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افزایش بی رویه قیمت خودرو در سکوت سازمان های نظارتی؛

قیمت های افسار گسیخته در بازار خودرو 

ارسال پیامک به 
جاماندگان بسته 
حمایتی ازامروز

به گزارش زمان ، حدود یک میلیون نفر از جاماندگان بسته حمایتی دولت هستند که از امروزتا 29 
بهمن به آن ها پیامک زده خواهد شد.6 میلیون و 150 هزار نفر از بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی 
بسته حمایتی از یکصد تا 300 هزار تومان بر اساس تعداد خانوار دریافت کرده اند. سازمان تأمین 
اجتماعی حدود 13 میلیون نفر بیمه شده دارد که کمتر از 3 میلیون تومان دریافت می کنند و بر اساس 
مصوبه قانون این افراد مشمول دریافت بسته حمایتی می شوند که البته به هر خانواده یک بسته پرداخت 
خواهد شد. پس از واریز مرحله اول بسته های حمایتی بیش از 3 میلیون نفر اعتراض به عدم دریافت 
این بسته ها از طریق شماره های 1420 و *142*8# و همین طور *148*9# اعالم شد که بر اساس 

بررسی های صورت گرفته حدود یک میلیون نفر مشمول این بسته های حمایتی می شوند ...
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مسئوالن امنیتی پاسخ دندان شکن به 
بدهند تروریست ها 
با همکاری دولت از دیروز؛

غ  مر و  گوشت  سبد  اینترنتی  یع  توز آغاز 
بازاری تنظیم 
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بدون تردید انتقام خون
 شهدای مظلوم را می گیریم                      

فرمانده کل سپاه به پاکستان هشدار داد؛

سرمقاله
پسابرجام، اینستکس

 َو بسته حمایتی!

و  کار  بازار  وضعیت 
اشتغال، افزایش هزینه 
ثابت  و  خانوار  های 
ماندن حقوق کارمندان، 
قیمت  صعودی  روند 
اقسام  و  انواع  در  ها 

خوراکی ها و پوشیدنی ها َو در رأس همه موارد، 
بیکاری و اوضاع بغرنج کارگران از جمله مسائلي 
است که این دولت و آن دولت نمي شناسد و نیاز 
مبرم در این زمینه است تا طبقه متوسط به پاییِن 
جامعه بتوانند از حداقل امکانات معیشتي، بهره 
مناسب را ببرند و در تکاپوي زندگي و بیماری 
و تورم های افسار گسیخته، دغدغه خالي بودن 
سفره را نداشته باشند.تا همین چندماه گذشته 
دولتمردان  های  که طی صحبت  تحوالتی  با 
سیاست خارجِی کشور در حوزه بین المللی 
در حال رخداد بود، یکایک اقشار و آحاد جامعه 
از جمله کارگران و افراد جویای کار، امیدوار به 
روزهای پسابرجام بودند تا با رونِق روابطی که 
در کشور با سایر ابرقدرت های جهانی به وجود 

خواهد آمد...

2 الهام آمرکاشی

نگاه روز
 اف ای تی اف، گره گشا یا گره ساز
 منزوی کردن یا منزوی شدن
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پاسخ ایران به اظهارات خصمانه معاون رییس جمهور آمریکا

 سخنگوی وزارت امور خارجه، خطاب به معاون 
رییس جمهور آمریکا گفت: صبور باشید، بخوانید و 
بیاموزید که تاریخ مملو از حقایقی است که هرگز 
هیچ قدرتی برای همیشه قادر به حذف و یا تغییر 

آن نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی در 
»مایک  جمعه  روز  خصمانه  اظهارات  به  واکنش 
پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا در تشبیه ایران 
به دولت نازی گفت: سابقه تاریخی و فرهنگی ایران 
در همزیستی و احترام به ادیان الهی به ویژه دین 
یهود در اسناد معتبر تاریخی ملل مختلف ثبت شده 
است و تاریخ و تمدن دیر پا و چند هزار ساله ایران 
گویای نوع تفکر و نگاه ایرانیان به دیگر فرهنگ ها 
و ادیان و همزیستی مسالمت آمیز و برخورداری 

از تسامح و تساهل در این گونه موضوعات است.
وی در همین راستا افزود: آنانی که اندک شناخت 
و دانشی از تاریخ و فرهنگ جهان دارا هستند و به 
عبارتی با کتاب و تاریخ آشنایی دارند و از ذره ای 
انصاف و عدالت در بیان و گفتار برخوردار هستند، 
این گونه بی پروا سخن بیهوده و به دروغ و خطا بر 
زبان جاری نمی سازند.این دیپلمات ارشد کشورمان 
با بیان اینکه این گونه اظهارات »پوچ و تبلیغاتی« 
که از سر کینه و عصبیت مطرح می شود، خدشه ای 
بر نوع نگاه ایرانیان مسلمان به هموطنان یهود خود 
و جامعه یهودیان جهان وارد نمی کند، افزود: مالک 
و معیار ما در سیاست خارجی خوی تجاوزگری 
و اشغالگری رژیم جعلی و غیرقانونی صهیونیستی 
است  فلسطین  مردم  مرگ  و  کشتار  ماشین  و 

تفرقه  و  نفاق  عامل  با تحمیل ظالمانه خود،  که 
میان کشورهای منطقه شده و ریشه بحران ها و 
تنش های فرساینده و پرهزینه خاورمیانه است.وی 
خاطرنشان کرد: آنها باید بدانند با این اتهامات و 
سخنان باطل و بی ربط مشکلی از اصل موضوع و 
ریشه های بحران و عصبیت حاد شأن حل نخواهد 
شد.قاسمی در پایان خطاب به این مقام آمریکایی 
و  بخوانید  باشید،  صبور  گفت:  پیمانانش  هم  و 
بیاموزید که تاریخ مملو از حقایقی است که هرگز 
هیچ قدرتی برای همیشه قادر به حذف و یا تغییر 
از  آن نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا  پس 
نافرجامی نشست ضد ایرانی ورشو در بازدید خود از 
اردوگاه »آشویتس« اتهام بی اساس سامی ستیزی 
)یهود ستیزی( مشابه نازی ها را علیه ایران مطرح 
کرد.مایک پنس، پیش از حضور در مونیخ گفت: 
از  نفرتی  با همان  تهران است که  »حکومتی در 
جنس سامی ستیزی )یهود ستیزی( که نازی ها 
در اروپا داشتند، تهدیدهایی جنایت آمیز می کند«.

متوهمانه  اتهاماتی  کردن  مطرح  با  پنس،  مایک 
علیه ایران که از سیاست های کارشکنانه و از پیش 
شکست خورده آمریکا در برابر خاورمیانه و به ویژه 
ایران سرچشمه می گیرد، مواضع خصمانه دولت 
آمریکا علیه کشورمان را تشریح کرد.وی همچنین 
در نشست ضد ایرانی ورشو با بیان اینکه ایران برای 
موجودیت رژیم صهیونیستی ایجاد خطر می کند، 
مدعی شد: »ایران در حال برنامه ریزی برای حذف 
اسرائیل از روی زمین و به دنبال راه انداختن یک 

هولوکاست دیگر است«.

افزایش بی رویه قیمت خودرو در سکوت سازمان های نظارتی
بی  افزایش  از  فروشندگان خودرو  اتحادیه  رئیس 
رویه قیمت خودرو در چند روز گذشته و سکوت 

سازمان های ناظر بر این بخش خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، سعید موتمنی 
با اشاره به افزایش قیمت پراید ۱۱۱ از ۲۲ میلیون 
و ۶۰۰ در ۲۰ روز گذشته به ۴۱ میلیون و ۳۰۰ 
در ۲ روز گذشته افزود: عرضه کم خودرو به بازار 
عامل اصلی این افزایش قیمت هاست و این موضوع 
سردرگمی مصرف کننده را برای خرید یا فروش 
به همراه دارد.وی با بیان اینکه در این بازار آشفته 
خودرو هیچ نظارتی وجود ندارد، گفت: در گذشته 
شورای رقابت وضعیت بازار خودرو را رصد می کرد، 
اما اکنون با کنار گذاشتن این بخش و نبود نظارت، 
مشکالت فعلی به وجود آمده است.موتمنی با بیان 
از  مانع  می توانست  خودرو  بازار  بر  نظارت  اینکه 
افزایش ۷ تا ۳۰ میلیون تومانی قیمت خودرو های 
داخلی شود، افزود: خودرو های ۲۰۶ تیپ ۲ که ۱۰ 
روز پیش ۵۹ میلیون و ۵۰۰ به فروش می رسید 
هم اکنون به ۷۶ میلیون تومان افزایش یافته است. 
 رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به اینکه 
قیمت خودرو فقط بر روی کاغذ اعالم می شود، اما 
عرضه ای وجود ندارد، گفت: این رویه آشفتگی بازار 
را به همراه داشته است.وی با بیان اینکه ما پیش از 
این به اعالم قیمت ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار 
که  کردیم  اعالم  ما  افزود:  بودیم،  کرده  اعتراض 
با این طرح باز هم خودرو گران خواهد شد، زیرا 
را  تولیدات خود  آینده  برای ۲ سال  خودروسازان 
پیش فروش کرده و نمی توانند بیش از این نیاز بازار 

را تامین کنند.موتمنی با اشاره به واردات خودرو های 
خارجی کارکرده در زمان جنگ تحمیلی برای  تامین 
نیاز بازار گفت: اگر ما به دنبال کاهش التهاب بازار 
ورود  اجازه  باید  هستیم  قیمت  کردن  فروکش  و 
بدهیم،  کشور  به  را  کارکرده  خارجی  خودرو های 
که  چانگان  خودروی  می افتاد  اتفاق  این  اگر  زیرا 
۵۰ میلیون به فروش می رسید هم اکنون با قیمت 
۱۵۰ میلیون به بازار عرضه نمی شد.رئیس اتحادیه 
فروشندگان خودرو با تاکید بر ضرورت ورود دولت 
و وزارت صنعت برای کنترل بازار خودرو افزود: در 
صورت افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت یک کاال به 
آن عکس العمل نشان می دهند، اما چگونه است که 
با افزایش ۳۰ میلیون تومانی قیمت خودرو اعتراضی 

نمی شود؟
وی گفت: فروش خودرو های ویرایشی که هم اکنون 
مشاهده می شود از سوی نمایندگی های مجاز خودرو 
که تریبون رسمی شرکت های خودروساز هستند در 
حال انجام است این خودرو ها تولیدات به روز و دارای 

سند سفید هستند و در حالی عرضه می شود که 
فروش کارتکسی خودرو نباید انجام می شد پس این 

خودرو ها از کجا تهیه شده است.
موتمنی افزود: افزایش بی رویه قیمت خودرو در 
چند روز گذشته به چه دلیلی انجام شده است؟ 
آیا کیفیت خودرو تغییر کرده؟ مشکلی در کشور 
ایجاد شده، قیمت ارز باال رفته و یا تقاضا برای خرید 
افزایش یافته است؟  این در صورتی است که هیچ 
کدام از این اتفاق ها واقع نشده و تقاضا برای خرید 

خودرو هم وجود ندارد.
اینکه  بیان  با  خودرو  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
سازمان های نظارتی چرا از خودروسازان نمی پرسند 
که دلیل توقف عرضه خودرو در ۲ هفته گذشته 
چیست؟ ادامه داد: این دو شرکت چرا خروجی خود 
را به بازار متوقف می کنند و چرا سازمان های نظارتی 
به این شرکت ها اعتراضی نمی کنند؟ وی گفت: با 
رقابتی  به کشور فضای  ورود خودرو های خارجی 

ایجاد خواهد شد.

تاکید مرکل بر لزوم خلع سالح آمریکا، روسیه، اروپا و چین

مونیخ:  امنیتی  کنفرانس  در  آلمان  صدراعظم 
آمریکا،  باید  سالح  خلع  جهت  در  تالش ها 

روسیه، اروپا و چین را شامل شود.
آنگال  سیما،  و  از صدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ها  تالش  کرد  اعالم  آلمان  اعظم  صدر  مرکل، 

در جهت خلع سالح باید آمریکا، روسیه، اروپا و 
چین را شامل شود.به گزارش اسپوتنیک؛ مرکل 
و  آمریکا  که  کرد  بیان  را  سخن  این  حالی  در 
تعلیق  آمریکا  اند.  شده  بست  بن  دچار  روسیه 
اعالم  را  میانبرد  ای  هسته  نیروهای  معاهده 

کرده است.مرکل روز شنبه در کنفرانس امنیتی 
به  که  است  موضوعی  گفت: خلع سالح  مونیخ 
همه ما مربوط می شود و ما خوشحال می شویم 
اروپا و  موضوعات خلع سالح فقط بین آمریکا، 
روسیه برگزار نشود و این مذاکرات با چین نیز 
ادعا  نیز  میانه  خاور  اوضاع  درباره  مرکل  باشد. 
این  سوریه  از  آمریکایی  نیروهای  خروج  کرد 
تهران  و  مسکو  که  آورد  می  وجود  به  را  خطر 
دهند.  افزایش  میانه  خاور  در  را  خود  نفوذ 
صدراعطم آلمان گفت: آیا این اقدام خوبی است 
که نیروهای آمریکایی اکنون بالفاصله از سوریه 
خارج شوند یا این اقدام موجب افزایش توانایی 
ایران و روسیه برای اعمال نفوذ بر اوضاع خواهد 
درباره  باید  که  است  موضوعی  نیز  این  شد؟ 
اش صحبت شود. صدراعظم آلمان گفت: ما به 
خودروهای آلمانی افتخار می کنیم و تعجب آور 
است اگر آمریکا آنها را به عنوان تهدید امنیتی 

در نظر گیرد.

قیمت های افسار گسیخته در بازار خودرو 
در حال حاضر وزیر صنعت و دستگاه های نظارتی واکنشی به قیمت های افسار 
گسیخته در بازار خودرو ندارند و همین سکوت باعث شده تا طی روزهای اخیر 

قیمت برخی خودروها حدود ۲۰ میلیون تومان گران شود.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، با نزدیک شدن به ماه پایانی سال فروش انواع 
کاال در بازارها با افزایش روبه رو شده  است به نحوی که هرکس با وجود رکود 
و البته کمبود منابع مالی در تالش برای خرید مایحتاج خود برای شب عید 
است. اما متأسفانه این روزها اوضاع خرید وفروش خودرو خوب نیست و کمتر 
خریداری در بازار وجود دارد.امروز فقط خریداران خودرو چشم به قیمت های 
فضای خودروهای داخلی دوخته اند و دلیل این موضوع همچنان برای آنها یک 
عالمت سوال بزرگ است. در حال حاضر خرید پراید هم برای مردم به یک رویا 
تبدیل شده و کمتر کسی حاضر به پرداخت ۴۵ میلیون تومان برای خرید این 
خودرو است. اوضاع این روزهای بازار بالتکلیف خودرو در حالی بدتر می شود 
که قرار بود خودروسازانی که مجوز افزایش قیمت را دریافت کرده اند عرضه 
خودرو را به بازار آغاز کرده و مانع دالل بازی ها و افزایش بی منطق قیمت ها 
شوند اما متأسفانه با وجود افزایش قیمت ها هنوز عرضه خودرو به بازار اتفاق 
نیفتاده و خودرو هر روز گران تر از دیروز می شود.فعاالن بازار دلیل افزایش اخیر 
قیمت را فروش خودرو آنهم مطابق با حاشیه بازار توسط خودروسازان می دانند 
به اعتقاد آنها افزایش قابل توجه قیمتها باعث شده تا هیچ معامله ای در بازار 
انجام نشود و اکثر خریداران خودرو با توجه به قیمت ها دست از خرید کشیده و 

منتظر ثبات بازار هستند. فروشندگان خودرو معتقدند خودروسازان چندین بار 
درخواست قیمت گذاری خودرو متناسب با حاشیه بازار را اعالم کرده بودند که 
امروز به هدف خود دست پیدا کرده و با وجود فروش خودرو با حاشیه بازار هیچ 
عرضه ای ندارند.در حال حاضر هیچ خودرویی وارد بازار نمی شود و حتی کسانی 
که خودرو پیش خریده کرده اند هم با وعده تحویل محصوالت خود آنهم در 
ماه های آینده روبه رو هستند. از طرفی وزیر صنعت و دستگاه های نظارتی هم 
واکنشی به بازار افسار گسیخته قیمت ها در بازار خودرو ندارند و همین سکوت 
باعث شده تا امروز هم خودرو تا ۱۳ میلیون تومان گران شد.در بازار دیروز 
متأسفانه قیمت پراید ۱۱۱  به کانال ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و پژو ۴۰۵ 
با افزایش 8 میلیون تومانی به قیمت 8۷ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۵ تیپ 
۵ نیز با افزایش ۷ میلیون تومانی به 88 میلیون تومان 8۱ میلیون تومان رسیده 
است.در حال حاضرپژو۲۰۶ صندوق دار با افزایش ۱۱ میلیون تومانی با قیمت 
۹۲ میلیون تومان ، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۶ میلیون تومانی با قیمت  ۷۶ 
میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش ۱۳ میلیون تومانی قیمت 88 میلیون 
تومان، استپ وی با افزایش ۷ میلیون تومانی با قیمت ۱۴۴ میلیون تومان، 
سمند EF۷  با افزایش ۱۰ میلیون تومانی با قیمت 8۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان مورد معامله قرار می گیرد. همچنین چانگان با افزایش ۱۰ میلیون تومانی 
با قیمت ۱۴۰ میلیون تومان و دنا با افزایش ۱۰ میلیون تومانی با قیمت ۹8 

میلیون تومان به فروش می رسد.
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پسابرجام، اینستکس َو بسته حمایتی!
* الهام آمرکاشی

وضعیت بازار کار و اشتغال، افزایش هزینه های 
خانوار و ثابت ماندن حقوق کارمندان، روند صعودی 
قیمت ها در انواع و اقسام خوراکی ها و پوشیدنی 
ها َو در رأس همه موارد، بیکاری و اوضاع بغرنج 
کارگران از جمله مسائلي است که این دولت و آن 

دولت نمي شناسد و نیاز مبرم در این زمینه است تا طبقه متوسط به پاییِن 
جامعه بتوانند از حداقل امکانات معیشتي، بهره مناسب را ببرند و در تکاپوي 
زندگي و بیماری و تورم های افسار گسیخته، دغدغه خالي بودن سفره را 

نداشته باشند.
تا همین چندماه گذشته با تحوالتی که طی صحبت های دولتمردان سیاست 
خارجِی کشور در حوزه بین المللی در حال رخداد بود، یکایک اقشار و آحاد 
جامعه از جمله کارگران و افراد جویای کار، امیدوار به روزهای پسابرجام 
بودند تا با رونِق روابطی که در کشور با سایر ابرقدرت های جهانی به وجود 
خواهد آمد و ازبین رفتِن تحریم ها و گشایش ال سی ها و بازشدن مبادالت 
تجاری و... تحرکی بیش از پیش بر اقتصاد کشور حاکم شود؛ (همانگونه که در 
بسیاری از صحبت های مسئولین اقتصادی چون دبیرکل کانون عالي انجمنهاي 
صنفي کارفرمایي ایران به طور مکرر بیان می شد که »با تصویب برجام، اقتصاد 
کشور وضعیت خیلي خوبي پیدا مي کند و این موضوع به طور قطع در بهبود 
وضعیت تولید کشور اثرگذار است و در کنار آن، حوزه اشتغال بهبود پیدا مي 
کند«)! َو حال در شرایط حاضر و با توجه به رخدادِ یکایک مسائل به وجود 
آمده در این حوزه و بدعهدی های دولت آمریکا، خبر از گشایش کانال مالی 
اروپا با ایران تحت عنوان »اینستکس« به گوش می رسد؛ کانال مالی فی مابیِن 
ایران و سه کشورِ اروپایِی آلمان- فرانسه و انگلیس که به گفته سفیرایران در 
لندن: »اینستکس اولین کانالی است که ایران از طریق آن خریدهای چندمیلیارد 

دالری برای محصوالت دامی و تجهیزات پزشکی را انجام می دهد«.
در این میان که کانال مالی اروپا به زبان ها و تفاسیر متعدد از زباِن وزیر امور 
خارجه کشورمان و دیگر مقامات اروپایی نویدبخِش رونق در بهبود اوضاع 
پس از تحریم است، قطع به یقین حرکت و گام های اقتصادی در داخل کشور 
هم می تواند با همپوشانی در مسیر تحوالت خارجی، در بهبود رونِد رکودِ 
اقتصادی مفیِد حال باشد و تمرکز بر رفِع نواقص موجود در اقتصاد کشور، 
اولین نقطه ثقِل پایدار در شرایط حاضر محسوب می شود که متأسفانه نه نتها 
در این راستا هیچگونه اتفاقی در حال رخداد نیست که یکایک مردم جامعه 
نیز با وعده وعیدهایی، روز و شب را به ماه و سال پیوند می زنند که هیچگونه 

سنخیتی با شعار و رویکرد ُدَوِل یازدهم و دوازدهم ندارد.
در این اثنا چندهفته ای است طرِح توزیع »بسته حمایتی« در سرتیتر اخبار 
خودنمایی می کند، طرحی که قرار است به افرادی که دریافتی آنها کمتر از 
3میلیون تومان است تعلق گیرد، آن هم با واریز مبالغی به میزان یک تا 3میلیون 
ریال! این موضوع که این مقدار پرداختی تا چه حد می تواند تکافوی یک 
خانوار چندنفره که در معرض بیکاری و دستمزد ناچیز قرار دارد را ایجاد کند، 
یک طرف سکه اقتصادِ جامعه است و این موضوع که این مبلغ بسیار اندک در 
حساب بسیاری از خانوارها واریز نشده و پاسکاری و تناقض گویی مسئوالن 
تأمین اجتماعی و وزارت کار در این زمینه، عذر بدتر از گناه است؛ یک روِی 

دیگر این سکه بی سرانجام است!
همزمان با تصمیم هیئت وزیران، فرایند توزیع بسته  حمایتی به اقشار کم درآمد 
و متوسط در دستور کاری دولت قرار گرفت و از دوشنبه 21 آبان ماه 97 این 
طرح عملیاتی شد. اما طرحی ناقص و واریزی های نصفه نیمه که بسیاری 
از مشموالن در این طرح نتوانستند از این بسته حمایتی استفاده کنند. هرچند 
به گفته رحیم اردالن معاون اداری- مالی سازمان تأمین اجتماعی تمام افراد 

مشمول، رقم ریالی بسته حمایت غذایی خود را دریافت کرده اند!
در این میان در حالی محمد شریعتمداری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
توزیع بسته حمایتی میان 6.5 میلیون کارگر خبر داده که بنا به اظهاراِت دبیرکل 
کانون عالی انجمن های صنفی، 6میلیون کارگر فاقد بیمه بسته حمایتی نگرفته 
اند! موضوعی قابل بررسی و ارائه راهکار برای تعیین تکلیف کارگرانی که در 
این راستا از اولویت های سهم خواهی از بسته حمایتی هستند و درعین حال 

تحت پوشش بیمه قرار ندارند.
در این راستا با توجه به شأنیت و حرمت یکایک آحاد جامعه، یک باید و الزام 
ضروری در این میان مستتر است تا برای هویت اجتماعی- اقتصادی افراد 
اجتماع آنگونه که شایسته است بسترسازی و زیرساخت های مناسب فراهم 
شود؛ نه اخبار و رویکردهایی مبنی بر اینکه افرادی که به هر نحوی هنوز بسته 
حمایتی خود را دریافت نکرده اند از طریق شماره تماس1420، پیگیر موضوع 
باشند!)فرصتی که هفدهم بهمن ماه به اتمام رسید و باقِی ماجرا را به روزهای 

آینده موکول کرد(.
جای تأسف است برای ایران و ایرانی جماعت که از طمطراق های بعد از 
پسابرجام که نوید بخِش در رفاه به سر بردِن یکایک مردم بود، به چنین مرزی 
رسیده باشیم که برای بسته هایی که عددِ واریزِی آن بسیار اسف بار و قابل 
تأمل است، صف هایی پشت خط 1420 کشیده شود که حاصلی جز بوق 

های ممتد و جواب های بی حاصل ندارد!
Elhamamerkashi@ymail.com

پرونده مسکن خانواده های دومعلول 
سال آینده بسته می شود

 عضو مجمع خیرین کشور با اشاره به اینکه مجمع خیرین کشور 
برنامه های ویژه ای را در بخش های مختلف انجام داده است، اظهار کرد: 

این برنامه ها در حوزه های مختلف درمانی، حمایتی، مسکن و...است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا کارگری گفت: حدود دو 
سال پیش مجمع خیرین حامی معلوالن اقدام به بازسازی بنای جدید 
شیرخوارگاه شبیر در جنوب تهران کرد که پس از آماده سازی این بنا، 
قرار بود سازمان بهزیستی این محل را تجهیز و به بهره داری برساند 
که با گذشت ماه ها هنوز این مکان راه اندازی نشده است.وی با انتقاد 
از مسئوالن سازمان بهزیستی در رابطه با همکاری با مجمع خیرین 
کشور بیان کرد: این روند منجر به گالیه خیرین شده و در صورتی که 
این روند ادامه پیدا کند، خیرین نیز با بهزیستی همکاری خود را قطع 
خواهند کرد.عضو مجمع خیرین کشور ادامه داد: البته با تغییراتی که در 
سازمان بهزیستی انجام شده است، امیدواریم نگاه مسئوالن این سازمان 
به خیرین نیز تغییر کند.کارگری همچنین به برنامه ریزی خیرین برای 
ساخت مسکن خانواده های دو معلول و دو معلول به باال، گفت: در سال 
آینده تمام معلوالن با شرایط اشاره شده صاحب مسکن می شوند، و 
خانواده ای از این افراد بدون مسکن نخواهد بود.وی بیان کرد: در بخش 
مسکن معلوالن، تالش شده مسکن به صورت رایگان در اختیار این 
افراد قرار بگیرد و در واقع سه مثلث خیرین، بهزیستی و بنیاد مسکن 

هزینه این خانواده ها را تقبل کنند.

