 
قاره، مناطق مرزی و غیره می شود. در این راستا 
از شــرکت های ایرانی دعوت می کنیم که آنها 

می توانند یک شریک خارجی داشته باشند.

وزیــر نفت با بیــان ایــن که جلســات برای 
آماده سازی بســته های مذکور برگزار می شود، 
افزود: در این جلســات در مــورد تامین مالی 
نیز صحبت می شــود. برای تامین مالی بسته ها 
چندین روش از جمله فروش اوراق مشــارکت 
فاینانس داخلی، یوزانف، وام از صندوق توســعه 
ملی و غیره مدنظر است. اجرای این بسته ها هم 
تولید نفت را افزایش می دهد و هم اشتغال ایجاد 
می کند. تعریف بســته ها در حال انجام است و 
اسناد برای مناقصه و گرفتن مجوز در حال آماده 
سازی اســت. اجرای  این بسته ها با اجرای ای 
پی سی متفاوت اســت.علی کاردر، مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران نیز در کنگره مذکور با 
اشاره به آماده ســازی بسته پنج میلیارد دالری 
برای افزایش تولید از میادین گفته بود این بسته 
در ابعاد کوچک و تا میــزان 100 میلیون دالر 
آماده می شود و عمده کار آن حفاری، خط لوله 
جریانی و تغییرات در نمک زدایی است. اجرای 
بســته های مذکور صادر و در سطح شرکت های 
ایرانی اســت. همه شرکت های ایرانی می توانند 

این بسته ها را اجرا کنند، ما از نظر تامین مالی 
نگران اجرای این بســته ها بودیم. زیرا مدل آن 
EPC بود اما بازار به این بســته ها عالقه مندی 
نشان داد و شرکت های ایرانی ابراز عالقه کردند 
که تعــدادی از آنها می توانند تامین مالی کنند 
به همین دلیل مدل را به ETCF تغییر دادیم 
و شــرکت های ایرانی می توانند پــروژه را اجرا 
کنند. بخــش دیگر کار توســط وزارت نفت و 
بخشی دیگر توســط بانک ها و صندوق توسعه 
نفت  انجام می شــود.مدیرعامل شــرکت ملی 
ایران با بیــان اینکه اجرای بســته های مذکور 
میزان تولید را 200 تا 250 هزار بشکه افزایش 
می دهد، اظهار کرده که اگر اقدامات پیشگیرانه 
انجام نشود، تولید نفت ساالنه 300 هزار بشکه 
کاهش پیــدا می کند.کاردر چندی پیش نیز در 
این مورد به ایســنا گفت که هدف این بسته ها 
میادین کوچک نفتی هستند. برای این منظور از 
شرکت های ایرانی دعوت و این فرآیند به صورت 
مناقصه انجام خواهد شد. فعال اسناد و مستندات 
میادین درحال آماده سازی و قرار است به ازای 

هر میدان یک مناقصه بین شــرکت های ایرانی 
برگزار شود. این میادین کوچک اکثرا در مناطق 
عملیاتی که زودتر به تولید می رسند واقع شده 
اســت؛ میادینی که افزایش تولید در دوره های 

کوتاه تر دارند.
بر اساس این گزارش، غالم رضا منوچهری، معاون 
توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران نیز در 
آخرین اظهارات خودبه بسته سرمایه گذاری که 
برای اجرای پروژه های نگهداشت و افزایش تولید 
در قالب EPCF طراحی شــده اســت اشاره و 
اظهار کرده که در اجرای این پروژه ها نیز عمدتا 
به شــرکت های داخلی تکیه می شــود.وی ابراز 
امیدواری کرده که با آغاز تدریجی مناقصه های 
این بســته سرمایه گذاری که قرار است در قالب 
EPCF اجرایی شــود و همچنین قراردادهای 
توسعه میدان ها که پیش بینی می شود تعدادی 
از آنها تا پایان امســال یا اوایل سال آینده امضا 
شــود، شــرکت ملی نفت ایران در سال آینده 
شاهد رونق بیشتر در امور و افزایش نقش آفرینی 

شرکت های ایرانی در طرح ها و پروژه ها باشد.

آغاز عملیات ارتش ترکیه 
در عفرین سوریه

 وزیر دفاع ترکیه اعالم کرد که عملیات عفرین در شــمال 
ســوریه عمال آغاز شده است و حمالت گستره ارتش ترکیه 

به این منطقه در شمال غرب سوریه در راه است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، نورالدین جانیکلی، وزیر دفاع 
ترکیه اعالم کرد که عملیات عفرین در شــمال سوریه عمال 

آغاز شده است و آنکارا به مذاکرات با روسیه درباره عملیات 
ادامــه می دهــد. وی گفت: ما عملیــات در عفرین را انجام 
خواهیم داد و هیــچ گزینه ای جز نابودی تمامی کانون های 
تروریستی در شمال سوریه نداریم. عملیات عفرین بر مبنای 
استفاده از حق ترکیه برای دفاع از خود مطابق با قوانین بین 

المللی انجام می شود.
یگان هــای مدافع خلــق کرد در ســوریه اعــالم کرده اند 
که نیروهای ترکیــه ای حمالت خمپاره ای به روســتاهای 

کردنشین در عفرین را آغاز کردند.
شهر عفرین در شمال غرب سوریه و در مرزهای ترکیه یکی 
از مناطق شبه خودمختار در شمال سوریه محسوب می شود 

که کنترل آن در اختیار شبه نظامیان کرد است. ترکیه این 
شبه نظامیان را وابسته به پ.ک.ک و تروریستی می داند.

آن ها تأکید دارند که با قدرت پاســخ هرگونه تجاوز ترکیه 
را خواهند داد.در همین حال منابع محلی در شمال سوریه 
می گویند دســتن کم 20 کامیون نظامی ترکیه که حامل 
شــبه نظامیان عرب "ارتش آزاد سوریه" بوده با تجهیزات 
نظامی آنها از مرز سوریه عبور کرده و وارد خاک این کشور 
شده است.گروه هایی از ارتش آزاد سوریه از عملیات نظامی 
ترکیه در شــمال ســوریه حمایت می کنند. آنها پیشتر در 
منطقه الباب نیز به ترکیه کمک کردند تا نیروهای داعش را 

از این منطقه در شمال سوریه بیرون براند.
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تریبون دارانی که بخشی از مشکل می شوند
*جالل خوش چهره

سرانجام باید پذیرفت که دوران تفسیر  و تحلیل های سرهم بندی  
شــده و ساده سازی صورت مسایل و تجویزهای دم  دستی، سرآمده 
است. واقعیت ها برگونه ها ســیلی می زند. رشد آگاهی ها و توسعه 
تکنولوژی هــای ارتباطاتــی باید برخی تریبون داران رســمی را از 
ایــن خیال از رونق افتاده به در آورد که مردم، شــنوندگان منفعل 
و تابع محض ســخنان ایشان نیســتند. نادیده گرفتن فهم مردم، 
چنگ زدن بر اعتبار و شــعور آنان اســت. این رویکرد نه تنها مانع 
حل خردمندانه مســایل می شــود، بلکه بر خطر افزودن دامنه آن 
می افزاید.وقت آن اســت که این گروه از افراد، درسطح و جایگاهی 
ســخن برانند که متناسب درک مخاطبان باشد. آنان ممکن است 
بتواننــد با فرصت هایی که در اختیار دارند، مانع اجرای تدابیر الزم 
برای برون رفت کشور از مشکالت باشند، اما به ندرت واضع و بانی 
راه حل ها بوده و بیشــتر نقش "قفل" را ایفــا کرده اند تا "کلید". 
به عبارت روشن تر، این گروه از تریبون داران یا به درستی نمی دانند 
و یــا نمی خواهند کــه خردمندی در کشــف راه حل های کارآمد 
ســربگیرد. دیدگاه اشــتباه در هر زمینه منجر به دیدگاه اشــتباه 
در همه زمینه ها خواهد شــد؛ به ویژه آن هنگام که ســخنرانان در 
بزنگاه های حســاس، از توان معرفتی الزم برای تحلیل و تفســیر 
اوضاع برخوردار نیستند. از همین رو آنان چنان سخن می رانند که 
از هیچ دســتاویز روانی الزم برای اقناع مخاطبان برخوردار نیست. 
طرفه آنکه به جای تدبیر در بیان کلمات، به برانگیختن احساسات 
تکیــه دارند، درحالیکه دوران چنین رفتاریـ  خوب یا بدـ به ســر 
آمده اســت.تریبون داران یاد شده، نه از ســاختار مشکالت درک 
روشن دارند و نه برای سؤال های کلیدی درچرایی بروز آنها، پاسخ 
روشــن و اقناع کننده می دهند. آنان همه چیز را در "صفر و صد" 
خالصه می کنند؛ به مســخ ماهیت مشکالت می پردازند و یا بستر 
بروز مشکالت را نادیده می گیرند. ناآرامی های اخیر اگرچه وسیله ای 
برای بهره مندی فرصت طلبان سیاسی می توانست باشد ولی الزم 
است بیش از برجسته کردن آن، این مهم مورد توجه باشد که چرا 
چنیــن وضعی رخ داد؟ مختصات آن را چگونــه باید معلوم کرد؟ 
از چــه خطری در آینده باید پرهیز کــرد؟ و در صدد ایجاد کدام 
آینده باید بود؟ این موارد، همانی اســت که تریبون داران رســمی 
در تفســیر و تحلیل ناآرامی های اخیر باید به آن اشــراف داشته و 
ادبیات خود را براین اساس آرایش دهند. پاک کردن صورت مسأله 
همیشه آسان است و شاید برای گذشته های دور آسان بوده باشد، 
اما در عصر پیچیدگی ها و رشــد آگاهی هــا، نه تنها ناکارآمد، بلکه 
خسارت بار می شود.الزم است برخی تریبون داران رسمی دریابند که 
اگر نمی توانند بخشی از فرایند حل مسایل باشند، ادامه مشکالت 
نباشند. با لفاظی هایی مثل آشــغال و گوساله خواندن معترضان، 
نه صورت مســایل پاک می شود و نه چشم اندازی روشن از آرامش 
اجتماعی پیش رو قرار می گیرد. این گروه یا به توان علمی خود در 
درک ماهیت مشکالت و چاره اندیشی عقالنی و تأثیر گذار بر جامعه 

باید بیفزایند یا جسارتاً برای مدتی کار را به کاردان بسپارند.
Albrz.payam@gmail.com

 ادامه همکاری ایران و روسیه 
در مبارزه باتروریسم 

دســتیار وزیر امور خارجه کشــورمان در امور سیاسی 
ویــژه و معاون وزیر امور خارجه روســیه درباره آخرین 
تحــوالت منطقه و نشســت گفتگوی ملــی گروه های 
سوری در سوچی رایزنی کردند.به گزارش زمان به نقل 
ازصداوسیما، »حسین جابری انصاری« دستیار وزیر امور 
خارجه در امور سیاسی ویژه که در مسکو به سر می برد 
دیروز با »میخائیل بوگدانوف« معاون وزیر امور خارجه 
روسیه دیدار و گفتگو کرد. حسین جابری انصاری گفت: 
روابط ایران و روســیه در ســطحی است که اقتضا می 
کند رایزنی های نزدیکی داشــته باشیم.جابری انصاری 
به اوضاع یمن و مرگ خامــوش یک ملت در محاصره 
اشاره کرد و گفت: بحران فلسطین و بیت المقدس که 
برای دهه ها ادامه یافته و آخرین مورد تبادل نظر قرار 
می گیرد.وی گفت: موضوع سوریه هم بخش مهمی از 
رایزنی ها را شامل می شود و در سوچی هم با شرکای 
روس و ترک ادامه خواهد یافت . دســتیار ارشــد وزیر 
امور خارجه در امور ویژه سیاســی تاکید کرد: مطمئن 
هستم این رایزنی ها به حل این مشکالت کمک خواهد 
کــرد ، چرا که ظرفیت های باالیی در دو کشــور برای 
حل مشــکالت منطقه وجود دارد.وی به ضرورت تداوم 
همکاری ایران و روســیه در مبارزه با تروریسم اشاره و 
تصریح کرد: همکاری دو کشور در امر مبارزه با تروریسم 

با قدرت ادامه خواهد یافت.

تولید بنز در ایران از اوایل سال ۹۷

براســاس جدیدترین اخبار به دســت آمده، از اوایل 
سال آینده تولید خودروهای سواری مرسدس بنز به 
عنوان جدیدترین دستاورد پسابرجامی دولت تدبیر و 
امید در ایران آغاز خواهد شد.به گزارش زمان به نقل 
ازایســنا، در ابتدای دهه جاری صنعت خودرو حال و 
روز مناسبی نداشت. با این حال روی کار آمدن دولت 
تدبیر و امید و نمایان شدن نشانه های رفع تحریم ها 
آغازی مجــدد برای صنعــت خودروی ایــران بود 
به گونه ای که در حدود دو ســالی که از اجرایی شدن 
برجام سپری شده چند خودروساز مطرح بین المللی 
شامل پژو، ســیتروئن، رنو و هیوندایی به ایران آمده 
و همکاری با خودروســازان داخلــی را آغاز کرده اند.

در این شــرایط اما خبرهای به دســت  آمده حکایت 
از جدیدترین دستاورد دولت تدبیر و امید در صنعت 
خودرو دارد؛ به گونه ای که به زودی تولید خودروهای 

سواری مرسدس بنز در ایران آغاز خواهد شد.

یادداشتخبر

خطیب نماز جمعه این هفتــه تهران ضمن تاکید 
بــر اینکه باید دلیل تعطیلــی کارخانه ها و بیکاری 
کارگران را جســتجو کرد، گفــت که طبق فرموده 

رهبری، راه باز است و در کشور مشکلی نیست.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، آیــت اهلل امامی 
کاشانی در خطبه های نماز جمعه تهران با تسلیت 
به خانواده های شــهیدان کشتی ســانچی، به نامه 
حضرت علی )ع( به مالک اشــتر که در نهج البالغه 
آمده اشاره کرد و گفت: در حکومت باید به طبقه ای 
که ندارد یا ســوال می کند و یا به خاطر آبرو سوال 
نمی کند، رســیدگی شــود. این نکته ای است که 
امیرالمومنین )ع( بسیار روی آن تکیه کرده است و 
نکته دیگری را با عنوان عامل اصلی حکومت مطرح 
می کند، اینکه حدود و حقوق کشــور اسالمی باید 
مصون باشد که هر کس از دور نگاه کرد بگوید که 
این کشور علی )ع( است و این کشور اسالمی است.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران خاطرنشان کرد: 
اگر محتاج و گرفتاری را مراعات نکردیم چه بســا 
دشمنان از این موضوع علیه امیرالمومنین)ع( شعار 
می دهند و اگر آنها بیاینــد و این حرکات را انجام 
دهند، دشــمنان روی دوش گرفتــاران و روی آه و 
ناله آنها سوار می شوند و به عبارتی روی موجی که 

افراد قانع و گرفتار یا کم درآمد دارند سوار خواهند 
شد.امامی کاشانی همچنین تصریح کرد: با این روش 
مــردم را علیه امیر المومنین)ع( به راه می اندازند و 
این نکته مهمی است که حضرت علی )ع( آن زمان 
به مالک اشتر متذکر شــده است که باید این افراد 
را دید و در مشــکالت با درســتی برخورد کرد.وی 
ادامه داد: پیامبر اکرم )ص( نیز همواره می گشــت 
و زخم ها را می دید و نوع زخم ها را می شــناخت و 

برای هر زخم مرهم درست می کرد که این مرهم ها 
مطابــق با زخم ها بود.خطیب نماز جمعه این هفته 
تهران تاکید کرد: حــاال فرض کنید که در یکی از 
استان های کشــور ما یک کارخانه تولیدی تعطیل 
شد، پیامبر اکرم )ص( و امیر المومنین)ع( اگر بودند 
می رفتند و می دیدند که باید چطور آن مســاله را 
حل کرد.امامی کاشانی خاطرنشان کرد: اکنون نیز 
باید دید این تعطیلی کارخانه چه مشکلی داشته که 

باعث تعطیل شدن آن شده است. 
مدیریت مشــکل داشــته، اجناس قابــل عرضه و 
صادرات شدن نبوده، نقدینگی نبوده یا چیز دیگر؟ 
هر چه بوده باید به آن رســیدگی شــود. راه بسته 
نیســت و همانطور که رهبر معظم انقالب فرمودند 
راه باز اســت و مشکلی نیست و این همه مشکل را 
با این همه جوانان و مردم بامعرفت و دانشــگاهیان 
می توان حل کرد.امام جمعــه موقت تهران یادآور 
شــد: همه هدف دشمنان، اســالم و ایران است و 
تالش می کنند اســالم از بین برود. در همین چند 
روزه که اجالس بین المجالس کشورهای اسالمی در 
تهران برگزار شد دیدیم که طبق گفته رهبر انقالب، 
آنها درباره میانمار و کشــمیر قطعنامه نوشتند اما 
نسبت به فلسطین و یمن سکوت کردند.وی گفت: 
باید شــجاعت و قدرت و وحدت کلمه و دلسوزی 
برای جهان اسالم باشد. در دنیایی که اسالم و ایران 
این چنین غریب شده این دلسوزی ها مهم است چرا 
که از یک طرف صهیونیست می خواهد ریشه بکند 
و از ســوی دیگر آمریکا حمایت می کند. همچنین 
آل سعود خبیث هزینه ها را پرداخت می کند که در 
این دنیا جهان اسالم به شجاعت و انسجام احتیاج 
دارد. در کشــور ما نیز انســجام و وحدت بر محور 
والیت وجود دارد نــه فقط اینکه حرف بزنیم بلکه 
والیت می گوید ببینیم مشکل چیست تا مشکل را 
حل کنیم.امامی کاشــانی خاطرنشان کرد: چه باید 
کرد که این کارخانه تعطیل نشود و کارگرها بیکار 

نشوند. این موضوع باید هدف باشد.

آیت اهلل امامی کاشانی: راه باز است و مشکلی در کشور نیست

جهان اسالم نیاز به شجاعت دارد

آگهی حصر وراثت
آقای احمد جعفری دارای شناسنامه بشماره 16۷6 به شرح پرونده کالسه 1584-

۹6 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کامران جعفری به شماره شناسنامه 10 در تاریخ 13۹6/8/25 در اردبیل اقامتگاه 

دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1-احمد جعفری فرزند کامران ش ش 16۷6 پسر متوفی.
2-تقی جعفری فرزند کامران ش ش 1864 پسر متوفی.

3-معروفه جعفری فرزند کامران ش ش 1280 دختر متوفی.

4-عظیمه جعفری فرزند کامران ش ش 14۷8 دختر متوفی.
5-زهرا جعفری فرزند کامران ش ش 14۷۷ دختر متوفی.

6-جیران صادق زاده شیران فرزند امید ش ش 818 همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و یا بالاثر خواهد بود. 
بدری- رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی ابالغ
 -2 شهربانو   -1 خواندگان  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
محبوبه 3- منصور 4- اقدس 5- مهین 6- علی ۷- بخشعلی 8- سلطانعلی ۹- یداهلل 

نام خانوادگی همگی لطفی سقرلو وارث حسینعلی لطفی سقرلو
خواهان آقای فرهاد علی حسینی دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- شهربانو 2- 
محبوبه 3- منصور 4- اقدس 5- مهین 6- علی ۷- بخشعلی 8- سلطانعلی ۹- یداهلل 
نام خانوادگی همگی لطفی سقرلو وارث حسینعلی لطفی سقرلو به خواسته الزام به 
تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹60۹۹80404۹00۷15 شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ ۹6/12/14 ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 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 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل- یوسف ستاری نیا

ابالغ 
پرونده کالسه ۹60۹۹81۹82600811شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شهرداری  ۹60۹۹۷1۹82601۷25خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  فریدونکنار 
فریدونکنار با نمایندگی محمدظاهر محمدی با وکالت آقای علیرضا ابراهیم تبار فرزند 
بهمن  و خانم منیژه بابانتاج دیوکالیی فرزند اسماعیل همگی به نشانه فریدونکنار خ 
شهدا مقابل مسجد جامع پاساژ ولیعصر طبقه فوقانی خوانده آقای علی اصغر با بویی به 
نشانه مجهول المکان خواسته مطالبه وجه بابت رای اصالحی نظر به اینکه در دادنامه 
شماره ۹60۹۹۷1۹82601625این دادگاه در پرونده کالسه مذکور ذکر حق الوکاله 
وکیل سهوا  از قلم افتاده لذا بنا به درخواست وکیل خواهان در الیحه که به شماره 
1414-۹61مورخه ۹6/10/23ثبت  دفتر گردیده است و به استناد ماده 30۹ قانون 
آیین دادرسی مدنی از جمله خوانده را به پرداخت حق الوکاله به میزان تعرفه به عنوان 
قسمتی از خسارت دادرسی در دادنامه مذکور تصحیح و اصالح می گردد رای صادره 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران 

می باشد تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است
 دادرس شعبه اول دادگاه عمومی فریدونکنار محمد علی محمدی 

رای دادگاه 

در خصوص دعوی آقای عباس پاپی فرزند ایمانعلی بطرفیت حجت و سعید دهقانپور 
و مسعود مرادی کمالوند بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوی مطالبه 
2۷5/600/000 ریال بابت خسارات وارده به خودرو دادگاه با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و ضمائم پیوست استشهادیه ضمیمه پرونده و نظر 
به اینکه شهود خواهان جملگی بر عدم تمکن مالی خواهان در پرداخت هزینه دادرسی 
گواهی داده و خوانده نیز منکر اعسار خواهان نبوده فلذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت 
دانسته باستناد به مواد 1۹8 و 504و 508و 513 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 
حکم به اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعالم میگردد رای صادره 
حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان 

لرستان می باشد. 
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – قوام آذر همایون

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای علی اکبر حسینی مهر اصالتا وکالتا از طرف وارث  مرحوم محمدتقی ارمک 
استشهاد   ارائه  با  بابل   144 3866۹-۹6/10/23دفترخانه  شماره  نامه  وکالت  برابر 
محلی مصدق طی  درخواست مورخه ۹6/8/24تقاضای صدور سند المثنی ششدانگ 
اعیانی که عرصه آن  موقوفه می باشد تحت پالک 3623/3۷/155۹ اصلی واقع در 
بخش دو غرب  حوزه ثبتی شهرستان بابل که در صفحه 558 جلد 330 ذیل شماره 
31۷1۷ثبت گردیده در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله ویا وجود  سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت با سند معامله به اداره ثبت محل ارائه 
و رسید دریافت نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نکرده و یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود تاریخ انتشار 30 /10/ ۹6
 خسروی رئیس ثبت و اسناد و امالک بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

۹6/806این  شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  ابراهیم  فرزند  یزدانی  نیره  خانم   
شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشت که 
مرحوم ابراهیم یزدانی فرزند محمود به شماره شناسنامه 255 صادره از نور در تاریخ 
۹6/10/28در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت به 

عبارتند از 
1-عباس یزدانی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 158 صادره از نوع نور پسر متوی 

2-نیره یزدانی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 3.۹۷1 صادره از نور دختر متوفی 
3-خانم تاج یزدانی فرزند ولی به شماره شناسنامه 6۹1 صادره از نور همسر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدم. الف 

 ۹6/۷60
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور گل برار زاده

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پیکان مدل ۷3 با شماره پالک 424ج82ایران 55 با شماره 
موتور 112۷308031و شماره شاسی ۷343۷۷08 مفقود گردید و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز نیسان وانت مدل 6۹ با شماره شهربانی 2۷8ج۷۹ایران ۷2 با شماره موتور 
1883۷4 و شماره شاسی 55502بنام محمد مهدی پور چاری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

احضار متهم

بدینوسیله آقای باقر عالیخانی )مدیر سنگبری مهر ( فعال مجهول المکان با توجه به 
محتویات پرونده کالسه ۹60۹۹86611300۷6۹  این دادگاه متهم است به عدم 
اجرای رای قطعی هیات حل اختالف اداره کار که نظر به تعیین وقت رسیدگی برای 
تاریخ 13۹6/12/13 ساعت 10 مراتب در اجرای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری 
یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در جلسه ی دادگاه 
حاضر و از اتهام انتسابی به خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده 

دادگاه در اجرای ماده ی 406 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می نماید . 
دادرس شعبه 108 کیفری 2 شهرستان خرم آباد – سید مجید همتی .