مجلس با کلیات الیحه بودجه ۹۸ 
موافقت کرد

رأی   117 با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
موافقت  سال 98  بودجه  الیحه  کلیات  با  موافق 

کردند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه نوبت عصر 
روز شنبه مجلس، بررسی کلیات الیحه بودجه در 

دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
علی رغم مخالفت های جدی، نمایندگان با 117 رأی 
موافق، 86 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 
کلیات الیحه  با  مجلس  در  نماینده حاضر   212

بودجه سال 98 موافقت کردند.

وزیران امور خارجه ایران و آلمان 
دیدار و گفت و کردند

وزیران امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و آلمان 
در حاشیه اجالس مونیخ دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز دیپلماسی رسانه 
ای وزارت امور خارجه، طرفین در این دیدار در 
خصوص روابط دو جانبه، برجام، سازوکار حمایت 
تجاری ایران و اروپا )ساحت(، مهمترین مسائل 
سوریه،  یمن،  جمله  از  المللی  بین  و  ای  منطقه 
افغانستان و سایر مسائل گفتگو و تبادل نظر کردند.

امنیتی  رییس دستگاه دیپلماسی که در کنفرانس 
مونیخ حضور دارد، طی دو روز اخیر با فدریکا 
موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، وزیر امور خارجه کره جنوبی، رئیس سازمان 
اخضر  و  رابینسون  مری  خانم  استرالیا،  امنیت 
ابراهیمی از گروه ریش سفیدان بین المللی، خانم 
ملل  سازمان  دبیرکل  سیاسی  معاون  کارلو  دی 
یونیسف،زهراب  اجرایی  مدیر  فور  َهریتّا  متحد، 
مناتسکانیان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان 
دیدار و پیرامون مسائل مختلف گفت و گو کرده 

است.

وزیر علوم: طرح ساماندهی مراکز 
آموزش عالی آماده شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه طرح 
ساماندهی مراکز آموزش عالی آماده شد، گفت: 
بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی 
و قانون برنامه ششم توسعه، ادغام دانشگاه های 
کوچک در دانشگاه های بزرگ از سال 98 توسط 

این وزارتخانه باید اجرایی شود.
منصور غالمی  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آموزش  کوچک  واحدهای  ادغام  بحث  افزود: 
انحالل  معنای  به  بزرگ  دانشگاه های  عالی در 
قالب  در  که  است  معنی  این  به  بلکه  نیست 
بزرگ  های  دانشگاه  به  وابسته  واحدهای 
موضوع،  این  توضیح  در  شوند.وی  می  فعال 
خاطرنشان کرد: واحدهای کوچک تر، امکانات 
ضعیفی برای فعالیت کیفی دارند و وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری آنقدر توان سرمایه ای برای 
را  بزرگ  های  دانشگاه  به  واحدها  این  تبدیل 
بیان  با  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  ندارد.وزیر 
از  ها  دانشگاه  سال 98  بودجه  الیحه  در  اینکه 
ایجاد مراکز جدید خودداری شده است، گفت: 
وقتی اعتباری نیست نمی توان کاری انجام داد. 
از این رو، طرح ساماندهی مراکز آموزشی آماده 
شد که با عبور از کمیسیون های تخصصی ویژه، 
به طور  کرد:  می شود.غالمی خاطرنشان  اعالم 
قرار  شبکه  یک  در  باید  را  واحدها  این  قطع، 
دهیم تا ظرفیت ها با هم افزایش یابد تا عالوه 
تر،  بزرگ  دانشگاهی  بر دریافت حمایت مرکز 
هم  بزرگ  مرکز  این  توان  از  بخشی  خودشان 
قرار گیرند.غالمی تاکید کرد که در زمینه ادغام 
واحدهای  در  دانشگاهی  کوچک  واحدهای 

بزرگتر، هیچ نگرانی وجود ندارد.

اخبار

سرمقاله

تنگ  نهند،  آن  در  آنچه  با  هر ظرفي  گنجايش 
مي شود جز ظرف دانش كه گسترش مي يابد

کالمامیر

از  نظام گفت:  رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
مسئولین و مقامات نظامی و انتظامی و امنیتی 
به  شکنی  دندان  پاسخ  که  خواهیم  می  کشور 

تروریست های جنایتکار بدهند.
آملی  اهلل  آیت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
الریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با تجلیل از حضور حماسی مردم در راهپیمایی و 
جشن چهلمین سالگرد انقالب اسالمی، گفت: ما 
مطمئن هستیم این همت و عزم و حرکت الهی، 
حتما مورد عنایات خاص حق تعالی بوده و خواهد 
بود، این راهپیمایی با شکوه خنثی کننده توطئه 
های آمریکا و اذنابش در منطقه است. هفته ها 
و ماه ها و سالها بود که اینها با میلیون ها دالر، 
تالش کرده بودند همه رسانه هایی که در اختیار 
دارند را بسیج کنند، برای اینکه یأس و ناامیدی 
به مردم تزریق کنند.آیت اهلل آملی الریجانی  را 
افزود: با حرکت عظیم مردم این تالش های فریب 
کارانه و موذیانه، خنثی شد. این لطف عظیم الهی 
است که شکرگزار آن باشیم و از طرف دیگر باید 
توجه داشته باشیم آمریکا و اذنابش در دشمنی 
با جمهوری اسالمی و این ملت عظیم همواره در 
کمین اند، بنابراین باید هوشیاری بیشتر داشته 
باشیم و حرکات دشمن را رصد و توطئه ها را با 
درایت و تدبیر خنثی کنیم.وی تالش برای حل 
مشکالت مردم را وظیفه مسئوالن در نظام اسالمی 
خواند و گفت: مطلبی که بر ما مسئولین فرض 
است این است که این ملت شایسته هر نوع تالشی 

است، مسئولینی که حاال نوبت خدمت آنهاست 
که با کار جهادی و تالش، با حضور در صحنه، 
به فکر حل مشکالت این ملت باشند.رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: این بصیرت 
عظیمی است که ملت ما حتی در روستاها توانسته 
اند بین کم کاری برخی از مدیران و آرمان های 
انقالب اسالمی، تفکیک قائل شوند. اگر نبود این 
پیدا  حضور  عظیم،  اجتماعات  این  در  تفکیک، 
نمی کردند. این بصیرت مردم که در این سطوح 
باشد.  قدردانی  مورد  باید  واقعا  کند،  می  تجلی 
مسئولین باید به برطرف کردن مشکالت مردم از 
قبیل مشکالت معیشتی، اشتغال و دیگر مسائل 
توجه کنند و ان شااهلل امیدوارم این مسائل حل 
شود.آیت اهلل آملی الریجانی، در ادامه گفت: نکته 
دوم، تسلیت و تعزیت است به مناسبت شهادت 
پاسداران عزیز وطنمان، که در حفظ  از  جمعی 
امنیت مرزها، به شهادت رسیده اند. مقامات این 
عزیزان عالی است و رزق الهی نصیب آنها هست. 
از خداوند می خواهیم مقامشان را عالی تر بگرداند. 
به بازماندگان آنها صبر عنایت کند و مجروحان 
این حادثه هر چه زودتر بهبودی پیدا کنند.وی 
در همین رابطه ادامه داد: از مسئولین و مقامات 
نظامی و انتظامی و امنیتی کشور می خواهیم که 
پاسخ دندان شکنی به تروریست های جنایتکار 
بدهند، جنایت کارانی که مورد حمایت سازمان 
های امنیتی کشورهای منطقه و برخی کشورهای 
تشخیص  مجمع  هستند.رئیس  ای  فرامنطقه 
مصلحت نظام یادآور شد: این را همه ی ما می 

دانیم و متاسفانه برخی کشورهای منطقه که این 
اعمال موذیانه را انجام می دهند، از شکست هایی 
که داشته اند پند هم نمی گیرند و البته مطمئنیم 
که پاسخ دندان شکنی دریافت خواهند کرد. در هر 
حال جمهوری اسالمی، هیچگاه مسیرش را با این 
کارهای سخیف تغییر نخواهد داد.آیت اهلل آملی 
الریجانی در ادامه افزود: نکته سوم، پیام مهم مقام 
معظم رهبری است که به مناسبت چهل سالگی 
نظام جمهوری اسالمی، منتشر شد. این پیام واقعا 
پیام خاصی بود که انسان از متن این پیام احساس 
می کند که از متن صمیم وجود رهبری تراوش 
کرده و ایشان در کسوت پیر راه رفته ای که تمام 
این مسیر و پیچ و خم ها را طی کرده، مشکالت را 
دیده و تحلیل های روشن دارد و برای آینده مردم 
با مردم  کشور خویش ترسیم روشنی می کند، 
سخن می گوید، مخصوصا جوانان و استعداد آنها و 
توان داخلی را مورد توجه قرار می دهد. وی اظهار 
کرد: ما امیدواریم که این پیام در مجامع مختلف، 
مورد بررسی قرار بگیرد، تحلیل شود و مخصوصا 
الحمداهلل  برای نسل جوان، تبیین شود اگر چه 
نسل انقالب ما، فهیم هستند و خودشان به خوبی 
تحلیل می کنند و پیام را دریافت می کنند. رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بیان کرد: 
نکته آخری که عرض می کنم مربوط به بحث 
الیحه پالرمو است. نکته ای که وجود دارد این است 
که ما در عین حال که باید مصالح کشور را رعایت 
کنیم، به نکاتی که از هر دو طرف مطرح می شود 
توجه بکنیم. باید به موضوع عزت مردم و کشور هم 

توجه داشته باشیم.آیت اهلل آملی الریجانی افزود: 
انسان احساس می کند که اروپایی ها با وجود این 
تعویق و تعلیقی که در انجام کارهایشان تا االن 
داشته اند در جریان اینستکس، نشان دادند چیزی 
که طلب می کنند فراتر از این حرف ها است. ما 
باید به این مطلب توجه داشته باشیم که در تایید و 
تصویب پالرمو اگر نظری بدهیم آیا واقعا آن چیزی 
است که اروپایی ها از ما خواسته اند یا امر فراتری 

همچون FATF را از ما توقع دارند؟
تشخیص  مجمع  اسالمی،  جمهوری  گفت:  وی 
واقعا  آیا  دیگر  نهادهای  و  مجلس  مصلحت، 
قلدرمابانه  های  طلب  این  با  که  است  مصلحت 
کشورهای غربی همراهی کنند؟ راهپیمایی عظیم 
مردم نشان داد که مردم برای عزت خودشان بسیار 
ارزش قائل هستند. ما نباید ارزش های انقالب را 
فراموش کنیم. در این جلسه ادامه بررسی الیحه 
الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون 
سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان 
یافته مالی موسوم به پالرمو اختالفی بین مجلس 
شورای اسالمی و شورای نگهبان در دستور قرار 
و  اقتصادی  امور  وزیر  دیروز  نشست  گرفت.در 
رئیس  و  جمهور  رئیس  حقوقی  معاون  دارایی، 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
مبسوط  نظرهای  اظهار  و  داشتند  حضور  نیز 
تعدادی از اعضاء مطرح گردید و با توجه به پایان 
وقت جلسه و ضرورت بحث و بررسی بیشتر در 
اطراف موضوع، ادامه مباحث به جلسه آتی مجمع 

موکول شد.

بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت به ۲ هفته آینده موکول شد

آیت اهلل آملی الریجانی: مسئوالن امنیتی پاسخ دندان شکن 
به تروریست ها بدهند

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد سند رسمی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 139760318008004143 –  1397/10/24 هیات  اول/ دوم موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای نادرنوذری گلسفیدی فرزند محمد بشماره  شناسنامه 1017 صادره از تهران  در ششدانگ  یک قطعه  زمین مشتمل  بر بنای  
احداثی  به مساحت  161/10 متر مربع  به شماره پالک 5504  فرعی  قسمتی  از پالک 07 6  فرعی  از سنگ  84  اصلی  واقع درقریه چافجیر بخش 29  گیالن  خریداری  از مالک رسمی 
)بنیاد مستضعفان (محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  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 رابه 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.
1124- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/28 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/12

آگهی  موضوع ماده 3 قانون
  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 9760318020003165 -97/11/7 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  
در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای جمشید راسخی فرزند موسی بشماره  شناسنامه  2صادره  از رودسر  
و کد ملی 2691322602 بصورت  ششدانگ  یک  باب خانه و محوطه به مساحت  216 متر مربع  پالک 5619 فرعی  145 اصلی  مفروز  و مجزی  شده  
ازقسمتی از قطعات 106و107  از اصلی مذکور  واقع  در کالچای بخش  29  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی بنیاد علوی محرز گردیده  است . لذا  به 
منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  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 رابه 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.
1121- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/28 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/12/12

»وضعیت  فرمان  آمریکا  رئیس جمهور 
اضطراری« در سراسر این کشور را به بهانه 
جنوبی«  مرزهای  در  خشونت بار  »حوادث 

امضا کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در همین 
از  شومر  چاک  و  پلوسی  نانسی  حال، 
دموکرات  حزب  شده  شناخته  نمایندگان 
ترامپ  فرمان  این  به  مشترکی  بیانیه  در 
دو  این  بیانیه  دادند.در  نشان  واکنش 
نماینده آمده است: واقعی جلوه دادن یک 
رئیس جمهور،  سوی  از  غیرواقعی  بحران 
کشور  و  است  اساسی  قانون  آشکار  نقض 
رویترز،  گزارش  کرد.به  خواهد  ناامن تر  را 
رئیس جمهور  اضطراری،  وضعیت  اعالم  با 
آمریکا می تواند بدون اجازه و تصویب کنگره 
اعتبار مالی برای ساخت دیوار  این کشور، 
در مرز مکزیک را از سایر ردیف های بودجه 
آمریکا،  اعتقاد رئیس جمهور  تأمین کند.به 
توقف  باعث  مکزیک  مرز  در  دیوار  ساخت 
خواهد  کشور  این  به  غیرقانونی  مهاجرت 
آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ،  شد.دونالد 
سفید  کاخ  در  خبرنگاران  با  گفت وگو  در 
تصریح کرد: من فرمان وضعیت اضطراری 
را امضا می کنم.وی اضافه کرد: ما با حمله 
با  با تهاجم مواد مخدر و  باندهای تبهکار، 
پناهجویان( مواجه  حمله )ورود غیرقانونی 

قبول است.ترامپ  قابل  این غیر  و  هستیم 
تأمین  برای  مختلفی  منابع  کرد،  تصریح 
هزینه ساخت دیوار مرزی در اختیار دارد و 
می خواهد با این فرمان اجرایی ساخت دیوار 
دیوار  ساخت  برای  کند.ترامپ  تسریع  را 
مرزی خواستار بودجه ای ۵.۷ میلیارد دالر 
این  با  کنگره  در  دموکرات ها  اما  بود  شده 

بودجه مخالفت کردند.
اختالف دولت دونالد ترامپ با دموکرات ها 
بر سر تأمین بودجه ساخت دیوار مرزی در 
جنوب آمریکا باعث شد که بخشی از ادارات 

دولت فدرال به مدت ۳۵ روز تعطیل شود. 
تاریخ  ادارات در  تعطیلی  این طوالنی ترین 
معاصر آمریکا بود که در نهایت با موافقت 
طرفین بر سر تأمین بودجه موقت به پایان 

رسید.
این در حالی است که نانسی پلوسی، رئیس 
دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا هشدار 
داد، اگر دونالد ترامپ در رابطه با مرزهای 
جنوبی کشور اعالم وضعیت اضطراری کند، 
با  رابطه  در  بعدی  دموکرات  رئیس جمهور 

اسلحه چنین خواهد کرد.

پلوسی همچنین گفت، دونالد ترامپ با این 
اکنون  و  می زند  دور  را  کنگره  خود  اقدام 
دموکرات ها باید امکانات و گزینه های خود 

را ارزیابی کنند.
با  نشستی خبری  در  آمریکا  رئیس جمهور 
»بحرانی« خواندن وضعیت امنیتی در مرز 
جنوبی با مکزیک، گفت برای تأمین بودجه 
دیوار مرزی مورد نظرش وضعیت اضطراری 
اعالم می کند.ترامپ گفت، با اعالم وضعیت 
اضطراری می تواند هشت میلیارد دالر برای 

ساخت دیوار مرزی اختصاص دهد.

ترامپ وضعیت اضطراری اعالم کرد

اولتیماتوم وزیر راه به ۶ ایرالین برای قطع پروازهای چارتری
وزیر راه و شهرسازی از اولتیماتوم به ۶ ایرالین داخلی برای 
قطع پروازهای چارتری خبر داد و گفت: در صورتی که این 
شرکت ها پروازهای چارتری خود را قطع نکنند مجوز مسیر 

پرواز چارتر شده لغو می شود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه 
بهره برداری از آشیانه شماره ۲ هواپیمایی ایران ایر در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه با وجود تاکید شما مبنی بر ممنوعیت 
پرواز چارتری اما همچنان این نوع پروازها از سوی شرکت های 

چارتری فروخته می شود گفت: فروش بلیط پروازهای چارتری 
بدون بسته تخلف است و شرکت ها باید به همراه یک بسته 
سفر این پروازها را به فروش برسانند.وی ادامه داد: بر اساس 
ضوابط ایکائو و یاتا، چاتر کسی است که مسافر دارد و با استفاده 
از یک بسته سفر اقدام به جابجایی مسافران می کند. اینکه 
ایرالین ها به دلیل آنکه سیستم فروش بلیط ندارند نمی توانند 
پروازهای خود را به فروش برسانند و آن را در اختیار یک آژانس 
یا چارترکننده ای قرار می دهند و این شرکت چارترکننده با نرخ 

باال بلیط را به فروش برساند تخلف است.وزیر راه و شهرسازی 
تصریح کرد: اینکه اعالم شود پروازهای چارتری کنسلی ندارد و 
پول مردم را پس نمی دهند تخلف است. دی ماه امسال سازمان 
هواپیمایی کشوری به تمام شرکت ها یهواپیمایی اعالم کرده که 
از اول بهمن ماه فروش پرواز چارتری بدون بسته سفر ممنوع 
است در این راستا نیز به ۶ شرکت اخطار داده ایم تا پروازهای 
چارتری خود را قطع کنند در غیر این صورت مجوز این پروازها 

در مسیری که به آن چارتر می کنند قطع خواهد شد.
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مجلس خواستار برخورد با عوامل جنایت 
تروریستی زاهدان شد

 ۲۲۱ نماینده مجلس در بیانیه ای خواستار برخورد قاطع نهادهای نظامی، 
امنیتی و قوه قضائیه با عوامل جنایت تروریستی زاهدان شدند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، در پایان جلســه علنی دیروز شنبه مجلس 
شورای اسالمی، بیانیه ای با امضای ۲۲۱ نماینده درخصوص حادثه تروریستی 

زاهدان قرائت شد.متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
»در حالی که حضور حماسی و پرشکوه مردم در چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب و جشــن های چهل سالگی نظام جمهوری اسالمی ایران بار دیگر 
حقانیــت و اقتدار نظام و انقالب را به رخ جهانیان کشــید و پیام رهبری 
معظم مبنی بر گام دوم انقالب و فراخوان مردم به ویژه جوانان در مســیر 
توسعه کشور، امید به آینده را در جامعه بارور نموده است، استکبار جهانی به 
سرکردگی آمریکا و عوامل منطقه ای آن توطئه دیگری را به دست تروریست 
های دست پرورده خویش علیه مردم و نظام جمهوری اسالمی تدارک دیده 
و جمعی از بهترین فرزندان این سرزمین و یادگاران دفاع مقدس که وظیفه 
پاسداری از مرزها و امنیت در جنوب شرقی کشور را برعهده داشته و تعدادی 
از آنها از فرزندان شهدا و ایثارگران بودند، به صورت ناجوانمردانه به شهادت 
رساندند تا به نحوی کینه توزی خود را علیه ملت ایران به نمایش درآورند.ما 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی ضمن قدردانی از حضور باشکوه 
مردم در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن ماه، شهادت این عزیزان را خدمت مقام 
معظم رهبری و خانواده های آنان تبریک و تسلیت گفته و برای مجروحان 
این حادثه آرزوی شفای عاجل داریم.از مسئوالن نظامی، انتظامی، امنیتی و 
قوه قضائیه درخواست هوشیاری و مراقبت بیشتر و نیز برخورد قاطع و قانونی 

با عوامل این جنایت بزرگ را داریم.«

»گوترش« خواستار لغو محدودیتهای رژیم 
صهیونیستی علیه فلسطینیان 

دبیرکل ســازمان ملل متحد از مقامات رژیم صهیونیســتی خواســت تا 
محدودیتهــای ظالمانه خود علیه آزادی حمــل و نقل و نقل مکان مردم 

فلسطین را لغو نمایند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، »آنتونیو گوترش« در نشست افتتاحیه کمیته 
سازمان ملل در خصوص حقوق مردم فلسطین اظهار داشت: »من از اسرائیل 
می خواهم تا محدودیتها بر آزادی ورود و خروج کاال و افراد را لغو نماید؛ زیرا 
این محدودیتها تالشهای سازمان ملل و سایر سازمانهای بشردوستانه را مختل 
کرده و عمالً نقشی در رفع نگرانیهای امنیتی ]و ادعایی این رژیم[ ندارد«.

گوترش در ادامه گفت که دو میلیون فلسطینی »همچنان در منجالب فقر و 
بیکاری فزاینده گرفتار و از دسترسی به امکانات درمانی و آموزشی کافی، آب 
آشامیدنی و برق محروم هستند«.دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد که 
»مردم فلسطین بیش از نیم قرن است که در شرایط اِشغال بسر می برند و از 
حقوق مشروع برای تعیین سرنوشت خود محروم بوده اند. جوانان فلسطینی 
امید اندکی به برخورداری از آینده ای بهتر دارند«.دبیرکل سازمان ملل در 
پایان سخنان خود به حس عمیق بی اعتمادی در میان مردم فلسطین و 
تضعیف راه حل دو دولتی اشاره کرد و تأکید کرد که ادامه شهرک سازیهای 
رژیم صهیونیستی در مناطق اِشغالی کرانه باختری طبق حقوق بین الملل 
اقدامی غیرقانونی بوده و موجبات دست درازی و تجاوز به اراضی بیشتر در 

منطقه را فراهم می سازد.

 زیردریایی»فاتح« مجهز 
به پیشرفته ترین سامانه هدایت 

موشک و اژدر 

وزیر دفاع گفت: زیردریایی فاتح به سامانه های رانش 
الکتریکی، مدیریت نبرد ترکیبی، سامانه هدایت موشک 

زیر سطح به سطح و هدایت اژدر برخوردار است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر سرتیپ حاتمی با 
تبریک ورود نظام مقدس جمهوری اسالمی به دهه پنجم 
عمر خود اظهار داشت: بحمداهلل با تالش متخصصان 
توانمند سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع،  متعهد و 
زیردریایی پیشرفته »فاتح« پس از موفقیت در انجام تست 
ارتش  دریایی  نیروی  ناوگان  به  به زودی  نهایی،  های 
جمهوری اسالمی ایران الحاق می شود.وی با بیان اینکه 
فاتح به عنوان نخستین زیردریایی کالس نیمه سنگین 
ایران دارای ویژگی های منحصربه فردی است، افزود: زیر 
دریایی فاتح کامال بومی بوده و از صفر تا صد آن توسط 
متخصصان توانمند صنایع دریایی وزارت دفاع طراحی و 
ساخته شده و از فناوری های روز دنیا برخوردار است.
امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه فاتح به عنوان نخستین 
زیردریایی نیمه سنگین ایران ویژگی های برجسته ای دارد 
تصریح کرد: زیردریایی فاتح از سامانه های سوناری، 
رانش الکتریکی، مدیریت نبرد ترکیبی، سامانه هدایت 
موشک زیر سطح به سطح، هدایت اژدر، جنگ های 
الکترونیکی و مخابراتی، سامانه مخابراتی امن و یکپارچه 
و ده ها سامانه مدرن دیگر برخوردار است که به نوبه خود 
موجبات افزایش قدرت دفاعی و آفندی نیروی دریای 
می  فراهم  را  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  راهبردی 
کند.وی گفت: وزارت دفاع با محوریت سازمان صنایع 
دریایی آمادگی دارد در راستای انجام مأموریت های خطیر 
نیروهای مقتدر دریایی جمهوری اسالمی اعم از ارتش 
جمهوری اسالمی ایران، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی 
نسبت به طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات و تسلیحات 
تندرو، سطحی، زیر  انواع شناورهای  پیشرفته دریایی، 
با آخرین فناوری های روز دنیا  اثر سطحی  سطحی و 
اقدام نماید.وزیر دفاع با بیان اینکه ساخت زیر دریایی 
مدرن به دست متخصصین صنعت دفاعی حاکی از بلوغ 
مدیریت  و  باوری، خوداتکایی  روحیه خود  تعمیق  و 
جهادی در تالشگران عرصه علم  و صنعت دفاعی کشور 
است، گفت: بر این باوریم که صنعت دفاعی از مولفه 
های اصلی استقالل کشور و ضامن امنیت و ثبات آن  
وعقبه راهبردی نیروهای مسلح است و خداوند متعال 
را شاکریم که نیروهای مسلح کشورمان امروز با داشتن 
نیروهای مؤمن، انقالبی و مجاهد تحت فرماندهی مقام 
معظم رهبری و حمایت های راهگشای دولت خدمتگزار 
با تجهیزات به روز وهوشمند، متناسب با تهدیدات به 
خوبی می توانند از حدود و ثغور جمهوری اسالمی 
ایران و ارزش های واالی انقالب که ثمره خون پاک 

هزاران شهید سبکبال است، دفاع کنند.

خبرخبر

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: بدون تردید انتقام 
درصورتی  و  گیریم  می  را  مظلوم  شهدای  خون 
با  مبارزه  در  های خود  مسئولیت  به  پاکستان  که 
تروریست ها عمل نکند، جمهوری اسالمی ایران به 
مجازات مزدوران سازمان یافته توسط سرویس های 

جاسوسی منطقه وفرامنطقه ای می پردازد.
سپاه،  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  جعفری«  »محمدعلی  پاسدار  سرلشگر  سردار 
جنایت  شهدای  پیکرهای  با  وداع  مراسم  حاشیه 
تبریک و  بلوچستان ضمن  تروریستی سیستان و 
تسلیت شهادت جمعی از عزیزترین فرزندان مدافع 
و  حضور  داشت:  اظهار  اسالمی  میهن  مرزهای 
پایبندی مردم در صحنه، همانند آنچه در 22 بهمن 
ماه شاهد آن بودیم دشمنان را مأیوس و عصبانی 
و  مزدوران  توسط  انتحاری  اقدامات  به  وادار  و 
تروریست های دست پرورده خود کرده است. وی 
ادامه داد: کینه توزی و عداوت این دشمنان قسم 
خورده انقالب اسالمی نشان می دهد که انقالب و 
ملت ایران در مسیر درستی گام برمی دارند. فرمانده 

کل سپاه تصریح کرد: جنایت اخیر، اراده سپاه و 
سایر نیروهای مسلح را برای ادامه دادن راه شهیدان 
و مقابله با تهدیدات راسخ تر کرده و با اقتدار و 
صالبت بیشتری به صیانت از امنیت مرزهای کشور 
پرداخته و انتقام خون شهدای مظلوم مان را خواهیم 

گرفت. سرلشگر جعفری همچنین گفت: در برابر 
توطئه ها و حمایت هایی که دولت های مرتجع 
منطقه با دستور آمریکا و صهیونیست ها دارند، به 
طور قطع اقدامات جبرانی انجام خواهیم داد. وی 
تاکید کرد: از آنجا که دولت پاکستان از محل این 

عناصر خطرناک برای اسالم آگاه است و باید نسبت 
به جنایاتی که تروریست ها انجام داده اند پاسخگو 
باشند، انتظار است با جدیت به مسئولیت های خود 
در قبال تامین امنیت مرزهای مشترک پرداخته و 
اجازه ندهند تروریست ها مناطق مرزی این کشور 
با ایران را، جوالنگاه خود برای ارتکاب اقدامات 
ضدامنیتی علیه ملت ایران قرار دهند. فرمانده کل 
رییس جمهوری  که  همانگونه  کرد:  اضافه  سپاه 
کردند  عنوان  ملی  امنیت  عالی  شورای  رییس  و 
شرایط با گذشته متفاوت بوده و دولت پاکستان باید 
نحوه برخوردش با این عناصر ضدانقالب را تغییر 
دهد. سرلشگر جعفری یادآور شد: در صورتی که 
پاکستان در این زمینه به مسئولیت های خود عمل 
و  قوانین  براساس  ایران  اسالمی  جمهوری  نکند 
مقررات بین المللی حق مقابله با تهدیدات پیرامونی 
محفوظ  خود  برای  را  مجاور  کشور  مرزهای  در 
مجازات  به  جبرانی  اقدامات  اعمال  با  و  دانسته 
جاسوسی  های  سازمان  مزدور  های  تروریست 

کشورهای منطقه و فرامنطقه خواهد پرداخت.

فرمانده کل سپاه به پاکستان هشدار داد؛

سرلشگر جعفری: بدون تردید انتقام خون شهدای مظلوم را می گیریم 

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم
شهرداری تازه آباد)ثالث باباجانی(در اجرای مصوبه شماره 28 مورخ 97/8/24 شورای محترم 
اسالمی شهر تازه آباد در نظر دارد نسبت به فروش 8 پالک زمین با کاربری مسکونی و تجاری 
رعایت  با  مزایده عمومی  از طریق  را  فرهنگیان  و شهرک  واقع در شهرکهای شهید آشنائی 
از  با مشخصات ذیل واگذار نماید.لذا  ضوابط مالی و قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری 
کلیه متقاضیان و شرکت کنندگان دعوت به عمل می آید از تاریخ 97/11/28 لغایت 97/12/8 
به مدت 10 روز کاری در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل جهت تحویل اسناد و مدارک مزایده 
به شهرداری تازه آباد واحد امور پیمان و قراردادها مراجع و نسبت به ارائه پیشنهادات خود 

اقدام نماید.

فراخوان آگهی مزایده عمومی
شورای   1397/10/27 مورخ   33 شماره  مصوبه  استناد  باباجانی(به  آباد)ثالث  تازه  شهرداری 

محترم اسالمی شهر تازه آباد در نظر دارد زمین و جایگاه گاز سی ان جی سابق این شهرداری 

واقع در انتهای خیابان فردوسی شهرک شهید آشنائی را به صورت اجاره بهای ماهانه به مدت 

یک سال شمسی را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد اشرایط واگذار نماید بدینوسیله از 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی  97/11/28 لغایت 

97/12/8  به مدت 10 روز کاری جهت تحویل اسناد و مدارک به واحد امور پیمان و قراردادهای 

شهرداری  مراجعه و نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند.سایر شرایط ، اطالعات در 

اسناد مزایده موجود می باشد.ضمنا متقاضیان جهت شرکت در مزایده  مبلغی مطابق جدول را 

به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به شماره حساب 

0107861270009 نزد بانک ملی به نام سپرده جاری شهرداری تازه آباد واریز نمایند. 

شرح عملیات:   )مبلغ به ریال(

 شرایط:
1-سایر شرایط،اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد

2-در صورت انصراف نفر اول سپرده به نفع شهرداری ضبط و به نفر دوم واگذار می شود.
3-شهرداری در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

4-هزینه چاپ و نشر آگهی برعهده برنده مزایده می باشد.
شهرداری تازه آباد)ثالث باباجانی(

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

آدرس پالک مورد نظر

شهرک شهد آشنائی قطعه 30 
بلوک26

شهرک شهید آشنائی قطعه 
31بلوک26

بلوار اصلی شهر فرهنگیان جنب 
سالن سپاه پاسداران

بلوار اصلی شهر فرهنگیان جنب 
سالن سپاه پاسداران

شهرک فرهنگیان تقاطع خیابان 12 
متری و کوچه 4 متری

شهرک فرهنگیان تقاطع خیابان 12 
متری و کوچه 10 متری قطعه 1

شهرک فرهنگیان تقاطع خیابان 12 
متری قطعه 2

شهرک فرهنگیان تقاطع خیابان 12 
متری قطعه 3

مساحت زمین 
)مترمربع(

17/50

17/50

137/50

110/50

139/06

103/47

112/50

112/50

کاربری

تجاری

تجاری

تجاری

تجاری

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

وضعیت 
زمین

شمالی

شمالی

دوبر جنوبی 
- غربی

دوبر شمالی 
- غربی

قیمت پایه 
کارشناسی)ریال(

300/000/000

300/000/000

1/100/000/000

9500/000/000

400/000/000

350/000/000

320/000/000

320/000/000

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده)ریال(

15/000/000

15/000/000

55/000/000

47/500/000

20/000/000

17/500/000

16/000/000

16/000/000

سایر شرایط:
1-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

2-شهرداری تازه آباد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
شهرداری تازه آباد)ثالث باباجانی(

ردیف

1

شرح عملیات

اجاره جایگاه گاز 
سی ان جی سابق 

جهت کارگاه بلوک 
و تیرچه

مبلغ سپرده

3/000/000

قیمت پایه 
کارشناسی

2/500/000

توضیحات

اجاره جایگاه گاز سی 
ان جی سابق به صورت 

ماهانه

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس امنیتی 
مونیخ با اعالم موضع قاطع اروپا در لزوم پایبندی به توافق 
هسته ای ایران، برجام را برای امنیت اروپا امری حیاتی و 

تعیین کننده دانست.
آنکه  از  پس  روز  یک  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
»مایک پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا خواستار خروج 
قدرتهای بزرگ اروپایی از توافق هسته ای با ایران )برجام( 
شد و دولتهای اروپایی را به تالش برای دور زدن تحریمهای 
آمریکا متهم ساخت، مقامات اروپا روز جمعه در کنفرانس 
امنیتی مونیخ مصرانه بر پایبندی خود به توافق هسته ای 
منعقده با ایران )۲۰۱۵( پافشاری کردند. در همین ارتباط، 

»فدریکا موگرینی« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
خطاب به بیش از یکصدتن از سران و مقامات کشورهای 
جهان در پنجاه و پنجمین کنفرانس امنیتی مونیخ، با اعالم 
موضع قاطع اروپا در لزوم پایبندی به توافق هسته ای ایران 
تصریح کرد که ۲8 کشور عضو اتحادیه اروپا »این توافق را 
ضامنی مؤثر برای صلح می دانند«.  موگرینی در سخنان 
اتحادیه  این ]حمایت[  اگر  باور دارم که  خود گفت: »من 
اروپا و کشورهای عضو آن از جمله فرانسه، آلمان و انگلیس 
نبود، مطمئناً توافق هسته ای با ایران مدتها پیش منسوخ 
شده بود. ما هنوز باور داریم که این ]توافق[ برای امنیت 
اروپا امری حیاتی و تعیین کننده است«.مسئول سیاست 

اروپا  ادامه خاطرنشان کرد که »اتحادیه  اروپا در  خارجی 
این  مفاد  کامل  سازی  پیاده  و  اجرا  روند  تا  است  مصمم 
توافق را حفظ کند«.»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان نیز 
روز جمعه در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن انتقاد از خروج 
»آلمان،  که  کرد  تأکید  ایران  با  برجام  از  آمریکا  یکجانبه 
فرانسه و انگلیس تالش می کنند این توافق را حفظ کنند؛ 
زیرا اگر نقض شود، منطقه را یک گام به رویارویی علنی 
نزدیک تر می کند«. این دیپلمات بلندپایه آلمان همچنین 
گفت که »ما تا به امروز با همکاری انگلیس، فرانسه و کل 
ای  هسته  توافق  این  در  ایران  حفظ  برای  راههایی  اروپا 

یافته ایم«.

در مخالفت قاطع با درخواست نامشروع آمریکا؛

موگرینی: برجام ضامن
 صلح در منطقه است
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مجتمع بازدیدکنندگان اکو پارک آستارا 
افتتاح شد

با  آستارا  پارک  اکو  بازدیدکنندگان  مجتمع  پروژه 
سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  حضور 

حفاظت محیط زیست کشور افتتاح شد. 
دکتر کالنتري رییس سازمان حفاظت محیط زیست با 
حضور در شهرستان آستارا، اکو پارک و مرکز بازدید 
کنندگان حیات وحش لوندویل را افتتاح کرد. در این 
مراسم که معاون استاندار، مدیرکل حفاظت محیط 
نماینده مردم آستارا در مجلس، فرماندار  زیست، 
آستارا و جمعي از مقامات محلي حضور داشتند 
مرکز بازدیدکنندگان پناهگاه حیات وحش لوندویل 
و ساختمان جدیداالحداث محیط باني این پناهگاه 
با اعتباري بالغ بر بیست و هشت میلیارد ریال به بهره 
برداري رسید. کالنتري همچنین از سایت نگهداري 
گوزن زرد بازدید کرد.  در ادامه این سفر یکروزه 
افتتاح پروژه بوم گردي پناهگاه حیات وحش تاالب 
بین المللي امیرکالیه و افتتاح همزمان سیستم تصفیه 

فاضالب چند بیمارستان در برنامه قرار دارد.

افتتاح سالن تجاری پایانه مرزی 
پرویزخان در قصرشیرین

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمانشاه از افتتاح سالن تجاری پایانه مرزی پرویزخان 

در شهرستان قصر شیرین خبرداد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان کرمانشاه، مهندس فریبرز کرمی 
اظهار داشت: سالن تجاری پایانه مرزی پرویز خان 
قصرشیرین به مناسبت دهه مبارک فجر و با حضور 
وزیر محترم راه و شهرسازی، معاون سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای و استاندار کرمانشاه با هزینه 
ای بالغ بر75میلیارد ریال افتتاح شد. وی گفت: سالن 
تجاری پرویز خان با مساحت2هزار و 600متر مربع، 
شامل سالن همکف به مساحت 2هزار متر مربع، 
نیم طبقه و موتور خانه هر کدام به مساحت 300متر 
مربع می باشد. کرمی در ادامه افزود: کاربرد ساختمان 
این سالن عمدتا به منظور صادرات و واردات بوده 
و فضای این ساختمان شامل : ورودی و اطالعات، 
سالن انتظار تجاری جهت مراجعین، محل استقرار 
کارمندان جهت پاسخگویی به مراجعین به شکل 
خطی و پشت کانترهای همجوار سالن انتظار است. 
وی در پایان تاکید داشت: سایر فضاهایی که در کنار 
سالن انتظار قرار می گیرند و با ارباب رجوع سر کار 
دارند شامل اتاق قرنطینه و نظارت  و فضای استقرار 
کارمندان اداری  راهداری و حمل و نقل جاده ای 

و....  می باشد. 

خبر

کرج به استقبال بهار می رود

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج از اجرای طرح 
استقبال از بهار از اول اسفند خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
کرج ،پیمان بضاعتی پور، اظهار کرد: طرح استقبال بهار همه ساله توسط 

معاونت خدمات شهری شهرداری کرج برنامه ریزی و راهبری می شود.
وی ادامه داد: در طول اجرای این طرح شاهد شستشو و رنگ آمیزی جداول، 
اورهال آب نماها، انجام نقاشیهای دیواری و نصب پرچم های الوان خواهیم 
بود. وی توضیح داد: عالوه براین، در طرح استقبال بهاری در مناطق مختلف 
شهر درختکاری و گلکاری صورت می گیرد تاچهره شهر زیبا و بهاری شود .
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج از اصالح سیستم 
نورپردازی و امحاء دیوارهای مزاحم شهری از دیگر اقداماتی نام برد که در 

راستای اجرای این طرح صورت می گیرد.
بضاعتی پور خاطر نشان کرد: طرح استقبال از بهار از اول اسفند به کلیه 
سازمان ها و مناطق شهرداری ابالغ و اقدامات الزم در راستای اجرای آن آغاز 
می شود. وی گفت: امید است با تالش مجموعه مدیریت شهری و تعامل 

شهروندان بهار امسال شهری شاد و بانشاط داشته باشیم.

تاسیس باغ گیاه شناسی اصفهان بعد از ۲0 سال

بهادری- اصفهان: مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
گفت: ایجاد باغ گیاه شناسی اصفهان با مساحتی بالغ بر 44 هکتار در محدوده 
شمال پارک ناژوان مکان یابي شده است. فروغ مرتضایی نژاد در ارتباط با 
احداث باغ گیاه شناسی در منطقه ناژوان اظهار کرد: باغ گیاه شناسی از جاذبه 
های گردشگری خاص هر کشور محسوب می شود. در دنیا باغات گیاه 
شناسی متعددی وجود دارد که میلیون ها نفر بازدیدکننده را جذب مي کند 
که از مهم ترین این باغ ها می توان به باغ »کیوگاردن« لندن اشاره کرد که در 
دنیا بي نظیر است. وی با بیان اینکه در شهرهای مشهد، شیراز، تبریز و تهران 
باغات گیاه شناسی متعددی وجود دارد، ادامه داد: باغ گیاه شناسی در جاده 
تهران- کرج نیز بازدیدکننده های زیادی را به خود جذب کرده و هر ساله 
جشنواره های مختلفی در آن برگزار می شود. مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: حدود 20 سال است که طرح باغ گیاه 
شناسی اصفهان در دست بررسی است اما هنوز اجرایی نشده است. این طرح 
طي ماه هاي اخیر در هیأت مدیره مدیریت ناژوان مطرح و با استقبال اعضای 
شورای شهر روبرو شده است. مرتضایی نژاد ادامه داد: قرار است به کمک 
پژوهشکده شهرستان محالت، ارقام شناخته شده ای از 750 گونه گل داوودی 
با رنگ ها و فرم های مختلف، 120 گونه زنبق و بیش از 500 گونه گل رز را 
برای کشت اولیه باغ گیاه شناسي استفاده کنیم.  مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: در این پروژه از توان مشاوران بهره 
خواهیم گرفت تا مکان جذابي را به مراکز گردشگري اصفهان اضافه کنیم. 
مرتضایی نژاد با بیان اینکه باغ گیاه شناسی با باغ گلها تفاوت دارد، ادامه داد: باغ 
گلها یک فضای تخصصی است و انواع و اقسام گل های فصلی در آن وجود 
دارد اما در باغ گیاه شناسی، بیشتر درختان وجود دارد و با جاذبه هایي مانند 
برکه های مصنوعی می توان گردشگران زیادی را به این باغ جذب کرد.وی 
گفت: روی همه گیاهان این باغ اطالعات گیاه نصب خواهد شد و نرم افزاری 
در حال آماده سازی است که با انتخاب اسم گیاه مشخصات آن در معرض 

دید بازدیدکننده قرار گیرد.  