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   31 9509980229100773شعبه  كالسه  پرونده 
خواهان:   9509970229101038 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مدنى  شهيد  قضايى 
ها  خواسته  محمد   فرزند  باقرى  حسنعلى  خوانده:  اصغر   فرزند  رحيمزاده  حسين 
تاديه   تاخير  خسارت  3-مطالبه  چك  وجه  2-مطالبه  دادرسى   خسارت  1-مطالبه   :
حسنعلى  طرفيت  به  اصغر  فرزند  رحيمزاده  حسين  تقديمى  دادخواست  درخصوص 
چك  فقره  دو  بابت  ريال   205/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  محمد  فرزند  باقرى 
 -2 ريال   80/000/000 مبلغ  به   95/7/12 تاريخ   3444/229804-1 شماره  به 
3444/229809 به تاريخ 95/9/1 به مبلغ 125/000/000 ريال هر دو از حساب 
جارى 1056052158 به عهده بانك تجارت شعبه مدرس نيز هزينه دادرسى حق الوكاله 
وكيل وخسارت تاخير تاديه باتوجه به محتويات پرونده تصوير مصدق 2 فقره چك مستند 
بر اشتغال  نزد خواهان داللت  آن  بقاى اصل  پرداخت آن كه  و گواهينامه عدم  دعوى 
ذمه خوانده به ميزان مبلغ چك دارد و از طرفى مشاراليه دفاع موثرى بعمل نياورده و 
دليلى بر برائت ذمه خود ارائه ننموده است و مستندات خواهان مصون از ايراد مانده 
بنابراين خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 312 و313 قانون تجارت 
تبصره الحاقى ماده 2 قانون چك و مواد 198 و515و519 و522 قانون آئين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى خوانده فوق را به پرداخت مبلغ صدرالذكر 
اصل خواسته مبلغ 6/225/000 ريال بابت هزينه دادرسى حق الوكاله وكيل و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ چك تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعالمى از سوى بانك 
نمايد راى  مركزى در مرحله اجراى حكم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محكوم مى 
صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى از سوى خوانده در اين دادگاه 

و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران ميباشد.
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   31 شعبه                    110/140042  

آگهى ابالغ دادخواست و ضمايم تجديدنظر خواهى به تجديدنظر خواندگان مجهول المكان 
نظرخواهى  تجديد  پرونده 910770 در خصوص  در  نجات  و محمد  كرمى  داود  آقايان 
خانم معصومه نادرى و ... . .  بطرفيت شما نسبت به دادنامه 9600884- 96/8/13 
صادره از اين شعبه، به پيوست نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديد نظرخواهى به 

شما ابالغ ميشود.
مقتضى است  حسب ماده 346 قانون آئيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز پس از رويت آگهى، به اين دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانى ارائه نماييد.
 در غير اينصورت پرونده به همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد.

تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   186 شعبه  مديردفتر            110/140030  

خواهان خانم زهرا مهرام دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى بهزاد منوچهرى بخواسته 
مطالبه اجرت المثل اموال مطالبه خسارت دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
حقوقى  عمومى  دادگاه   180 شعبه   9609980213300762 كالسه  پرونده  شماره 
مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/02/05 ساعت 
10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئيين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ نشر آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   180 شعبه                    110/140027  

كالسه  جاهد  رضا  آقاى  خوانده  به:  ضمائم  و  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى 
پرونده: 960296 وقت رسيدگى : 96/12/16 ساعت 10 صبح محل حضور: مجتمع 
طالق  خواسته:  مرادى  فرشته  خانم  خواهان:  ونك  ميدان   – تهران  دو  خانواده  قضايى 
خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
272 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده از تاريخ نشر 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى و اخذ توضيح و استماع شهادت 

شهود شركت نمايد.
تهران  2 خانواده  دادگاه   272 شعبه               110/140013  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سلمان حسامى پورسرابى وند 
فرزند نصرت اهللا خواهان خانم مونا ولى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى سلمان 
حسامى پورسرابى وند بخواسته حضانت فرزند مشترك مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالسه 9609980217200951شعبه 272 دادگاه خانواده مجتمع 
ساعت   1396/12/15 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  2(ونك)  خانواده  قضايى 
دادرسى  آئيين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   10:00
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ نشر آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
 110/140016                   شعبه 272 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به اباثت عبدى  خواهان احمد باغستانى 
حدادى  فر-كلثوم  درخشان  –دانش  عبدى  اباثت  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى 
شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  دادرسى-تخليه  خسارت  مطالبه  بخواسته 
مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   180 9609980213300728شعبه  كالسه   پرونده 
قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/01/27 ساعت 9:00 
به  آئيين دادرسى مدنى  ماده 73 قانون  تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ نشر آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
تهران حقوقى  عمومى  شعبه180دادگاه                        110/140023  

ايشانى فرزند عباسعلى شماره پرونده:  اجرائيه محكوم عليه محسن  ابالغ مفاد  آگهى   
482/263/96 مدت ظرف ده روز پس از انتشار اگهى خواسته:مهر به محكوم له:زهرا 
حضرتى انار كولى با وكالت خانم سپيده احمدى  بموجب درخواست اجراى حكم مربوط به 
شماره 9610090216302827 و شماره دادنامه مربوطه 9609970216301165 
محكوم عليه محكوم است به پرداخت 499 سكه تمام بهار آزادى بابت اصل خواسته و 
حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه در حق خواهان  نيم عشر دولتى به مبلغ 29/940/000 

تومان بعهده محكوم عليه خواهد بود.
باتوجه به ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى مفاد اجرائيه يك نوبت به ترتيب مقرر در 
مادتين 118و119 اين قانون آگهى ميگردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته 
ميشود و در اين صورت براى عمليات اجرائى ابلغ يا اخطار ديگرى به محكوم عليه الزم 

نيست مگر اينكه محكوم عليه اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اطالع گردد.
 110/140019           شعبه 263 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 تهران   

شكيبا  شمس  راضيه  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  ميرزائيان  محمدتقى  خواهان 
بخواسته الزام به تنظيم سند رسمى مطالبه خسارت ياخسارات دادرسى تقديم دادگاه 
عمومى  دادگاه  به شعبه 186  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  عمومى شهرستان  هاى 
وليعصر  كوى  آباد  –يافت  تهران  در  واقع  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى 
مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع و به كالسه 950557  ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1396/12/23 ساعت 10:00 تعيين كه به علت مجهول المكان بودن خواندگان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى ودستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده متهم 
پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد.
 110/140034              شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيدمطهرى تهران

خواهان مرتضى غالمى چگنى دادخواستى به طرفيت خواندگان ناصر عبدى،فاطمه شاهرخ 
قلعه جوقى،هانيه،معصومه و ابوالفضل  همگى عبدى فرزند ناصر وسلطنت آقارضاكاشى 
تقديم  دادرسى  وخسارات  رسمى  سند  ،ابطال  رسمى  سند  تنظيم  به  الزام  بخواسته 
دادگاه   186 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه 
كوى  آباد  –يافت  تهران  در  واقع  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 
وليعصر مجتمع قضايى شهيد مطهرى ارجاع و به كالسه 960885 ثبت كه وقت رسيدگى 
مورخ 1396/12/22 ساعت 9:30 تعيين كه به علت مجهول المكان بودن خواندگان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد.
 110/140038                        شعبه 186 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيدمطهرى تهران 

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   186 شعبه  كالسه9609980213700577  پرونده 
قضايى شهيدمطهرى تهران تصميم نهايى شماره9609970213701088      خواهان 
مهدى  خوانده:  فرزند شاه حسين   مقدم  فرزندرضا 2-حسين  بهرامى  ها: 1-مرتضى 
با  خودرو  پالك  فك  به  خواسته:الزام  المكان   مجهول  نشانى  به  حسين  فرزند  صفرى 
خسارت دادرسى راى دادگاه درخصوص دعوى خواهانها 1- مرتضى بهرامى 2- حسين 
باخسارت  خودرو  انتظامى  پالك  فك  بخواسته  صفرى  مهدى  خوانده  بطرفيت  مقدم 
دادرسى بدين شرح كه خواهان رديف اول بيان داشت يك دستگاه كاميون ايسوز را به 
پالك انتظامى 413ع14 ايران 87 را به خوانده فروختم خواستار فك پالك انتظامى بنام 
خود گرديد دادگاه با عنايت به پاسخ استعالم صورت گرفته از راهنمايى و رانندگى تهران 
بزرگ مبنى بر اينكه پالك انتظامى فوق الذكر بنام خواهان رديف اول است دعوى را وارد 
دانسته به استناد ماده 198و515 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده 
در فك پالك انتظامى شماره 413 ع 14 ايران 87 و استرداد آن به خواهان رديف اول 
با پرداخت هزينه دادرسى طبق تعرفه صادر و اعالم مى گردد نسبت به دعوى خواهان 
رديف دوم به لحاظ اينكه ذينفع در دعوى مطروحه نمى باشد به استناد بند 10 ماده 84و 
ماده 89 قانون آئين دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد راى محكوميت 
صادره غيابى است ظرف20روز پس از ابالغ قابل واخواهى از ناحيه محكوم عليه نزد اين 
دادگاه است سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى نزد دادگاه تجديدنظر استان 
تهران مى باشد قرار صادره هم ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظرخواهى نزد 

دادگاه تجديد نظر استان تهران مى باشد
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   186 شعبه  رئيس                   110/140040  

طی ســال گذشــته کارکنان پاره وقت بیش 
از 5 میلیون نفر از شــاغالن کشــور را به خود 

اختصاص دادند.
به گزارش زمــان به نقل ازمهــر، کارکن پاره 
وقت به فرد شاغلی اطالق می شود که ساعات 
کار عادی او در مقایســه با کارکنان تمام وقت 
کمتر اســت که در کشور ما شاغالنی که کمتر 
از 33 ســاعت در هفتــه کار می کنند کارکن 
پاره وقت تلقی می شوند.بررسی جداول آماری 
نتایج نیروی کار نشــان می دهد از مجموع 22 
میلیــون 588 هزار و 52 نفر نیــروی کار در 
ســال گذشــته، 5 میلیون و 1۷6 هزار و 21۹ 
نفر کارکن پاره وقت هســتند.در سال ۹4 نیز 
تعداد شاغالن پاره وقت 4 میلیون و 608 هزار 
و 661 نفــر بود که این میزان در ســال ۹5 به 
56۷ هزار و 558 نفر رسید که مقایسه جمعیت 

کارکنان پاره وقت در دو سال گذشته حکایت از 
رشد56۷ هزار و 558 نفری میزان این شاغالن 
معادل 22.۹ درصد دارد.جمعیت کارکنان پاره 
وقت طی 10 ســال گذشته نشان می دهد این 
جمعیت همواره طی سال های مختلف در دامنه 
4 تا 5 میلیــون نفر متغیر بوده اســت.میزان 
شــاغالنی که در هفته کمتر از 33 ساعت کار 
می کنند در سال 85 پنج میلیون و 523 هزار 
و 213 نفر و در سال 86 نیز پنج میلیون و 264 
هزار و 241 نفر بوده اســت. همچنین در سال 
۹۷ جمعیــت کارکن پاره وقت به پنج میلیون 
و 2۹3 هــزار و 683 نفر رســید اما این میزان 
در ســال 88 به چهار میلیون و ۷83 هزار نفر 
کاهش یافت. این جمعیت مجدد در ســال 8۹ 
افزایش یافت و به چهار میلیون و 821 هزار و 

654 نفر رسید.

ادامه از صفحه1
شریف نیا ادامه داد: در حال حاضر در شرایطی 
هســتیم که عمــق مطالبــات داروخانه های 
خصوصی از سازمان های بیمه گر به هفت ماه 
و در داروخانه هــای دولتی به بیش از 13 ماه 
رســیده و این موضوع خالف تعهدات بیمه ها، 
مبنی بر بازپرداخت 60 درصد مطالبات تا دو 
هفته پس از تحویل اســناد و تســویه حساب 
حداکثر ســه ماهی این مطالبات اســت.عضو 
هیات مدیره انجمن داروســازان تهران با بیان 
اینکه طی آخرین لیست منتشر شده نزدیک 
به 50 قلم دارو در بازار دچار کمبود هســتند، 
اظهار کرد: اگر اقدام عاجلی انجام نشــود، این 
لیســت بزرگ تر و بیمــاران در تهیه داروهای 

خود دچار مشکل می شوند.
شــریف نیا، دربــاره کمبود برخــی داروهای 

بیمــاران خاص نیز گفــت: در حوزه داروهای 
بیماران خاص و نیز برخی از داروهای وارداتی 
مشــکل به غیر از عدم وجــود نقدینگی، به 
سیاســت های کنترل قیمتی وزارت بهداشت 
مرتبط اســت که بر اساس آن شرکت ها ملزم 
به حفظ قیمت ریالی دارویشــان در شرایطی 
هستند که قیمت ارز در سال گذشته نزدیک 
به 20 درصد افزایــش یافته و طبیعتا قیمت 
تمــام شــده دارو نیز افزایش پیــدا کرده، اما  
علی رغم این افزایش، شرکت ها موظف شده اند 
که قیمت ریالی سال قبل را حفظ کنند و در 
نتیجــه ورود برخی داروها برای شــرکت های 
واردکننده به صرفه نیســت و به همین دلیل 
شاید نتوانند دارو را تامین کنند و یا دچار ضرر 
شوند. بنابراین بخشی از کمبودهای داروهای 

بیماران خاص به این دلیل بوده است.

۵میلیون  وجود 
 کارگر پاره وقت در کشور

سیستماتیک  بی پولی 
و"  "سالمت" و "وضع وخیم دار
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آگهي تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي  ) شماره  2/ب۹6 (
شماره مجوز: 13۹6.4۹40

مناقصه گزار : شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرز 
موضوع مناقصه :  راهبري و نگهداشت جایگاه شرکتي نساء بصورت حجمي زماني

تاریخ، مهلت، نشاني محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه و ارزیابي : متقاضیان مي توانند دریافت اسناد مناقصه  را از تاریخ انتشار آگهي مناقصه 
پخش  ملي  دادگستري، شرکت  از ساختمان  بعد  طالقاني،  میدان  از  باالتر  کرج،   : از آدرس  چهارشنبه 96/11/4  روز  اداري  وقت  پایان  تا 
 فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرز، طبقه سوم، اتاق  )دبیرخانه کمیسیون مناقصات( و یا ضمن ارسال تقاضاي کتبي با مراجعه به سایتهاي

 http://monaghese.niopdc.ir    و http://iets.mporg.ir   دریافت نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداري روز شنبه ۹6/11/14 به آدرس دبیرخانه کمیسیون مناقصات منطقه البرز مي باشد. 

تلفن : 32542501-026 داخلي 2216-2343
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : واریز سپرده نقدي به مبلغ 262/000/000 ریال ) به حروف:دویست و شصت و دو میلیون ریال ( بحساب شماره ۹200010266 بانک 
ملت و یا حساب شماره 4120010200005 بانک ملي بنام شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرز )شناسه واریز 3۹300000042( و تحویل فیش واریز 

وجه به امور مالي یا ضمانت نامه معتبر بانکي یا سایر تضامین قابل قبول در آیین نامه تضمین معامالت دولتي
  * مناقصه گزار از قبول چک هاي تضمیني بمنظور سپرده شرکت در مناقصه معذور مي باشد                                                                                                                                                                                                        

شرایط متقاضي : کلیه شرکت هاي توانمند داراي:
1-تصویراصل یا برابراصل گواهي تائید صالحیت در زمینه  خدمات عمومي وتاسیسات از اداره کار و امور اجتماعي در سال ۹6

2-تصویراصل یا برابر گواهي اصل  صالحیت ایمني  پیمانکاران  از اداره کار و امور اجتماعي در سال ۹6
3-تصویراصل یا برابر اساسنامه، آگهي ثبت شرکت و آگهي آخرین تغییرات اساسنامه،  

4-گواهینامه ثبت نام مؤدیان مالیاتي و یا کارت اقتصادي )موضوع ماده 16۹ مکرر قانون مالیاتهاي مستقیم ( و شناسه ملي
5-اصل تائیدیه گواهي امضاء مجاز از دفتر خانه اسناد رسمي

6-کسب حداقل60امتیاز از 100امتیاز معیارهاي ارزیابي توانمندي بهداشتي، ایمني و زیست محیطي
* کلیه مستندات ارائه شده باید اصل یا برابر اصل باشد .  

برنامه زمان بندي مناقصه : 1-جلسه توضیح و تشریح اسنادمناقصه راس ساعت  10روزسه شنبه تاریخ۹6/11/10در سالن جلسات شرکت ملي پخش واقع در ساختمان 
شماره 2 به نشاني میدان کرج – روبروي سینما هجرت – کوچه سرچشمه برگزارمي گردد.

2-مناقصه گران ابتدا ارزیابي شده و پس از کسب حداقل امتیاز الزم گشایش پاکات روز چهارشنبه  تاریخ۹6/11/18با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه، مناقصه گران و سایر 
مدعوین  در سالن جلسات ستاد انجام و برنده مشخص مي گردد.

ضمناً در صورت تغییر در زمان بندي مراحل مناقصه، مراتب در سایت مربوطه اصالح و درج مي گردد.
        تاریخ انتشار آگهي نوبت اول : ۹6/10/30

  روابط عمومي-شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ایران منطقه البرز

آگهي مزایده اموال غیر منقول– 
نوبت اول 

به موجب پرونده به کالسه ۹66186 و دادنامه و اجراییه 
بر  مبنی  حقوقی  عمومی  دادگاه   18 شعبه  از  صادره 
نوشیروان  مرحومین  منقول  غیر  اموال  ماترک  تقسیم 
اسبقی پور و رفیقه روحی از طریق فروش اموال. با توجه 
به اینکه اجراییه به وراث ابالغ گردیده و در مهلت مقرر 
نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست 
محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های 
اجرایی متعلق به از سوی این اجرا ملک توسط کارشناس 
ارزیابی  رسمی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و 
شده و مقرر گردیده در مورخ ۹6/11/1۷ از ساعت ۹ 
الی 10 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کرج 
از طریق مزایده بفروش برسد، مزایده پالک ثبتی که 
در ذیل اشاره شده طبق نظریه کارشناس قیمت شش 
دانگ ملک طبق نظر کارشناس و مزایده از قیمت اعالمی 
کارشناس آغاز و به هر شخص حقیقی و حقوقی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده 
درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک 
بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از 
وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم 
تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. در 
صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت 
ننماید سپرده وي پس از کسر هزینه هاي مزایده به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید مي گردد کلیه هزینه هاي 
نقل و انتقال بعهده محکوم علیه است. که از محل فروش 
پرداخت خواهد شد. طرفین مي توانند ظرف مدت یک 
هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض 
نمایند که در این صورت تا رسیدگي به اعتراض از سوي 
دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً 
طالبین بشرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از 

مزایده با اطالع از مال مورد مزایده بازدید نمایند. 

مال مزایده و بهاي آن طبق نظر کارشناس بدین شرح 
است:

الف – ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در 
کرج رجائی شهر فاز 3 خیابان دوم غربی پالک 10 واقع 
در طبقه سوم سمت شمالی فاقد آسانسور به مساحت 
82/42 مترمربع بانضمام یک واحد پارکینگ قطعه پنج 
تفکیکی و یک واحد انباری قطعه پنج تفکیکی دارای 
چهارده  از  بیش  باقدمت   151/1401۹ ثبتی  پالک 
با  حاضر  حال  در  ثابت  تلفن  خط  یک  بانضمام  سال 
در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی به مبلغ 
میلیون  نوزده  و  یکصد  معادل  ریال   1/1۹0/000/000

تومان تعیین قیمت و ارزیابی گردید. 
ب- ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در کرج 
رجائی شهر فاز 3 خیابان دوم غربی پالک 10 طبقه اول 
به مساحت 10۹/۷6 مترمربع که مقدار دو متر و بیست 
دسیمتر مربع آن بالکن مسقف است قطعه دوم تفکیکی 
بانضنام یک واحد پارکینگ قطعه 2 تفکیکی و یک واحد 
 151/1401۷ ثبتی  پالک  تفکیکی  دو  قطعه  انباری 
باقدمت بیش از چهارده سال بانضمام یک خط تلفن ثابت 
در حال حاضر با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در 
ارزیابی به مبلغ 1/860/000/000 ریال معادل یکصد و 
هشتاد و شش میلیون تومان تعیین قیمت ارزیابی گردید.