خبر

شهردار گرمدره از کلنگ زنی سومین مرکز تحقیقات 
ژنتیکی مختص بانوان کشور در آینده ای نزدیک 
خبر داد و گفت: از سوی سازمان جهانی بهداشت، 
به این پروژه اعتبار یک میلیون دالری تخصیص داده  
شده است. هومن قدوسی  در آیین افتتاح پروژه های 
دهه فجر شهر گرم دره، اظهار کرد: نخستین پارک 
بانوان این شهر با مساحتی بالغ  بر دو هزار و 300 متر 
با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان 
کلنگ زنی شد. به گزارش زمان، وی با بیان اینکه این 
پروژه چهار تا شش ماه دیگر به بهره برداری خواهد 
رسید افزود: گرمدره اولین شهر اقماری استان البرز 
است که بر اساس مطالبات صورت گرفته، صاحب 

پارک ویژه بانوان می شود.
 قدوسی با اشاره به فضاسازی خاص این پارک و 
امکاناتی همچون مسیر ویژه پیاده روی، کافی شاپ 
و فضایی برای گفت وگوهای گروهی گفت: در حال 
حاضر گرمدره دارای هفت بوستان است و پارک 
بانوان هشتمین بوستان شهر قلمداد می شود که 

عالوه بر افزایش سرانه فضای سبز، زمینه تلطیف 
روحی و گذران اوقات فراغت شهروندان را بیش 
از گذشته فراهم می کند.  وی با اشاره به اینکه شهر 
گرم دره شامل پنج قسمت می شود که در دو بخش 

باالدست و پایین دست اتوبان تعریف می شود اعالم 
کرد: در پی آن هستیم که در آینده ای نه چندان 
دور در بخش باالدست اتوبان نیز یک بوستان بانوان 
احداث شود. پروژه دیگر روز چهارشنبه، زورخانه 

بین  پیشکسوتان  با حضور  که  بود  گرمدره  شهر 
المللی و المپیک بهره برداری شد.

شهردار گرمدره با بیان اینکه این پروژه حدود سه 
میلیارد تومان اعتبار داشته است افزود: این پروژه 
توسط بخش خصوصی احداث شده بود که با کمک 
حدود 100 میلیون تومانی شهرداری پس از 20 سال 

بالاستفاده ماندن به بهره برداری رسید.
بالغ  بر  اعتباری  با  امیر آباد  زیرگذر  طرح  اجرای 
30 میلیارد تومان توسط پیمانکاری تحت پوشش 

قرارگاه خاتم االنبیا خبر دیگر قدوسی بود.
وی در ادامه به کلنگ زنی سومین مرکز تحقیقات 
ژنتیکی مختص بانوان کشور در آینده ای نزدیک 
خبر داد و گفت: از سوی سازمان جهانی بهداشت، 
به این پروژه اعتبار یک میلیون دالری تخصیص 
داده شده است. قدوسی افزود: در کنار این مرکز، 
دانشگاهی تاسیس خواهد شد تا از این طریق شاهد 
ارتقای بیش از پیش جایگاه علمی استان در کشور 

باشیم.

شهردار گرمدره خبر داد: 

احداث دومین مرکز تحقیقات ژنتیکی بانوان در گرمدره

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 139760331009002062 مورخ 97/9/21هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عزیز عباسی فرزند عباس به شماره شناسنامه 1829 به صورت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 59/27 مترمربع مفروز از قطعه 9 تفکیکی از پالک 
6914 فرعی از 162 اصلی واقع در کرج خریداری از مالک رسمی آقای حسین سبزه 
پرور به طور قولنامه ای که مالکیت نامبرده در صفحات 466 و 249 دفاتر 1002 و 
1106 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.  97/40034/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/28

 عباسعلی شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک

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 139760331009002061 مورخ 97/9/21هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مهرعلی فغانی فرزند محمدجان به شماره شناسنامه 4 به صورت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 98/25 مترمربع مفروز از پالک 5017 فرعی از 162 
اصلی واقع در کرج خریداری از مالک رسمی آقای/ سید کمال الدین قاضی نورنائینی و 
سید جمال الدین قاضی نورنائینی و بانو نورانگیز قاضی نورنائینی و بانو شکوه السادات 
قاضی نورنائینی و خانم طلعت محتشمی به طور قولنامه ای که مالکیت نامبردگان در 
صفحه 357 دفتر 832 و صفحات 545 و 549 و 553 دفتر 909 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.  97/40033/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/28

 عباسعلی شوش پاشا- رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
 برگ سبز سواری صبا پراید مدل 87با شماره پالک 689ج78ایران 82 با شماره موتور 
2466302و شماره شاسی S1412287781318بنام لیال قلی تبار مفقود گردیده و از 

بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
برگ سبزخودرو  وانت دوکابین مدل90 تیپ  B2000i به رنگ نقرآبی متالیک ،شماره 
موتور    FE-A06312  ،شماره بدنه NAGPXPE12B20807462000،شماره 
مفقود   0323252273 کدمل  دارای  خدابین  حمیدرضا  بنام  و66   674-68 پالک 

گردیده واز درجه اعتبارساقط می باشد.

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مینا حقیقی سامانی دارای شناسنامه شماره 495 به شرح دادخواست به کالسه 
970471  ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان حسن حقیقی سامانی به شناسنامه شماره 180 درتاریخ1397/11/9 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به :
1 روح انگیز اسالمی سامانی  فرزند علی آقا به شماره ملی 4622919613زوجه    

2 مینا حقیقی  سامانی به شماره ملی 1285974417 فرزند اناث    
3 معصومه حقیقی سامانی به  ملی 4623202569 فرزند اناث 

4 مرضیه حقیقی سامانی به شماره ملی 4623254267 فرزند اناث 
5 زهرا حقیقی سامانی به شماره ملی 4623640035 فرزند اناث   
6 فاطمه حقیقی سامانی به شماره ملی 4610255030 فرزند اناث 

7 ـ   نگین حقیقی سامانی به شماره ملی 4610885557 فرزند اناث   و الغیر 
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 شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 19  نوربخش شورابی  اکبر  آقای سید 
نموده  گواهی حصروراثت  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسه 970740  ش1س 
وچنین توضیح داده که شادروان سید حسن نوربخش شورابی به شماره شناسنامه 
504  درتاریخ1397/8/3 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصراست به :
1 مجتبی نوربخش شورابی به شماره ملی 4620936472  فرزندذکور   

2 سید سبزعلی نوربخش شوراب به شماره ملی 4622954389 فرزند ذکور
3  سید اکبر نوربخش شورابی  به شماره ملی4622889242  فرزند ذکور و الغیر   

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 شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رو نوشت آگهي حصروراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت فرزادخسروی   فرزند عبدالرضا به شرح دادخواست 
وراثت  دادگاه  درخواست گواهي حصر  این  از  به کالسه9709983855700672  
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرضا  خسروی  فرزند قربانعلی  به  ش 
ش 32 سرانجام در تاریخ 1397/9/18  در اقامتگاه  دائمی خود  بدرود حیات گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است به:
1ـ فرزادخسروی  به ش ش  394 ) فرزند متوفی (

2ـ کهزادخسروی  به ش ش 302   ) فرزند متوفی (
3 ـ مهری خسروی  به ش ش 193   ) فرزند متوفی (

4 ـ سلطنت خسروی  به ش ش  259 ) فرزند متوفی (
5 ـ زری خسروی  به ش ش 332  ) فرزند متوفی (

6 پروین  خسروی  به ش ش  3544 ) فرزند متوفی (
7 فاطمه  خسروی  به ش ش 420  ) فرزند متوفی (
8 سمت گل خسروی  به ش ش 1  ) فرزند متوفی (

9 ـ زینب فتحی فرزندحفیظ اهلل  به ش ش   7 ) همسر متوفی (
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور در یک نوبت آگهي مي گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضي دارد و یاوصیت نامه ای از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهي ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره یک شهرستان اردلـ  فاطمه اسدی 

آگهی حصروراثت
به  ازماهشهردرخواستی  بشناسنامه604صادره  پدرعبداهلل  نام  زاده  مجیدشایع  آقای 
شایع  عبداهلل  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  گواهی حصروراثت  خواسته صدور 
زاده بشناسنامه156صادره ازرامشیر درتاریخ97/11/10دراقامتگاه دائمی فوت ورثه اش 
عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات فوق)فرزند متوفی(2-عزیزشایع زاده بشناسنامه110
09ماهشهر)فرزندمتوفی(3-نعیمه شایع زاده بشناسنامه157 رامهرمز)فرزندمتوفی(4-

زاده  شایع  بشناسنامه753ماهشهر)فرزندمتوفی(5-مهدیه  زاده  شایع  فوزیه 
بشناسنامه902ماهشهر)فرزندمتوفی(6-زهراشایع زاده بشناسنامه1096ماهشهر)فرزندم

توفی(7- نجات شایع زاده بشناسنامه461ماهشهر)فرزندمتوفی(8-خانم فخریه عبادی 
مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک  بشناسنامه18ماهشهر)زوجه 
مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی 
مرکزی  اختالف حوزه  به شورای حل  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  نزداوباشدازتاریخ 
ماهشهرشعبه3تقدیم دارد واالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)16/967(
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه سوم

رونوشت آگهی حصر وراثت
باقرزاده     دارای شناسنامه شماره  12 بشرح دادخواست به کالسه  آقا  /  علی 
972290/ش3     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  قربان باقرزاده بشناسنامه  116  در تاریخ97/9/22 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-   علی  باقرزاده     فرزند 
قربان –ش ش 12خوی –پسر متوفی/2-  فریبا باقرزاده     فرزند قربان -ش  ش     
6030   خوی-دختر متوفی/3-  رباب  باقرزاده     فرزند قربان -ش  ش 6031 
–خوی-دختر متوفی/4-  معصومه  باقرزاده     فرزند قربان - ش ش  13 -خوی-
دختر متوفی/5-  هاجر باقرزاده     فرزند قربان -  ش ش    449 خوی- دختر 
متوفی/6-   عارفه شکاری فرزند داداش  -ش ش 829     خوی –همسرمتوفی/ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

آگهي  اخطار اجرائیه 
کالسه پرونده :429/97/ش2

 بدینوسیله به   قاسم نجفی   به آدرس :   مجهوالمکان     ابالغ  میگردد. بموجب  رای 
شماره 855مورخ  97/10/12از شعبه دوم   شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی 
تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   4/230/000 ریال     بابت اصل 
خواسته  ومبلغ 765/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از زمان سر رسید  
مورخه 95/6/10  تا زمان اجرا و هزینه نشر آگهی در حق خواهان     محمد شاهپوری  به 
نشانی :تنکابن-خوبان رزگاه -پ 168-- بیمه پارسیان، صادر و اعالم میگردد  . به استناد 
ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی 
محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي 

حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد. 
مدیر  شعبه  دوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم سیده محبوبه روجا حسینی فرزند سید حسن درخواستی که به شماره 718/97/ش 
5/ش ح،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته  
که شادروان سید حسن روجا حسینی فرزند سید حسین   به شماره شناسنامه  یک  صادره از    
تنکابن در  تاریخ3/6/ 93  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   ... بدرود زندگی گفته وورثه/
وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:  1-سید موسی روجا حسینی فرزند متوفی

2-سید عیسی روجا حسینی فرزند متوفی
3-سیده صدیقه روجا حسینی فرزند متوفی

4-سیده طیبه روجا حسینی فرزند متوفی
5-سیده طاهره روجا حسینی فرزند متوفی
6-سیده حبیبه روجا حسینی فرزند متوفی

7- سیده محبوبه روجا حسینی فرزند متوفی
8-سیده مریم میر فتاحی همسر متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 

قاضي شعبه   5حکمی  شورای حل اختالف   تنکابن

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     : حسنعلی پور علی  ساکن تنکابن .... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  
میشود  محمد حسین اسماعیلی به وکالت مریم رحیمی آتانی     دادخواستی بخواسته      
مطالبه وجه چک   باستناد  فتوکپی مصدق صورتجلسه مورخ 96/5/29و گواهی 
گواهان  به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه 945/97 شعبه  دوم ثبت و 
وقت دادرسی بروز چهار شنبه   مورخ  98/1/28ساعت 9/30 صبح تعیین گردید. 
اینک بدرخواست    خواهان      و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر 
االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. 
چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن 

ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه  دوم شورای حل اختالف تنکابن  

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد مجوز واصله از سوی شورای 
نسبت   97/11/23 مورخ   33/797 شماره  به  وحیدیه  شهر  اسالمی 
:  1- زیرسازی و جدولگذاری و آسفالت معابر سطح  به اجرای پروژه 
شهر وحیدیه طبق فهرست بهاء راه و باند سال 1397 با برآورد اولیه 
5/000/000/000  ریال اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه 
دعوت به عمل می¬آورد حداقل قیمت پیشنهادی خود را جهت اجرای 

پروژه فوق در سه پاکت جداگانه به شرح زیر : 
1- پاکت الف – حاوی ضمانت نامه بانکی معتبر )5 درصد قیمت برآورد 
اولیه(2- پاکت ب – حاوی مدارک مثبته شرکت 3- پاکت ج – حاوی 

قیمت پیشنهادی
حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به امور مالی شهرداری 
وحیدیه تحویل و رسید دریافت نمایند. در ضمن شهرداری در رد یا قبول 
یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و کلیه کسورات متعلقه و هزینه درج 
آگهی نیز به عهده برنده مناقصه می باشد و به پیشنهادات مشروط و 
مخدوش و فاقد ضمانت  نامه بانکی معتبر معادل 5 درصد قیمت برآورد 
اولیه ترتیب اثر داده نخواهد شد.  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 65636200 تماس حاصل نمایید. 
شهرداری وحیدیه

 نوبت اول

آگهی مزایده 
شهرداری کتالم و ساداتشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای 
از زمین  به شماره 488/97مقدار 20 متر مربع  اسالمی شهر 
کتالم -کرد محله -خیابان شهید عبدالهی  رامسر-  واقع در 
از پالک 470 فرعی از 19 اصلی بر اساس قیمت کارشناسی به 
استناد ماده 13 آیین نامه مالی از طریق مزایده واگذار نماید 
دریافت  و  بیشتر  اطالعات  توانند جهت کسب  می  داوطلبان 
اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم97/12/6 لغایت 
97/12/13به امور مالی شهرداری مراجعه نمایند 1- واریز مبلغ 
5 درصد قیمت کارشناسی به عنوان سپرده شرکت در مزایده 
به حساب 3100001115000نزد بانک ملی شعبه کتالم 2- تحویل 
پیشنهادات به دبیرخانه تا ساعت 14 مورخ 97/12/19می باشد 
3-در صورتیکه برندگان نفر اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد 
قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری به ترتیب ضبط 
صبح   10 ساعت  پیشنهادات  بازگشایی  تاریخ  شد4-  خواهد 
روز دوشنبه مورخ 97/12/20خواهد بود. 5- شهرداری در رد 

یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است 
مجتبی رضوانی شهردار کتالم و ساداتشهر

 مرحله اول نوبت اول

بهره برداری همزمان از 5 مرکز سامانه 
121 برق در خوزستان

وحیدی فر-اهواز: به همت شرکت توزیع نیروی 
برق خوزستان و به مناسبت ایام ا... دهه مبارک 
فجر، بهره برداری از 5 مرکز سامانه 121 در پنج 

نقطه از استان خوزستان آغاز شد.
نیروی  به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
معاون  بین  جهان  عبدالرحیم  خوزستان،  برق 
بهره برداری این شرکت گفت؛ این 5 سامانه در 
آبادان  دزفول،  شوشتر،  ماهشهر،  های  شهرستان 
و بهبهان به بهره برداری رسیده و با مرکز سامانه 
121 اندیمشک که پیش از این افتتاح شده بود در 
مجموع 6 نقطه استراتژیک در حوزه برق به این 
سامانه مجهز شده اند. معاون بهره برداری شرکت 
اهداف  به  اشاره  با  برق خوزستان  نیروی  توزیع 
ایجاد مراکز 121 در شرکت های توزیع برق افزود، 
کاهش مراجعات حضوری مردم و مشترکان برق، 
نظارت سیستماتیک و دقیق تر بر عملکرد واحد 
های مختلف در اولویت های برق شهرستان ها، 
رسیدگی مناسب تر به درخواست ها و شکایات 
خصوصا در زمینه  خاموشی از مهمترین اهداف 
این طرح مهم بوده است. جهان بین تکریم ارباب 
رجوع و ارایه خدمات با کیفیت و به هنگام به 
مشترکان برق را از دیگر اهداف ایجاد سامانه های 

121 برشمرد و خاطرنشان ساخت با بهره برداری 
از این سامانه ظرفیت خطوط مخابراتی برای تماس 
های مردمی در شرکت برق از یک خط به 30 خط 
انجام  یافته و امکان اطالع رسانی مراحل  ارتقاء 
درخواست های مشترکین از طریق پیام کوتاه در 

هر لحظه فراهم شده است.
وی تصریح کرد؛ نمایش خودکار موقعیت مکانی 
 ،)GIS( نقشه  روی  گیرنده  تماس  مشترک 
و  هوشمند  خودکار،  پاسخگویی  و  مدیریت 
صحیح به 98 درصد مشترکین در هنگام تماس ها 
از دیگر مزایای سامانه 121 شرکت توزیع نیروی 
برق خوزستان است که در کنار مزایای دیگر چون 
قابلیت پیگیری درخواست ها با ارایه کد رهگیری 
گزارش ها و خاموشی ها شامل روشنایی معابر، 
افت ولتاژ و... یک سیستم کارآمد، به روز و قابل 

اعتماد را در خدمت مردم عزیز قرار داده است.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  برداری  بهره  معاون 
اندازی  راه  برای  خوزستان، سرمایه گذاری الزم 
مرکز 121 را 30 میلیارد ریال اعالم کرد و با اشاره به 
مسئولیت های اجتماعی این شرکت، جهت توسعه 
همه جانبه استان خوزستان گفت، برای این سامانه 
44 نفر به صورت مستقیم اشتغال زایی شده است.

 تقدیر استاندار گلستان از خدمات
 کمیته امداد به نیازمندان

سلیمانی- گلستان: هاشمی، استاندار گلستان 
در دیدار با مدیر کل کمیته امداد گلستان از 
خدمات متنوع این نهاد به نیازمندان قدردانی 

کرد.
امداد  کمیته  مدیرکل  اسکندری،  اسکندر 
استان گلستان در آستانه 14 اسفند، سالروز 
تشکیل کمیته امداد گفت: تأسیس این نهاد به 
فرمان حضرت امام خمینی )ره(، از برکات و 
دستاوردهای ارزشمند انقالب اسالمی است 
که با هدف خدمت به محرومان و مستمندان 
جامعه تشکیل شد به همین مناسبت در این 
روز مسئوالن کمیته امداد با استاندار گلستان 

دیدار خواهند کرد.
مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در نشست 
مشترک با مناف  هاشمی استاندار گلستان، 
به  نهاد  این  خدمات  از  اجمالی  گزارشی 
مددجویان تحت حمایت در سرفصل های 

مختلف ارائه کرد.
اسکندری در این دیدار بابیان اینکه اشتغال و 
خودکفایی مددجویان گلستانی مهم ترین رکن 
خدمات این نهاد است افزود: با توجه به قانون 
حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی 

و عشایری، خواستار رسیدگی و پیگیری حل 
مشکل جذب تسهیالت بانکی در این حوزه 

شد.
وی در ادامه به همکاری خوب بانک ها در 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی 
و فراهم کردن زمینه توانمندی و خوداتکایی، 
کاهش فقر و نرخ بیکاری در استان گلستان 

اشاره کرد.
اسکندری افزود: با توجه به ضرورت تامین 
محروم  و  نیازمند  خانوارهای  برای  سرپناه 
اجرای  روند  پیگیر  دیدار  این  در  گلستانی 
تفاهم نامه همکاری فی مابین کمیته امداد 
و استانداری گلستان برای ساخت دو هزار 
واحد مسکونی مددجویان روستایی طی دو 
سال آینده شد. استاندار گلستان دراین دیدار با 
اشاره به گستردگی خدمات کمیته امداد در امر 
کمک به نیازمندان اظهارکرد: خدمات متنوع 
کمیته امداد به اقشار ضعیف و نیازمند جامعه 
شایسته تقدیر است و استانداری گلستان از 
هرگونه همکاری با این نهاد برای خدمات 
رسانی بهتر و بیشتر به محرومان و مستضعفین 

منطقه دریغ نمی کند.
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 ایمپلنت درمان الکچری نیست

دبیر نهمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس با تاکید بر اینکه درمان 
ایمپلنت یک درمان الکچری و فانتزی نیست، گفت: ایمپلنت در حال 
حاضر یک درمان ضروری به شمار می رود و اکثر افراد از جمله بیماران 
دیابتی در صورت کنترل بیماریشان می توانند از این درمان بهره مند شوند.

به گزارش گروه سالمت پیام زمان،علیرضا پرهیز در آستانه  برگزاری 
نهمین همایش بین المللی ایمپنت خلیج فارس که همزمان با  هفدهمین 
کنگره بین المللی جراحان دهان فک و صورت ایران برگزار می شود  
اظهار داشت: این همایش و کنگره 30 بهمن ماه تا 3 اسفندماه سال  جاری 
در هتل المپیک تهران برگزار می شود که در این همایش و کنگره آخرین 
دستاوردهای علمی و تغییرات مربوط به جراحی های فک و صورت 
توسط اساتید و صاحبنظران برجسته مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد.
وی افزود: در حال حاضر یکی از شایع ترین جراحی های فک و صورت  
زیبایی است و پس از آن ایمپلنت و بازسازی فکی آمار زیادی را به خود 

اختصاص می دهد.
دبیر نهمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس ادامه داد: از آنجایی 
که امروزه میانگین افزایش سنی افراد بیشتر شده و امید به زندگی به 80 
سال رسیده است استفاده از ایمپلنت برای افراد می تواند در بهبود کیفیت 

زندگی آنها بسیار موثر باشد.
 پرهیز با اشاره به اینکه موضوع بی دندانی یکی از دغدغه ها و چالش 
های دوران سالمندی است، گفت: استفاده از دندان های مصنوعی برای 
فرد سبب مشکالتی است که در ایمپلنت وجود ندارد همچنین بی دندانی 
سالمندان را با محدودیت در مصرف برخی از مواد غذایی مواجه می کند 

بنابراین می توان با استفاده از ایمپلنت کمک موثری به این افراد کرد.
 وی با تاکید بر اینکه درمان ایمپلنت یک درمان الکچری و فانتزی نیست، 
گفت: ایمپلنت در حال حاضر یک درمان ضروری به شمار می رود و 
اکثر افراد از جمله بیماران دیابتی در صورت کنترل بیماریشان می توانند از 
این درمان بهره مند شوند. دبیر نهمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج 
فارس ایران خاطرنشان کرد: افراد مبتال به دیابت در صورتی که بیماریشان 
را کنترل نکنند نه تنها برای ایمپلنت مناسب نیستند بلکه کاندیدای هیچ 
درمانی نخواهند بود.  پرهیز خاطرنشان کرد: امروزه با استفاده از موضوع 
بازسازی فکی می توان برای بخش زیادی از افراد که امکان ایمپلنت برای 

آنها با محدودیت مواجه است، اقدامات مناسب درمانی انجام داد.
نهمین همایش بین المللی ایمپنت خلیج فارس همزمان  با  هفدهمین 
کنگره بین المللی جراحان دهان فک و صورت ایران  30 بهمن ماه تا 3 

اسفندماه سال  جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

استاندار تهران مطرح کرد:

دعوت از متخصصان برای رفع بوی نامطبوع 
محدوده فرودگاه امام)ره(

استاندار تهران در ارتباط با رفع بوی نامطبوع محدوده فرودگاه امام خمینی 
)ره( حضور متخصصان علم محیط زیست، سازمان شهرداری و سایر 
سازمان های مربوطه را امری مهم خواند و برای عملیاتی شدن برنامه ده 

روز آینده را مشخص کرد.
 انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه جلسه کارگروه آلودگی هوای تهران 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال رفع مشکالت تخصیص اعتبار 
برای رفع بوی نامطبوع محدوده فرودگاه امام خمینی )ره( هستیم، گفت: 
امیدواریم با عملیاتی کردن راه حل ها بتوانیم به کاهش بوی نامطبوع 
در این محدوده دست یابیم. 28 منشاء تولید بوی نامطبوع از فرودگاه 
امام تا عوارضی وجود دارند. وی ادامه داد: تصمیم بر آن شد تا نسبت 
به ساماندهی وضعیت صنایع دامداریدامداری، لبنی، کشتارگاه ها و مراکز 
کشاورزی اقدام کنیم. بر همین اساس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان 70 میلیارد تومان برای رفع بوی نامطبوع اختصاص داده که قرار 
است نسبت به نوسازی روش های تسویه برای از بین رفتن این بو مورد 
استفاده قرار گیرد. بندپی در ادامه اضافه کرد: اگر صاحبان صنعت عزم، 
حس مسئولیت و اراده جدی مبنی بر رفع بوی نامطبوع پیدا کنند من 
فکر می کنم بتوانیم شرایطی فراهم کنیم تا در تابستان پیش رو شاهد این 
بو نباشیم. باید روش کار واحد ارائه و خروجی اقدامات تشریح شود و 

کاربردی کردن اقدامات بر اساس نظر کارشناسان به اجرا درآید.

خبر

نام »گل« در قانون مبارزه با مواد 
مخدر وجود ندارد

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل 
مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: نام »گل« در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود 
ندارد و در مواد چهار، پنج و هشت این قانون که 
مربوط به جرایم است، نامی از گل نمی بینیم. با این 
حال حمل، خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان 
جرم است و مصرف کنندگان و فروشندگان گل مجرم 
هستند. »گل« دومین ماده مخدر پرمصرف در کشور 
است. بر اساس اعالم پرویز افشار سخنگوی سابق 
ستاد مبارزه با مواد مخدر، 2 میلیون و 808 هزار نفر 
در کشور مصرف کننده مستمر مواد هستند. مصرف 
موادمخدر توسط معتادان چند نوع مختلف شامل مواد 
مخدر )تریاک و مشتقات آن مانند هروئین، کراک و 
مرفین(، مواد محرک )شیشه و داروهای محرک( و 
مواد توهم زا است. تریاک و مشتقات آن باالترین میزان 
مصرف مواد در کشور را به خود اختصاص داده اند 
و 65 درصد معتادان تریاک و مشتقات آن را مصرف 
می کنند. مصرف شیشه کاهش یافته و ُگل جایگزین 
آن شده است و در رتبه دوم پس از تریاک قرار دارد. 
همچنین مصرف شیشه از 36 درصد به 8.2 درصد 
رسیده است. سعید صفاتیان در گفت و گو با ایرنا 
انگاری در مورد مصرف مواد مخدر و  افزود: جرم 
روانگردان در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده و بسیاری 
از انواع مواد نام برده شده است. تا سال 1388 نمی 
دانستیم که آیا مصرف مواد روانگردان هم جرم است یا 
فرد مصرف کننده بیمار است. در سال 89 قانون مبارزه 
با مواد مخدر اصالح شد و مواد رونگردان نیز جزو 

مواد مخدر قرار گرفت.
ماده  گل  اینکه  به  توجه  با  البته  داشت:  اظهار  وی 
و  کارشناسان  نظر  تایید  به  که  است  روانگردانی 
متخصصان از منشاء حشیش به دست می آید، بنابراین 
جرم انگاری حشیش برای گل نیز مطرح است و جرم 
انگاری که برای قاچاقچیان گل می شود، همان جرم 
انگاری است که برای قاچاقچیان سایر مواد صورت 
می گیرد و در این خصوص مشکلی از نظر قانونی 
وجود ندارد. صفاتیان ادامه داد: حمل، خرید و فروش 
هر مقدار مواد مخدر و روانگردان جرم است. مصرف 
کنندگان گل هم مانند مصرف کنندگان سایر مواد، مجرم 
هستند و اگر به مرکز درمان اعتیاد مراجعه و گواهی 
درمان بگیرند، از حالت مجرم خارج و به عنوان بیمار 
تلقی می شوند. کارشناس حوزه اعتیاد خاطرنشان کرد: 
در 10 سال اخیر، مصرف مواد در بسیاری از کشورها 
جرم زدایی شده است و علت این اقدام این است که 
متخصصان ارتباط این افراد با قاچاقچیان را قطع کنند 
زیرا همیشه عده ای از افراد جامعه در هر صورت تمایل 
به مصرف مواد دارند. وی اضافه کرد: هیچ جای دنیا 
مصرف مواد مخدر و روانگردان آزادسازی نمی شود که 
مانند سیگار همه بتوانند مصرف کنند؛ مصرف مواد را 
جرم زدایی یا به تعبیری مصرف مواد را قانونمندسازی 
می کنند. صفاتیان تصریح کرد: قانونمندسازی به معنای 
آزادسازی مصرف مواد نیست بلکه افرادی که از طریق 
مراکز درمانی مجوز مصرف مواد دارند، می توانند در 
مکان خاص که قانون مشخص می کند نه در خیابان یا 
هر جایی مصرف کنند. صفاتیان یادآور شد: در ایران هم 
طبق تحقیقاتی که چهار سال گذشته ستاد مبارزه با مواد 
مخدر انجام داده است، 17 درصد افراد باالی 16 سال 
به مصرف مواد مخدر و روانگردان تمایل دارند و این 
بدین معنا است که تحت هر شرایطی درصدی از این 

میزان به مصرف مواد روی می آورند. 

خبر

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از موانع 
پرورش  و  آموزش  اقتصاد  به  توجه  برای  جدی 
در  شدید  بسیار  تمرکز  تربیت،  و  تعلیم  نظام  در 
ساختار تصمیم گیری ماست گفت: طبق گزارشی 
که همکاران یک ماه قبل به بنده دادند در برخی 
استان های ما در سال هزار بخشنامه به مدرسه داده 
شده است. سیدمحمد بطحائی در اولین همایش 
ملی اقتصاد آموزش و پرورش که در دانشگاه عالمه 
طباطبایی برگزار شد گفت: علم اقتصاد آموزش و 
پرورش علم جوانی است اما در کشور ما طی همین 

سال ها هم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: آنچه باید در گام اول به دنبال آن باشیم این 
است که کدام موانع اجازه پرداختن به این موضوع 
را نمی دهد؟. وی با اشاره به برخی تصمیمات در 
آموزش و پرورش و ارتقای شاخص های کارایی 
درونی آموزش دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم 
دوره های  از  گذر  نرخ  گفت:  گذشته  به  نسبت 
مختلف نیز از جمله شاخص های کارایی است و 
نشان دهنده آن است که در حوزه اقتصاد آموزش و 
پرورش توانسته ایم گام های خوبی برداریم؛ البته منشأ 

بسیاری تصمیمات آثار تربیتی آن بوده است.
بطحائی با بیان اینکه در سال های گذشته تصمیماتی 
گرفته شده که با اقتصاد آموزش و پرورش کاماًل 
آثار زیانباری به همراه داشته است  بیگانه بوده و 
برچسب  اینکه  علت  به  مصادیق  ذکر  از  گفت: 

سیاسی به اظهاراتم زده نشود، اجتناب می کنم.
مهمترین  از  داد:  ادامه  پرورش  و  آموزش  وزیر 
موانع شکوفایی و رشد اقتصاد آموزش و پرورش 
تلقی  پرورش،  و  آموزش  اقتصاد  به  پرداختن  و 
اقتصاد  علم  مفهوم  از  غلط  برداشت  و  ناصحیح 

بحث  آنکه  محض  به  است.  پرورش  و  آموزش 
اقتصاد آموزش و پرورش مطرح می شود ذهن برخی 
سیاست گذاران به این سمت می رود که قرار است 
در آموزش و پرورش صرفه جویی کنیم و آن را در 
سایر بخش ها به کار بگیریم. بالفاصله مورد اتهام قرار 
می گیریم که کسانی که به اقتصاد آموزش و پرورش 
توجه دارند بر جنبه های کمی و نه جنبه های کیفی 
تمرکز دارند. وی ادامه داد: یکی از مهمترین موانع 
ما که اجازه نمی دهد در تصمیم گیری های خود از 
ترمینولوژی های علم اقتصاد آموزش و پرورش بهره 
بگیریم تلقی ناصحیح از علم آموزش و پرورش 
است و همین جاست که جامعه دانشگاهی باید به 
کمک بیایند. در اینجا به شدت به پتانسیل جامعه 

علمی و دانشگاهی نیازمندیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در حوزه 
علم اقتصاد آموزش و پرورش به دنبال آن هستیم 
که با روش های صحیح و بهره ور از منابع مان برای 

فعالیت هایی که اثربخشی باالتری دارد استفاده کنیم 
گفت: فعالیت های کم اثر باید به نفع فعالیت های 
منابع  ما  منابع  شود.  گذاشته  کنار  تر  اثربخش 

محدودی است.
بطحائی افزود: امروز نسبت به چهل سال قبل از آمار 
هشت میلیون دانش آموز به 14 میلیون و از 340 
هزار کارکنان به 900 هزار نفر رسیدیم. از 83 کانون 
فرهنگی به بیش از 2000 کانون فرهنگی رسیده ایم. 
 48 از  سال   49 تا   10 گروه  در  باسوادی  درصد 
درصد به 95 درصد رسیده است و اعتبارات هشت 
میلیاردی به 57 هزار میلیارد تومان در الیحه سال 

آینده رسیده که احتماالً افزایش هم خواهد داشت.
وی ادامه داد: نیاز ما برای رشد کمی و کیفی آموزش 
اینکه  و  دارد  وجود  که  است  نیازی  پرورش  و 
منابع خود را برای فعالیت های با اولویت باالتر به 
کار بگیریم اجتناب ناپذیر است. اقتصاد آموزش و 
پرورش از مؤلفه های مهم در اقتصاد مقاومتی است.

جامعه  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
دانشگاهی باید به ما کمک کند تا مفهوم علم اقتصاد 
آموزش و پرورش بخوبی در ذهن تصمیم گیران 
جا بیفتد اظهار کرد: به عنوان مثال وقتی صحبت از 
خرید خدمات آموزشی می کنیم به معنای واگذاری 
خالف  بر  عمل  و  خصوصی  بخش  به  آموزش 
اصول تعلیم و تربیت نیست. وی افزود: روش های 
ارائه خدمات آموزش و پرورشی با 40 سال قبل 
بسیار متفاوت است و با هزینه های کمتر می توانیم 
خدمات با کیفیت تری ارائه دهیم. چرا وقتی صحبت 
متهم  را  ما  بالفاصله  می شود  نوین  روش های  از 
می کنند که می خواهیم به بعد کمی به جای بعد کیفی 
بپردازیم؟. بطحائی با بیان اینکه مانع دوم جدی برای 
توجه به اقتصاد آموزش و پرورش در نظام تعلیم و 
تربیت، تمرکز بسیار شدید در ساختار تصمیم گیری 
ماست عنوان کرد: طبق گزارشی که همکاران یک ماه 
قبل به بنده دادند در برخی استان های ما در سال هزار 

بخشنامه به مدرسه داده شده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نظام انتخاب 
و انتصاب مدیران در حال تغییر است گفت: این 
برنامه سال گذشته به صورت آزمایشی اجرا شد و 
برای سال تحصیلی آتی وسیع تر اجرا می شود. نظام 
سنجش شایستگی مدیران مدارس نیز به صورت 
آتی  تحصیلی  سال  برای  و  شد  اجرا  آزمایشی 
گسترده تر اجرا می شود. به مدیران مدارس گواهینامه 
ترسیم  آنها  شایستگی های  ارتقای  سیر  و  اعطا 
می شود. مسئله مدارس باید در داخل خود حل شود 
و نباید مدیر مدرسه منتظر باشد که مشکل با بخشنامه 
از بیرون حل شود. این مهمترین مؤلفه برای توجه به 

اقتصاد آموزش و پرورش است.

بطحائی: به برخی اظهاراتم برچسب سیاسی می زنند

حدود یک میلیون نفر از جاماندگان بسته حمایتی دولت هستند 
که از امروزتا 29 بهمن به آن ها پیامک زده خواهد شد.

6 میلیون و 150 هزار نفر از بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی 
بسته حمایتی از یکصد تا 300 هزار تومان بر اساس تعداد خانوار 
دریافت کرده اند. سازمان تأمین اجتماعی حدود 13 میلیون نفر 
بیمه شده دارد که کمتر از 3 میلیون تومان دریافت می کنند و 
بر اساس مصوبه قانون این افراد مشمول دریافت بسته حمایتی 

می شوند که البته به هر خانواده یک بسته پرداخت خواهد شد. 
پس از واریز مرحله اول بسته های حمایتی بیش از 3 میلیون نفر 
اعتراض به عدم دریافت این بسته ها از طریق شماره های 1420 
و *142*8# و همین طور *148*9# اعالم شد که بر اساس 
بررسی های صورت گرفته حدود یک میلیون نفر مشمول این 
بسته های حمایتی می شوند که در صورت تأمین منابع الزم از 
سوی دولت این بسته ها به حساب آنها واریز خواهد شد.  براساس 
بررسی های صورت گرفته بسته حمایتی حدود یک میلیون نفر که 
به عنوان جاماندگان بسته حمایتی محسوب می شوند از طریق 
پیامک در روزهای 28 و 29 بهمن به آنها اطالع داده خواهد شد. 

ارسال پیامک به جاماندگان 
بسته حماییت ازامروز

دولتی  ارز  اختصاص  به  اشاره  با  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
برای داروهای بیماران خاص، گفت: برای جلوگیری از قاچاق 
بیماران به  معکوس این داروها و ایجاد کمبود، داروهای این 

صورت سهمیه ای عرضه می شود.
دکتر مهدی پیرصالحی با اشاره به اینکه وضعیت دارویی کشور 
در شرایط نسبتاً مناسبی قرار دارد، گفت: در حال حاضر تعداد 
کمبودها به حدود 22 قلم می رسد و وضعیت دارو در شرایط 

خوب قرار دارد.
وی با تاکید بر حمایت سازمان غذا و دارو از تولید داخل، عنوان 
کرد: از شهریورماه امسال به داروهای دارای مشابه تولید داخل، 

مجوز واردات داده نشده است و این روند ادامه خواهد داشت.
معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: در حال حاضر واردات دارو 
همین  بر  می گیرد،  تومانی صورت  ارز 4200  با  تجهیزات  و 
اساس نگرانی هایی برای قاچاق معکوس این داروها وجود دارد 
که با تدابیر اندیشیده شده به منظور جلوگیری از سو استفاده ها، 
داروهای بیماران خاص همچون فراورده های پالسمایی ماهانه 
و به صورت سهمیه ای و براساس بیماران به استان ها اختصاص 
می یابد. وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه سازمان در نظر نداریم 
که به هیچ داروخانه دولتی مجوز داده شود، البته منعی نیز برای 
فعالیت داروخانه های دولتی که از گذشته مجوز دارند، وجود 
ندارد. بنابراین پروانه جدیدی برای داروخانه های نهادهای دولتی 
صادر نمی کنیم؛ چراکه معتقدیم این داروخانه ها امکان رقابت را از 

بخش خصوصی می گیرند.

 عرضه داروهای بیماران خاص
 به صورت هسمیه ای

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: کارت های ملی نمونه 
قدیم تا پایان امسال )29 اسفند( اعتبار دارند و مهلتی برای تمدید 
اعتبار آنها درنظرگرفته نشده است؛ بنابراین الزم است دارندگان 
این نوع کارت ها در یک ماه باقی مانده تا پایان سال برای دریافت 

کارت هوشمند ملی ثبت نام کنند.
سیف اهلل ابوترابی اظهار کرد : افرادی که دارای کارت ملی نمونه 
قدیم هستند و اعتبار کارت آنها تا پایان امسال به اتمام می رسد، 
اگر در زمان باقیمانده تا پایان سال برای دریافت کارت هوشمند 
ملی مراجعه و ثبت نام کنند، کارت آنها اعتبار دارد و می توانند تا 
زمان صدور کارت هوشمند ملی از طریق کارت های قدیم خود 
خدمات دریافت کنند، اما در غیر این صورت سریال کارت آنها 
باطل می شود و نمی توانند هیچ نوع خدمتی را با کارت خود 
دریافت کنند. وی ادامه داد: همچنین افرادی که کارت هوشمند 
ملی آنها تا قبل از 29 اسفند سال 96 صادر شده و برای دریافت 
آن مراجعه نکرده اند، سریال کارت ملی قبلی آنها باطل می شود و 

باید برای دریافت کارت جدید هرچه زودتر مراجعه کنند.
نوبت گرفتن کارت  نفر در  میلیون  تا 15  ابوترابی گفت: 12 

هوشمند ملی هستند و هنوز کارت خود را دریافت نکرده اند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: تاکنون بیش از 48 میلیون و 
500 هزار نفر مرحله تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام 
داده اند و برای 44 میلیون و 650 هزار نفر کارت صادر شده و 
تاکنون کارت های بیش از 44 میلیون نفر از این تعداد ارسال شده 

است تا متقاضیان آن را تحویل بگیرند.

آخر اسفند، اپیان اعتبار کارت 
های میل غیرهومشند 

مفقودی
شماره  با   91 مدل  سورن  سمند  سواری  سبز  برگ  و  کمپانی  سند  المثنی   
شاسی  شماره  12490316209و  موتور  شماره  با   82 ایران  544ص28  پالک 

NAACC1CF0C442652 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 المثنی برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو 206 مدل 94 با شماره پالک 197ط44 ایران 
 NAAP41FE0FJ287086 163و شماره شاسیb0205126 72 با شماره موتور

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

رونوشت آگهی حصروراثت
شماره  شناسنامه  دارای   8 شماره  شناسنامه  دارای  چلوانی  ریاحی  عبدالرضا  آقای 
به شرح دادخواست به کالسه 970742  ش1س از این دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عبدالحسین ریاحی چلوانی به 
شناسنامه شماره 7  درتاریخ1396/9/19دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1 سلطنت سامانی زاده فرزند حسین به شماره ملی 8636 462275 زوجه دائمی    

2ـ بهرامعلی ریاحی به شماره ملی 4623028021  فرزند ذکور
3  ـ عبدالرضا ریاحی چلوانی  به شماره ملی 4623184595 فرزند ذکور  

4  ـ پروین ریاحی به شماره ملی 4622912279  فرزند اناث
5 ـ طلعت ریاحی چلوانی به شماره ملی 4623159957 فرزند اناث

6  ـ زینب ریاحی به شماره ملی 4622952556 فرزند اناث
7 ـ زهرا ریاحی چلوانی به شماره ملی 4623056449 فرزند اناث 
8 ـ طیبه ریاحی چلوانی به شماره ملی4623081869  فرزند اناث 
9ـ طاهره  ریاحی چلوانی شماره ملی 4620829080  فرزند اناث 

10 ـ زهره ریاحی چلوانی شماره ملی 4623221121 فرزند اناث و الغیر
 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 شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

مفقودی کارت هوشمند
 کارت هوشمند  اینجانب وحید پورعباس   به شماره ملی 2790498563   به شماره 
78-142ع81    انتظامی  بشماره  فوتون  کامیون   3293837 خودرو  هوشمند   کارت 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازاهوازدرخواستی  بشناسنامه606صادره  پدرغضبان  نام  عبودغزاوی  آقای 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که شادروان مرحومه نصره غزاوی 
ورثه  خودفوت  دائمی  درتاریخ87/11/7دراهوازاقامتگاه  اهواز  بشناسنامه282صادره 
اش عبارتنداز1-متقاضی بامشخصات فوق الذکر2-فاضل غزاوی بشناسنامه341صادره 
شرح  متوفیه(والغیر.به  )برادران  اهواز  بشناسنامه339صادره  غزاوی  اهواز3-کریم 
دادخواست تقدیمی کالسه970609/14/97تحت نظرمی باشد.اینک باانجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شوراتقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  وصیت  صادروهر 

اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع2اهواز-محمددستیار

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  ---بشرح  شماره   شناسنامه  دارای  قربانی  ظریفه  خانم      
3/972244ش  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
تاریخ  92/4/16  در  بشناسنامه  2802146599  نژاد  قاسم  صادق  شادروان   که  داده 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-  علی قاسم 
نژاد فرزند  صادق   –ش ش  2801769940خوی –پسر متوفی/2-   بهرام قاسم نژاد 
فرزند  صادق   -ش  ش   2801771031 خوی-پسر متوفی/3-  یحیی قاسم نژاد 
فرزند صادق  -ش  ش  2801772161   –خوی-پسر متوفی/4- بایرام  قاسم نژاد 
فرزند صادق - ش ش   2801773832 -خوی-پسر متوفی/5-  شهرام قاسم نژاد فرزند 
صادق  -  ش ش  2803675498 خوی- پسر متوفی/6-  مهدی قاسم نژاد فرزند صادق 
-ش ش 2790143633   خوی –پسرمتوفی/7- طاهره  قاسم نژاد فرزند صادق -ش 
ش  2801769932 خوی -دختر متوفی/8-  حمیده  قاسم نژاد فرزن صادق  -ش 
ش  2801771023  خوی-دختر متوفی/9-  فاطمه قاسم نژاد فرزند صادق -ش ش 
نژاد فرزند صادق  ش ش  قاسم  متوفی/10-سکینه  – همسر  2801773840  خوی 
2801774154  خوی- دختر اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

 

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

فاقد سند رسمی
اول/دوم  هیأت   15/09/1397 مورخ   139760316001004657 شماره  برابررای 
فاقدسندرسمی  ثبتی واراضی وساختمانهای  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
صادره   165 شناسنامه  شماره  به  جمشیدفرزندجاسم  آیین  مهین  خانم  متقاضی 
ازقصرشیرین درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 69/101 مترمربع درمحدوده 
کوچه  ابریشم  باغ  آدرس  به  کرمانشاه  دربخش یک حومه  واقع  اصلی  پالک 143 
کرمی  اهلل  کرم  آقای  رسمی  ازمالک  خریداری  کرمی  متری  هشت   _2 رحمانی 
محرزگردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 روزآگهی 
میشود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
اداره  این  اعتراض خودرابه  دوماه  به مدت  آگهی  انتشاراولین  باشندمیتوانندازتاریخ 
تسلیم وپس ازاخذرسیدظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایندبدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/11/28   تاریخ انتشارنوبت دوم: 1397/12/14 