پ- ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی بنشانی فوق 
واقع در طبقه چهارم شمالی به مساحت 82/43 مترمربع 
که مقدار یک متر و پنجاه دسیمتر مربع آن تراس مسقف 
بانضمام یک واحد پارکینگ  است قطعه یک تفکیکی 
قطعه یک تفکیکی و یک واحد انباری قطعه یک تفکیکی 
پالک ثبتی 151/14020 بانضمام یک خط تلفن ثابت 
در حال حاضر با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در 
ارزیابی به مبلغ 1/020/000/000 ریال معادل یکصد و 

هفت میلیون تومان تعیین قیمت و ارزیابی گردید. 
ت- ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی بنشانی باال 
که  مترمربع  مساحت 10۹/26  به  دوم  طبقه  در  واقع 

مقدار 2/20 مترمربع آن بالکن مسقف است قطعه 
چهار تفکیکی بانضمام یک واحد پارکینگ قطعه چهار 
ثبتی  پالک  تفکیکی  چهار  قطعه  انباری  باب  یک  و 
حال  در  ثابت  تلفن  خط  یک  بانضمام   151/14018
حاضر با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی به 
مبلغ 1/820/000/000 ریال معادل یکصد و هشتاد و دو 

میلیون تومان تعیین قیمت و ارزیابی گردید. 
در  واقع  مسکونی  آپارتمان  یکدستگاه  ششدانگ  ث- 
طبقه اول شمالی به مساحت 82/43 مترمربع که مقدار 
یک متر و پنجاه دسیمتر مربع آن تراس مسقف است 
قطعه یک تفکیکی بانضمام یک واحد پارکینگ قطعه 
یک تفکیکی و یک واحد انباری قطعه یک تفکیکی پالک 
ثبتی 151/14016 بانضمام یک خط تلفن ثابت در حال 
حاضر با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی به 
مبلغ 1/320/000/000 ریال معادل یکصد و سی و دو 

میلیون تومان تعیین قیمت و ارزیابی گردید. 
ج- ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه ویالیی بنشانی 
شهرستان نیر )استان اردبیل( روبروی فرمانداری کوچه 
ثبتی  پالک  265/48مترمربع  مساحت  به  بوستان 
2۷0/1853 بانضمام یک خط تلفن ثابت در حال حاضر 
با در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در ارزیابی به مبلغ 
1/200/000/000 ریال معادل یکصد و بیست میلیون 

تومان تعیین قیمت و ارزیابی گردید. 
چ- ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی در شهرستان 
روبروی  اصلی  خیابان  بنشانی  اردبیل  استان  نیر 
فرمانداری کوچه شهاب ساختمان های تعاونی مسکن 
فرمانداری واقع در بلوک ۹ واحد طبقه سوم شرقی به 
مساحت حدودا ۷5 مترمربع فاقد سند مالکیت بانضمام 
با در نظر گرفتن  یک خط تلفن ثابت در حال حاضر 
جمیع جهات موثر در ارزیابی به مبلغ 450/000/000 
ریال معادل 45 میلیون تومان تعیین قیمت و ارزیابی 

گردید.  ۹6/11112/ف م/الف

دادورز اجرای احکام مدنی کرج - جعفری

آگهی موضوع ماده ۳ 

قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

اصالحی  رای  و   ۹6/۹/25-13۹60331012006112 شماره  رای  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  13۹6603310120063۷4-۹6/10/10جلسه 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجبالغ 
فرزند جهانگیربه شماره  اقای کیوان دستان   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
شناسنامه 1181 صادره از تهران در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به 
مساحت 1208/۹0مترمربع از پالک 1۷۷/۷ از مالکیت  سید علی عرب موضوع دفتر 
816 صفحه 328 واقع در رمنده 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:4۹5

افخمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ 
نوبت اول:۹6/10/30نوبت دوم :۹6/11/15

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

برابررای شماره 13۹660331010002450 مورخ 13۹6/6/2۷ هیات اول /دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  خانم فاطمه 
عسگرزاده مزرعه  فرزند علی  بشماره به شماره شناسنامه 23302 صادره از تهران در 
ششدانگ یکباب ساختمان ساختمان  به مساحت 1۷5/5۹متر مربع پالک 2152 
فرعی از22 اصلی خریداری شده از ملکی مالک رسمی حیدر شفیعی علویجه 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 دو ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف2234
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹6/10/30تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹6/11/14

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس-   محمد سلیمانی 

رونوشت آگهی حصروراثت

شاه  فرزندمراد)  سورشجانی  حیدری   کورش  آقای  حصروراثت  رونوشت  خواهان 
مراد( به شرح دادخواست تقدیمی کالسه  ۹60563 از این شعبه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل چهره زمانی  بشناسنامه40 
در مورخ61/۹/3  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

منحصراست به :
 1 ـ ارسالن  حیدری  به ش ش 15  ) فرزند متوفی (  

2 ـ عزیز  حیدری  به ش ش 128  ) فرزند متوفی (  
 3 ـ کورش  حیدری  به ش ش 3  ) فرزند متوفی (  
4ـ  پیمان حیدری  به ش ش 5۷  ) فرزند متوفی (  
5 ـ  زیبا  حیدری  به ش ش 124  ) فرزند متوفی (  

6ـ  محبوبه  حیدری  به ش ش 16  ) فرزند متوفی (  
۷ ـ مراد) شاه مراد(  به ش ش 835  ) همسر متوفی (  

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به این شعبه  تقدیم دارد و اال گواهی صادرخواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شعبه سورشجانـ  براتعلی کریمزاده

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 شماره13۹66033101000642۷  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 محمدتقی حاجی تقی 
طهرانی فرزند عزیزاله  به شماره شناسنامه 1564 کد ملی 00۷52258۷5 صادره 
از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 45/۷6 متر مربع پالک 8046 
فرعی ا ز 163 اصلی واقع در جاده مالرد- پارک منظریه - سپیددشت - خ یاسمن- بن 
بست بهار- درب دوم سمت چپ - پالک 2138۹ خریداری از مالک رسمی آقای اسد 
صدری 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 2230
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹6/10/30 تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹6/11/14

 کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس-   محمد سلیمانی 

آگهی مفقودی 
شهربانی  شماره   1383 مدل  نیسان   ون  کامیونت  سواری  ماشین  سبز  برگ 
636/11س85 شماره موتور 266۹18 شماره شاسی 60388Dبه نام سید محمود 

یعقوب زاده مرزناکی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است 
بابل 

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت )برگ سبز(سند کمپانی )فاکتور فروش(خودروپژوسواری آردی 
آی1600به رنگ سبز–یشمی مدل 1382به شماره انتظامی ایران34-422ص3۷و 
شماره موتور 11۷82000413و شماره شاسی 008212۷۷20به نام هوشنگ رجب 

خیش گرمفقو دگردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول  

مفقودی 
شهربانی  شماره  با  سفید  رنگ  به   1388 مدل  مزدا  سواری  کمپانی  سند 
شاسی  شماره  LF10۷53۹68و  موتور  شماره  44با  61۷ل4۷ایران 
درجه  از  و  گردید  مفقود  دانیال کالری  NAGCSX۷CC11C0۹۷32سیامک 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل  

آگهی مفقودی 
برگ سبز اتومبیل وانت پیکان به شماره شهربانی  ایران ۷2/ 551ق 6۷ مدل 1381 به 

شماره شاسی 0081۹10606 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

شرکت فوالد مبارکه کالن شهر 
بزرگ صنعتی و سند افتخار ملی 

فوالد  شرکت  افتتاح  سالروز  آستانه  در  اصفهان- 
مبارکه، ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع 
اتاق بازرگانی ایران به همراه جمعی از اعضای این 
کمیسیون با حضور در فوالد مبارکه ضمن دیدار 
با دکتر بهرام سبحانی، از آخرین دستاوردهای این 
شرکت بازدید کردند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق 
بازرگانی ایران گفت: کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی 
ایران تصمیم دارد با کمیسیونهای اتاقهای بازرگانی 
سراسر کشور مشارکت و ارتباط دائمی داشته باشد؛ 
درعین حال بر آن است تا واحدهای ملی و بزرگ 
حمایت  و  توجه  مورد  را  کوچک  صنایع  حتی  و 
اتاق  در  موجود  ظرفیتهای  از  و  دهد  قرار  بیشتر 
استفاده  این صنایع  رفع مشکالت  برای  بازرگانی 
کند.وی با بیان اینکه شرکت فوالدمبارکه یک واحد 
بسیار توانمند و ملی است و سهم شایان توجهی 
در تولید ناخالص ملی و صنعت کشور دارد، افزود: 
اینکه فوالدمبارکه میتواند در کنار تأمین بازار داخل، 
بخشی از محصوالت خود را نیز به بازارهای اروپایی 
صادر کند، برای کشور بسیار سودمند و افتخارآمیز 
است.رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران 
یکی دیگر از ویژگی های بارز فوالدمبارکه را عمل 
به مسئولیتهای اجتماعی خود معرفی و اضافه کرد: 
بدون شک این ویژگی یکی از معیارهایی است که 
باعث شده فوالدمبارکه در سطح جهانی مطرح شود.

سخنان  از  دیگری  بخش  در  روغنی  ابوالفضل 
خود تصریح کرد: کیفیت قابل رقابت محصوالت 
فوالدمبارکه و کامل بودن زنجیرۀ تولید که به قیمت 
تمام شدۀ رقابتی محصوالت و حاشیۀ سود مناسب 
برای سهامداران و ذینفعان شرکت منجر میشود، از 
دیگر ویژگیهای بارز این مجموعۀ توانمند صنعتی 
بازارهای  فوالدمبارکه  اینکه  حال  درعین  است. 
داخلی را برای عرضۀ محصوالت خود در اولویت قرار 

داده است بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.
وی با تأکید بر اینکه امروزه مصرف فوالد نشانۀ توسعه 
یافتگی کشورهاست افزود: اینکه فوالدمبارکه در اهداف 
بعدی خود تولید 25میلیون تن فوالد را در نظر گرفته 
فوالد  است؛ چراکه صنعت  ارزشمندی  است، هدف 
یک صنعت مادر است و در رشد و توسعۀ کشور نقش 
مهمی ایفا میکند. از آنجا که در حال حاضر در کشور ما 
مصرف سرانۀ فوالد حدود 200 کیلوگرم است، ضرورت 
دارد که با حمایت از فوالدمبارکه و سایر صنایع مشابه 
حرکت در مسیر صنعتی شدن را تسریع کنیم.او ادامه 
داد: با گذشت 25 سال از فرایند تولید در فوالدمبارکه 
به جرئت میتوان گفت این شرکت به یک کالن شهر 
بزرگ صنعتی و سند افتخار ملی مبدل شده است؛ 
ازاین رو همه باید دست در دست یکدیگر فوالدمبارکه 
را به رشد و تعالی بیشتر که درنهایت به توسعۀ ملی 

منجر میشود، رهنمون شویم.

خبر

تولید 2۹431 گیگا وات ساعت برق 
در نیروگاه های خوزستان  

برنامه  معاون  اهواز:  فر-  وحیدی 
برق  شرکت  تحقیقات  و  ریزی 
گفت:  خوزستان  ای  منطقه 
ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق 
استان خوزستان 131۹6 مگاوات 
ظرفیت  که  باشد  می  ساعت 
 816۹ آبی   بخش  در  منصوبه 
مگاوات و در بخش حرارتی 502۷ 
نیاز  به  توجه  با  که  است  مگاوات 
شبکه سراسری و همچنین برنامه 
تولیدی،کل  واحدهای  تعمیرات 

بوده  امسال 2۹431 گیگاوات ساعت  ماهه  استان در ۹  برق  تولید 
است.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، مهرداد 
تا  ابتدای سال  از  افزود: سهم نیروگاههای برق آبی  بالدی موسوی 
و  درصد   33 معادل  ساعت  گیگاوات  برابر ۹۹18   ۹6 ماه  نه  پایان 
سهم نیروگاههای حرارتی و سیکل ترکیبی  1۹513 گیگاوات ساعت 
همچنین  است.بالدی  بوده   تولیدی  انرژی  کل  درصد   6۷ معادل 
زرگان،  رامین،  شامل  استان  گازی  و  حرارتی  نیروگاههای  افزود: 
آبادان، خرمشهر، بهبهان، ماهشهر و فجر هستند که در سال جاری 
1۹513 گیگاوات ساعت تولید داشته اند که از این میزان 51 درصد 
توسط بخش دولتی )نیروگاه رامین و ماهشهر( و 4۹ درصد توسط 
نیروگاههای بخش خصوصی تولید و به شبکه تحویل گردیده است.

وی اظهارداشت: نیروگاههای حرارتی و گازی استان در این دوره به 
طور متوسط در هر روز بیش از ۷0 گیگاوات ساعت برق تولید و به 

شبکه تحویل داده اند.
بالدی موسوی تصریح کرد: پیک آذر ماه سال جاری 3288 مگاوات 
 4/8 حدود  قبل  سال  مشابه  مدت  در  بار  پیک  به  نسبت  که  بوده 

درصد  افزایش داشته است.
وی ادامه داد: ضمناً انرژی مصرفی در نه ماهه ساِل جاری 32111 
گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود 8/6 درصد رشد مصرف 

انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل  می باشد.
خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  تحقیقات  و  ریزی  برنامه  معاون 
با تقدیر از مردم شهید پرور خوزستان بابت همکاری  در مدیریت 
تامین  منظور  به  اخیر گفت:   سالیان  الکتریکی طی  انرژی  مصرف 
انرژی الکتریکی مطمئن برای کلیه مشترکان و تامین رفاه عمومی 
ضروری است تا استفاده بهینه از انرژی الکتریکی توسط تمامی اقشار 

جامعه به طور جدی َمد نظر قرار گیرد.
افزود: گرچه شرکت برق منطقه ای خوزستان تمهیدات الزم   وی 
جهت تامین  برق مطمئن  و پایدار را برای کلیه مشترکان در تمامی 
فصول سال فراهم نموده اما به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه 
و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی که یکی از مهمترین منابع ملی 
کشور محسوب می شود ضرورت مدیریت مصرف برق  و جابجایی 
به   23 الی   20 ساعت  مصرف  اوج  ساعات  از  ضروری  غیر  مصارف 
امری الزم و  سایر ساعات شبانه روز توسط کلیه مصرف کنندگان 

ضروری می باشد.

خبر

تصفیه  ساخت  به  اشاره  با  کرج  شهردار 
آب  ذخیره  استخر  و  غسالخانه  آب  خانه 
شهرداری  های  آرامستان  سازمان  در 
برای حفاظت  سازمان  این  اقدامات  کرج، 
از محیط زیست را قابل تقدیر دانست. به 
پایگاه خبری  از  نقل  به  و  زمان  گزارش 
مدیریت شهری کرج، دکتر اصغر نصیری 
های  آرامستان  سازمان  از  بازدید  در 
شهرداری کرج، رضایت خود را از اقدامات 
انجام گرفته این سازمان به ویژه در زمینه 
حفاظت از محیط زیست اعالم کرد.وی، با 
ماه های  اینکه »فعالیت سازمان در  بیان 
با پیشرفت قابل توجهی روبرو بوده  اخیر 
ایجاد  برای  گرفته  انجام  اقدامات  است.« 
مثبت  حوزه  این  در  را  شهروندی  رفاه 
ارزیابی کرد.شهردار گفت: توجه به رفاه و 
آرامش شهروندان و کسب رضایت آنان به 
ویژه در شرایط بحران، از اهمیت بسزایی 
کرد:  خاطرنشان  است.نصیری،  برخوردار 
تمامی مسئوالن باید برای  جلب رضایت 
همت  آنان  جایگاه  تکریم  و  شهروندان 
گمارده و بکوشند در این زمینه پیشگام و 
موثر باشند.شهردار کرج در ادامه به اقدام 
ارزشمند سازمان آرامستان ها در خصوص 
پیش بینی دفن اموات با هزینه های کم 
بیان  و  کرد  اشاره  بضاعت  کم  افراد  برای 

اقدام امری خداپسندانه است  داشت: این 
رضایت  شهروندان  رضایت  بر  عالوه  که 
در  دارد.نصیری،  دنبال  به  نیز  را  خداوند 
و  اهمیت  خود  سخنان  از  دیگری  بخش 
قرار  تاکید  مورد  را  غساالن  جایگاه شغل 
باقیات  نوعی  افردا  این  کار  افزود:  و  داد 
وظایف  از  آنها  تکریم  و  است  صالحات  و 

مسئوالن به شمار می آید.
سازمان  رئیس  بازدید  این  ادامه  در 
آرامستان های شهرداری کرج توضیحاتی 
را در خصوص اقدامات عمرانی در آرامستان 

بهشت علی )ع( ارائه داد.
از  آرامستان  این  سردرب  گفت:  یساولی 
سازه خشک ساخته شده و از جمله مزیت 

و  کم  هزینه  به  توان  می  اقدام  این  های 
دیده  آسیب  های  سنگ  آسان  تعویض 

بدون بازسازی کل قطعه اشاره کرد.
اهل  زائران  تردد  مسیرهای  آسفالت  وی، 
سبز  فضای  ایجاد  و  درخت  کاشت  قبور، 
ساخت  )ع(،  علی  بهشت  آرامستان  در 
بنای غسالخانه و اتمام ساختمان اداری در 
این آرامستان را  از دیگر اقدامات عمرانی 
انجام شده، برشمرد.این مسئول، در بخش 
اقدامات  درباره  خود  سخنان  از  دیگری 
سازمان برای حفظ محیط زیست و توجه 
ادامه  و  گفت  سخن  آبی  کم  معضل  به 
داد: ساخت تصفیه خانه آب غسالخانه به 
منظور جلوگیری از آلوده شدن آب های 
زیرزمینی و استفاده مجدد از آب تصفیه 
همین  با  سبز  فضای  آبیاری  برای  شده 

رویکرد انجام گرفته است.
های  فعالیت  دیگر  از  کرد:  اضافه  وی 
محیط  از  حفاظت  خصوص  در  سازمان 
زیست، خرید و جانمایی دستگاه زباله سوز 
است. )س(  سکینه  بهشت  آرامستان  در 

ساخت قبور در آرامستان های بهشت علی 
)ع( و بهشت سکینه )س(، آبیاری قطره ای 
درختان، کاشت گونه های کم آب و مقاوم 
و روشنایی آرامستان های مذکور در شب 
از سوی شهردار  که  بود  مواردی  دیگر  از 

تقدیر شهردار کرج از اقدامات سازمان آرامستان ها 
درحفاظت از محیط زیست

آشنایي کمیته پژوهش و آموزش شرکت نفت البرز
 با تکنولوژي و تجهیزات  مدرن روشنایي

پد بالگرد جمعیت هالل احمر گلستان
 در آستانه بهره برداری

اعضاء کمیته هاي پژوهش و آموزش شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه البرز 
با تکنولوژي هاي نو و تجهیزات مدرن بهینه 
سازي مصرف انرژي و روشنایي آشنا شدند. 
به نقل از روابط عمومي شرکت ملي پخش 
اعضاء  البرز،  منطقه  نفتي  هاي  فرآورده 
منطقه  این  آموزش  و  پژوهش  هاي  کمیته 
سازنده  راي  آلتون  تولیدي  شرکت  از 
ال  خانگي  و  صنعتي  روشنائي  تجهیزات 
 اي دي و تکنولوژي هاي پیشرفته تر از آن

 بازدید کردند.
سازي  بهینه  کارشناس  یگانه،  محمدرضا 
فرآورده  پخش  ملي  شرکت  انرژي  مصرف 

هاي نفتي منطقه البرز هدف از این بازدید را 
از تکنولوژي و تجهیزات  آشنایي و استفاده 
بویژه  انرژي  مصرف  سازي  بهینه  در  مدرن 
روشنایي دانست و افزود کاهش مصرف برق 
مصرف  کم  و  جدید  تجهیزات  جایگزیني  و 
با تجهیزات موجود از برنامه هاي اجرایي و 
مورد تاکید شرکت ملي پخش فرآورده هاي 

نفتي منطقه البرز مي باشد. 
از  مدلي  توجیهي  طرح  بازدید  این  در   
تعویض المپ هاي پرمصرف به کم مصرف 
زیست  فواید  و  ها  جوئي  صرفه  میزان  و 
محیطي و اجتماعي آن توسط تیم تخصصي 

شرکت آلتون راي ارائه شد.

احمر  هالل  جمعیت  گلستان؛  سلیمانی- 
هالل  بالگرد جمعیت  پد  کرد:  اعالم  گلستان 
می  برداری  بهره  آستانه  در  گلستان  احمر 
با  بندرگز  احمر  هالل  باشد.سرپرست جمیت 
تا  احمر  بالگرد هالل  پد  که  این مطلب  بیان 
کنون ۹5 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است 
اظهار کرد: این پد به زودی مورد بهره برداری 
صادقی«  میر  گرفت.»سیدطاها  خواهد  قرار 
شهرستان  احمر  هالل  جمعیت  سرپرست 
پد  درصدی   ۹5 از  بیش  پیشرفت  از  بندرگز 
نجات  و  امداد  پایگاه  سازی  محوطه  و  بالگرد 
نوکنده خبرداد.وی در خصوص فعالیت هالل 

احمر بندرگز در یک ماه گذشته چه بوده است، 
افزود: در بخش آموزشی و در قالب طرح های 
خادم، دادرس، بازآموزی ، تخصصی نجاتگران با 
جامعه 500 نفری و در بخش عمرانی، پیشرفت 
بیش از ۹5 درصدی پد بالگرد و محوطه سازی 
پایگاه امداد و نجات نوکنده در بخش ورودی 
غرب گلستان انجام شده است.»میر صادقی« 
نجات  و  امداد  پایگاه  تجهیز  کرد:  تصریح 
کوهستانی جاده ای نوکنده و ارسال محموله 
کمک های مردمی جهت آسیب دیدگان زلزله 
غرب کشور از دیگر برنامه های جمیعت هالل 
احمر بندرگز طی یک ماه گذشته بوده است.

 نوبت اول
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پزشک خانواده و نظام ارجاع، ابزار ارتقای 
شاخص های سالمت است

وزیر بهداشت تاکید کرد: پزشک خانواده و نظام ارجاع باید در کشور 
اجرا شود و این برنامه ها ابزارهایی برای رسیدن به اهدافی مانند افزایش 
از  جلوگیری  و  بیماریها  از  پیشگیری  خدمات،  به  مردم  دسترسی 

تقاضاهای القایی و در نهایت بهبود شاخص های سالمت است.
 دکتر سید حسن هاشمی سومین در نشست معاون و مدیران ارشد 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت با وزیر بهداشت با اشاره به توسعه 
شبکه  مدیریت  در  اگر  داشت:  اظهار  ارجاع،  نظام  در   IT مناسب 
دسترسی مناسب باشد و شاخص ها بهبود یافته و هزینه ها کاهش 

یابد یعنی اقدامات ما درست بوده است.
هاشمی یادآور شد: حوزه درمان از بهداشت جدا نیست و حتی بخشی 
از درمان است چراکه می تواند از مرگ، معلولیت و تحمیل هزینه به 
مردم و نظام سالمت پیشگیری کند بنابراین الزم است که همکاری 

بیشتری بین حوزه های بهداشت و درمان صورت گیرد.
در این نشست دکتر رییسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، دکتر 
شریعتی رییس مرکزمدیریت شبکه بهداشت، دکتر گویا رییس مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر، دکتر حاجبی مدیر کل دفتر سالمت روانی 
، اجتماعی و اعتیاد، دکتر برکاتی مدیرکل دفترسالمت جمعیت، خانواده 
و مدارس، دکتر زهرا عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه و دکتر 

سمیعی مدیر کل اداره امور آزمایشگاه های مرجع حضور داشتند.
 گفتنی است در این نشست هر یک از مدیران ارشد معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت به ارائه گزارشی از عملکرد، وضعیت موجود و برنامه 

های واحد خود برای 4 سال آینده پرداختند.