جعفرنظری رییس ثبت اسنادوامالک کرمانشاه ناحیه یک

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای رمضان سلیمانی فرزند محمددرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 121 فرعی از یک اصلی جوانرودواقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین 
ناوهرمیان که از آقای یاور مرادیخریداری و درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه  97 - 40تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رای شماره 139760316007001235 مورخ6 /  11 / 97 حکم 
به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 83 / 162 متر مربع بنام آقای 
رمضان سلیمانیصادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور وراث عبداله مرادی 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 رمضان سلیمانی صادر خواهد نمود صدور سند مالکیت مانع 

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

تاریخ انتشار اول28 /  11/   1397 تاریخ انتشار دوم13/  12 /  1397

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     : حسین فیضی   ساکن تنکابن .... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود  
ایوب خداوردیان  به دادخواستی بخواسته      مطالبه وجه چک   باستناد   وجه 
فاکتور  به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه 715/97شعبه  دوم ثبت و 
وقت دادرسی بروز چهار شنبه   مورخ  98/1/21ساعت 9 صبح تعیین گردید. اینک 
بدرخواست    خواهان      و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر 
االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. 
چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن 

ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه  دوم شورای حل اختالف تنکابن  

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
تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  برابررأی شماره 139760331010004087هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
کریمی  اله  احسان  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت 
فرزند سعد اله به شماره شناسنامه 1132کد ملی 4910472576  صادره ازشهریار  
مربع پالک   به مساحت 537/63متر  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  در ششدانگ یک 
3175فرعی از 163اصلی واقع  در ج مالرد شهرک منظریه گلستان 19پ 34واحد 
4خریداری از مالک رسمی کمیته امداد امام خمینی )ره ( 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 / ک 1251  
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/11/28

 محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

 آگهی فقدان
وکالی  کانون   1397/10/10 1957مورخ  شماره  وکالت  برابر  پرتوی  مهناز  خانم 
دادگستری البرز از طریق مالک عباس قاجار ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق 
آپارتمان مسکونی  شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه 
مساحت 107،71متر مربع قطعه9 تفکیکی تحت پالک 69181 فرعی از 163اصلی 
مفروز از پالک 24388فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی سرحدآباد جزء حوزه 
ثبتی شهرستان فردیس ذیل صفحه 342دفتر جلد 317 به شماره ثبت 29165به نام 
عباس قاجار ثبت وسند مالکیت به شماره چاپی 201923صادر شده سپس سند بعلت 
سهل انگاری مفقود گردیده  است و سپس مالک درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است . لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم 
نماید.بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. ه 1288ک 
 محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای فتاح مرادی نوئل فرزند فرج درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
از یکاصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف  پالک 156 و 158فرعی 
بهقرگه که از مورث خود فرج مرادیخریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده 
نیز تحت کالسه 94-180 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 139760316007001169مورخ 97/10/20حکم 
به صدور سند مالکیت یک بابساختمان به مساحت 79/05 متر مربع به نام آقای فتاح 
مرادی نوئل صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای برزو بیگ سلیمی 
می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 15روز 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 ارسال گردد، معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل دهد. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا 
به نام آقای فتاح مرادی نوئلصادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  13/  11/  1397 تاریخ انتشار دوم 28/  11/  1397
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ارزش صادرات 10 ماهه پتروشیمی 
به ۹.7 میلیارد دالر رسید

ابتدای  از  پتروشیمی  میزان صادرات محصوالت 
امسال تا پایان دی ماه به بیش از 17 میلیون تن به 
ارزش بیش از 9 میلیارد و 739 میلیون دالر رسید. 
به گزارش زمان به نقل از تارنمای اطالع رسانی 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تولید مجتمع های 
پتروشیمی تا پایان دی ماه امسال در مجموع به 44.8 
میلیون تن رسید. مجموع تولید صنعت پتروشیمی 

در دی ماه حدود 4.3 میلیون تن بوده است.
همچنین مجتمع های پتروشیمی در دی ماه بیش 
از یک میلیون و 528 هزار تن محصول به ارزش 
بیش از 792 میلیون دالر را صادر کردند. مجتمع 
های پتروشیمی در آذرماه امسال بیش از یک میلیون 
و 466 هزار تن محصول به ارزش بیش از 714 

میلیون دالر را صادر کرده بودند.

قیمت نفت با بیش از ۲ درصد جهش 
به رکورد ۲01۹ خود رسید

اختالل در تولید میدان نفتی دریایی عربستان، انتظار 
از کمبود عرضه در بازارها را تقویت و قیمت نفت 

بیش از 2 درصد جهش کرد. 
در پایان معامالت جمعه، پس از این که اختالل در 
تولید میدان نفتی دریایی عربستان، انتظار از کمبود 
عرضه در بازارها را تقویت کرد، قیمت نفت با بیش 

از 2 درصد جهش به باالترین سطح 2019 رسید.
برنت،  خام  نفت  بشکه  هر  پیش خرید  قیمت 
یا 2.6  نفت، 1.68 دالر  قیمت  بنچ مارک جهانی 
که  رسید،  دالر   66.25 به  و  کرد  جهش  درصد 

باالترین رکورد آن از ماه نوامبر تا کنون است.
نفت خام تگزاس غرب آمریکا هم 1.18 دالر یا 
2.2 درصد جهش کرد و به 55.59 دالر رسید. در 
معامالت پس از بسته شدن بازارهای اصلی، قیمت 
این شاخص به 55.80 دالر رسید که باالترین نرخ 
امسال آن است. این هفته با تشدید تاثیرگذاری 
آغاز  زمان  از  نفت،  بازارهای  بر  عرضه  کاهش 
کاهش تولید اوپک پالس در ماه گذشته تا کنون، 
قیمت نفت برنت بیش از 6 درصد و قیمت نفت 
آمریکا بیش از 5 درصد جهش کرد. بسته شدن 
قسمتی از میدان نفتی صفوانیه عربستان سعودی، 
بزرگترین میدان نفتی دریایی جهان، که دو هفته 
در  آگاه  منبع  یک  توسط  بود،  افتاده  اتفاق  پیش 
روز جمعه گزارش شد. صفوانیه دارای ظرفیت 
تولید بیش از 1 میلیون بشکه در روز است. هنوز 
مشخص نیست که این میدان نفتی از چه زمانی 
به تولید با ظرفیت کامل بازمی گردد. قیمت نفت 
و  ایران  علیه  بر  آمریکا  تحریم های  با  همچنین 
ونزوئال و کاهش تولید لیبی به علت ناآرامی های 
مردمی، تقویت شده است. پس از انتخابات عمومی 
نیجریه، تهدیدهای امنیتی تولید نفت این کشور را 
هم به مخاطره انداخته است اما افزایش تولید نفت 
کرده  محدود  را  قیمت ها  رشد  همچنان  آمریکا، 
است. طبق اعالم شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز، 
حفاران نفتی آمریکا این هفته سه حلقه چاه دیگر 

هم به تعداد چاه های فعال خود افزودند.

خبر

تعداد چاه های غیرمجاز به 300 هزار حلقه رسید

معاون آب و آبفای وزیر نیرو نوشت: 12 سال قبل تعداد چاه های 
غیرمجاز در کشور حدود 100 هزار حلقه بود که تعداد این چاه ها 

اکنون به بیش از 300 هزار حلقه رسیده است.
قاسم تقی زاده خامسی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی 
اینستاگرام نوشت: در این مدت برداشت آب از منابع زیرزمینی رشدی 
دو برابری داشته و به حدود هشت و نیم میلیارد متر مکعب رسیده 
است. وی به سفر هفته گذشته خود به استان همدان – در معیت 
معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نیرو – اشاره کرد و ادامه داد: 
»هر کجا باریکه ای جاریست، درخواست احداث سد وجود دارد که 
نهایتا به توسعه اراضی کشاورزی و مصرف غیرمتعارف آب منتهی 
می شود؛ روندی که متاسفانه همچنان ادامه دارد«. معاون وزیر نیرو 
اضافه کرد: امروز که تقاضا در حوزه آب از منابع موجود بسیار بیشتر 
است، شناخت آنچه موجب این افزایش تقاضا است در کنار عوامل 
طبیعی و عوامل غیرقابل تغییر، اجتناب از اشتباه های گذشته و دنبال 
کردن آنچه به درستی در گذشته انجام شده، قدم اول در حل مساله 
آب است. تقی زاده افزود: همسایگان ما بیش از آنکه به دکل های نفتی 
بپردازند، به موضوع آب و بازچرخانی آن فکر می کنند، سعی ما نیز 

بر این خواهد بود.

 واحد آمونیاک پتروشیمی مسجدسلیمان 
سال ۹۸ راه اندازی می شود 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اظهار امیدواری کرد که واحد 
آمونیاک پتروشیمی مسجدسلیمان در سال 98 راه اندازی شود و در 

سال 99 به تولید پایدار برسد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی 
پس از بازدید از طرح پتروشیمی اوره و آمونیاک مسجد سلیمان 
گفت: این طرح ماه های پایانی خود را طی می کند و حضور سرمایه 
انسانی 4 هزار و 500 نفر در روز نشان دهنده تالش باالی همکاران 
این پروژه برای تکمیل و راه اندازی است.  وی با ابراز رضایت از 
عملکرد 14 میلیون نفر ساعت کار بدون حادثه در طرح اوره و آمونیاک 
مسجدسلیمان افزود: امیدوارم در این 6 ماه پایانی دوره پیش راه اندازی 

ایمن انجام شود و این پروژه را به پایان برسد. 
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی درباره استفاده از نیروهای جوان 
آموزش دیده و نیروهای مجرب در کنار هم گفت: این ترکیب بسیار 
سازنده است و باید این الگو به مجتمع های پتروشیمی  دیگر نیز منتقل 
شود. طرح اوره وآمونیاک مسجد سلیمان در اسفند 1393 با هدف 
تولید ساالنه 660 هزار تن آمونیاک و 1073 هزار تن اوره با مصرف 
861 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سال به عنوان خوراک، در زمینی 
به مساحت 50 هکتار در منطقه هفت شهیدان مسجد سلیمان استان 
خوزستان آغاز به کار کرد.  شرکت کازاله سوئیس تامین کننده دانش فنی 
واحد آمونیاک و شرکت تویو ژاپن تامین کننده دانش فنی واحد اوره 
بوده و ووهان چین فعالیت های مهندسی تفصیلی، تدارکات و ساخت 
و نصب پروژه را به عهده دارد. تازه ترین برآورد سرمایه گذاری طرح 
اوره و آمونیاک مسجدسلیمان معادل 4084 میلیون یوان و 12239 
میلیارد ریال است و کل مبلغ هزینه شده تا پایان دی ماه 97 در این 
فاز 25726 میلیارد ریال اعالم شده است. این طرح با پشتیبانی و 
حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی موفق به استفاده از تسهیالت 
خط اعتباری چین شده است.  پیشرفت کلی فیزیکی تا پایان دی ماه 
برنامه ای  برابر 96.11 درصد  در  واقعی  برابر 92.73 درصد   1397
بوده و پیشرفت واقعی بخش مهندسی 99.9 درصد، تدارکات 99.76 
درصد و ساختمان ونصب تجهیزات 01/80 درصد است. مجوزهای 
محیط زیست، تامین آب خام، سوخت و خوراک دریافت شده است و 

یوتیلیتی مورد نیاز توسط طرح یادشده تولید خواهد شد.

کوتاه از انرژی

مفقودی
 المثنی سواری پژو پارس مدل 91 با شماره پالک 122ج27ایران 92و شماره موتور 
124K0065824و شماره شاسی NAAN01CA8CK806305 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری سایپا 131مدل 92 با شماره پالک 836م91ایران 82 با شماره موتور 
4945945و شماره شاسی NAS411100D1286045بنام موسی درزی تبار شفیعی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 المثنی برگ سبز و سند کمپانی سواری سمند مدل 89 با شماره پالک 421ج64ایران 
 NAACA1CB5AF222493 82 با شماره موتور 12489074839با شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 83 با شماره پالک 564م55 ایران 82 با شماره موتور 00733939و 

شماره شاسی s1412283263825مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پراید 131 مدل 90 با شماره پالک 917ل19ایران 82 با 
قیه  بابازاده  علی  s3412290380744بنام  شاسی  شماره  4419722و  موتور  شماره 

قشالقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز )سند مالکیت( خودرو سواری پراید به شماره موتور 4557762 و شماره 
شاسی S3412291428136 و شماره پالک ایران 72-795ق62 متعلق به اینجانب 

بهشهرنصیر سنچولی فرزند نور محمد مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژو 405 جی ال ایکس مدل 88 با شماره پالک 861ج35 
موتور 12487270693و شماره شاسی 9e820502بنام حسین  با شماره  ایران 82 

مجازی امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 المثنی برگ سبز وانت نیسان 2400 مدل 79 با شماره پالک 814ج54 ایران 72 با 
شماره موتور 00146485و شماره شاسی 00c47569 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازاهوازدرخواستی  پدرعبدالرضابشناسنامه753صادره  نام  بداوی  لطیف  آقای 
عویدبداوی  مرحوم  شادروان  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
اش  ورثه  فوت  دائمی  72/2/15دراهوازاقامتگاه  اهوازدرتاریخ  بشناسنامه11صادره 
اهواز2-عبدالرضابداوی  صادره  بشناسنامه373  بداوی  علی  عبارتنداز1-متقاضی 
بشناسنامه372صادره  بداوی  ذکورمتوفی(3-رحمه  اهواز)فرزندان  بشناسنامه288صادره 
اهواز4-برشه خانم بداوی بشناسنامه13صادره اهواز5-رحمه بداوی بشناسنامه 7صادره 
متوفی(والغیر،بشرح  اناث  اهواز)فرزندان  بشناسنامه14صادره  بداوی  اهواز6-رحیمه 
قانونی  تشریفات  باانجام  باشد.اینک  می  تقدیمی970594/8/97حقوقی  دادخواست 
مراتب مزبوررادر یک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی 
نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت 

نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم نرگس ارجمندیان دارای شناسنامه شماره 1795 به شرح دادخواست به کالسه 
وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  ش1س     970723
توضیح داده که شادروان نوراله ارجمندیان به شناسنامه شماره 94 درتاریخ1396/1/14 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به :
1 ـ شیرین ارجمندیان فرزند اسداله به شماره ملی 6209851134 زوجه دائمی 

2 ـ منصور رعیت سامانی به شماره ملی 4623181219 فرزند ذکور 
3 ـ آیت اله رعیت سامانی به شماره ملی 4623101347 فرزند ذکور
4 غالمرضا رعیت سامانی به شماره ملی4623113991  فرزند ذکور

 5 ـ پروانه ارجمندیان  به شماره ملی4620895520  فرزند اناث 
6 پروین ارجمندیان به شماره ملی 4623203573 فرزند اناث 
7ـ فرزانه ارجمندیان به شماره ملی4623276481  فرزند اناث 
8ـ نجمه ارجمندیان به شماره ملی 4623637050 فرزند اناث 

9ـ نرگس ارجمندیان به شماره ملی 4623646645 فرزند اناث و الغیر
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 شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی موضوع ماده3قانون 
وماده13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 

فاقدسندرسمی
برابررای شماره139760317001004104-97/10/3هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی ناحیه 
یک اهوازتصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای ناصرعنبری فرزنداحمدبشماره 
باب  یک  ملی4723449280درششدانگ  شماره  به  ازکویت  شناسنامه661صادره 
پالک15بخش8اهوازخریداری  از  درقسمتی  مساحت194/70مترمربع  به  ساختمان 
شده ازآقای مطیرلطیفی)مالک رسمی(که حکایت ازاحرازمالکیت متقاضی نسبت به 
ملک موردتقاضا وانتقال ملک مع الواسطه وطی ارائه قولنامه عادی به بنام متقاضی 
داشته،محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده 
متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  شوددرصورتیکه  می  آگهی  روز 
اعتراض  دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  توانندازتاریخ  باشندمی  داشته  اعتراضی 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  ازاخذرسید،  وپس  تسلیم  اداره  این  خودرابه 
درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضائی  مرجع  خودرابه  اعتراض،دادخواست 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد 
نخواهدبود.شماره  دادگاه  متضرربه  ازمراجعه  مانع  شد.ضمناصدورسندمالکیت 
م.الف)5/3122( تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/28-تاریخ انتشارنوبت دوم:97/12/14

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه یک اهواز-اکبرافشین

آگهی حصروراثت
ازاهوازدرخواستی  نام پدرمناحی بشناسنامه1752864557صادره  آقای سالم غراوی 
مرحوم  پسرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
اهوازدرتاریخ97/11/15دراهوازاقامتگ صادره  بشناسنامه13654  غراوی  حسن 
فوق)پدرمتوفی(2- مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  اه 
بشماره  غراوی  بشناسنامه2687اهواز)مادرمتوفی(3-مصطفی  سالمی  کاظمیه 
ملی7790005812اهواز)پسران  بشماره  غراوی  ملی1745689745اهواز4-مرتضی 
باانجام  بشناسنامه14992اهواز)همسرمتوفی(والغیر.اینک  امیری  متوفی(5-امینه 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات 
دادگاه  به  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  ازتاریخ  نزداوباشد  ازمتوفی  نامه  داردیا وصیت 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری و رسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه دادگاه عمومی اهواز-سیدعبدالمطلب بنی هاشم

آگهی مزایده  اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
شماره آگهی 139703913447000040 تاریخ آگهی:1397/11/16 

شماره پرونده : 139604013447000733   تاریخ انتشار97/11/28 
بخش 2  در  قع   وا  از 4863-اصلی  پالک 46فرعی  بشماره  یکبابخانه   ششدانگ 
خوی   که بشماره های 30628 به شماره چاپی 079825 و 2352969 در دفتر 64 
صفحات 375 و 377 ذیل شماره 10867 به ثبت رسیده محدوده به حدود ششدانگی 
ذیل:شماال بظول 12/30 متر بدیوار خانه 4863/48 شرقا بطول 16/80 متر بکوچه 4 
متری جنوبا بطول 12/50 متر بکوچه 3 متری  غربا بطول 17/20 متر دیوار اشتراکی 
با خانه 4863/45 ملکی اقای امیر حیدرزاده به ادرس : خوی –بلوار مطهری خیابان 
شهید موسوی کوچه  پور یوسف  8  نبش کوچه پور یوسف 5 مدیون پرونده های 
کالسه 9600783 که ظبق صورتجلسه  مورخه 97/7/14 مساحت موجود  عرصه 
اعیانی موجود مسکونی ملک  باشد و  متر مربع می  از اصالح 210/80  ملک پس 
مذکور در دو قسمت شمالی به مساحت  حدود 88 متر مربع دارای امکانات  داخلی 
اتاق خواب آشپزخانه – هال و پذیرایی – و در قسمت جنوبی به مساحت 51/85 
متر مربع  دارای امکانات  داخلی اتاق خواب و اشپزخانه و سرویس  بهداشتی و 
حمام در یک طبقه همکف مجموعا به مساحت 140 متر مربع با پوشش سقف تیر 
آهن  با طالق ضربی با دیوار های پیرامون باربر بدون نما سازی احداث شده است 
. مسکونی مذکور  دارای انشعاب آب و برق و گاز میباشد قدمت اعیانی  حدود 22 
سال تخمین زده میشود . پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ  -/772/000/000 ریال اصل 
طلب و مبلغ -/38/600/000 ریال نیمعشر اجرائی بازادشت و ششدانک آن توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ -/1/800/000/000  ریال ارزیابی شده است  
کل طلب بانک  بستانکار تا مورخ  97/12/20  بمبلغ -/886/660/000 ریال محاسبه 
الی 12 روز دوشنبه  مورخه 97/12/20  در محل   از ساعت 9  .لذا  گردیده است 
اجرای  ثبت  خوی  از طریق مزایده   به فروش می رسد از مبلغ  مبلغ مورد مزایده   
یک میلیارد  و هشتصدو میلیون ریال )-/1/800/000/000 ریال(  شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی  ازطرف خریدار فروخته میشود. فروش نقدی است  کلیه هزینه های 
شهرداری و دارائی و حق مزایده عالوه بر مبلغ مورد مزایده متعلق به خریدار می 
باشد .  این اگهی در یک نوبت منتشر خواهد شد ، ضمنا  دواطلبین میتواندد جهت 
اطالع از مشخصات  ملک به شعبه اجرای ثبت مراجعه تا اطالعات الزم در اختیار انها 

وارگذارده شود . تاریخ انتشار97/11/28
 معاونت اداره کل و  رئیس  ثبت اسناد خوی-سلیمانپور

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
قانون   برابر  رای شماره 139760318603003562- 1397/9/6 هیات  موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه 2 رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  خانم 
نجمه محمودی  زاده شالکوهی  فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 3550 صادره  از 
رشت  در قریه  شالکو در ششدانگ  یکباب  خانه  و محوطه  به مساحت 153/91 متر 
مربع  پالک فرعی  37594 از اصلی  77  مفروز  مجزی  از پالک  275 از اصلی 77  
واقع  در بخش  چهار رشت  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  علی اکبر  محمودی  
زاده  شالکوهی 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.
رم الف:5956– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/28

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

از  به قولنامه عادی خود را  خانم کبری میرزایی فرزندمحمد درخواست رسیدگی 
پالک125 و 141فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به 
زمین آبی برباغ که از آقایجوهرمصطفاییخریداری و درخواست سند مالکیت نموده و 
پرونده نیز تحت کالسه 96–14تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگیبرابر رأی شماره 139660316007001658  مورخ  24 /  
96/11حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 113/42 متر مربع 
به نام خانم کبری میرزایی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
ورثه محمدقادریمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانی که 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 محل 
تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام خانم کبری میرزاییصادر خواهد نمود صدور سند مالکیت 

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

تاریخ انتشار اول  13/  11/   1397 تاریخ انتشار دوم  28/  11  /  1397

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

ساختمانهای  فاقد سند رسمی
اول  هیات   مورخ 1397/10/5   – رای  شماره 1397603180160001144  برابر   
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
مالکانه   آباد تصرفات  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم   رسمی  مستقر  در واحد  
  10 شناسنامه  شماره  به  صفر  فرزند  اشکلک  عشوری  ابراهیم  متقاضی  بالمعارض 
صادره  از رحیم  آباد  به شماره  ملی 6319793260 در ششدانگ  یک قطعه  زمین  
مشتمل  بر بنای  احداثی  ) ساختمان(  به مساحت 415/82  متر مربع  پالک 517  
فرعی  از 163  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک  - فرعی از 163  اصلی  واقع  
در قریه  اشکلک  خریداری  شده از مورد مالکیت سازمان اموال و امالک محرز 
گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  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 رابه 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.
1063- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:97/11/14  تاریخ انتشار نوبت دوم:97/11/28

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( با 
اشاره به توان این مجموعه در عرصه های فنی 
و مهندسی گفت: امروزه در تمام عرصه های فنی 
و مهندسی به قله های خودکفایی دست یافتیم و 
در هیچ حوزه ای، به شرکت و توان خارجی نیاز 
نداریم. قرارگاه با تکیه بر توان نیروهای ایرانی، 
در تمام بخش ها تالش کرده خودکفایی را در 

کشور نهادینه کند. 
خلیج  ستاره  پروژه  به  اشاره  با  محمد  سعید 

که  بود  پروژه ای  پاالیشگاه  این  فارس، گفت:  
یک شرکت خارجی در آن فعال بود اما با وقوع 
تحریم اول، پروژه را رها کرد و رفت. اعتماد به 
مجموعه قرارگاه شد و این پروژه به ما سپرده 
شد و امروز شاهد بزرگترین پاالیشگاه میعانات 
گازی جهان با ظرفیت 360 هزار بشکه در روز 
هستیم. این پاالیشگاه بزرگترین پاالیشگاه تولید 
بنزین یورو 5 جهان است و 67 درصد مهندسی 
ایرانی، 70 درصد محصول ایرانی و 100 درصد 

اجرای ایرانی در آن اتفاق افتاد و ان شاءاهلل در 
هفته جاری با حضور ریاست جمهور فاز سوم 

آن هم به بهره برداری خواهد رسید.
 بهره برداری از فاز 4 ستاره خلیج فارس

 تا 1۸ ماه آینده
وی با بیان اینکه فاز چهارم پروژه ستاره خلیج 
فارس کلنگ زنی شد و در مدت 18 ماه این فاز 
هم به بهره برداری خواهد رسید، ادامه داد: این 
فاز به صورت 100 درصد ایرانی به چرخه تولید 

افزوده خواهد  محصوالت نفت و گاز کشور 
شد، با اعتمادی که به قرارگاه خانم االنبیا شد 
عملیات اجرایی ساخت 6 فاز از پارس جنوبی 
به قرارگاه داده شد و 2 فاز آن اجرایی و تحویل 
داده شد و 4 فاز دیگر طی یک ماه آینده تحویل 
داده خواهد شد. با این کار ظرفیت تولید گاز 
150 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز 
در  قطر  از  ایران  و  شد  خواهد  افزوده  کشور 
استفاده از مخزن پارس جنوبی پیش خواهد افتاد.