زمان اعالم واجدان شرایط کسر خدمتها 
مشخص شد

جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی اعالم کرد که طی یکی دو هفته 
آینده نتایج افراد واجد صالحیت برای بهره مندی از کسرخدمت های 

ایثارگری، آزادگی و رزمندگی اعالم خواهد شد.
سردار ابراهیم کریمی درباره آخرین وضعیت افراد ثبت نام کننده در 
طرح کسرخدمت های ناشی از ایثارگری، جانبازی و رزمندگی و اعالم 
زمان اسامی 20 هزارنفر واجد شرایط اظهارکرد: برابر آمارهای ما در 
مهلت تعیین شده برای ثبت نام متقاضیان، 35۷ هزار نفر اقدام به ثبت 
نام کردند که بالفاصله پس از اتمام مهلت ثبت نام عملیات بررسی 

مدارک و اسناد ارائه شده از سوی این افراد در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر عملیات بررسی مدارک و فرم های 
پر شده توسط این افراد در مراحل پایانی خود قرار دارد، درباره اینکه 
اسامی افراد واجد شرایط چه زمانی اعالم خواهد شد، گفت: طبق زمان 
بندی های ما، طی یکی - دو هفته آینده اسامی افراد واجد شرایط اعالم 
خواهد شد و این افراد باید اسناد و مدارک خود را برای تکمیل بررسی ها 
و راستی آزمایی به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارائه کنند تا پس از تایید 

صحت اظهارات شان از این کسر خدمت ها بهره مند شوند.
به گفته جانشین رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا، در سال آینده نیز 
20 هزارنفر دیگر می توانند در صورتی که باالترین امتیاز را کسب کنند 

از این کسرخدمت ها بهره مند شوند.

خبر

فیلتر تلگرام فرصتی برای استفاده 
از پیام رسان داخلی
* مهناز همتی

فضای  که  زمانی  از 
استفاده  و  مجازی 
از آن در میان مردم 
گسترش یافت شاهد 
تبادل  باالی  سرعت 
شدیم  مردم  مختلف  اقشار  میان  اطالعات 
به  فضا،  این  از  استفاده  که  نکشید  طولی  و 
عنوان یک منبع اطالعات در میان مردم جا 
افتاد و از این طریق مشاغل بسیاری شروع به 

کسب درآمد و خود اشتغالی کردند.
باتوجه به تاکید دولت بر اشتغال زایی، فضای 
راه  جامعه  در  توانست  خوب  خیلی  مجازی 
خود را باز کند و عاملی برای ایجاد مشاغل 

جدید و به روز شود.
با  که  روشن شد  زمانی  موضوع  این  اهمیت 
بحث فیلترینگ فضای مجازی و مواجه شدن 
پررنگ  نقش  مشاغل،  بسیاری  اعتراضات  با 
فضای مجازی در زندگی امروزی و همچنین 
آشکار  پیش  از  بیش  در کشور  کار  و  کسب 

شد.
از  را  خود  درآمد  بسیاری  که  اوضاعی  در 
شتابزده  حرکت  کردند  می  بدست  راه  این 
شد  مدتی، سبب  برای  ای  لحظه  تصمیم  و 
متحمل  بسیاری  ضررهای  مشاغل،  این  تا 
این  از  تدبیر  اندکی  با  شد  می  اما  شوند، 
وجود  با  و  کرد  را  استفاده  بهترین  شرایط 
سوق  زمینه  خارجی  فضای  فیلترینگ 
از امکانات و یک  کاربران به سمت استفاده 
اما متاسفانه  پیام رسان داخلی فراهم شود. 
سبب  رابطه  این  در  ضعیف  رسانی  اطالع 
مانند  همچنان   ، فیلتر  رفع  از  پس  تا  شد 
به سمت فضای  اکثر کاربران  روال گذشته، 
خارجی بازگردند و از پیام رسان داخلی که 
باید  که  آنچنان  بود  هم  نوظهوری  پدیده 

استقبال خوبی نکنند.
با همه این اوصاف، زندگی امروزی و فضای 
مجازی به نوعی به هم گره خورده پس چه 
خوب که با تدابیر ویژه و اطالع رسانی قوی، 
زمینه استفاده و پشتیبانی از امکانات و پیام 
رسان های داخلی فراهم شود تا هم حمایتی 
از امکانات داخل شده و هم اینکه با تداوم این 
حمایت شاهد کاهش نرخ بیکاری و افزایش 

رونق اقتصادی در جامعه باشیم.
mahnazhemmati66  @  1 yahoo.com

سرمقاله

اجتماعی کشور گفت:  امور   رییس سازمان 
رصد  مرکز  که  کردیم  مسئول  را  استان ها 
وضعیت  هراستانی  تا  باشند  داشته  استانی 
شهرها،  خالءهای  و  اجتماعی،کمبودها 
البته  روستاها و محالتش را شناسایی کند، 
شناسایی محرومیت های زیرساختی در طرح 
حاشیه  مناطق  برای  وشهرسازی  راه  وزارت 
است  شده  مشخص  فرسوده  بافت  و  نشین 
راه اندازی مرکز رصد  به  نیز  را  ها  استان  اما 

آسیب های اجتماعی موظف کردیم.
تقی رستم وندی  با بیان اینکه اعتیاد معلول 
برخی علت ها و عامل آسیب های دیگر است 
و عوامل متعددی در مصرف مواد توسط افراد 
لذت  اظهار کرد: کنجکاوی،  دخیل هستند، 
طلبی، ارتقای توان فردی و... از علل گرایش 
افراد به مواد مخدر است. در حقیقت مصرف 
مواد می تواند باعث بروز آسیب های دیگری نیز 

شود.
نیمی  است  داده  نشان  تحقیقات  افزود:  وی 
از طالق هایی که در کشور ثبت  می شود به 
طور مستقیم یا غیر مستقیم با اعتیاد همسر 
درصد   60 حدود  همچنین  دارد.  ارتباط 
آسیب اجتماعی همسرآزاری و 20 تا 25 درصد 
دارد.به  ارتباط  مواد  مصرف  با  آزاری  کودک 
عبارت دیگر اگر بتوان اعتیاد را در کشور مهار 

کرد، برخی از آسیب های  اجتماعی از جمله 
سرقتهای خرد، کودک آزاری ، همسرآزاری و 

برخی از قتل ها کاهش خواهند داشت.
جمله   از  کشورها  همه  در  داد:  ادامه  وی 
کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نیز  مقوله 
آسیب های اجتماعی وجود دارد. این آسیب 
ها شامل اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به الکل، 
قمار و فحشا بوده که به عنوان معظل اجتماعی 
کشورهای توسعه یافته حساب می شود و برای 
حل آنها روانشناسان، اعتبارات و پژوهش های 

زیادی در نظر گرفته شده است، اما آسیب های 
اجتماعی در کشور ما باتوجه به فرهنگ خاص 
و اقتضائات اجتماعی مطرح می شود که در 
نشینی  حاشیه  و  اعتیاد  آسیب ها  این  صدر 

وجود دارد.
کشور  وزارت  اجتماعی  امور  سازمان  رییس 
اینکه در حاشیه نشینی مباحثی  به  اشاره  با 
وجود دارد که آیا حاشیه نشینی آسیب است 
یا مولد آسیب؟ گفت: بعد از اعتیاد و حاشیه 
و  طالق  آسیب اجتماعی  به  می توان  نشینی 

مفاسد اخالقی و پیداکردن نقاط جغرافیایی 
در کشور که این آسیب ها به شکل متراکم و 
انباشته شده در این مناطق وجود دارد،اشاره 
علت  به  مناطق  برخی  در  حقیقت  در  کرد. 
بیکاری باال، فقر و مهاجرت زیاد ، مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی زیادی ایجاد شده است.

یعنی ممکن است کسی در مناطق مرزی به 
دلیل عدم درآمد به شبکه قاچاق مواد مخدر 
بپیوندد و سالح به دست بگیرد که منجر به 

قتل، خشونت و آدم ربایی شود.
رستم وندی در ادامه تشریح کرد: برای مثال 
منطقه کمتر توسعه یافته در استان سیستان 
استاندار  به  و  شده  مشخص  بلوچستان  و 
نیز ابالغ شده است و استاندار نیز باید طی 
وضع  اصالح  با  مرتبط  پروژه های  سال۹۷ 
بزند.  کلید  را  منطقه  اقتصادی  و  اجتماعی 
همچنین استان ها را مسئول کردیم که مرکز 
رصد استانی داشته باشند تا هراستانی وضعیت 
شهرها،  خالءهای  و  کمبودها  اجتماعی، 
البته  روستاها و محالتش را شناسایی کند، 
شناسایی محرومیت های زیرساختی در طرح 
وزارت راه و شهرسازی برای مناطق حاشیه 
است،  فرسوده مشخص شده  بافت  و  نشین 
راه اندازی مرکز رصد  به  نیز  را  ها  استان  اما 

آسیب های اجتماعی موظف کردیم.

ارتباط ٥٠ درصدي طالق با اعتیاد

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه یکی 
از دالیل باالی شیوع سرطان در ایران، مصرف 
زیاد تریاک است گفت؛ بر اساس تحقیقات 
انجام شده بیشترین شیوع سرطان مری دنیا 

در منطقه شمال شرق ایران است.
مصرف  تاثیر  همایش  در  ملک  رضا  دکتر 
تریاک در ابتال به سرطان در شیراز افزود؛ با 
توجه به گزارشی که در آن اعالم شده بود 
بیشترین شیوع سرطان مری دنیا در منطقه 
شمال شرق ایران است، بنابراین تالش کردیم 
شیوع  نقطه  این  در  سرطان  چرا  بدانیم  تا 

زیادی دارد.
دکتر ملک زاده با ارایه نتایج تحقیقات انجام 
به  تاثیر مصرف مواد مخدر  شده در زمینه 
ویژه تریاک در ابتال به سرطان، افزود: یافتن 
دالیل شیوع باالی سرطان در شمال شرق 
ایران، نیازمند یک کار گروهی بود تا عالوه 
بر متخصصان و دانشمندان ایرانی از برجسته 
ترین دانشمندانی که در جهان صاحب نظر 
هستند، کمک بگیریم؛ به همین دلیل یک 

گروه 50 نفره شامل 15 متخصص ایرانی به 
عالوه متخصصانی از دانشگاه های مختلف دنیا 

در این مطالعه شرکت داشتند.
بیست  مدت  در  مطالعه  این  کرد:  اضافه  او 
سال انجام شده است و موفق شدیم با شواهد 
علمی بسیار دقیق نشان دهیم که مصرف مواد 
مخدر عالوه بر افزایش مرگ و میر بر اثر سکته 
های قلبی و مغزی، انواع بیماری های ریوی و 
کبدی، میزان سرطان را نیز بسیار افزایش می 
دهد و یکی از دالیل باالی شیوع سرطان در 
بعضی از نقاط ایران، مصرف زیاد تریاک است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، ادامه داد: برآورد ما 
از سطح کشور این است که جمعیتی حدود 
10 درصد مردم به ویژه افرادی که سن باالی 
چهل سال دارند، تریاک را نه به عنوان چیزی 
که به آن معتاد باشند بلکه به صورت تفریحی 

استفاده می کنند؛ بیشتر مردم از این مساله 
آگاهی ندارند که میزان بیماری زایی تریاک 
دلیل  همین  به  است،  بیشتر  نیز  سیگار  از 
مهمترین نتیجه مطالعه انجام شده این است 
از  پرهیز  زمینه  در  ایران  مردم  به همه  که 

مصرف تریاک، اطالع رسانی شود.
دکتر ملک زاده، بیان کرد: می دانیم که بعضی 
از مشتقات تریاک مانند مرفین، برای بعضی 
از بیماری ها، دردهای شدید یا تسکین درد 
برای افرادی که سرطان های غیر قابل درمان 
دارند، موثر است و موارد مشخصی است که 
بعضی از مشتقات تریاک را به عنوان دارو باید 
استفاده کنیم اما اینکه تریاک را به عنوان یک 
مدت  در  مستمر  به صورت  و  تفریحی  کار 
زندگی استفاده کنیم، نه تنها برای سالمتی 
مفید نیست بلکه سبب ابتال به انواع بیماری 
ها، سکته های قلبی و مغزی، سرطان های 

مختلف، بیماری های کبدی و ریوی می شود.
او افزود: بر اساس اطالعات به دست آمده، به 
طور کلی هر ساله در سراسر کشور نزدیک به 
110 هزار نفر به انواع سرطان ها مبتال می 
شوند؛ در بین دالیل و عواملی که سرطان را 
به وجود می آورند عالوه بر تنباکو که عامل 
مهم بروز سرطان است، مصرف تریاک نیز یک 
است. مرتضی موسوی مدیرکل  عامل مهم 
بهزیستی فارس نیز در حاشیه این همایش 
تا 3۹  بین 25  اعتیاد  میانگین سن  گفت: 
اعتیاد در حال کم  اما متاسفانه سن  است، 

شدن و رسیدن به 15 سال است.
وی با اشاره به اینکه 220 هزار معتاد در فارس 
 15 و  مرد  درصد   85 که  شدند  شناسایی 
درصد زن هستند، افزود: مصرف مواد مخدر 
بین بانوان افزایش یافته به گونه ای که از دهه 
۷0 حدود یک درصد، دهه 80 حدود 3 درصد 

و امروز به 15 درصد رسیده است.
موسوی تصریح کرد: رتبه اول مصرف مواد 
مخدر به ترتیب مربوط به تریاک، هروئین و 

مواد صنعتی است.

سن اعتیاد به 15سال رسید

آگهی قانون تعیین تکلیف 

وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی چمستان 

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مصوبه  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
۹0/۹/20امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده 
1 قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نور مورد رسیدگی 
و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای  الزم 
صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 

می گردد
مرحله 21 سال ۹6

 بخش 1
 امالک متقاضیان واقع در قریه امیرآباد پالک 8 اصلی 

بخش یک
 22۷ فرعی آقای ولی اهلل اسماعیلی نسبت به شش دانگ 
با بنای احداثی به مساحت۹۷۹/56  یک قطعه زمین 
مترمربع واقع در قریه امیراباد خریداری از آقای احمد 

اسماعیلی مالک رسمی
 228 فرعی آقای محمد رضا امراللهی بیوکی  نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
2۷0/01مترمربع واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای 

مرتضی حبیبی و یاسر روز ستان مالک رسمی
 22۹ فرعی آقای محسن باقری نسبت به شش دانگ 
با بنای احداثی به مساحت261/۹4  یک قطعه زمین 
مترمربع واقع در قریه امیرآباد خریداری از آقای محمد 

حبیبی مالک رسمی
  230فرعی فریدون اقدامی عباس آباد نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
535/6۷مترمربع واقع در قریه امیراباد خریداری از آقای 

علی اکبر زینتی مالک رسمی 
231 فرعی آقای علی اصغر اصغری نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین عرصه به مساحت 3116/23مترمربع 
از آقای جعفر اصغری  امیرآباد واگذاری  واقع در قریه 

مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه ولیرکان پالک 10 اصلی 

بخش 1
به  قسمت  آریا  نژاد  یوسف  ملیحه   خانم  فرعی   ۷6 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
از  خریداری  ولیرکان  قریه  در  واقع  35۹/30مترمربع 

آقای علی فالح مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سعادت آباد پالک 14 

اصلی بخش 1 
شش  به  نسبت  قسمتی  محمود  آقای  103فرعی 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
عرضه  مقدار 120 سیرمشاع  که  مربع  851/000متر 
وقف  می باشد واقع در قریه سعادت آباد خریداری از 

آقای محمد ابراهیمی مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه کچلده  پالک 15 اصلی 
بخش 1 1۹4 فرعی آقای محمدتقی تقی نیا نسبت 
به  این  احداث  برای  زمین  قطعه  یک  دانگ  به شش 
مساحت 503/11متر مربع که مقدار 40 سیر مشاور 
عرصه وقت می باشد واقع در قریه کچلده واگذاری از 

آقای باقر تقی نیا مالک رسمی 
پالک 1۹  تجاسبکال  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

اصلی بخش1
   113فرعی آقای محمدرضا سروش نیک نسبت به 

شش دانگ
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 

214/42مترمربع واقع در قریه تجاسبکال  خریداری از 
رحمان سلطانی مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه باریکال پالک 20 اصلی 
بخش 1 126 فرعی آقای رضا شجاعی نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  باریکال  قریه  در  واقع  201/۹3مترمربع 

علیرضا دری دولت آبادی مالک رسمی
شش  به  نسبت  دهقان  ابراهیم  آقای  فرعی   12۷  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
2۷0/18مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری از نور 

علی دهقان مالک رسمی
شش  به  نسبت  نیز  مهدیانی  رضا  آقای  فری   128  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
251/46مترمربع واقع در قریه باریکال خریداری از آقای 

قاسم قاسمی مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه ورازده علیا پالک 21 

اصلی بخش یک
به  نسبت  اسمعیلی   آقای محمدرضا      114فرعی 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
220/000مترمربع واقع در قریه ورازده علیا خریداری از 

آقای امیر علی احمدی مالک رسمی
 115 فرعی خانم مهری حبیبی نسبت به شش دانگ 
بنای احداثی به مساحت243/00  با  یک قطعه زمین 
آقای  از  خریداری  علیا  ورازده  قریه  در  واقع  مترمربع 
علیرضا ناییجی مالک رسمی امالک متقاضیان واقع در 

قریه خطیب کال پالک2۹اصلی بخش یک  
  112فرعی آقای مهدی پورعابد ابیانه نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
26۷/۷0مترمربع واقع در قریه خطیب کال خریداری از 

آقای صالح حسین زاده مالک رسمی 
بلویج پالک 30اصلی  امالک متقاضیان واقع در قریه 

بخش یک 
به  نسبت  ابراهیمی  شعرباف  مجید  آقای  102فرعی 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای  احداث به مساحت 
405/56مترمربع واقع در قریه بلویج خریداری از آقای 

مهدی اعظمی فر مالک رسمی
اصلی  پالک 4  میرنا  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش 2 
41 فرعی خانم فاطمه سیفی نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 24۹/۹۷مترمربع 
واقع در قریه میرنا خریداری از آقای رجب علی دهقان 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه فوالدکال پالک 5 اصلی 
بخش 2 50فرعی آقای مهدیه آخشته نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
200/00متر مربع که مقدار 60سیر مشاع عرصه وقف  
می باشند واقع در قریه فوالدکال خریداری از آقای علی 

واحدی مالک رسمی
 51 فرعی آقای مهدی آخشته نسبت به شش دانگ 
به مساحت2۹6/68  احداثی  بنای  با  یک قطعه زمین 
متر مربع مقدار 60سیر مشاع عرصه وقف  می باشد 
واقع در قریه فوالدکال خریداری از آقای علی واحدی 

مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه همصفا پالک 8 اصلی 
بخش 2 48فرعی خانم طیبه پسندیده نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  همصفا   قریه  در  واقع  1۹3/2۷مترمربع 

آقای مهرداد و بهزاد حبیبی و قدیر ناییج
 مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در قریه واز پالک 2۹2 اصلی 
بخش 2 234 فرعی خانم آقای عبداهلل رضایی آشتیانی 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 1۹1/88مترمربع واقع در قریه واز خریداری از 

آقای مرتضی حیدری مالک رسمی
 بخش نه 

 امالک متقاضیان واقع در قریه ریسکال  الویج پالک 
81 اصلی بخش ۹ 

به شش  نسبت  علی محمدی  رضا  آقای  فرعی   2۹8
مترمربع  مساحت8۷1/40  به  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از آقای یداهلل  واقع در قریه ریسکال  الویج خریداری 

کیانی مالک رسمی
 بخش 11

 امالک متقاضیان واقع در قریه شهربند  پالک ۷ اصلی 
بخش 11 

شش  به  نسبت  محمدی  حمید  آقای  333فرعی  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  بند خریداری  قریه شهر  در  واقع  242/00مترمربع 

آقای عبدالحسین و کاظم حسین زاده مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه سالده علیا پالک 8 اصلی 

بخش 11
1۹5 فرعی  خانم مرضیه رسولی آذری نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی و مساحت4۹6/30 
آقای  از  خریداری  علیا  سالده  قریه  در  واقع  مترمربع 

اسداهلل کیاری جونیانی  مالک رسمی
باغبانکال  پالک 12  قریه  واقع در   امالک متقاضیان 

اصلی بخش 11 
شش  به  نسبت  قاسمیان  مصطفی  آقای  ۹4فرعی   
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  باغبانکال  قریه  در  واقع  300/25مترمربع 

آقای رضوان قاسمیان
شش  به  نسبت  قاسمیان  رضوان  آقای  فرعی   ۹5  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  خریداری  باغبانکال  قریه  در  واقع  181/۷0مترمربع 

آقای مصطفی قاسمیان
 امالک متقاضیان واقع در قریه مرزنده پالک 13 اصلی 

بخش 11 
به ششدانگ   نسبت  کاظمینی  بهزاد  آقای   ۷5فرعی 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 231/30 
عرصه  مشاع  سیر  مقدار 32  که   مربع  متر  مساحت 
وقف می باشد واقع در قریه مرزنده خریداری از هومن 

نهاوندیان 
امالک متقاضیان واقع در قریه ا ناده پالک 15 اصلی 
بخش 11 254 فرعی آقای اصغر شاه حسینی نسبت 
به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به 
مساحت230/00 مترمربع واقع در قریه اناده خریداری 

از آقای مهدی مفتخری
 255 فرعی آقای محمد توکلی نسبت به شش دانگ 
به مساحت 210/00مترمربع  یک قطعه زمین عرضه 

واقع در قریه اناده خریداری از آقای علی محمدکلیج
256 فرعی خانم زهرا حیدری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 521/63مترمربع واقع در قریه 

اناده خریداری از آقای مرتضی شاه حسینی
 25۷ فرعی  آقای منصور فرج اللهی نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای  احداث ای به مساحت 
26۹/23مترمربع واقع در قریه اناده خریداری از آقای 

مرتضی شاه حسینی 
امالک متقاضیان واقع در قریه مغانده پالک 18 اصلی 
بخش 11 ۹3 فرعی خانم ماجده آذینی فر نسبت به 

شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 3۹6/6۷متر 
مربع به مقدار 48 سیر مشاع عرضه وقت می باشند واقع 
از علی اصغر مرادی و ولی  قریه مغانده خریداری  در 