افتتاح فاز سوم پاالیشگاه ستاره در هفته جاری

در آستانه بهره برداری از چهار فاز جدید پارس 
جنوبی و افزایش ظرفیت تولید اتان در عسلویه، 
طرح افزایش ظرفیت تولید اتیلن در پتروشیمی 
این  تولید  درصدی  افزایش 15  هدف  با  جم 
خوراک کلیدی توسعه صنایع پتروشیمی کشور 
به گزارش  قرار گرفت.  برداری  بهره  مدار  در 
زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی انجمن صنفی 
کارفرمائی صنعت پتروشیمی، در طول چند سال 
گذشته، تأخیر در بهره برداری از فازهای جدید 
پارس جنوبی و منفی شدن تراز تولید و مصرف 
برای صنعت  پاشه آشیلی  به  اتان در عسلویه 

پتروشیمی کشور تبدیل شده بود. 
دوم  فاز  بودن  آماده  وجود  با  اساس  این  بر 
پتروشیمی کاویان اما فاز دوم این غول اتیلنی 
در  اول  فاز  به  نسبت  ایران حدود چهار سال 
مدار بهره برداری و تولید تجاری قرار گرفت که 
نبود خوراک کافی اتان از فازهای پارس جنوبی 
یکی از مهمترین دالیل تاخیر در راه اندازی فاز 
این مجتمع استراتژیک پتروشیمی کشور بود.  با 
این وجود هم اکنون با بهره برداری از فازهای 
جدید پارس جنوبی نه تنها تراز تولید و مصرف 
خوراک اتان در عسلویه مثبت شده که شرکت 
اجرای  دیگری  از  پس  یکی  پتروشیمی  های 
طرح های ضربتی افزایش تولید اتیلن را با توجه 
به وجود مازاد اتان در منطقه عسلویه را در دستور 
کار قرار داده اند.  در شرایط فعلی ظرفیت تولید 

اتان در عسلویه با احتساب پتروشیمی پارس به 
حدود 7.6 میلیون تن در سال رسیده که با توجه 
به آغاز تولید تجاری اتان در چهار فاز جدید 13، 
22 تا 24 پارس جنوبی این ظرفیت به حدود 
9.6 میلیون تن در سال افزایش یافته است. از 
سوی دیگر ظرفیت مصرف اتان در عسلویه هم 
با احتساب راه اندازی واحدهای الفینی در چهار 
مجتمع پتروشیمی کاویان، پلیمر آریا ساسول، 
جم و مروارید به حدود 5 میلیون و 850 هزار تن 
در سال رسیده که عمال بیش از ظرفیت موجود 
تولید در هاب گاز ایران است. این درحالی است 
که سال آینده هم طرح های جدید افزایش تولید 
اتان ایران در عسلویه شامل فاز اول پتروشیمی 
بوشهر با ظرفیت 850 هزار تن، فاز 14 پارس 

پاالیشگاه  تن،  میلیون  یک  ظرفیت  با  جنوبی 
پارسیان سپهر با ظرفیت 1.3 میلیون تن و طرح 
استحصال اتان فاز 12 پارس جنوبی با ظرفیت 
1.7 میلیون تن در سال در مدار بهره برداری قرار 
می گیرند که ظرفیت تولید اتان عسلویه را به 
بیش از 14 میلیون تن در سال افزایش می دهد.

همزمان با افزایش تولید اتان در پارس جنوبی، 
طرح ضربتی افزایش تولید اتیلن در پتروشیمی 
مدار  در  به طور رسمی  هفته جاری  جم هم 
بهره برداری قرار گرفت. در این راستا، قرارداد 
نوسازی کوره  شماره 106واحد الفین پتروشمی 
جم اسفند پارسال با یکی از شرکت های آسیایی 
با هدف انتقال دانش روزآمِد این صنعت با اعتبار 
یک میلیون یورو و برای 11 ماه بسته شد تا با 

ساالنه  کوره،  این  تولید  درصدی   15 افزایش 
هشت تا 10 میلیون یورو برای کشور ارزآوری 
قرارداد  این  امضای  از  پیش  تا  باشد.  داشته 
ظرفیت تولید هر کوره ی گازی پتروشیمی جم 
حدود 40 تن در ساعت بوده که با اجرای این 
پروژه نوسازی به 46 تن در ساعت افزایش یافته 
است. با اجرای این طرح، دانش بومی کارکرد 
این کوره ها به داخل منتقل شده و متخصصان 
تمامی  در  پس  این  از  ایرانی  مهندسان  و 
الفین  واحد  دارای  که  کشور  پتروشیمی های 
انجام  به  را  به روزرسانی  این  هستند می توانند 
برسانند، واحد الفین پتروشیمی جم در عسلویه 
10 کوره دارد که یکی از کوره های آن با دانش 
روز در حال نوسازی بوده که اولین کوره هفته 
جاری راه اندازی و با ظرفیت 46 تن در ساعت 
بومي  است.  قرار گرفته  برداری  بهره  مدار  در 
گازی،  هاي  کوره   Revamp دانش  سازي 
افزایش 15درصدي ظرفیت کوره هاي گازي و 
افزایش سودآوري پتروشیمي جم به میزان ساالنه 
8 تا 10میلیون یورو از مهمترین دستاوردهای 
این پروژه افزایش ظرفیت تولید اتیلن در مجتمع 

پتروشیمی جم به شمار می رود.
گفتنی است، الفین از ترکیبات هیدروکربنی است 
و از آن چهار محصول اتیلن، پروپیلن، بوتادین 
و بوتیلن به دست می آید که خوراک های اصلی 

صنعت پتروشیمی است.

در آستانه بهره برداری از 4 فاز جدید پارس جنوبی؛

اولین طرح ضربتی افزایش تولید اتیلن ایران به بهره برداری رسید
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 اف ای تی اف، گره گشا یا گره ساز
 منزوی کردن یا منزوی شدن

*سیدایمان موسوی
 

به  موسوم  مالی  گروه  کارویژه  بررسی  نهایی  موعد  به  شدن  نزدیک  با 
اف ای تی اف جهت پیوستن ایران به لوایح چهارگانه، نگاه ها در ایران بار دیگر 
به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده است. جایی که هنوز 
تکلیف دو تا از مهم ترین این الیحه ها، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته 
فراملی)پالرمو( و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم)CFT( مشخص 

نشده است.
به همین دلیل همین چشم موافقان و مخالفان این لوایح اکنون به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام است تا پس از ماهها مجادله و چانه زنی های متعدد 
سیاسی، تکلیف نهایی را مشخص کنند. آنچه که حساسیتها را نسبت به 
پذیرش نهایی این لوایح در کشور بیشتر کرده، به این امر مربوط می شود که 
کشور در شرایط کنونی تحت شدیدترین و بی سابقه ترین تحریم ها از سوی 
آمریکاست و این کشور کمر همت بسته تا هرگونه ارتباط مالی و پولی ایران 
را با دنیای خارج از خودش به کل محدود سازد.برای همین ضرورت پیوستن 
به این نهاد در یک چنین شرایط سیاسی و بین المللی برای عبور از بن بست 
تحریمی ترامپ ضروری به نظر می رسد. از منظری این قاعده و هنجار در 
حقوق تجارت بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته که کشورها برای حضور 
در این شبکه اقتصاد جهانی بایستی یک سری قواعد و مقررات را رعایت 
کنند. از جمله این قواعد بحث پولشویی است.ماهیت تهدیدات در دنیای 
امروز تفاوت ماهوی با عصر قدیم پیدا کرده است. امروزه در مباحث کالن 
امنیتی صحبت ها بیشتر به امنیت اقتصاد و تجارت تمرکز یافته است. برای 
همین دولت ها به این جمع بندی رسیده اند که ثبات جهانی در گرو ثبات و 
رفاه اقتصاد جهانی است و مهم تر از آن اقتصاد جهانی نیازمند شفافیت مالی 
است. شفافیت، پیش شرط رفاه، آرامش و امنیت اقتصادی است و دولتی از 
اقتصاد شفاف بهره می برد به مراتب در رسیدن به شکوفایی اقتصادی موفق 
تر از دولتی عمل خواهد کرد که سازوکار مالی مشخصی ندارد. به عبارتی 
بایستی مبداء و منشاء پول و سرمایه ها مشخص باشد. اتفاقات تروریستی بعد 
از هزاره جدید میالدی این مساله را اثبات کرد که تروریست ها با دریافت 
پول و ثروت های کالن شبکه تروریستی اش را در کل پهنه جعرافیایی جهان 
گسترش داده و از این طریق به نا امنی و بی ثباتی دست می زنند. اینجاست 
که نهادی به نام اف ای تی اف در کنار برج معروف ایفل معنا و مفهوم یافته 
است.این نهاد مالی مسئول تراکنش های مشکوک و نامعلوم است و با تعیین 
مکانیسم های دقیق دولت ها را در رصد و شناسایی منشا پول های کثیف 
یاری می رساند. بی دلیل نیست که بسیاری از کشورها در دنیا با کمترین 
حساسیت به این سازوکار مالی پیوسته اند. اما انگار داستان در کشورمان 
متفاوت و بعد از گذشت تقریبا دو دهه از زمان مطرح شدن رسمی پیوستن 
ایران به اف ای تی اف، هنوز مشاجرات لفظی و بحث های فلسفی در رابطه 
با اینکه ایا ضرورتی به این سازوکار است و یا نیست؛ تداوم دارد؟ هنوز 
روی این محور بحث می شود که اف ای تی اف دست به تخلیه اطالعاتی 
از کشورهای عضو می زند.این بحث ها در حالی مطرح می شود که اف ای 
تی اف یه سازوکار کامال مشخص با وسعتی جهانی است. این نهاد دغدغه 
ثبات اقتصاد و تجارت جهانی را دارد و این پیش فرض را دارد که شفافیت 
رفاه و آرامش برای بشریت می آورد. از سوی دیگر مطابق قانون کشوری که 
در لیست سیاه این سازوکار مالی قرار گرفته باشد، کشور هدف قادر به انجام 
مبادالت مالی و بانکی با سایر کشورها نخواهد بود. در این بخش باید نهایت 
دقت به خرج داده شود و اینکه منظور فقط آمریکا نیست. اف ای تی اف به 
کشورهای لیست سیاه امکان مبادله به سایر قدرت  های حتی متوسط را نیز 
نمی دهد. اهمیت این امر زمانی است که امروز اروپایی ها با پیش قدمی نهاد 
مالی اینستکس را بنیان نهاده اند و مشتاق حمایت اقتصادی از ایران در برابر 
بسته های تحریمی آمریکا هستند. عقل سلیم ایجاب می کند که در شرایطی 
که آمریکا تمام تالش و انرژی اش را به این امر معطوف کرده که ایران را به 
هر شکل ممکن مهار و ایزوله سازد؛ ما به سمت عادی سازی روابط با سایر 
قدرت های بزرگ جهانی حرکت کنیم. در این راستا نه تنها باید نسبت به 
پیوستن به اف ای تی اف تعلل به خرج ندهیم بلکه با تصویب سریع آن، 
حقانیت و آمادگی باالی خودمان جهت حضور و تعامل با شبکه اقتصاد 
جهانی نشان دهیم. جای تعجب در اینجاست که مخالفان امروز اف ای تی 
اف هیچ استدالل قانع کننده مبنی بر عدم پیوستن به اف ای تی اف ندارند و 
فقط با حرف ها و ادعای کلی، بر هزینه های کشور می افزایند. باید از مخالفان 
پرسید که چه جواب قانع کننده ای برای فرارهای میلیاردی از کشور دارند و 
ریشه این امر در کجاست و مهم تر از آن برای مقابله با ابراختالس های بزرگ 
در کشور چه راهکار و مکانیسمی را پیشنهاد می کنند. واقعیت این است که 
هیچ استدالل متقنی از سوی مخالفان وجود ندارد و چه بسا مخالفان منافع و 

سودشان را در انزوای کشور می بینند. 

قیمت مرغ از1۵هزارتومان گذشت

 درحالی که دبیرستاد تنظیم بازار کشور اعالم کرده بود فروش مرغ باالتر 
از نرخ 11 هزار و 500 تومان تخلف است، قیمت این کاال در مراکز خرده 

فروشی سطح شهر به کیلویی 15 هزار و 500 تومان رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم  در مراکز خرده 
فروشی براساس اعالم اتحادیه پرنده و ماهی،  دیروز شنبه 27 بهمن ماه به 15 
هزار و 500 تومان رسیده است؛ این در حالی است که چند روز قبل عباس 
قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور اعالم کرده بود: با توجه به قیمت مصوب، 
هیچ خرده فروشی حق ندارد مرغ گرم را باالتر از 11 هزار و 500 تومان 
عرضه کند و در صورت مشاهده با متخلف برخورد قانونی می شود.براساس 
این گزارش، طبق اعالم اتحادیه پرنده و ماهی قیمت هرکیلوگرم قیمت مرغ 
گرم در عمده فروشی درب کشتارگاه 14250 تومان، توزیع درب واحدهای 
صنفی  14450 تومان و خرده فروشی 15500  تومان است.  همچنین قیمت 
هرکیلوگرم سینه با کتف 21000 تومان، سینه بدون کتف 22000 تومان و فیله 
25000 تومان است.  در اطالعیه این اتحادیه ذکر شده است: همکاران ما باید  
توجه کنند قیمتهای اعالمی فوق نرخ استعالمی بوده و آنها می توانند با توجه 
به فاکتور خرید رسمی و با احتساب 10 درصد سود اقدام به فروش کنند. 
ضمن اینکه  اعالم نرخ به صورت خرید نقدی است و به ازای هر 10 روز 

تاخیر در هر کیلو 100 تومان به قیمت پایه افزوده خواهد شد.

یادداشت

»بله« سه میلیونی شد

تعداد کاربران پیام رسان »بله« از مرز سه میلیون عضو 
گذشت. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
ملی ایران، پیام رسان »بله« به عنوان تنها پیام رسان 
ارتباطی و بانکی کشور عالوه بر ارائه همه خدمات 
معمول یک پیام رسان از جمله گفت و گو، ایجاد 
کانال و گروه، استفاده از استیکر و بازو )بات(، امکان 
قبیل خرید شارژ، عملیات  از  بانکی  ارائه خدمات 
کارت به کارت، پرداخت قبوض خدماتی، پرداخت 
خالفی خودرو، پرداخت عوارض خروج از کشور 
، انجام کار خیر و ... را داراست. این پیام رسان در 
اولین کنفرانس نوابغ دیجیتال مارکتینگ، که در مهرماه 
سال جاری با حضور بزرگ ترین شرکت های حوزه 
دیجیتال مارکتینگ و تجارت الکترونیک برگزار شد، به 
عنوان بهترین پیام رسان ایرانی انتخاب شد و تندیس 
ویژه جشنواره با عنوان نشان طالیی دیجیتال مارکتر 

سال 1397 را به خود اختصاص داد.

همتی: صاحبنظران از تحلیلهای 
اقتصادی غیرواقعی خودداری کنند

های  شبکه  از  یکی  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
اجتماعی نوشت: صاحبنظران از تحلیلهای اقتصادی 

غیرواقعی خودداری کنند.
الناصرهمتی  عبد  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مانند  به  اقتصاد  نوشت:  خود  اینستاگرام  درصفحه 
شیمی و فیزیک که بتوان شرایطی مثل خالء ایجاد کرد 
و نظریه را محک زد، نیست. اقتصاد حل مشکالت 
جهان واقعی است و نظریات مربوط به آن نیز درجهان 
واقع و بر اساس انبوهی از متغیرها تحقق می یابد. 
افزود: بدون داشتن اطالعات روز و ضروری،  وی 
ممکن است تحلیل هایی ارائه دهیم که تحقق نیافتن 
روزها  این  ببرد.  سؤال  زیر  را  تحلیلگر  اعتبار  آنها 
صاحبنظران اقتصادی در مورد تورم، نقدینگی و به 
خصوص ذخایر ارزی و تزریق ارز و آینده نرخ ارز 
تحلیلهایی مطرح می کنند که بعضا حاکی از نداشتن 
اطالعات الزم است و نگرانی های بی مورد را دربین 
مردم موجب می شود. رئیس کل بانک مرکزی در 
ادامه نوشت: متأسفانه در شرایط جنگ اقتصادی وبیم 
میل  علیرغم  و  بدخواهان و سودجویان  استفاده  از 
باطنی، برخی اطالعات اقتصادی و توانایی ها قابل 
ارائه عمومی نیست، لذا به دوستان اقتصادی توصیه 
می کنم در ارائه تحلیل احتیاط الزم را داشته باشند. 
همتی ادامه داد: مدت کوتاه چند ماه اخیر نیز نشان داد 
که برخی از تحلیل های دور از واقعیت دوستان بجز 

ایجاد نگرانی بیشتر در مردم، ثمره ای نداشت.

تصویب 3/۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در سال ۹7

های  کمک  و  گذاری  سرمایه  سازمان  سرپرست 
اقتصادی و فنی ایران درباره آخرین وضعیت جذب 
سرمایه گذاری خارجی گفت: جذب سرمایه ها بیشتر 
در حوزه صنعت بوده به طوری که از ابتدای امسال 
تاکنون 150طرح با سرمایه گذاری مستقیم حدود 3.5 
میلیارد دالر توسط هیات سرمایه گذاری خارجی به 

تصویب رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »احمد جمالی« افزود: 
از اواخر سال 1394 شاهد حضور هیات های خارجی 
از  زیادی  تعداد  نتیجه،  در  که  بودیم  کشورمان  به 
شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری ابراز تمایل 
اجرایی  از  این سازمان پس  داشت:  بیان  کردند.وی 
به  نسبت  تا 96  بین سال های 1394  برجام  شدن 
اعطای مجوزهای الزم برای انجام سرمایه گذاری های 
خارجی و آغاز فعالیت این شرکت ها در کشورمان 
این  آنچه  داشت:  اظهار  مسئول  مقام  کرد.این  اقدام 
روزها از خروج شرکت های خارجی از کشورمان 
در محافل عمومی مطرح است، حقیقت ندارد؛ آمارها 
نشان می دهد عمده شرکت های خارجی از آنجا که 
شرکای داخلی داشته و سرمایه گذاری مشترک انجام 
داده اند، اکنون به فعالیت شان در ایران ادامه می دهند.
جمالی گفت: مطابق آمارهای منتشره کنفرانس تجارت 
و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( در سال 96 میزان سرمایه 
گذاری خارجی به تصویب رسیده در کشور توسط 
میلیارد  از 10  بیش  خارجی  گذاری  سرمایه  هیات 
دالر بوده، با این حال رقمی بیش از پنج میلیارد دالر 
جذب شده است.وی ادامه داد: آنکتاد بر مبنای آمارهای 
کشورمان، همچنین ورود و خروج سرمایه به سایر 
کشورها به جمع بندی نهایی رسیده و آمارهای خود 
را معموال در اواخر ماه می )خردادماه( منتشر می کند. 
این مقام مسئول یادآورشد: در گزارشی که به تازگی از 
سوی آنکتاد منتشر شده، روند نزولی و کاهشی برای 
سرمایه گذاری خارجی در جهان در سال 2019 پیش 
بینی شده است، اما مطابق آمارها و اطالعات سازمان 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، 

هرچند تحت تاثیر تحریم ها بوده ایم.

خبر

دو فروشگاه اینترنتی با همکاری دولت، توزیع 
آغاز  دیروز  از  را  بازاری  تنظیم  مرغ  و  گوشت 
کردند. به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، 
فعالیت فروشگاه اینترنتی عرضه گوشت تنظیم 
yakhchaal. آدرس  با  ))یخچال((  بازاری 
))مستر  سایت  و   yakhchal.ir و   com
آغاز   mrghasab.com آدرس به  قصاب(( 

شده است. قیمت هر سبد 140 هزار تومان تا 
160 هزار تومان است و به هر خانوار یک بار 
در ماه این بسته تعلق می گیرد. بنا بر این گزارش 
مراجعه کنندگان برای خریداری محصوالت تنظیم 
بازاری از این سایت ها باید ابتدا به سایت یاد شده 
مراجعه و ثبت نام کنند و بعد از احراز هویت 
آن ها می توانند سبد محصوالت پروتئینی شامل سه 

عدد مرغ و دو قطعه گوشت را دریافت کنند. وزن 
مجموع مرغ و گوشتی که در این بسته ها قرار دارد 
به ترتیب 5 و 3 کیلو گرم است که دربسته های 
و  کرده  آوری  عنوان سبد خانواده جمع  تحت 
به مشتریان  آینده  تا 48 ساعت  در 24 ساعت 
تحصول می شود. همچنین قیمت هر کیلوگرم 
گوشت سردست منجمد گوساله 28 هزار و 500 

تومان است، ران منجمد گوساله 28 هزار تومان و 
مرغ 8 هزار و 900 تومان است و قیمت هر سبد 
140 هزار تومان تا 160 هزار تومان بر اساس وزن 
ان متغییر است. پیشتر سایت ))به روز رسان(( به 
فروش  نیز   beroozresaan.com آدرس 
اینترنتی گوشت، مرغ و تخم مرغ تنظیم بازاری 

را آغاز کرده بود.