علی دهقان
 84 فرعی  آقای امیر عبدلی رجبی نیا نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی   بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
205/30مترمربع به مقدار 48سیر  مشاع عرصه وقف  
می باشد واقع در قریه مغانده خریداری از آقای اسماعیل 

بستان 
ورنوسفادرایی  نادری  کاظم  حسین  آقای  فری   85  
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی 
به مساحت 216/81مترمربع مقدار 48 سیرمشاع عرضه 
وقف می باشد واقع در قریه مغانده خریداری از آقای 

ابراهیم اکبری 
به ششدانگ  انصافی نسبت  آقای غالمرضا  فرعی   86
یک قطعه زمین به مساحت208/31 مترمربع که مقدار 
48 سیر مشاع عرصه وقف می باشد واقع در قریه مغازه 

خریداری از آقای محمد اکبری
آبادینسبت به   8۷ فریاد خانم فاطمه مشایخی نظم 
شش دانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی مساحت 
230/54مترمربع مقدار 48 سیرمشاع عرصه وقف می 

باشد واقع در قریه مغانده خریداری از زهرا  امیری 
شش  به  نسبت  نژاد  برهانی  مهدی  آقای  فرعی   88
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
وقت  عرضه  مشاع  سیر   48 مقدار  3۷8/۷5مترمربع 
می باشد واقع در قریه مغانده خریداری از خانم لطیفه 

سهرابی 
امالک متقاضیان واقع در قریه چمازکال  پالک 1۹ اصلی 

بخش 11 
 3۷۹فرعی خانم شیوا برزوییان دستجردی نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
358/88مترمربع واقع در قریه چمازکال  خریداری از 

آقای رضا احمدی
به  نسبت  یداللهی  ابوالفضل  سید  آقای  فرعی   380 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
از  خریداری  چمازکال  قریه  در  واقع  348/85مترمربع 

آقای احمد صدیقیان کاشی 
متقاضیان واقع در قریه سیاهکال پالک 21 اصلی بخش 

11
248 فرعی آقای داود صالحی نسبت به  شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 25۷/31متر 
مربع که مقدار 20 سیر مشاع عرضه وقف  می باشد واقع 

در قریه سیاهکال خریداری از محسن علی پور 
امالک متقاضیان واقع در قریه کرد آباد پالک 33 اصلی 

بخش 11
 881فرعی خانم معصومه کردبچه نسبت به شش دانگ 
بنای احداثی به مساحت224/۷۷  با  یک قطعه زمین 
مترمربع واقع در قریه کرد آباد خریداری از محمد زارع 

ده امیر امیری نیا 
882 فرعی آقای عزیزاللهکبیری  طیبی نژاد نسبت به  
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
1۹6/۹8مترمربع واقع در قریه کرد آباد خریداری از آقای 

خیراهلل جاللی
 884 فرعی آقای احسان عطاری پور اصفهانی نسبت به 

شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
آباد  قریه کرد  واقع در  به مساحت 650/00مترمربع   

خریداری از آقای حسین شهریار پور
 امالک متقاضیان واقع در قریه سیدکال پالک 35 اصلی 

بخش  11

شش  به  نسبت  اسدپور  محمدرضا  آقای   524فرعی 
مساحت  به  احداثی  بنای  و  زمین  قطعه  یک  دانگ 
2۷6/82مترمربع واقع در قریه سید کال واگذاری از علی 

اکبر اسدپور مالک رسمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه شیخ علیکالپالک 36 

اصلی بخش 11
 103 فرعی خانم غزاله  نظری نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 480/00مترمربع 
جوادی  رضا  از  خریداری  علیکال  شیخ  قریه  در  واقع 

ساریخان بگلو مالک رسمی 
104 فرعی خانم سکینه ارس خان نسبت به شش دانگ 
بنای احداثی به مساحت500/00  با  یک قطعه زمین 
ازغزاله  علیکال خریداری  قریه شیخ  در  واقع  مترمربع 

نظری مالک رسمی
بگلو نسبت  آقای رضا جوادی ساریخان   105 فرعی 
به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای  احداث ای به 
قریه شیخ علیکال  واقع در  مساحت 300/00مترمربع 

خریداری از  سکینه ارس خان مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه نانواکال پالک 38 اصلی 

بخش 11
 ۹6 فرعی خانم مریم سجده ءنسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین و بنای احداثی به مساحت 1۷5/00مترمربع 
سیدهادی  آقای  از  خریداری  نانواکال  قریه  در  واقع 

موسوی
 ۹۷ فرعی آقای محمد هادی پکی  نسبت به سه دانگ 
احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  از  مشاع 
کال   قریهنانوا  در  واقع  216/85مترمربع  مساحت  به 

خریداری از آقای رحمت خادمی 
به  سه  ۹۷ فرعی خانم مولود شیرخانی نمکینسبت 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
نانواکال  قریه  در  واقع  216/85مترمربع  مساحت  به 

خریداری از آقای رحمت خادمی 
امالک متقاضیان واقع در قریه سنگین ده پالک 41 

اصلی بخش 11
شش  به  نسبت  ذاکری  نجیبه  خانم  فرعی   215  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
442/35مترمربع واقع در قریه سنگین ده واگذاری از 

آقای قهرمان طالبیان
شش  به  نسبت  فر  ساعدی  رضا  آقای  فرعی   216  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
438/33مترمربع واقع در قریه سنگین ده خریداری از 
جمیله قلی پور و زهره مقصودی 21۷ فرعی آقای ناصر 
عباسی ولدانی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 22۷/10مترمربع واقع در قریه 

سنگین ده خریداری از محمد اکبری
 امالک متقاضیان واقع در قریه عبداهلل آباد پالک 4۷ 

اصلی بخش11 
563فرعی آقای حسین هزار جریبی به نسبت به شش 
دانگ یک قطعه زمین به مساحت 2۷6/05مترمربع واقع 

در قریه عبداهلل آباد خریداری از یوسف لورایی 
امالک متقاضیان واقع در قریه عبدالده  پالک 50 اصلی 

بخش 11
دانگ  دو  به  نسبت  بازدان  آقای حمیدرضا   46فرعی 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به بنای احداثی به 
مساحت 412/00 متر مربع که مقدار 80 سیر مشاع 
عرصه وقف  می باشد واقع در قریه عبدالده  خریداری از 

زهرا خسروی و منصوره سلطانی سولقانی 
 46 فرعی خانم زهرا خسروی نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

412/00متر مربع که مقدار 80 سیر مشاع وقف می 
باشد واقع در قریه عبدالده  خریداری از سید رحمت 

رضوی
 امالک متقاضیان واقع در قریه هالپان  پالک 56 اصلی 

بخش 11
 310 فرعی آقای محمد مهدی حسین زاده نسبت به 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
2۹3/12مترمربع واقع در قریه هالپان واگذاری از آقای 

غالمحسین حسین زاده مالک رسمی
 امالک متقاضیان واقع در قریه چمستان  پالک 5۷ 

اصلی بخش  11
شش  به  نسبت  محمدی  فرشاد  آقای  18۷6فرعی 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
از  328/50مترمربع واقع در شهر چمستان خریداری 

مالک رسمی
 2021 فرعی خانم سیده لیال عقیلی نسبت به شش 
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
خریداری  چمستان  شهر  در  واقع  120/۹4مترمربع 
از علی اکبر انصاری مالک رسمی 2022 فرعی آقای 
عقیل توکلی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت23/5۷ مترمربع واقع در شهر 

چمستان خریداری از آقای پرویز توکلی مالک رسمی
پالک  آباد  نعمت  قریه  در  واقع  متقاضیان  امالک   

100اصلی بخش 11
به  نسبت  فیروزآبادی  دانش  فائزه  خانم  فرعی   386 
شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

200/35مترمربع واقع در قریه نعمت آباد
شش  به  نسبت  باغ  کرد  حسین  آقای  فرعی   38۷  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  دانگ 
306/40مترمربع واقع در قریه نعمت آباد خریداری از 

محمدرضا اخالقی فرد مالک رسمی
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوط این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه و محلی / کثیر االنتشار در شهر ها نتشر و 
در روستا ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
باید  معترض  نمایند  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراضی در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست بیهی است برابر ماده 13 آئین 
نامه مذکوردر مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان با اطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 
صورت اختصاصی منتشر می نماید م.الف۷81126/۹6

تاریخ انتشار نوبت اول :۹6/10/16تاریخ انتشار نوبت دوم 
۹6/10/30

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان



6 نفت و انرژیشنبه 30دی 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 3676

 امضای 36تفاهمنامه مطالعه میدان های نفتی
 با خارجی ها و داخلی ها

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران گفت: 36 تفاهمنامه 
مطالعه میدان های نفت و گاز با شرکت های داخلی و خارجی امضا و 

45 پروپوزال )نتایج مطالعات( دریافت شده است.
روز  منوچهری  غالمرضا  نفت،  وزارت  تارنمای  از  زمان  گزارش  به 
چهارشنبه در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری شرکت ملی نفت 
ایران و شرکت پتروایران برای واگذاری مطالعه میدان های دانان و 
سوسنگرد، افزود: با توجه به تفاهمنامه هایی که تاکنون برای مطالعه 
میدان های نفت و گاز با شرکت های داخلی و خارجی امضا شده، قرار 
است یکصد پروپوزال به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده  شود که 
تاکنون 45 پروپوزال ارائه شده است. وی تاکید کرد این مطالعات 
در بازشناسی ظرفیت های میدان ها و مخازن نفت و گاز کشور که 
بسیاری از آنها در کمیته مشاوران مخازن شرکت ملی نفت ایران 
تایید شده است، به ارتقای ذخایر و تعریف پروژه های جدید کمک 
می کند. به گفته وی، ایران در گذشته برای تعریف پروژه ها به نحوی 
که برای سرمایه گذاران جذاب باشد دچار ضعف هایی بود. منوچهری 
تقویت و فعال سازی شرکت های ایرانی و مشارکت هر چه بیشتر این 
شرکت ها در طرح ها را یکی از سیاست های وزارت نفت برشمرد که 
هم می تواند برگ برنده ایران در نبود شرکت های بین المللی باشد و 
هم در تقویت مبانی اقتصاد مقاومتی در کشور نقشی تعیین کننده 
ایفا کند. معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، به بسته 
سرمایه گذاری که برای اجرای پروژه های نگهداشت و افزایش تولید 
طراحی شده است اشاره کرد و گفت: در اجرای این پروژه ها نیز بیشتر 

به شرکت های داخلی تکیه می شود.
بسته  این  مناقصه های  تدریجی  آغاز  با  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
سرمایه گذاری و همچنین قراردادهای توسعه میدان ها که پیش بینی 
می شود تعدادی از آنها تا پایان امسال یا اوایل سال آینده امضا شود، 
شرکت ملی نفت ایران در سال آینده شاهد رونق بیشتر در امور و 

افزایش نقش آفرینی شرکت های ایرانی در طرح  ها و پروژه ها باشد.

قیمت جهانی نفت کاهش یافت 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 85 سنت، معادل 1.2 درصد 
کاهش به 68 دالر و 46 سنت رسید. 

در حالی که افزایش تولید نفت آمریکا بر کاهش میزان ذخایر 
آمریکا  خام  نفت  قیمت  است،  افکنده  سایه  آمریکا  خام  نفت 
دیروز بیش از یک درصد کاهش داشت. اگر کاهش قیمت های 
دیروز تا پایان جلسه جاری به قوت خود باقی بماند، بزرگترین 
خواهد  رقم  تاکنون  اکتبر  ماه  از  نفت  هفتگی  قیمت  کاهش 
خورد. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز 
با 85 سنت، معادل 1.2 درصد کاهش به 68 دالر و 46 سنت 
معادل  سنت،   ۹3 با  دیروز  هم  آمریکا  خام  نفت  قیمت  رسید. 
نفت  قیمت  رسید.  سنت   2 و  دالر   63 به  کاهش  درصد   1.5
رقم  باالترین  شنبه  سه  روز  آمریکا  اینترمدییت  تگزاس  وست 
را  سنت   8۹ و  دالر   64 یعنی  تاکنون   2014 دسامبر  از  خود 

تجربه کرد.

کوتاه از انرژی

صادرات ال پی جی ایران پس از 
تعمیرات پارس جنوبی صعودی شد 

به  از شهریور  ایران که  ال پی جی  صادرات 
این طرف به دلیل تعمیرات در پارس جنوبی 
دومین  برای  ماه  دی  در  بود  یافته  کاهش 
ماه متوالی افزایش یافت و به 3۷4 هزار تن 

رسید.
منابع  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تجاری گفتند، صادرات ال پی جی ایران که از 
ماه سپتامبر به این طرف به دلیل عملیات دو 
ماهه تعمیرات در پارس جنوبی کاهش یافته 
بود، بعد از آغاز روند ترمیمی در ماه دسامبر 
و رسیدن به 3۷3 هزار تن، در ماه ژانویه نیز 
رشد داشته و به 3۷4 هزار تن رسیده است. 
این گزارش حاکی است، ایران در ماه جاری 
میالدی به کشورهای چین، اندونزی، تایلند، 
هند، پاکستان و احتماال شرق آفریقا ال پی 
جی صادر می کند. منابع آگاه گفتند، ایران 
میلیون   3.5 مجموعا حدود  در سال 201۷ 
تن ال پی جی صادر کرده که بیشترین مقدار 
مربوط به ماه اوت یعنی قبل از آغاز تعمیرات 

بوده که حدود 423 هزار تن بوده است.
شرکت تایلندی سیام در این ماه 33 هزار تن 
پروپان و 11 هزار تن بوتان از شرکت بازرگانی 
است.  گرفته  تحویل  عسلویه  در  ایران  گاز 
تابعه  های  شرکت  از  یکی  نفتیران،  شرکت 
شرکت ملی نفت ایران نیز 44 هزار تن ال پی 
جی به هند صادر کرده است. همچنین شرکت 
بازرگانی بین المللی پتردک 44 هزار تن ال 
پی جی از شرکت بازرگانی صنعتی پتروشیمی 
خلیج فارس در عسلویه تحویل گرفته است. 
این محموله در راه جزیره سوماترای اندونزی 
است. به گفته یک منبع آگاه، شرکت دولتی 
 2018 سال  پایان  تا  اندونزی  پرتامینای 
قراردادی با شرکت پتردک برای تامین ماهانه 
4 محوله 44 هزار تنی ال پی جی دارد. خود 
شرکت پرتامینا در ماه ژانویه هیچ مجموله ای 
شرکت  این  است.  نکرده  خریداری  ایران  از 
آخرین بار در اواخر ماه دسامبر یک محموله 
کرد  ایران خریداری  از  پروپال  تنی  هزار   44
به بندر کالبوت رسید.  که در روز 12 ژانویه 
این محموله در قالب قرارداد سال های 2016 
نت  ملی  و شرکت  پرتامینا  بین  ما  و 201۷ 
ایران خریداری شده بود و به گفته منابع آگاه، 
پرتامینا تا زمان تمدید قرارداد خود برای سال 
ایران  از  ال پی جی دیگری  2018، محموله 

خریداری نخواهد کرد.

خبر

آگهی ماده سه قانون تعیین تکلیف

 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آقای احمد شمسی فرزند نصرالدین درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 120 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین 
آبی زیرجوی سوربان که از آقای عبداله شمسی خریداری و درخواست سند مالکیت 
نموده و پرونده نیز تحت کالسه ۹2 – 3۹۷ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 13۹66031600۷001144 
مورخ 1۹ / ۹ / 13۹6 مستندا به ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون مزبور رای به 
صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 06 / 86  مترمربع بنام آقای احمد 
شمسی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان محمد و محمود و 
عبداله صدیقی و غیره می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام آقای احمد شمسی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول  30 /  10 / 13۹6  تاریخ انتشار دوم 15  /  11  /  13۹6  

       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  شماره13۹660331010006622  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیرهوشنگ فرجی 
قناد  فرزند مقصود  به شماره شناسنامه 2322  صادره از کرج در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به مساحت 24۷ متر مربع پالک 52 فرعی ا 
ز 162 اصلی واقع در کرج خریداری از مالک رسمی آقای اسداله سبزه پرور 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 2225
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹6/10/30تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹6/11/14

کفیل اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس-   محمد سلیمانی 

آگهی قانون تعیین تکلیف

 وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
برابر رای شماره 13۹66031001000۹868 مورخ  رسمی مصوب 13۹0/0۹/20و 
13۹6/0۹/08 هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی شهرستان 
بهشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مسعود یعقوبی اشرفی فرزند نجف 
نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ به  مساحت 6084/28مترمربع قسمتی از پالک 
13اصلی فرعی از 4- اصلی - واقع در اراضی گرجی محله بخش 1۷ثبت بهشهر  که 
که خریداری شده از مالک رسمی نجف یعقوبی اشرفی محرزگردیده است لذا بموجب 
ماده 3 قانون مذکور و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه های محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات  الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم دادخواست اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورو سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹6/10/16 تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹6/10/30

م الف :۹6/20/624۷     
 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر – علیمراد بابائی

دادنامه 

پرونده کالسه۹60۹۹81114400344 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بابل تصمیم نهایی شماره خواهان صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبی علیه 
السالم با مدیریت عاملی حمیدرضا قربانیان دالور با وکالت خانم شکوفه صفرنیا فرزند 
علی به نشانی کمربندی غربی اریحی  13 گلچین 1 پالک 15 خواندگان آقای شاهین 
دینارونی فرزند عبداالمیر به نشانی بابلسر هادی شهر خط احمد کاله پشت دانشگاه 
امام علی آقای محمد دشتی فرزند رضا به نشانی استان مازندران شهرستان محموداباد 
بخش مرکزی شهرستان محمودآباد دهستان اهلمرستاق شمالی روستای گالشپل 
خانم سمیه اصغری فرزند اسداهلل به نشانی بابل به بابلسر کله بست محله پازوار منزل 
عسگری سبزعلی پور آقای ایمان اصغری فرزند اسداهلل به نشانی بابل جاده آمل زرگر 
محله روستای طغان  خواسته مطالبه وجه بابت رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان 
صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبی علیه السالم و مدیریت عاملی حمیدرضا 
قربان نیا  دالور با وکالت خانم شکوفه صفرنیا  به طرفیت خواندگان خانم سمیه 
اصغری فرزند اسداهلل آقای ایمان اصغری فرزند اسداهلل آقای محمد دشتی فرزند رضا 
آقای شاهین دینارونی فرزند عبداالمیر به خواسته مطالبه وجه به مبلغ دوبیست و 
بیست و هفت میلیون وپانصد هزار  ریال با احتساب کلیه خسارت قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم با این توضیح وکیل خواهان با ارائه 
تصویر مصدق یک فقره چک به شماره 654۷۹2مورخ ۹6/3/24و گواهی عدم پرداخت 
و یا نداشتن خواهان مبلغ خواسته را از خوانده ردیف اول عنوان صادرکننده و سایر 
خواندگان به عنوان ضامن طلبکار بوده و خوانندگان تاکنون از پرداخت آن خودداری 
کردند بر این اساس تقاضای صدور حکم برابر خواسته را نموده دادگاه با توجه به مراتب 
و مالحظه مدارک استنادی که مسئول از هرگونه ادعای جعلی باقی مانده و با عنایت 
به اینکه خوانده ردیف سوم علیرغم ابالغ از طریق سیستم ثنا و سایر خواندگان علیرغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و هیچ گونه دفاعی  که داللت بر پرداخت 
وجه چک به خواهان داشته باشد به عمل نیاورده علیهذا با احراز اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان به دریافت وجه چک و رعایت اصل استصحاب بر بقای دین دعوی 
خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 1۹8 و 502 و و515و51۹ ق.آ.د.مو مواد 
310 -312 -313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون 
صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خانم سمیه اصغری فرزند اسداهلل 
آقای ایمان اصغری فرزند اسداهلل آقای محمد دشتی فرزند رضا آقای شاهین دینارونی 
فرزند عبداالمیر پرداخت مبلغ دویست و بیست و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بابت اصل خواسته از تاریخ سررسید 
لغایت اجرای به پرداخت شش میلیون و یکصدو سی و هفت هزار و پانصد ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق صندوق قرض 
الحسنه امام حسن مجتبی علیه السالم و مدیریت عاملی حمیدرضا قربان نیا  دالور 
محکوم و اعالم میگردد رای صادره نسبت خوانده ردیف سوم محمد دشتی حضوری و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان 
مازندران خواهد بود و نسبت به سایر خواندگان غیابی محسوب  ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران خواهد بود 
رئیس شعبه 11 دادگاه حقوقی شهرستان بابل رضا حبیب زاده 

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 13۹66033105۷00381۹هیات 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 ناصر اسدی 
فرزند فرضعلی بشماره شناسنامه 6۹۷ صادره از ابهر در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 152/30 مترمربع قطعه 14پالک 260 فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت 
خریداری از مالک رسمی آقای کریم مرادیان 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.  520م/الف
ایرج فهیمی -رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی 
خواهان خلیل اله بازگیر فرزند امید علی به شماره ملی 40۷23224۷4 ساکن :خرم 
آباد خیابان شریعتی کوچه صاحب الزمان پالک 10خواندگان :1-عطا اهلل صمیمی  
فرزند حسن به شماره ملی : 40۷31۹۷215 ساکن : گلدشت شرقی میدان فردوسی 
کوچه ارغوان 8 منزل سوم سمت چپ منزل شخصی داریوش رحمانی -  2-داریوش 
رحمانی  فرزند پاپی به شماره ملی 5۹2۹353026 ساکن :خرم آباد گلدشت شرقی 
داریوش  شخصی  منزل  چپ  سمت  سوم  منزل   8 ارغوان  کوچه  فردوسی  میدان 
رحمانی3- حسن صمیمی به شماره ملی 612۹۷8306۹ ساکن :خرم آباد  گلدشت 
شرقی میدان فردوسی کوچه ارغوان 8 منزل سوم سمت چپ منزل شخصی داریوش 
رحمانی - خواسته :صدور رای به پرداخت خسارات مندرج در قرارداد عادی مبایعه 
نامه شماره 203۷83 و متمم عادی مورخ 13۹6/۹/1۷ به دلیل عدم انجام تعهدات 
خواندگان مطابق قرارداد و متمم و پرداخت هزینه دادرسی و حق زحمت داوری و 

هزینه اجرای رای تا اجرای قطعی رای داوری به صورت تضامنی 
گردش کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ به 
طرفین برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق پس از 
بررسی و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به شرح زیر رای 

صادر و انشا گردید.
رای داوری :

در خصوص دعوی خواهان آقای خلیل اله بازگیر به طرفیت خواندگان آقایان  : عطااهلل 
پرداخت  به  رای  به خواسته صدور  داریوش رحمانی و حسن صمیمی  و  صمیمی 
خسارات مندرج در قرارداد مبایعه نامه موصوف و قبول و تعهد خواندگان در متن 
متمم آن واز انجا که در بند ۹-4 قرارداد و به تبع آن در متمم پیوست به ازای هر روز 
تاخیر در انجام تعهدات خواندگان مبلغ 5/000/000 ریال به عنوان خسارت عدم انجام 
تعهد تراضی گردیده است و با توجه به تاخیر 2۷5 روز اعالمی خواهان و اینکه به رغم 
ابالغ وقت رسیدگی به خواندگان هیچ گونه الیحه ای از طرف ایشان وصول نگردید و 
در جلسه رسیدگی داوری نیز حاضر نگردیدند لهذا به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید . در خصوص خواسته خواهان مبنی بر صدور رای به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ  1/3۷5/000/000 ریال به لحاظ تاخیر به مدت 2۷5 
روز اعالمی خواهان در انجام تعهدات مندرج در قرارداد و متمم فوق الذکر و پرداخت 
سایر هزینه و خسارات قانونی رای به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
1/3۷5/000/000 ریال و پرداخت حق الزحمه داور و هزینه اجرای رای تا اجرای 

قطعی رای صادر می گردد. 
داور قرار داد ناصر مرادی     

متن آگهی

خواهان خانم راضیه بیگی علمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حمزه زارع علمی 
فرزند پیرزاد به خواسته تقاضای طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری 
شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان امام میدان عدالت دادگستری کل استان 
لرستان ارجاع و به کالسه ۹60۹۹866103013۷5 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 13۹6/11/30 و ساعت ۹ صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار 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.حضور شما در جلسه رسیدگی دادگاه 
جهت اخذ توضیحات در مورد ادعاهای خواهان و استماع اظهارات گواهی خواهان و 

بررسی ادعاهای ایشان ضروری است.
شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد .

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 13۹66033105۷003۹85هیات 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 محمدتقی 
میرجلیلی فرزند میرزا محمد بشماره شناسنامه ۷1 صادره از یزد در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 218/۹5 مترمربع پالک 6۹6 فرعی از 362 اصلی واقع در 
محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای عبدالرسول آل مذکور 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.  522م/الف
ایرج فهیمی -رئیس ثبت اسناد و امالک

ابالغ وقت دادرسی
پرونده:۹50۹۹86144500024- ابالغنامه:۹610106144506334-شماره  شماره 

رسیدگی  وقت  تنظیم:13۹6/10/26-ابالغ  شعبه:۹50024-تاریخ  بایگانی  شماره 
:درخصوص  دعوی شهرداری دزفول به طرفیت اداره راه و شهرسازی دزفول و2-سید 
حسین فخرایی2-سیدعلی فخرایی45-بهشت فخرایی5-مهناز فخرایی به خواسته 
ریال  به  مقوم  پنجم حقوقی  درپرونده کالسه ۹50024شعبه  ثالث  تقاضای جلب 
که به این تقدیم دادگاه تقدیم نموده و به شعبه پنجم حقوقی دزفول ارجاع و به 
کالسه ۹50518 ثبت گردیده است .نظر به اینکه خواهان نشانی خوانده ردیف دوم 
را مجهول المکان اعالم نموده،لذا حسب تقاضای خواهان و اجازه محکمه مستندا به 
ماده۷3قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
درج و از خوانده فوق الذکر دعوت میشود در مورخه13۹6/12/8ساعت0۹:00صبح 
جهت  رسیدگی درشعبه پنجم  حقوقی دزفول واقع در شهرستان دزفول خیابان 
قانون حضوریابندویا قبل از موعد مقرربه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اخذ نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم،هرگونه دفاع و پاسخی به دعوی مطروحه دارد قبل ازحلول وقت 
دادرسی اعالم نماید.بدیهی است در صورت عدم حضورویا عدم ارسال الیحه،دادگاه 

تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.
منشی شعبه پنجم دادگاه حقوقی دزفول-محمدتقی زاده

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 13۹66033105۷00383۹هیات 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 ناصر اسدی 
فرزند فرضعلی بشماره شناسنامه 6۹۷ صادره از ابهر در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 135/3۷ مترمربع قطعه 14پالک 260 فرعی از ۹ اصلی واقع در ماهدشت 
خریداری از مالک رسمی آقای کریم مرادیان 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.  521م/الف
ایرج فهیمی-رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی وانت نیسان مدل 64 با شماره پالک 52۷س28 ایران 82 
با شماره موتور 146156و شماره شاسی A16055 مفقود گردید و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل

وزیر نفت گفت: اینکه گفته می شود که مقصد 
صحیح  بوده،  شمالی  کره  سانچی  نفتکش 
نیست؛ چراکه مالک محموله شرکت هانماتوتال 
کره جنوبی بود که این محموله را برای یکی از 

پاالیشگاه های خود حمل می کرد.
به گزارش زمان به نقل از خانه ملت؛ بیژن 
خدمه  جانباختن  به  اشاره  با  زنگنه  نامدار 
نفتکش سانچی گفت: این نفتکش که قرارداد 
آن بر اساس فوب بوده، برای مقصد کره جنوبی 
بار زده بود و اینکه گفته می شود که مقصد این 
کشتی کره شمالی بوده، دروغی شاخدار است؛ 
چرا که مالک محموله، شرکت هانماتوتال کره 
جنوبی بوده که این محموله را برای یکی از 

پاالیشگاه های خود، حمل می کرد.
بارنامه جزئیات  در  اینکه  بیان  با  نفت  وزیر 

محموله این کشتی نفتکش مشخص است، 
 60 حدود  نفتکش  محموله  ارزش  افزود: 

میلیون دالر بوده و شرکت کره ای، محموله 
خود را بیمه کرده است؛ البته ما بدون توجه به 
اینکه این کشتی بیمه بوده، پولمان را وصول 
می کنیم؛ لذا پول وزارت نفت از فروش این 
محموله سر جایش بوده و ما پولمان را دریافت 
می کنیم. وی ادامه داد: شکایت از چینی ها در 
با شرکت  صورت محرز شدن کوتاهی شان، 
ملی نفتکش است و باید از این شرکت پرسیده 

شود که چه اقدامی می کند.
قواعد  اساس  بر  کرد:  تصریح  نفت  وزیر 
 IMO بین المللی، سازمان کشتیرانی جهانی
این موضوع را بررسی می کند ولی مساله مهم 

در این حادثه، جان افراد از دست رفته است.

وزیر نفت:

اعالم مقصد کره شمالی برای سانچی دروغی شاخدار است

مقام های چینی می گویند نفت نشت کرده 
از نفتکش ایرانی که یکشنبه در آب های 
شرق چین غرق شد چهار لکه به وسعت 
کرده  ایجاد  مربع  کیلومتر   100 مجموعا 

است.
به گزارش زمان به نقل از مهر، مقام های 
چینی می گویند نفت نشت کرده از نفتکش 
ایرانی که یکشنبه در آب های شرق چین 
غرق شد چهار لکه به وسعت مجموعا 100 

کیلومتر مربع ایجاد کرده است.
پیشتر عکس های ماهواره ای دو لکه را نشان 
می داد. اما تازه ترین ارقام سازمان اقیانوس 
شناسی چین که روز چهارشنبه ناحیه را زیر 
نظر داشته حاکی از وجود چهار لکه با ابعاد 
مختلف از 5.5 کیلومتر مربع تا 48 کیلومتر 

مربع است.
دولت چین پیشتر گفت که محل نشست 
از هشت روز آتش  نفتکش که پس  الشه 

سوزی و انفجار غرق شد را شناسایی کرده 
چهارشنبه  روز  چین  ترابری  وزارت  است. 
گفت که»موقعیت الشه کشتی تایید شده 
 115 عمق  در  کشتی  که  افزود  و  است« 

متری از سطح آب قرار دارد.
براساس این بیانیه گام بعدی »اعزام روبات 
هایی برای اکتشاف در آب های محل دفن 

الشه است.«
یک  گفت  همچنین  چین  ترابری  وزارت 
گشت دریایی به این نقطه رسیده و خدمه 
گشتی شروع به ارزیابی راه های ردیابی و 

متوقف کردن جریان نفت کرده اند.
سانچی در روز ششم ژانویه با 136 هزار تن 

نفت خانم سبک به کشتی باربری سی اف 
کریستال که در هنگ کنگ ثبت شده بود 
برخورد کرد و آتش گرفت. حادثه در 260 

کیلومتری شانگهای روی داد.
از فوران  نفتکش باالخره روز یکشنبه بعد 
مجدد و عظیم شعله های آتش در دریای 
ناپدید  از 32 خدمه  شرق چین غرق شد. 
نفر پیدا شده  شده کشتی فقط پیکر سه 
ایرانی  ناپدیدشدگان  این  از  نفر  است. 30 

بودند و دو نفر بنگالدشی.
غرق این نفتکش باعث نگرانی های شدید 

زیست محیطی شده است.
نیویورک تایمز روز سه شنبه به نقل از مقام 

های چینی گزارش داده بود که نفت نشت 
کرده به سرعت در حال گسترش است.

این روزنامه نوشت که بادهای شدید آن را به 
طرف ژاپن می راند.

بنابه گزارش ها نفت سبکی که سانچی حامل 
آن بود برخالف انواع سنگین تر نفت، لکه 
سطحی تشکیل نمی دهد با این حال کامال 
آب  از  آن  جداسازی  و  سمی  آبزیان  برای 

خیلی سخت تر است.
به عالوه به گفته گروه »صلح سبز« ناحیه 
آبزیان  از  بسیاری  برای  محل غرق کشتی 
اهمیت زیادی دارد و از جمله مسیر مهاجرت 
پستانداران متعدد دریایی مثل نهنگ های 

گوژپشت و خاکستری است.
سانچی همچنین دارای یک مخزن سوخت 
با ظرفیت حمل هزار تن دیزل سنگین بود 
که با توجه به آسیب دیدگی شدید کشتی 

احتمال نشت آن وجود دارد.

 ظاهر شدن چهار لکه نفتی در اطراف نفتکش 
غرق شده ایرانی

معاون وزیر نیرو گفت: برای آبرسانی به روستاها  
امسال 300 میلیون دالر از صندوق توسعه ملی 
و حدود هزار و 6۷ میلیارد تومان از منابع عمومی 

دولت پیش بینی شده است.
به گزارش زمان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، 
رحیم میدانی افزود: همه اعتبارات صندوق توسعه 
ملی در اختیار ما قرار گرفت و از منابع پیش بینی 
شده عمومی نیز تا امروز 20 درصد به صورت 
اسناد خزانه تخصیص داده شده است. وی گفت: 

636 مجتمع روستایی در برنامه امسال در نظر 
برآن  گرفته شده و هزار و 336 روستا عالوه 
در برنامه آبرسانی قرار دارندکه با فرض اینکه 
صددرصد هزار و 6۷ میلیارد تومان هم اختصاص 
یابد حدود 500 هزار نفر جمعیت از آب سالم 
بهداشتی برخوردار می شوند که به این ترتیب 
سرجمع با اعتبارات تخصیص یافته از صندوق 
توسعه ملی و اعتبارات عمومی یک میلیون نفر از 
جمعیت روستایی از آب سالم بهداشتی برخوردار 

خواهند شد.
معاون وزیر نیرو افزود: به این 
با  روستا  و 43۹  هزار  ترتیب 
بینی شده  پیش  های  برنامه 
روستاهای  به  آب رسانی  برای 

کشور در سال جاری با جمعیت یک میلیون 
نفر از آب سالم بهداشتی برخوردار می شوند 
که تا امروز ۷20 هزار نفر به آن محقق شده و 
جمعیت باقیمانده در بهمن و اوایل سال ۹۷ از 

این نعمت بهره مند می شوند. وی ادامه داد: سال 
گذشته 500 میلیون دالر از صندوق توسعه ملی 
در اختیار آب روستایی قرار گرفت که 1500 
میلیارد تومان آن اوایل امسال برای تامین آب 

شرب هزینه شد.

تخصیِص 300 میلیون دالر برای آبرسانی به روستاها
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رشد 30 درصدی صادرات لبنیات

معاون وزیــر جهاد با بیان اینکه رایزنی ها با مســئوالن عراقی برای رفع 
مشکل تعرفه لبنیات همچنان ادامه دارد، گفت: صادرات لبنیات در ۹ ماهه 

امسال بیش از 30 درصد رشد داشته است.
به گــزارش زمان به نقــل ازمهر، حســن رکنی با بیان اینکــه صادرات 
محصوالت دام و طیور در ۹ ماهه امســال مجموعا 843 میلیون دالر بوده 
اســت، اظهارداشــت: تراز تجاری ما طی این ۹ ماه در بخش دام و طیور 
مثبت بوده و 100 میلیون و ۷۹3 هزار دالر تراز مثبت داشتیم.به گفته وی 
طی این مدت؛ بیش از ۷50 هزار تن صادرات شیر و انواع لبنیات از کشور 
انجام شــده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل باالی 30 درصد 
رشــد دارد.معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر روند صادرات به همین 
صورت پیش برود؛ پیش بینی می شــود تا انتهای سال میزان صادرات ما 
در زمینه مواد لبنی به عدد یک میلیون تن برسد.رکنی در بخش دیگری 
از ســخنان خود درباره اینکه مشکل ایجاد شده در زمینه تعرفه صادرات 
لبنیات به کشــور عراق به کجا رسید؟، افزود: دولت عراق این محدودیت 
را تقریبا برای همه کشــورها لحاظ کرده اما با این حال صادرات به عراق 
کماکان ادامه دارد.وی اضافه کرد: مســئوالن ذیربط به طور مســتمر این 
مساله را پیگیری می کنند تا دولت عراق را متقاعد کنند که در این زمینه 
تجدید نظر نماید.رکنی گفت: از طرفی چون این شرایط برای همه کشورها 
لحاظ شده ما در وضعیت نسبتا یکسانی با رقبای خود در زمینه صادرات به 
عراق قرار داریم.به گفته وی لحاظ کردن این تعرفه سبب می شود میانگین 
مصرف لبنیات در عراق کاهش یابد.رکنی درباره اینکه آیا امیدی برای رفع 
این تعرفه وجود ندارد، افزود: نمی توان گفت امیدی نیست؛ بهرحال رایزنی 

ها در این زمینه همچنان ادامه دارد.

کاهش تعرفه اینترنت همراه اول برای 
پیام رسان های داخلی 

با اجــرای مصوبــه 265 رگوالتوری، تعرفــه اینترنت همــراه اول برای 
پیام رســان های داخلی به یک سوم کاهش یافت.به گزارش ایلنا، اداره کل 
ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار ایران اعالم کرد: با اجرای مصوبه 265 
کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطات که در راستای مصوبات شورای عالی 
فضای مجازی با موضوع سیاســت ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های 
اجتماعی و به منظور حمایت و توسعه فعالیت  پیام رسان های داخلی بوده 
اســت، از دیروز، ســقف تعرفه کاربر نهایی پیام رسان های داخلی مجاز را 
به میزان یک ســوم ســقف تعرفه ترافیک بین الملل کاربران نهایی اعمال 
می کند.به گزارش زمان، بر اســاس این اعالم، به منظور حمایت از توسعه 
و ساماندهی فعالیت پیام  رســان های اجتماعی داخلی، سقف تعرفه کاربر 
نهایی پیام رســان های داخلی مجاز، در اســتفاده آزاد و بسته های دیتا به 
میزان یک ســوم ســقف تعرفه ترافیک بین الملل کاربران نهایی محاسبه 
می شــود.اپراتور اول در راستای حمایت از تولیدات و مهارت های ایرانی و 
تحقــق اقتصاد مقاومتی، آمادگی خود را بر حمایت از نرم افزارهای بومی و 
پیام رســان های اجتماعی داخلی اعالم کرده است.طبق اعالم، این کاهش 
تعرفه برای پیام رسان های گپ، آی گپ، بیسفون و سروش انجام شده است.

پیش از این اپراتور اول تعرفه اســتفاده از ســایت های پرمصرف منتخب 
داخلی را نیز به نصف کاهش داده بود.

 انتقاد رئیس مجمع واردات از سیاست های
 پولی و مالی دولت

رئیــس مجمع واردات با انتقاد از سیاســت های پولی و مالی دولت گفت: 
بنــگاه های اقتصــادی در عطش نقدینگی به احتضار افتــاده اند و با این 
اوصاف، بازهم درهای تسهیالت بانکی به سوی فعاالن اقتصادی شناسنامه 
دار بســته اســت.علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات با اشاره به ناپایدار 
بودن وضعیت بنگاه های اقتصادی تصریح کرد: اشتغالزایی، تبدیل به یک 
چالش و معضل جدی برای اقتصاد ایران شده و عمده دلیل آن نیز به این 
موضوع باز می گردد که تغییرات متوالی در سیاســت ها و بخشــنامه ها، 

وضعیت بنگاه های اقتصادی را ناپایدار ساخته است.
به گزارش زمان به نقل ازتســنیم، وی گفت: در یک اقتصاد ناپایدار، توقع  
ایجاد شــغل پایدار و مولد نباید داشــت و همین که اقتصاد بتواند میزان 
اشــتغالزایی قبلی خود را حفظ کند، کار بزرگی انجام داده اســت.مناقبی 
با اشــاره به ظرفیت تجارت خارجی برای اشــتغال زایی اضافه کرد: تولید 
و تجارت، زمانی می تواند به دنبال توســعه و ایجاد شــغل جدید باشد که 
مبتنــی بر تحلیل داده های تجاری و اقتصــادی و اتخاذ تصمیمات دقیق 
و هوشــمند صورت گیــرد و این موضوع در رابطه بــا تجارت خارجی نیز 
صادق اســت ولی در شــرایط فعلی، وضعیت به گونه ای است که به نظر 
می رســد تجارت خارجی فاقد یک نقشه راه منسجم و پایدار است.رئیس 
مجمع واردات تصریح کرد: دولت های مختلف مدعی هستند که در فرایند 
اشتغالزایی، کارهای بزرگی انجام داده اند، شاید این ادعا درست باشد ولی 
در شــرایطی که شاهد افول بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی هستیم، 
سوال اینجا است که این شغل ها در کجا شکل گرفته شده است؟ به گفته 
مناقبی، آنچه که در حوزه تجارت خارجی مشاهده می شود، نشان دهنده 
این واقعیت است که بنگاه های فعال، انگیزه چندانی برای اجرای پروژه های 
توســعه ای ندارند و این به معنای آن است که شغل جدیدی در این حوزه 
ایجاد نشده است. و طبیعی است که در این شرایط افراد ممکن است جذب 
فعالیت های واســطه گرایانه، غیر مولد و حتی مخالف سیاست های کالن 
اقتصادی کشــور شوند.وی عدم سرمایه گذاری در توسعه بخش خصوصی 
را یکی از ریشــه های قاچاق، عنوان کرد و افــزود: وقتی بخش خصوصی 
توسعه پیدا نکند و نتواند پاسخگوی تقاضای افراد برای یافتن شغل و تامین 
معیشت باشد، خواه ناخواه اقتصاد خرد مسیر خود را به سمت فعالیت های 
غیر رســمی و غیرقانونی منحرف می کند.رئیس مجمع واردات با انتقاد از 
سیاست های پولی و مالی ادامه داد: بنگاه های اقتصادی در عطش نقدینگی 
به احتضار افتاده اند و با این اوصاف، بازهم درهای تسهیالت بانکی به سوی 
فعاالن اقتصادی شناسنامه دار بسته است و در این شرایط چطور از بخش 
خصوصی توقع می رود که بتواند ظرفیت های خود را برای اشــتغال زایی 
بارور ســازد.مناقبی خواستار ثبات مبتنی بر دور اندیشی در بخشنامه ها و 
آیین نامه های ابالغی شــد و تاکید کرد: از یک ســو انرژی و سرمایه تجار 
تحت تاثیر تصمیمات ناگهانی و غافلگیرکننده، هدر می رود و از سوی دیگر 
جوانان ایرانی به دنبال فرصت های شــغلی هستند. به نظر می رسد مانع 

بزرگی اجازه همسو شدن انرژی ها را در بخش اشتغالزایی نمی دهد.

خبر

 اسپانیا، آلمان و ایتالیا
 مثلث سرمایه گذاران پسابرجام

در بخش صنعــت، معدن و تجــارت پس از 
برجام 13۹ پروژه با حجم سرمایه گذاری 8.2 
میلیارد دالر در هیأت سرمایه گذاری خارجی 

به تصویب رسیده است.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، یکی از 
بخش های قابل توجه در جذب سرمایه گذاری 
خارجی حوزه صنعت، معدن و تجارت است، 
بخش هایــی که شــاید قبل از برجــام امید 
چندانــی به رشــد و پویایی آن هــا با توجه 
به شــرایطی که در دولت نهم و دهم تجربه 
کرده بودند وجود نداشــت اما با موفق بودن 
روند مذاکرات خارجی ایران با کشورهای 5+1 
مجددا بارقه های امید بــه منظور رونق آن ها 
شــکل گرفت تا بتوان تولید کشور را به ویژه 
در حوزه صنعت و معدن توســعه بخشــید؛ 
هرچند به دلیل حل نشــدن مشکالت بانکی 
در این بخش هــم آن گونه که باید انتظارات 
پیش نرفت.سرمایه گذاری خارجی در شرایط 
پیش و پس از برجــام تفاوت معناداری دارد؛ 
به طوری که کشور در سال 2015 در تمامی 
بخش ها فقط دو میلیــارد و 50 میلیون دالر 

سرمایه گذاری خارجی توانست جذب کند.
50 طرح از 13۹ پروژه مصوب با سرمایه گذار 
خارجی پس از برجام به بهره برداری رســیده 
اســت و 8۹ پروژه آن نیز در مراحل اجراست.

بر اساس اطالعاتی که از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در اختیار خبرنگار ایسنا قرار 
گرفته است، اسپانیا، آلمان و ایتالیا کشورهای 
عمده سرمایه گذار در ایران پسابرجام هستند.

در سایه برجام بســیاری از کشورهای جهان 
برای برقراری روابط ســرمایه گذاری و تجاری 
وارد ایران شدند و سرمایه گذاری خارجی در 
سطح کشور شــتاب گرفت و با فرصت های 
ایجاد شــده پس از برجام ارتقای رتبه ریسک 
ســرمایه گذاری در کشــور از هفت به شش 
رسید.امکانپذیر شدن جذب تسهیالت خارجی 
برای توسعه سرمایه گذاری ها، افزایش تعداد 
موافقت نامه هــای تشــویق متقابل و حمایت 
ســرمایه گذاری، رفع محدودیت در مقاصد و 
بازارهای صادراتــی و در نتیجه امکان پذیری 
تحقق هرچه بیش تر برون گرایی در اقتصاد از 

دیگر نتایج به دست آمده برجام است.

کشف محموله قاچاق انسان 
توسط ماموران گمرک

گمرک ایران از کشــف جدیدترین محموله 
قاچاق انسان توسط ماموران گمرک خبر داد. 
ماموران گمرک در تازه ترین عملیات مبارزه 
با قاچاق انســان موفق شدند یک زن جوان 
و یک مرد را از داخل یک کشــنده چادری 
کشف کنند. این دوازدهمین محموله قاچاق 
انسان است که توســط ماموران گمرک در 
سالجاری کشف می شود.این افراد در داخل 
بار تریلر مخفی شده بودند و قصد داشتند به 
صورت غیر قانونــی و قاچاقی از ترکیه وارد 
کشورمان شوند اما ماموران گمرک بازرگان 
بــا رصد اطالعات محموله ها و اســتفاده از 
دســتگاه های کنترلی موفق به کشف این 
محموله قاچاق انسان شدند.ماموران گمرک 
بازرگان با بررســی اطالعــات محموله های 
ورودی به کمک سامانه های هوشمند به یک 
بار کامیون لوازم و اشیاء مبلمان که بصورت 
پالت بارگیری شــده بود مشکوک می شوند 
و با توجه به مشکوک بودن به محموله پس 
از بازرسی به کمک دســتگاه های کنترلی 
متوجه می شــوند که در ال به الی محموله 

دو نفر پنهان شده اند

کاهش شماره گذاری موتورسیکلت 
در کشور

رئیس مرکز شــماره گذاری پلیس راهور ناجا 
از کاهش بیش از ۹4 درصدی شــماره گذاری 
موتورسیکلت در کشــور و کاهش حدود 8۹ 
درصدی شــماره گذاری موتورســیکلت های 

وارداتی خبر داد.
به گــزارش زمان بــه نقل ازمهر، ســرهنگ 
علیمحمدی گفت: در ۹ ماه امسال، 101 هزار 
و ۷۷8 مورد نقل و انتقال موتورسیکلت انجام 
شده است که این رقم نسبت به سال گذشته، 
12 هزار دســتگاه، معادل 10 و 6 دهم درصد 
کاهش داشته است. وی ادامه داد: در این میان 
نوشماره ها، کاهش زیادی داشته اند به طوریکه 
کال 5 دســتگاه نوشماره وارداتی داشته ایم که 
نسبت به سال گذشته -که 44 دستگاه بوده- 
حدود 3۹ دستگاه معادل 88.6 درصد کاهش 
در زمینه موتورســیکلت نو شــماره وارداتی 
وجود داشته است. در زمینه موتورسیکلت های 
داخلی نوشــماره های نیز در ۹ ماه امسال، 11 
هزار و 526 دســتگاه موتورسیکلت نوشماره 
داخلی داشــته ایم که نسبت به سال گذشته، 

۹4.5 درصد کاهش داشته است.

خبر

به گزارش زمان- گروه بورس: مرور الیحه 
بودجه ۹۷ نشــان می دهد در این الیحه نیز 
همچون قانــون بودجه ۹6 به منظور مدیریت 
تبعات احتمالی انتشــار اوراق مالی اسالمی 
در بازارهای پول و ســرمایه کشور، کمیته ای 
متشــکل از رئیس ســازمان برنامه و بودجه، 
وزیــر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کـــل 
بانـــک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق موضوع 
این قانون نظارت خواهند کرد.انتشــار اوراق 
بهادار دولتی در قالب قوانین بودجه ســالیانه 
را می تــوان از ابعاد مختلفی مورد توجه قرار 
داد، اما آنچه مشــخص و غیر قابل انکار است 
تأثیر نظــام بودجه ریزی بر نظام تأمین مالی 
اســت. به همین دلیل اســت که به منظور 
توســعه نظام تأمین مالی می بایست تالش 
برای همگرایی فرصت های نظام بودجه ریزی 
و اقدام برای واگرایی تهدیدات آن به طور ویژه 
ای مورد توجه قرار گیرد.مهســا رادفر رئیس 
اداره نظارت بر انتشــار و ثبــت اوراق بهادار 
بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این 
مطلب گفت: در روزهای اخیر بررسی جوانب 
مختلف بــازار بدهی و انتشــار اوراق دولتی 
اهمیت بیشتری یافته، اظهار داشت: دلیل این 
مســاله، مباحث مربوط به قانون بودجه سال 
13۹۷ و تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه 
در خصوص امکان انتشار اوراق بدهی دولت، 
شــرکت های دولتی و شهرداری ها است.وی 
توضیح داد: بررسی الیحه بودجه سال 13۹۷ 
نشــان می دهد در این الیحه بــرای دولت، 
شرکت های دولتی و شهرداری ها در مجموع 
۷35 هــزار میلیارد ریال انــواع اوراق بهادار 
اسالمی و اسناد خزانه در نظر گرفته شده بود 
که با توجه به مصوبات کمیســیون تلفیق در 
برخی از ردیف های مربوط تغییراتی صورت 
گرفته اســت.رئیس اداره نظارت بر انتشــار 
و ثبــت اوراق بهادار بدهی ســازمان بورس و 
اوراق بهادار ادامه داد: بر این اساس و با توجه 
به تصمیمات کمیســیون تلفیق، برای تأمین 
مالی شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها 
و ســازمان های دولتی، همچنین دانشگاه ها، 
موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و 
پارک هـای علـم و فنـاوری تـا سـقف هفتـاد 

هـزار میلیـــارد ریال اوراق مالی اسالمی در 
نظر گرفته شــده است.رادفر همچنین گفت: 
برای طرح های تملک دارایی های ســرمایه 
ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه 
ها تا مبلغ دویســت و شــصت هزار میلیارد 
ریال اوراق مالی اســالمی، برای تأمین مالی 
شــهرداری ها و سازمان های وابسته تا سقف 
هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی، 
برای بازپرداخت اصل و ســود اوراق سررسید 
شده مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مالی 
اسالمی، برای شرکت های تابعه وزارت نفت و 
صنعت تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق 
مالی اسالمی و برای تکمیل فضاهای آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش مبلغ ده هزار میلیارد 
ریال اوراق مالی اســالمی پیش بینی شــده 
اســت.وی با اشاره به اینکه در کنار این موارد 
دولت و مجلس انتشار اسناد خزانه اسالمی را 
نیز همچون ســال های پیش در دستور کار 
قرار داده اند، تصریح کرد: بر اساس تصمیمات 
کمیســیون تلفیق بودجه مبلغ صد و پنجاه 
هزار میلیارد اســناد خزانه اســالمی با حفظ 
قدرت خرید و با سررســید یک تا ســه سال 
و مبلــغ صد هزار میلیارد ریال اســناد خزانه 
اسالمی به منظور اســتمرار جریان پرداخت 
های خزانه داری کل کشور با سررسید کمتر 
از یک ســال مصوب شده اســت.رادفر افزود: 

بــه این ترتیب و با فرض انتشــار همه اوراق 
مصوب شــده در کمیســیون تلفیق بودجه، 
در ســال آینده مبلغ ۷۷0 هزار میلیارد ریال 
انواع اوراق بهادار اسالمی ریالی و اسناد خزانه 
اسالمی برای تأمین مالی دولت، شرکت های 
دولتی و شهرداری ها در بازار سرمایه منتشر 
خواهد شــد.به گفته این مقام مسوول، با در 
نظر گرفتن اینکه مبلغ 161 هزار میلیارد ریال 
اوراق بهادار دولت و شرکت های دولتی و مبلغ 
18.5 هزار میلیارد ریال اوراق شهرداری ها در 
سال 13۹۷ سررسید می شود، می توان گفت 
به طور خالص بیش از 5۹0 هزار میلیارد ریال 
به ارزش اسمی بازار بدهی از محل اوراقی که 
در بودجه سال 13۹۷ پیش بینی شده اضافه 
می شــود.به اعتقاد این مقام مسوول، شاید 
بتوان از افزایش امــکان تأمین مالی دولت از 
محل انتشار اوراق در الیحه بودجه ساالنه کل 
کشور یک نتیجه غیر مستقیم هم گرفت و آن 
برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود باشد.رادفر 
اظهار داشت: همانگونه که مشخص است در 
صورتی که دولت با نرخ های فعلی قصد انتشار 
اوراق داشته باشد در یک بازه چند ساله میزان 
بدهی های دولتی افزایش چشــمگیری پیدا 
می کند؛ از ســوی دیگر اقدامات دولت نشان 
می دهد تالش مدیران دولتی در راستای نظم 
بخشیدن به بدهی های دولتی و رفع چالش 

های مربوط به این بدهی هاست.رئیس اداره 
نظارت بر انتشــار و ثبــت اوراق بهادار بدهی 
ســازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشــان 
کرد: انتشــار اوراق از سوی دولت این پیام را 
به همراه دارد که نظم بخشی و شفاف سازی 
حســاب های مالی دولــت و افزایش درجه 
نقدشوندگی بدهی های دولتی در دستور کار 
دولت قرار گرفته است. رادفر ادامه داد: نتیجه 
این رویکرد تنظیم روابــط فی مابین دارایی 
ها و بدهی های دولت اســت که ریسک عدم 
بازپرداخت اوراق منتشرشده از سوی دولت به 

دلیل کسری بودجه را کاهش می دهد.
رادفــر تصریح کرد: در کشــور ما نیز یکی از 
آثار بازار بدهی که از ابتدای توســعه آن مورد 
توجه قــرار گرفت، امکان پیــش بینی نرخ 
تأمین مالی بــود و گام های مختلفی نیز در 
این راســتا برداشته شــد. از این رو، در کنار 
توســعه و تنوع در ابزارها، در ســال جاری با 
ابالغ انجــام معامالت ثانویه انواع اوراق بهادار 
اســالمی در بازارهای تحت نظارت ســازمان 
بورس، نرخ تأمین مالی کاهش چشــمگیری 
داشت و امکان پیش بینی و اتخاذ تصمیم بر 
اســاس روند بازار بدهی بیش از پیش فراهم 
شد.به گفته این مقام مسوول، در کنار کاهش 
کلی نرخ بــازده در بــازار اوراق تامین مالی 
ناشــی از حذف بازارهای غیر رســمی، یکی 
دیگر از مواردی که برای تعیین و پیش بینی 
پذیری نرخ تأمین مالی اهمیت دارد ساختار 
این نرخ  اســت که در سال جاری دستخوش 
تغییر شد. به طوری که نرخ بازده اوراق کوتاه 
مدت دولت برای نخستین بار پایین تر از نرخ 
اوراق بلندمدت قرار گرفت و نشــان می دهد 
این اوراق می توانند در ماه های آتی پیشران 
کاهش نرخ بازده باشند.رادفر در پایان گفتگو 
با سنا خاطرنشان کرد: همه این موارد منجر 
به این نتیجه گیری می شــود که دولت می 
تواند با کاهش نرخ ســود، در مســیر کاهش 
هزینه اســقراض خود گام بــردارد. این مهم 
نیازمند برنامه ریزی و مدیریت بهینه انتشار 
اوراق است تا سنگین شدن کفه عرضه اوراق 
نسبت به کفه تقاضا، سیاست کاهش نرخ سود 

را تحت تأثیر قرار ندهد.

افزایش تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق در الیحه بودجه نشان داد: 

برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود

مفقودی
المثنی برگ سبز نیسان مدل 13۹0 شماره شهربانی ۷63 د 58ایران  82 
با شماره موتور 8002۷۷12 و شماره شاسی 104TKA03261۷ مفقود 

گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
برگ سبز سواری ام وی ام مدل 13۹0 شماره شهربانی ۹25 ص 26 ایران 
10شماره موتور0222۹0 شاسی 101004431  مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 سال آینده

 جهش قیمت مسکن نداریم

 مسدود شدن

 ۱۶00 کارت بازرگانی

معاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرســازی با بیان اینکه بازار مســکن هم 
اکنون خالی از ســفته بازان اســت، گفت: 
مصرف کننــدگان واقعی بــه افزایش 50 
درصدی معامالت مســکن کمک کرده اند 
اما جهش قیمت در ســال آینده نخواهیم 
داشت.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حامد 
مظاهریان در جمــع خبرنگاران اظهار کرد: 
افزایش مالیمی را در قیمت مسکن و تعداد 
مبایعه نامه ها داریم که جای نگرانی نیست. 
من می توانم این اطمینــان را بدهم که تا 
سال آینده هم این فرآیند به نفع خریداران 
مصرفی بازار است و جایی برای سفته بازان 
نیســت.وی افزود: در آذرمــاه افزایش 50 
درصــدی را در تعداد معامالت نســبت به 
آذرماه سال گذشته شــاهد بودیم. اگر آمار 
دی مــاه بیاید می توان دقیق تر اظهار نظر 
کرد اما فکــر می کنم آمار دی ماه مقداری 
تعدیل شده است.معاون وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه وقتی آمار ساالنه بازار مسکن 
را نگاه می کنیم افزایش قیمت نگران کننده 
نیســت و تا حدود نرخ تورم است، تصریح 
کرد: خوشــبختانه دولت توانسته هنوز این 
بازار را خالی از بازار ســودآوری های کاذب 
نگه دارد.مظاهریان در پاســخ به گمانه زنی 
ها مبنی بر رشــد قیمت مســکن در سال 
آینده گفت: 50 درصد تعــداد مبایعه نامه 
هــا افزایش یافته و اینکــه اعالم می کنند 
قیمت جهش می کند جوســازی کســانی 
اســت که می خواهنــد آپارتمانهای خود 
را گران بفروشــند.وی ادامه داد: در تهران 

4۹0 هزار خانه خالی داریم که به ســختی 
می توان برای آنها مشــتری پیدا کرد. بازار 
عمومی فعال برای قشر متوسط است و هنوز 
ســودآوری اینبازار کمتر از سپرده گذاری 
بانک است. ولی خوشبختانه همه نشانه ها 
مثبت اســت که بازار مسکن به سمت رونق 
در حال حرکت اســت. لذا این اطمینان را 
مــی دهم که در ماه های پیش رو و ســال 
آینده جهش های قیمتی شــدید نخواهیم 
داشت.معاون مســکن و ساختمان وزیر راه 
و شهرســازی درباره این صحبت که برخی 
می گویند بازار مســکن دچار رکود تورمی 
شده اســت گفت: من متوجه رکود تورمی 
نمی شوم. اساســا بازارها، بازارهای رکود و 
رونق هستند. اگر دید کلی به بخش مسکن 
داشــته باشــیم و موجودی کافی که وجود 
دارد می بینیم فقط خانه های گران قیمت 
نیستند که خالی مانده اند. به طور مثال در 
شــهر پرند حدود ۷000 مسکن مهر بدون 
متقاضی داریم؛ بنابراین در سطوح مختلف، 
قیمتهای فعلی نگران کننده یا نشان دهنده 

جهش قیمت نیستند.

 معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت از 
مسدود شــدن 1600 کارت بازرگانی خبر 
داد و گفت: پیگیــری برای طوالنی کردن 
مــدت اعتبار کارت بازرگانی در حال انجام 
اســت؛ به گونه ای که کارت بازرگانی برای 
تجار قدیمی و باسابقه باید پنج ساله و برای 
افراد تازه کار مدت اعتبار کمتری مثال یک 

تا دو ساله باشد.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، مجتبی 
خسروتاج - رییس سازمان توسعه تجارت 
- در نشســت تخصصی با فعاالن اقتصادی 
اســتان کرمانشــاه که در اتــاق بازرگانی 
کرمانشاه برگزار شد، الزمه توسعه کشور را 
تعامل مناسب بین دولت و بخش خصوصی 
دانســت.وی ادامه داد: در تمام کشورهای 
موفــق دنیــا، تعامل خوبی بیــن دولت و 
بخش خصوصی وجــود دارد و ما هم باید 
این تعامل را در کشــور ایجاد کنیم.معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
در بســیاری از موارد خود بخش خصوصی 
بیشتر از همه از دولت می خواهد در کارها 
دخالــت و امور را پیگیری کند، افزود: باید 

در کنار هم و مســئوالنه برای آینده کشور 
فکر کنیم.وی اظهار کرد: در برخی کشورها 
که اکنون خوب کار کرده اند از جمله ترکیه 
هم همه چیز بر عهده دولت نیست و بخش 
خصوصی هم با جدیت پای کار بوده است.

رئیس ســازمان توســعه تجارت یادآوری 
کرد: دولت فقط نقش تســهیل گری دارد 
و بخــش عمده کار بر عهــده خود بخش 
خصوصی است.خسروتاج  توسعه صادرات 
کشــور را نیز نیازمند درست کار کردن و 
تالش زیاد دانست و خاطرنشان کرد: برای 
رونق صادرات باید کمربندها را سفت کنیم 
و خــوب کار کنیم و خصوصــا به کیفیت 
محصــوالت صادراتی توجه ویژه داشــته 
باشیم.وی معتقد است: اگر بتوانیم صادرات 
را درســت رونق دهیم، دیگر دیدگاه منفی 
که صادرات به بازار کشور صدمه می زند و 
باعث گران شــدن کاالهای داخلی خواهد 
شد نیز از بین می رود.رئیس سازمان توسعه 
تجارت اشاره ای هم به وضعیت کارت های 
بازرگانی در کشور داشت و از مسدود شدن 
1600 کارت بازرگانی طی امســال و سال 
گذشته خبر داد که فعالیت آنها زیر سوال 
بوده است.خسروتاج با بیان اینکه غربالگری 
کارت هــای بازرگانی حتی در اســتان ها با 
جدیت دنبال می شود، اظهار کرد: پیگیری 
بــرای طوالنی کردن اعتبار کارت بازرگانی 
نیز در حال انجام است.به گفته این مسئول، 
کارت بازرگانی برای تجار قدیمی و باسابقه 
باید پنج ســاله باشــد و برای افرادی که 
ابتدای کار هستند زمان کمتری مثال یک 

تا دو سال در نظر گرفته شود.

 بخش خصوصی
 محرک رشد اقتصادی

به طور کلی یکی از شــاخص های اصلی توسعه اقتصادی، 
دستیابی به رشــد اقتصادی است و همه کشورها بخشی 
از رشــد اقتصادی خود را از طریق سرمایه خارجی تامین 
می کنند؛ بنابراین برای تداوم رشد اقتصادی، سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی یکی از عوامل ضروری است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، جذب سرمایه خارجی به 
غیر از تامین مالــی اثرات مثبت دیگری دارد. انتقال دانش 
فنی، توســعه منابع انســانی، مهارت های مدیریتی و رونق 
صادرات از جمله مهمترین نتایج ســرمایه گذاری خارجی 

است، اما در این راستا برای تحقق آن موانع مختلف سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. در این زمینه طی سال های 
گذشته مانع اصلی مربوط به تحریم ها می شد. با وجود اینکه 
برخی تحریم ها برداشــته شده و دیوار تحریم  شکسته شده 
اســت، اما همچنان برخی مســائل وجود دارد و مانعی سر 
راه جذب ســرمایه خارجی شده است.برخی از کارشناسان 
بر این باورند که عدم عضویت در ســازمان های جهانی مثل 
WTO   و کنوانسیون های بین المللی از جمله عوامل مهم 
دیگری اســت که در عدم جذب سرمایه خارجی تاثیرگذار 
بوده اســت. امروز عضویت در سازمان تجارت جهانی یکی 
از مولفه هایی اســت که کشورهای مختلف دنیا را به لحاظ 
تجاری بهم پیوند داده است و زمینه را برای جذب سرمایه 
بــه نحو مطلوب تــری فراهم می کند.امــا در زمینه موانع 
اقتصادی عوامل مختلفی وجود دارد که شاید مهمترین آن 
امنیت سرمایه گذاری است.در حال حاضر نااطمینانی نسبت 

به تداوم برجام، افزایش تحریم ها مانند قانون کاتسا و شدت 
گرفتن تنش های منطقه ای که به نظر می رسد با تحریکات 
آمریکا مرتبط است، منجر به افزایش ریسک سرمایه گذاری 
در ایران شده اســت.به گفته فعاالن اتاق بازرگانی ایران، تا 
سال 1404 به 450 میلیارد دالر جذب سرمایه خارجی نیاز 
داریم اما اکنون در رده 6۷ در میان کشورهای مختلف قرار 
گرفته ایم.به طور کلی به نظر می رسد دولت با موانع متعددی 
برای جذب ســرمایه خارجی در سال های آتی مواجه است. 
موانعی که صرفا اقتصادی نیستند و ابعاد پیچیده ای دارند. 
اما با توجه به اینکه در برنامه ششــم رشد هشت درصدی 
برای اقتصاد مدنظر قرار گرفته، نیاز است که دولت از تمام 
ظرفیت ها برای جذب سرمایه خارجی استفاده کند که یکی 
از این ظرفیت ها بخش خصوصی است که باید بیش از این ها 
وارد میدان شود و مسئولیت های بیشتر و مهم تری را بپذیرد 

و در راستای جذب سرمایه خارجی گام بردارد.



در جستجوی نور باش، نور را می یابی. 
)آرنت(

سخن حکیمانه

در عشق تو هر حیله که کردم هیچ است
هر خون جگر که بی تو خوردم هیچ است

از درد تو هیچ روی درمانم نیست
درمان که کند مرا که دردم هیچ است

امروز با موالنا

»هیچ چیز« در بازار کتاب انگلیس

 
قریشی  حنیف  جدید  کتاب  نام  »هیچ چیز« 
که  است  ادبی  متعدد  جوایز  برنده  نویسنده 
به تازگی وارد بازار کتاب انگلیسی زبان شده 

است.
به گزارش  مهر به نقل از آمازون، کتاب جدید 
حنیف قریشی نویسنده رمان »بودا در حومه« 
2 ژانویه 2018 وارد بازار کتاب شد.این کتاب 
درباره فیلمسازی به نام والدو است که با توجه 
به  زندگی اش   ، بیماری اش  و  سال  و  به سن 
آپارتمانش در لندن محدود شده است. او ناامید 
و مایوس ، در پناه حمایت همسر جوان تر و 
دوست داشتنی اش زندگی می کند که اسمش 
زی است. اما از وقتی او تصور می کند که شاید 
رابطه زی با ادی اندکی نزدیک تر از حد یک 
دوست شده باشد، شروع به واکنش می کند و 
سعی دارد به خودش اثبات کند که رازی در 

این میان وجود دارد و از آن ها انتقام بگیرد.
با  شده  نوشته  سیاه  طنزی  با  که  کتاب  این 
است که  رمانی کوتاه  بر جزییات،  حساسیت 
ذهن  با  را  مخاطب  چشم  دیگر  بار  می تواند 
درخشان این نویسنده در کار خود، خیره کند.

این رمان کوتاه )نووال( در 1۷6 صفحه از سوی 
انتشارات »فابر اند فابر« منتشر شده و قیمت 
نسخه  است.  دالر   14.۷1 سخت  جلد  با  آن 
کیندل این کتاب نیز همزمان به قیمت 6.80 

دالر منتشر شده است.
بریتانیایی  مطرح  نویسنده  قریشی  حنیف 
 2014 سال  آغاز  در  را  خود  رمان  آخرین 
منتشر کرده بود که باعنوان »آخرین کلمه« 
نویسنده  یک  مامون  داستان  و  شد  منتشر 
واالمقام هندی را روایت می کرد که در بریتانیا 

به نویسندگی می پردازد.
انتشارات فابر ناشر آثار قریشی مجموعه ای از 
مقاالت و داستان های حنیف قریشی را نیز با 
عنوان »عشق + نفرت« در سال 2015 منتشر 

کرد.
در  »بودا  عنوان  با  قریشی  رمان  نخستین 
حومه« موفق به کسب جایزه وایتبرد 1۹۹0 
برای بهترین رمان نخست یک نویسنده شد. 
او برای نوشتن فیلمنامه »ماشین لباسشویی 
خوشگل من« نامزد دریافت جایزه اسکار هم 
شده است. رمان دیگر او با عنوان »چیزی برای 
این که به توبگویم« در سال 2008 منتشر شد.

د   ر د   نیای کتاب
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»آتش و خشم« ترامپ تبدیل به سریال می شود

کتاب پرفروشی که داستان داخل کاخ سفید پر هرج  و مرج رییس جمهور 
تلویزیونی  پروژه های  دیگر  به جمع  است  قرار  تعریف می کند،  را  آمریکا 

درباره دونالد ترامپ بپیوندد.
به نقل از ورایتی، کتاب »آتش و خشم: داخل کاخ سفید ترامپ« نوشته 

مایکل وولف قرار است تبدیل به یک سریال تلویزیونی شود.
را  کتاب  این  تلویزیون  و  فیلم  رسمی  حقوق  کانتنت  انِدوور  کمپانی 
خریداری کرده که داستان درونی نخستین سال ریاست جمهوری دونالد 
برای  که  آدمی  عنوان  به  را  ترامپ  کتاب  این  می کند.  تعریف  را  ترامپ 
سنگینی مقامش آمادگی ندارد به نمایش می گذارد و می گوید او نمی تواند 

توجهش را روی جزییات سیاست ها متمرکز کند.

پوستر بین المللی »ِدِرساژ« رونمایی شد

بادکوبه به تهیه  بلند سینمایی پویا  اولین فیلم  فیلم سینمایی »ِدِرساژ« 
کنندگی روح اهلل برادری و سمیرا برادری در بخش رقابتی »نسل« شصت 
و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم برلین پذیرفته شد.فیلم »درساژ« 
پردازد که  نوجوان می  زندگی چند  داستان  به  متفاوت  و  تازه  نگاهی  با 
درگیر ماجرایی می شوند که شاید واقعیت زندگی نسل جدید در جامعه 
امروز باشد. با توجه به مضمون »ِدِرساژ«، این فیلم قرار است در بخش 
در  است،  سال   14 باالی  نوجوانان  برای  فیلم هایی  ویژه  که   »14plu«

جشنواره بین المللی برلین به رقابت بپردازد.
است.  شده  طراحی  نیا  امیر صحاف  توسط  »ِدِرساژ«  المللی  بین  پوستر 
نسرین  مدیریت  به  لب  دریم  کمپانی  عهده  بر  فیلم  پخش  همچنین 
توکلی،  مقدمی، هوشنگ  مصفا، شبنم  علی  فیلم  این  در  است.  میرشب 
لویی  فاطمی،  جالل  ادیب،  سیامک  آقاخانی،  علیرضا  فر،  ثانی  علیرضا 
سیفی، یسنا میرطهماسب، باسط رضایی، به آفرید غفاریان، شایان فصیح 

زاده، رامبد مطلبی و با معرفی نگار مقدم به ایفای نقش می پردازند.
 

فرهاد حسن زاده نامزد نهایی جایزه اندرسن شد

کریستین  هانس  جایزه ی  نهایی  نفر  پنج  فهرست  به  حسن زاده  فرهاد   
اندرسن راه پیدا کرد.

برتر جایزه هانس کریستین  نفر  از 5  به عنوان یکی  زاده  فرهاد حسن   
اندرسن  IBBY 2018-نوبل ادبیات کودک- انتخاب شد.

وی با نویسندگانی از کشورهای فرانسه، ژاپن، سوییس و نیوزیلند رقابت 
خواهد کرد. نتیجه رقابت در نمایشگاه بولونیا 2018 اعالم خواهد شد.

وی از طرف شورای کتاب کودک برای آن چه »یک عمر فعالیت موفق در 
حوزه نویسندگی ادبیات کودکان و نوجوانان« عنوان شده نامزد دریافت 

جایزه هانس کریستین اندرسن 2018 شده است.

خبر

با  دیدار  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر   
مدیران سی و ششمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر گفت: حاال که زخم زلزله و اتفاقات 
اجتماعی دیگر هنوز در دل مردم بهبود نیافته، 
وظیفه ماست که تالش کنیم ولو اندکی مردم 
را با نشاط  تر کنیم و این کاری است که از 

جشنواره تئاتر برمی آید.
به گزارش گروه فرهنگی پیام زمان از روابط 
عباس  سید   ، فجر  تئاتر  جشنواره  عمومی 
صالحی که به اتفاق معاون هنری سید محمد 
مجتبی حسینی در جمع مدیران جشنواره 
تئاتر فجر حاضر شد ، با بیان اینکه وظیفه 
ماست که کاری کنیم نشاط و اعتماد به جامعه 
تزریق شود افزود: تئاتر می تواند نشاط را در 
جامعه بگستراند. وی با تاکید بر این موضوع 

از مهدی شفیعی، مدیرکل هنرهای نمایشی 
و فرهاد مهندس  پور دبیر جشنواره خواست 
در همین فرصت باقیمانده هم تالش کنند تا 
جشنواره برنامه های مشخص و دقیقی با این 

رویکرد و سمت وسو داشته باشد.
مدیرکل هنرهای نمایشی نیز در این دیدار با 
تاکید بر ایجاد روحیه نشاط در بین جامعه با 
ارائه گزارشی تفصیلی اعالم کرد که این رویکرد 
از ابتدا در سیاست های جشنواره لحاظ شده و 
قول داد با همکاری دبیرخانه در زمان برگزاری 
جشنواره و حتی پس از جشنواره نیز در ترویج 

آن تالش شود.
سی  و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 
از 28 دی تا نهم بهمن ماه به دبیری فرهاد 

مهندس پور برگزار می شود.

وزیر ارشاد :

 تئاتر توانایی بانشاط کردن جامعه را دارد

»یون درمانی« عنوان مستندی در شبکه پرس تی وی 
است که مخاطبان این شبکه را با فرایند استفاده از 
بافت های  و درمان  یون ساز جهت کنترل  پرتوهای 

سرطانی و جلوگیری از رشد آنها آشنا می کند.
 مستند »یون درمانی« محصول سال 201۷ است و به 
همت سازمان انرژی اتمی ایران و تهیه کنندگی سلما 

بابایی تولید شده است.
به گزارش پیام زمان ،مستند »یون درمانی« به تشریح 
وضعیت این روش درمانی در ایران که از روش های 
الکترون و فوتون بهره می برد، پرداخته و  بر  مبتنی 
به  آسیب  کاهش  این روش شامل  مهم  های  ویژگی 
به  وارده  آسیب های  بافت های سالم، کمینه کردن 
ارگان های حیاتی، کاهش احتمال ایجاد سرطان ثانویه 
و قابلیت اعمال دز بیشتر به تومور سرطانی نسبب به 

روش های مرسوم را بازگو می کند.
فنی،  های  تیم  های  تالش  با  مستند  این  ادامه  در 
می  آشنا  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  مالی  و  حقوقی 
ترین مرکز یون  پیشرفته  احداث  به  شویم که منجر 
همکاری  با  مرکز  این  است.  شده  ایران  در  درمانی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت امور 
خارجه احداث خواهد شد و شامل یک مرکز درمانی 
و یک  پرتودرمانی  هزار جلسه  با ظرفیت ساالنه 25 
مرکز تحقیقاتی خواهد بود و عالوه بر درمان بیش از 
یک هزار بیمار در سال، نقش مهمی در توسعه دانش 
علوم  متخصصان  برای  پزشکی  فیزیک  و  رادیوتراپی 

پزشکی ایران خواهد داشت.
مستند »یون درمانی« شنبه 30 دی ساعت 4 بامداد 
به وقت تهران به مدت 20 دقیقه از شبکه پرس تی 
وی پخش می شود. تکرار این مستند نیز در ساعت ۹، 

15، 21 و 1 خواهد بود.

»حورا« در جشنواره برخط دوازده ماه حضور دارد.
به گزارش  پیام زمان روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، 
فیلم »حورا« ساخته غالمرضا ساغرچیان در جشنواره 
برخط دوازده ماه که به همت گروهی رومانیایی راه اندازی 
شده است، شرکت می کند. جشنواره برخط دوازده ماه، 
نمونه ای از جشنواره های نوپا است که بدون نمایش زنده 
و صرفاً با تدارک امکان بازبینی برخط )آنالین( برگزار 
می شود و هر ماه، تعدادی فیلم جدید را برای رقابتی 
سینمایی در فضای مجازی بر می گزیند. در ادوار گذشته، 
فیلم »خداحافظی طوالنی« به کارگردانی فرزاد موتمن از 

این جشنواره جایزه دریافت کرده است.
آن  بین المللی  پخش  که  »حورا«  فیلم  است  گفتنی 
در  تاکنون  است،  فارابی  سینمایی  بنیاد  عهده  به 
جشنواره های فیلم آل الیتز )هند/ برنده جایزه نتپک(، 
تامیل نادو )هند(، کودکان اشتوتگارت )آلمان(، تامیل نروژ 
)نروژ(، کودکان استانبول )ترکیه(، کودکان کانادا )کانادا( 
خانه آسیا )اسپانیا( نوجوانان سئول )کره جنوبی(، کودکان 
هند - فیل طالیی )هندوستان / برنده جایزه بهترین فیلم 
آسیایی( و کودکان چین )چین( به روی پرده رفته و به 
بخش مسابقه فیلم های کودک جوایز سینمایی آسیا و 
اقیانوسیه راه یافته است. دوره این ماه جشنواره دوازده 

ماه از 23 دی تا 24 بهمن سال جاری برگزار می شود.

 مراحل فرایند »یون درمانی«
 از نگاه شبکه پرس تی وی

 »حورا« در جشنواره
 برخط دوازده ماه رومانی

ملی  جشنواره  و  همایش  چهارمین  اختتامیه  آیین 
فعالیت های  و  محصوالت  کیفیت  ارتقای  دوساالنه 
فرهنگی همراه با پنج پنل تخصصی شامل 20نشست 
برای ارائه مقاالت برگزیده شنبه 30 دی ماه در مجموعه 

باغ کتاب تهران برگزار می شود.
به گزارش پیام زمانرسانه خبری سازمان فرهنگی هنری 
همایش  چهارمین  اختتامیه  آیین  تهران،  شهرداری 
محصوالت  کیفیت  ارتقای  دوساالنه  ملی  جشنواره  و 
ساعت  ماه  دی   30 شنبه  روز  فرهنگی  فعالیت های  و 
در سالن  فرهنگی  مدیران  با حضور  تا 1۷:30   15:30

همایش های مجموع باغ کتاب تهران برگزار می شود. 
پیش از برگزاری آیین اختتامیه و از ساعت 13:30 تا 
15:30 در سالن های جانبی مجموعه باغ کتاب نیز پنج 
پنل تخصصی برای ارائه مقاالت برگزیده در جشنواره 
تدارک دیده شده که در هر کدام از این پنل ها پنج 
مجید  خجسته،  حسن  می شود.  انجام  تخصصی  ارائه 
اردکانی، سید مجید کمالی  ناظمی  ملکی تبار، مهدی 
عهده  به  را  ها  پنل  این  ریاست  و محمدرضا سلطانی 

دارند. 
باغ کتاب تهران در میدان ونک، بزرگراه حقانی مسیر 
مدرس،  شهید  بزرگراه  تقاطع  از  بعد  شرق،  به  غرب 

خروجی کتابخانه ملی واقع شده است. 

اختتامیه جشنواره ارتقای کیفیت 
محصوالت و فعالیت های فرهنگی

سینماهای  مدیران  هماهنگی  جلسه 
حضورمحمدرضا  با  فجر  فیلم  جشنواره 
حرفه ای،  سینمای  کل  مدیر  فرجی، 
و  سی  عمومی  روابط  مدیر  نجفی  مسعود 
مسئوالن  فجر،  فیلم  جشنواره  ششمین 
مدیران  و  ارشاد  وزارت  سینماهای  امور 
سینماهای نمایش دهنده فیلم های جشنواره 
تجربیات  از  مدیران سینماها  و  برگزار شد 
و مشکالت پیش روی خود در راه برگزاری 

جشنواره گفتند.
در این جلسه »محمدرضا فرجی« با یادی 
فقید،  سینمادار  جلیل زاده  عبدالحمید  از 
از  که  است  و سختی  سنگین  »کار  گفت: 
برای جشنواره  را  بین 22 سالن 12 سالن 
انتخاب کنیم. برخی از صاحبان سینماهایی 
حضور  جشنواره  در  گذشته  سال های  که 
یادآوری  باید  امسال گله مندند که  داشتند 
کنم امسال تنها 24 فیلم برای نمایش در 
سینماهای مردمی جشنواره در نظر گرفته 
شده پس ما ناگزیر می بایست تعداد سینماها 

و صندلی ها را هم محدودتر می کردیم.«
فرجی با اشاره به ازدحام هایی که معموال در 
تأکید کرد:  ایام جشنواره صورت می گیرد، 
آن  در  باید  که  است  مقطعی  فجر،  »دهه 

ارزش های انقالب حفظ شود و ما نیز باید 
تا جایی که توان داریم در خدمت جشنواره 
رهبری  معظم  مقام  که  همانطور  باشیم. 
تاکید کرده اند، اخالق مداری برای مسئوالن 
موقعیت های  در  سینماداران  و  است  الزم 
با  صبر  و  حوصله  با  باید  جشنواره  شلوغ 
مخاطبان رفتار کنند و به احترام ایام فجر، 

به مردم خدمت رسانی کنند.«
او در بخش دیگری از صحبت های خود در 
جمع مدیران سینمایی گفت: »تأکیدی که 
دبیر جشنواره دارد، این است که سینماها 
باشند.  از مردم  میزبانی  آماده  لحاظ  از هر 
این  در  بازرسی هایی  نیز  ما  کارشناسان 
که  گزارش هایی  طبق  و  داشته اند  زمینه 
سینماها  که  شده ایم  مطلع  داده اند،  ما  به 
از  داده اند.  انجام  را  الزم  آماده سازی های 
صاحبان سینماها درخواست داریم که آن 
برایشان در نظر  دو درصد سهم گیشه که 
گرفته شده را حفظ کنند. امسال باید تعداد 
بلیت ها که برای گیشه در نظر گرفته شده 
حفظ شود و نباید این سهم فروخته شود، 
سانس  به  سانس  بلیت ها  توزیع  بر  باید 

نظارت کرد تا حقوق مردم از بین نرود.«
فوق العاده  سانس های  مورد  در  فرجی 

برای سانس های  جشنواره گفت: »مشکلی 
فوق العاده نخواهیم داشت. سانس ها مشخص 
هستند که از ساعت 15 تا 23 ادامه دارند، 
به طور متوسط در روز، هر سینما 4 سانس 
آخر  و  اول  سانس های  که  داشت  خواهد 
تکراری هستند و در مورد هر فیلمی که نیاز 
قطعا  ما  باشد،  داشته  فوق العاده  سانس  به 

همکاری خواهیم کرد.«
این مدیر سینمایی در مورد قیمت بلیت های 
جشنواره سی و ششم گفت: »قیمت بلیت 
در سالن های سینمایی راگا، کیان و تماشا به 
صورت سری هشت هزار تومان و به صورت 
تک ده هزار تومان خواهد بود، قیمت بلیت 
به صورت سری 12  نیز  در سایر سینماها 
هزار تومان و به صورت تکی 15 هزار تومان 

در نظر گرفته شده است.«
»مسعود  جلسه،  این  از  دیگری  بخش  در 
نجفی« مدیر روابط عمومی سی و ششمین 
جشنواره فیلم فجر، گفت: »امسال با توجه 
به اینکه کاخ مردمی برای جشنواره در نظر 
گرفته نشده است، قرار است عوامل فیلم ها 
در تمام 12 سینمای جشنواره حضور پیدا 
برنامه  کامل  طور  به  فیلم ها  معرفی  کنند. 
ریزی شده و قرار بر این است که هنرمندان، 

فیلم های خود را حداقل در یک سانس کنار 
مردم ببینند. همچنین در این روزها عکاسان 
نیز  جشنواره  عمومی  روابط  نمایندگان  و 
سال  از  داشت.  خواهند  سالن ها حضور  در 
گذشته سعی شد فعالیت سینماهای میزبان 
جشنواره منعکس شود و ما هم به صورت 
منعکس  را  فعالیت  این  کامل  و  تصویری 
کردیم. امسال هم قرار بر این است که هر 
روز آماری از سینماها داشته باشیم. جدول 
معرفی و نمایش فیلم ها نیز در قطع پالتویی 
برای مخاطبان ایام جشنواره در نظر گرفته 
توزیع  سینما  سالن های  در  که  است  شده 
او در جمع مدیران سینماها  خواهد شد.« 
با اشاره به رأی گیری از مردم در سینماهای 
جشنواره در مورد نحوه اخذ آرای مردمی، 
در  کار  این  برای  »اپلیکیشنی  شد:  یادآور 
نظر گرفته شده است که مردم می توانند با 
کدی که روی بلیت درج شده و اطالعاتی 
که توسط تیزر ابتدای هر فیلم به مخاطبان 
می دهد، 5 رأی داشته باشند و امسال برای 
همه سینماها امکان اخذ رأی مردمی وجود 
دارد.« سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از 
12 تا 22 بهمن ماه 13۹6 به دبیری ابراهیم 

داروغه زاده برگزار خواهد شد.

همه سینماها امسال در آرای مردمی فجر هستند

»داستان اسباب بازی 4« 
نویسنده اش را پیدا کرد

»سد معبر« به جشنواره رتردام 
هلند راه پیدا کرد

استفانی فولسام برای نوشتن متن داستان 
اسباب  »داستان  انیمیشن  چهارم  قسمت 

بازی« انتخاب شد.
استفانی  ریپورتر،  هالیوود  گزارش    به 
فولسام که به تازگی با کمپانی مارول برای 
نوشتن نامش در »ثور: رگناروک« به مشکل 
قسمت  متن  نوشتن  برای  بود  برخورده 
چهارم »داستان اسباب بازی« انتخاب شد. 
محبوب  انیمیشن  از  قسمت  این  ساخت 
پیکسار مدت هاست که مدنظر قرار دارد و 
ابتدا گفته شده بود این قسمت ژوئن 201۷ 

راهی سینماها می شود.
فیلم  این  نوشتن  برای  ابتدا  جونز  رشیدا 
انتخاب شده بود تا با همکار طوالنی مدتش 
را  قسمت  این  فیلمنامه  مک کورک  ویل 
بنویسد اما او سال پیش از این پروژه جدا 
غیرقابل  پیشنهادهای  دلیل  به  وی  شد. 
لستر  جان  و  پیکسار  سوی  از  که  قبولی 

برای خط داستانی ارایه می شد، این پروژه را 
ترک کرد. لستر پیشتر گفته بود در پیکسار 
و دیزنی ما فقط در حالتی به ساخت یک 
دنباله می پردازیم که داستانی به خوبی و 
حتی بهتر از قسمت های قبلی داشته باشیم.

سومین  در  معبر«  »سد  سینمایی  فیلم 
حضور بین المللی خود به چهل و هفتمین 
جشنواره بین المللی رتردام هلند راه پیدا 

کرد.
»سد  فیلم،  عمومی  ازروابط  گزارش  به 

معبر« به کارگردانی محسن قرایی و تهیه 
کنندگی بهمن کامیار در چهل و هفتمین 
جشنواره بین المللی فیلم رتردام هلند و در 
بخش »آینده روشن« پذیرفته شده و از 24 
ژانویه تا 4 فوریه )4 تا 15 بهمن( با دیگر 
آثار حاضر در این بخش به رقابت خواهد 

پرداخت.
این جشنواره بین المللی پس از فستیوال 
لوکارنو،  و  ونیز  برلین،  کن،  معتبر  های 
معتبرترین رویداد سینمایی اروپا است که 
از سال 1۹۷2 تاکنون هر ساله در پایان ماه 
ژانویه در رتردام هلند برگزار می شود و در 
این دوره فیلم سینمایی »سد معبر« تنها 
نماینده ایران برای حضور در این فستیوال 
خواهد بود. این سومین حضور بین المللی 
بین  حضور   2 از  پس  معبر«  »سد  فیلم 
المللی خود در جشنواره پوسان کره جنوبی 

و گلدن گلوبال مالزی است.

رونمایی از دو فیلم ضد داعشی

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر میزبان دو 
فیلم سینمایی ضد داعشی با عنوان »پرواز به 

وقت شام« و »امپراطور جهنم« است.
 »پرواز به وقت شام« به کارگردانی ابراهیم حاتمی 
کیا و »امپراطور جهنم« ساخته پرویز شیخ طادی 
دو فیلم سینمایی هستند که به معرفی ماهیت 
داعش و پشتوانه فکری و لجستیکی این جریان 

تکفیری - تروریستی می پردازند.
ابراهیم حاتمی کیا به عنوان کارگردانی صاحب 
سبک، سال ها پیش با ساخت فیلم »خاکستر 
سبز«، در بستری درام، به نسل کشی مسلمانان 
در قلب اروپا و ماجرای جنگ بوسنی هرزگوین 
به  به وقت شام«،  اکنون در »پرواز  و  پرداخت 
مصیبت های که داعش طی چند سال اخیر به 
منطقه خاورمیانه و بویژه عراق و سوریه تحمیل 
کرد، و نیز نقش مدافعان حرم در مبارزه با داعش 

می پردازد.
ساخت »پرواز به وقت شام«، با مشاهده نصب 
دستگاه ایکس ری در مقابل ورودی کاخ جشنواره 
سی و چهارمین فیلم فجر در سال 13۹4، در 

ذهن حاتمی کیا شکل گرفت.
فیلم سینمایی  حاتمی کیا در نشست خبری 
»بادیگارد« گفت: امروز مقابل در ورودی دستگاه 
فیلمسازهای  کند  خدا  می گذاریم،  ایکس ری 
ما متوجه شوند اکنون داریم از ایکس ری رد 
می شویم و این معنای بزرگی دارد چرا که در 
چنین شرایطی بچه ها امنیت ما را حفظ می کنند 
اما در فیلم های  ما این موضوعات مطرح نیست. 

خبر