گواهی  حصروراثت
فتوکپی  و  فوت  گواهی  و  شهادتنامه  استناد  به   8 شناسنامه  شماره  محمددهقانفربه  آقای 
شناسنامه ورثه وگواهی مالیات بر ارث به شماره970840  تقدیم این شورا نموده لذا اشعار 
می داردکه شادروان شکراله دهقانفر به شماره شناسنامه 307 در تاریخ 1397/8/2 دراقامتگاه 

دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی /عبارتست از:
1-منصوردهقانفر متولد1355/11/17 به شماره شناسنامه 2512  صادره کرج پسر متوفی 

2-محمد دهقانفر متولد5/5 /1364  به شماره شناسنامه 8     صادره ساوجبالغ  پسر متوفی
3- زهرادهقانفر متولد1360/1/2 به  شماره شناسنامه 4            صادره کرج دختر متوفی

4- پروین دهقانفر متولد1359/6/7 به  شماره شناسنامه 1         صادره  ازکرج دختر متوفی
به شماره شناسنامه 3332  صادره ساوجبالغ دختر  متولد1353/6/20  دهقانفر  نسرین   -5

متوفی
6- فاطمه دهقانفر متولد1334/9/3 به شماره شناسنامه 14        صادره ساوجبالغ  همسر 

متوفی
در تاریخ  دروقت فوق العاده جهت رسیدگی شورای به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و 
پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که شخص یاد شده )متوفی (وارث دیگری 

ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد.
اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/ نامحدوداست.

قاضی شعبه2 ملک آباد شورای حل اختالف بخش چهارباغ

ثبت اسناد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  /دوم موضوع  اول  برابر رای شماره139760331012005723 -1397/10/30 هیات 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ساوجبالغ تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا مدیر دهقان  فرزند نبی اهلل کد ملی 4899380305 به شماره 
شناسنامه 5 صادره از چهارباغ  نسبت به سه دانگ مشاعی از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 31899 
مترمربع  پالک 192اصلی ازصفحه 163دفتر 577 واقع در اغالن تپه حوزه ثبتی ساوجبالغ از سهمی نبی اهلل 
مدیر دهقان به عنوان صاحب نسق ذیل محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو 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 رسید ظرف 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.
مهران رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

م/الف:550     نوبت دوم :97/11/28

گواهی  حصروراثت
آقای معصومه فرهنگ به شماره شناسنامه 1037  به استناد شهادتنامه 
و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه وگواهی مالیات بر ارث به 
شماره970828  تقدیم این شورا نموده لذا اشعار می داردکه شادروان 
 1397/10/10 تاریخ  در   401 شناسنامه  شماره  به  فرهنگ   جعفر 
دراقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی /عبارتست از:
صادره   157 شناسنامه  شماره  به   1335/  6/ متولد5  1-قمرسیدی  

ساوجبالغ  همسر متوفی 
     1037 شناسنامه  شماره  به     1353/ متولد3/7  فرهنگ  2-معصومه 

صادره کرج  پسر دختر
در تاریخ  دروقت فوق العاده جهت رسیدگی شورای به تصدی امضا 
کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که 
شخص یاد شده )متوفی (وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس 

از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد.
اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/ 

نامحدوداست.
قاضی شعبه2 ملک آباد شورای حل اختالف بخش چهارباغ

آگهی فقدان
آقای محمود سعادتی مقدم  ضمن تقدیم دو برگ استشهادیه تصدیق شدهاعالم 
نموده است که سند مالکیت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک  قطعه 
زمین  با بنای احداثی به مساحت 1000 متر مربع قطعه9442 بشماره  8096  
فرعی از69اصلی مفروزاز اصلی نامبرده واقع در اراضی نظرآباد جزو حوزه ثبتی 
شهرستان نظرآباد به شماره چاپی 924647 مورد ثبت 11554 صفحه 90 جلد 
117بنام محمود سعادتی مقدم ثبت و صادر گردیده است وبرابر سند قطعی به 
شماره ... مورخ ... تنظیمی دفترخانه .... و طبق سند رهنی    دفترخانه    در 
رهن قرار گرفته است که به علت جابجایی مفقود گردیده ودرخواست صدور 
سندمالکیت المثنی نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تاچنانچه کسی  مدعی 
وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد 
ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 

مالکیت به این اداره تسلیم نماید.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. م.الف: 1186
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

با همکاری دولت از دیروز؛

آغاز توزیع اینترنتی سبد گوشت و مرغ تنظیم بازاری

اشتغال زایی برای 6هزار زن 
سرپرست خانوار

صادرات 50۷میلیون دالری 
محصوالت شیالت در سال 96

رئیس دبیرخانه ستاد مشاغل خانگی، از بازنگری 
و  مشاغل خانگی«خبرداد  توسعه  »الگوی  در 
آینده  سال  از  الگوی جدید،  قالب  در  گفت: 
اشتغال زایی برای 6 هزار زن سرپرست خانوار 

در 21 استان کشور کلید می خورد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهناز امامدادی 
اظهار داشت: در سال96 الگوی توسعه مشاغل 
خانگی را آغاز کردیم و با توجه به مطالعات 
میدانی و تطبیقی با تعداد زیادی از کشورها به 
این نتیجه رسیدیم که در تکمیل برنامه های 
قبل از جمله توانمندسازی متقاضیان، اتصال به 
بازار و فروش محصوالت، باید اقدامات ویژه 
و به مراتب پررنگ تری را در دستور کار قرار 
دهیم.  وی افزود: مجموع این بررسی ها منجر 
به بازنگری در فرایند قبلی مشاغل خانگی شد 
و الگوی جدیدی تحت عنوان »الگوی نوین« 
توسعه مشاغل خانگی از سوی دبیرخانه ستاد 
مشاغل خانگی پیشنهاد و در جلسه ستاد مطرح 
مشاغل  ستاد  دبیرخانه  شد.رئیس  تصویب  و 
از  یکی  را  ها«  ظرفیت  »شناسایی  خانگی، 
مراحل اصلی الگوی نوین توسعه این مشاغل 
عنوان کرد و افزود: منظور از این ظرفیت ها 
صرفا منابع طبیعی و اولویت های استانی نیست 
بلکه این ظرفیت ها اشخاص حقیقی و حقوقی 
هستند که می توانند در فرایند کار مشارکت 
کنند.وی ادامه داد: به عنوان مثال در فرایند قبل 
صرفا متقاضیان ایجاد مشاغل خانگی در سامانه 
تقاضای خود را ثبت می کردند اما در الگوی 
جدید ما نیز در تالشیم تا اشخاص حقیقی و 
حقوقی را شناسایی کنیم؛ در الگوی جدید یکی 
از بحث هایی که در مرحله اول یعنی »شناسایی 
ظرفیت ها« مد نظر قرار دارد، موضوع جلب 

مشارکت افراد برای همکاری در الگوی توسعه 
مشاغل خانگی است که نهادهای مردم نهاد، 
ها  پشتیبان  و  کارآفرینان  خیرین،  ها،  تعاونی 
را شامل می شوند.امامدادی افزود: در الگوی 
نوین توسعه مشاغل خانگی به طور مشخص 
توسعه رشته های نوین، توجه به مزیت های 
توسعه  مشاغل،  پایدارسازی  رقابتی،  و  نسبی 
ارزیابی  و  مشاوره  ای،  شبکه  های  فعالیت 
متقاضیان، اتصال به بازار و هدفمندی حمایت 
ها و کاهش وابستگی به تسهیالت مورد تاکید 
در  را  سیاست  این  کرد:  تاکید  دارد.وی  قرار 
سال 96 در 9 استان خراسان شمالی، خراسان 
غربی،  آذربایجان  جنوبی،  خراسان  رضوی، 
کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایالم و چهارمحال 
و بختیاری آغاز کردیم و اخیر استان سیستان 
و بلوچستان نیز به این استان ها اضافه شدند 
مشاغل  نوین  طرح  اجرای  اول  مرحله  در  تا 
خانگی 10 استان تحت پوشش قرار بگیرند.

وزارت  مشاغل خانگی  ستاد  دبیرخانه  رئیس 
کار گفت: با توجه به نتایج خوبی که تاکنون 
از اجرای این طرح حاصل شده و در بعضی 
استان ها نیز به صادرات انجامید، منجر به این 
شد که معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خانواده از اجرای این طرح در 21 استان دیگر 
ویژه زنان سرپرست خانوار استقبال کند و این 
پیشنهاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ارائه  راستای  در  داد:  ادامه  شد.امامدادی  داده 
این پیشنهاد از سوی معاون رئیس جمهور در 
امور زنان و خانواده به وزارت کار، قرار است 
برای 6 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار در 
21 استان کشور با بهره گیری از الگوی نوین 

توسعه مشاغل خانگی اشتغالزایی شود.

تولید  اینکه  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
برابر  انقالب 40  از  بعد  محصوالت شیالتی 
رشد داشته است، گفت: صادرات محصوالت 
شیالتی از 11 میلیون دالر در سال 57 به 507 

میلیون دالر در سال 96 رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان شیالت ایران، 
محمود حجتی با بیان اینکه  تولید محصوالت 
شیالتی ایران پس از انقالب اسالمی 40 برابر 
تولیدات  داشت:  اظهار  است،  داشته  رشد 
شیالتی کشور از 32 هزار تن در سال 57 به 
1.2 میلیون تن در سال 96 افزایش یافته که 
این دستاورد عظیم حاصل اهتمام و اقدامات 
بی نظیر در حوزه شیالت کشور در 40 سال 
اخیر است.وی با تقدیر از مدیران و کارکنان 
سازمان شیالت،این سازمان را چابک و بهره 
ور توصیف کرد و گفت: سازمان شیالت نقش 
برای  درآمدزایی  و  تولید  افزایش  در  موثری 
کشور داشته و عملکرد آن با موفقیت همراه 
بوده است.وی با اشاره به ارتقای رتبه جهانی 
ایران در تولید محصوالت شیالتی خاطرنشان 
کرد: رتبه تولید شیالت کشور از حدود هفتادم 
است. رسیده  هفتم  و  بیست  رتبه  به  جهان 
حجتی ادامه داد: در حالی که سایر کشورهای 
امکانات  و  ابزار  و  تجربه  دانش،  از  جهان 
باالتری نسبت به ایران برخوردار بوده اند و 
در طول 40 سال اخیر نیز در مسیر رشد تولید 
خود حرکت می کردند، این دستاوردها حاصل 
را  ایران  شیالت  اقدامات  است.وی  شده 
مصداق بهره گیری از ظرفیت های خدادادی 
انسان و طبیعت برشمرد و افزود: آبزی پروری 
دریایی، صید در آب های عمیق و دوردست 
و همچنین پرورش میگو در آب های شور 

و مناطق کم برخوردار از جمله ظرفیت های 
طبیعی بوده که با اقدامات شیالت در این دوره 
به فعلیت رسیده است.وزیر جهاد کشاورزی 
در  ایران  فائو،  آمار  اساس  بر  داشت:  اظهار 
حال حاضر رتبه نوزدهم آبزی پروری و رتبه 
بیست و هشتم صید در جهان را در اختیار 
دارد و در پرورش ماهیان سردآبی )قزل آال( 
در آب شیرین جایگاه نخست جهان را به خود 
اختصاص داده است.حجتی ادامه داد: ایران در 
تولید صید در منطقه خاورمیانه رتبه نحست و 
در آبزی پروری در این منطقه رتبه دوم را دارد 
و در صید تون ماهیان در غرب اقیانوس هند 
در جایگاه اول است.وی یادآور شد: صادرات 
محصوالت شیالتی از 11 میلیون دالر در سال 
در سال 96 رسیده  میلیون دالر  به 507   57
سال  در  آبزیان  مصرف  سرانه  است.حجتی 
57 را یک کیلوگرم عنوان کرد و افزود: سرانه 
مصرف آبزیان در سال 96 به 11.2 کیلوگرم 
ارتقا یافته است.وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
تقریبا   57 سال  در  دریا  در  ماهی  پرورش 
سال  در  میزان  این  که  بوده  به صفر  نزدیک 
96 به بیش از 14 هزار تن رسیده است.وی 
دستاوردهای بخش شیالت را حاصل تالش و 
مشارکت دولت و مردم و از جمله افتخارات 
کشور و نظام دانست و بر ضرورت معرفی و 
اطالع رسانی این دستاوردها تاکید کرد.حجتی 
با قدردانی از خدمات حسن صالحی رئیس 
سابق سازمان شیالت ایران، بخش عمده ای 
از موفقیت های شیالت را حاصل درایت و 
مدیریت نامبرده در پنج سال گذشته عنوان و 
از تالش های وی و همکاران سازمان شیالت 

تمجید کرد.

مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  یک 
از  »نمایندگان  این که  بیان  با  اسالمی  شورای 
افزایش قیمت خودرو در جلسه غیرعلنی انتقاد 
کردند«، گفت که در این جلسه دولت و مجلس 
برای  راهکاری  ارائه   دنبال  به  اسالمی  شورای 
نظارت بیشتر بر وضعیت قیمت ها در شب عید 

است.
شهباز حسن  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پور به ارائه توضیحاتی درباره جلسه غیرعلنی 
بررسی  درباره  اسالمی  شورای  مجلس  دیروز 
بودجه سال 1398 پرداخت.وی توضیح داد: در 
ابتدای جلسه غیرعلنی، رییس مجلس شورای 
تبیین  را  به ژاپن  اسالمی دستاوردهای سفرش 
کرد. ایشان از مواضع به حق جمهوری اسالمی 
دفاع  ژاپن  مقامات  با  خود  دیدارهای  در  ایران 
کرده و بار دیگر رییس جمهور بی نزاکت آمریکا 
را به چالش کشیده است. همچنین نخست وزیر 
ژاپن در دیدار با آقای الریجانی از باقی ماندن 
عضو  است.این  کرده  قدردانی  برجام  در  ایران 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 

افزود: بعد از توضیحات رییس مجلس شورای 
اسالمی، آقای تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق 
مصوبات کمیسیون درباره بودجه سال 1398 را 
تشریح کرد. این که باید همه مسائل کشور در 
بودجه لحاظ شود. بعد از صحبت های ایشان بنده 
از برخورد دولت و مجلس شورای اسالمی با 
بودجه فرهنگی گالیه داشتم و خواستار رسیدگی 
به این موضوع شدم.این نماینده مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به صحبت های وزیر نفت در 
جلسه غیرعلنی گفت: وزیر نفت بحث بورس 
نفت را برای نمایندگان تشریح کرد. این که مجلس 
شورای اسالمی چه مجوزهایی را به دولت برای 
بورس نفت داده است. سپس نوبت آقای رحمانی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت شد که اشاره ای 
تثبیت شغل های  این وزارتخانه در  اقدامات  به 
ایجاد شده در کشور در سال 1397 کرد و این که 
را  به واحدهای معدنی  لطمه وارد شدن  اجازه 
نمی دهد.حسن پور ادامه داد: آقای رحمانی از عدم 
تخصیص ها درباره صادرات گالیه داشت. این که 
ریال مصوبه مجلس شورای  میلیارد  از 1.300 

اسالمی درباره بحث صادرات تاکنون رقم قابل 
مجلس  رییس  که  است  نشده  محقق  توجهی 
صحبت ها  این  به  واکنش  در  اسالمی  شورای 
تاکید داشت که این موارد باید در دولت مطرح 
شود انتظار نمایندگان آن است که وزرا نتایج و 
پیگیری های خود را دنبال کنند.وی اظهار کرد: 
وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه ضمن تاکید 
بر این که این وزارتخانه با چشمانی باز قیمت ها 
را رصد می کند مجدداً از اختصاص ارز 4200 
تومانی برای نهاده های کشاورزی و کنترل بیشتر 
بتوان  بازار دفاع کرد و این که اگر  در وضعیت 
ارز 4200 تومانی را برای نهاده های دامی تامین 
بود.این  خواهیم  مسلط  بازار  وضعیت  بر  کرد 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
جهاد  وزیر  توضیحات  طبق  افزود:  اسالمی 
کشاورزی سه رقم از کاالها همچون تخم مرغ و 
شکر هم اکنون زیر قیمت مصوب در بازار عرضه 
می شود. سازمان حمایت از مصرف کننده از 25 
قلم کاالی اساسی مقرر کرده که این سه قلم زیر 
قیمت تعیین شده به فروش برسند. درباره بحث 

مرغ هم 10 درصد بیش از قیمت مصوب سازمان 
حمایت از مصرف کننده در بازار عرضه می شود 
که با کار گسترده در بحث تامین جوجه مورد 
نیاز مرغداری ها اظهار امیدواری شده که بتوان 
وضعیت بازار را کنترل کرد.حسن پور گفت: در 
این جلسه نمایندگان به شدت از روند افزایش 
قیمت خودرو انتقاد داشته اند ولی به طور کلی 
جو حاکم بر این جلسه اهتمام دولت و مجلس 
شورای اسالمی برای رسیدن به راهکاری جهت 

نظارت بیشتر بر قیمت ها در شب عید بود.
برنامه های وزارت صنعت برای مهار قیمت 

خودرو
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، احمد انارکی 
محمدی در خصوص جزئیات جلسه غیر علنی 
مجلس شورای اسالمی گفت: در جلسه غیر علنی 
دالیل گرانی های اخیر مورد بررسی قرار گرفت. 
وی گفت: رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در جلسه غیرعلنی دالیل گرانی خودرو را اعالم 
کرده و برنامه های این وزارتخانه برای مهار قیمت 

خودرو را تشریح کرد.

راهکارهای دولت و مجلس برای نظارت بر قیمت ها در شب عید؛

برنامه های وزارت صنعت برای مهار قیمت خودرو



چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده 
بودن همانا بزرگ بودن است.

امرسون

سخن حکیمانه

هزار دشمنم ار میکنند قصد هالک
گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک

مرا امید وصال تو زنده میدارد
و گر نه هر دمم از هجر توست بیم هالک

امروز با حافظ

چاپ کتابی درباره رویکردهای 
شمایل شناسی

و  »تصویر  کتاب 
به  رویکردهایی  کلمه: 
امیر  نوشته  شمایل شناسی« 
نصری توسط نشر چشمه 
نشر  بازار  راهی  و  منتشر 

شد.
کتاب  مهر،  گزارش   به 
»تصویر و کلمه: رویکردهایی به شمایل شناسی« 
نشر چشمه  توسط  به تازگی  نصری  امیر  نوشته 
بازار نشر شده است. این کتاب  منتشر و راهی 
هجدهمین عنوان مجموعه »درباره هنر« است که 

این ناشر چاپ می کند.
نویسنده این کتاب دانشیار و عضو گروه فلسفه 
دانشگاه عالمه طباطبایی است که در کتاب پیش 
شمایل نگاری  درباره  موجود  تلقی های  به  رو 
حوزه  دو  هر  است.  پرداخته  شمایل شناسی  و 
علی رغم تفاوت هایشان روی معنای اثری هنری یا 
تصویر متمرکز می شوند. به عقیده نویسنده کتاب، 
می توان مطالعاتی را ذیل عنوان شمایل شناسی دید 
که از ویژگی های شمایل نگاری بهره گرفته اند و 
به عکس. بنابراین تمایز این دو، چندان هم در 
عمل امکان پذیر نیست. نمونه برجسته این تمایز 
در فصل ابتدای کتاب که به طرح دیدگاه اروین 

پانوفسکی اختصاص دارد، تشریح شده است.
این کتاب 5 فصل دارد که عناوین شان به ترتیب 
اروین  تصویرها:  و  »کلمه ها  از:  است  عبارت 
واربورگ«،  آبی  تصاویر:  »اطلس  پانوفسکی«، 
بلتینگ«،  هانس  سانه:  و  جسم  تصویر،  »تثلیِث 
»ناِف تصویر: میکه بال« و »ناشمایل شناسی: ژرژ 

دیدی-اوبرمان«.
با وجود تفاوت های نظری بین شمایل نگاری و 
شمایل شناسی، هدِف روایت کالسیک از این دو 
رویکرد، کامال مشخص است و آن بیان واضح و 
مشخص موضوع و معنای آثار هنری است. این 
دو رویکرد با 3 فرض مواجه اند: نخست حصول 
معنا از اثر هنری، دوم ارائه صریح آن و در نهایت 
به این مساله توجه دارند که تصاویر از چه متونی 
برخاسته اند تا با شناخت آن متون بتوان تصاویر را 
تحلیل کرد. گویی که کشف منابع کالمی و متون 
نهایتا به رمزگشایی از تصاویر منجر می شود و 
معنای پنهان تصویر را از مستوری خارج می کند.

این کتاب با 192 صفحه، شمارگان 500 نسخه و 
قیمت 24 هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

انیمیشن »آدم خانگی« فینالیست جشنواره محیط زیست 
آمریکا شد

مرکز  تولیدات  از  خانگی«  »آدم  انیمیشن  فیلم 
گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی 
جشنواره  فینالیست  پایدار«،  ابرار  »مرضیه 

محیط زیست آمریکا شد.
مرکز  روابط عمومی  از   زمان  پیام  گزارش  به 
چهارمین  تجربی،  و  مستند  سینمای  گسترش 
محیط زیست  کوتاه  فیلم های  دوره ی جشنواره 

آمریکا روز 24 فوریه 2019 )5 اسفند 97( برگزار می شود و انیمیشن »آدم خانگی« 
ساخته مرضیه ابرار پایدار، بعنوان فینالیست در این رویداد موضوعی روی پرده 
خواهد رفت. در این جشنواره، کارگردانان 18 فیلم کوتاه از 14 کشور جهان به 

رقابت می پردازند.
انیمیشن »آدم خانگی« داستان یک مرد فروشنده حیوانات است که در مغازه اش به 
خواب رفته و خود را گرفتار در قفس حیوانات و کابوسی ترسناک می بیند. او در پی 

نجات از حیوانات می گریزد، ولی هربار به مانعی برخورد می کند...
گفتنی است: این فیلم انیمیشن ضمن نمایش در 20 جشنواره جهانی، موفق به کسب 
4 جایزه بین المللی از جشنواره های کانتربری انگلیس، الرگو سوئیس، NEZ هند و 

Golden Kuker بلغارستان شده است.

»پارادایس« در فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود

در  عطشانی  علی  کارگردانی  به  »پارادایس«   
فرهنگسرای ارسباران اکران و نقد می شود. به 
گزارش  از باشگاه فیلم تهران، فیلم سینمایی 
»پارادایس« به کارگردانی علی عطشانی یکشنبه 
28 بهمن ماه 1397 ساعت 18 در فرهنگسرای 
با حضور  آن  از  داده و پس  نمایش  ارسباران 

عوامل نقد و بررسی می شود.
در خالصه داستان »پارادایس« آمده است: جواد عزتی، طلبه ای جوان و دوستش در 
فضای مجازی با دختری آلمانی آشنا می شوند و برای دیدن او راهی آلمان می شوند!
علی عطشانی نویسنده و کارگردان فیلم، کورش جاهد کارشناس سینما و جمعی 
دیگر از عوامل و بازیگران فیلم مهمانان چهار صد و نود و هشتمین نشست باشگاه 
فیلم تهران هستند.    جواد عزتی، مهران رجبی، محمدعلی نجفیان، سامان صفاری 
و بیتا عطشانی از ایران و الیویا بورکات، ماتیاس متس، کالتسیدا روبرت و کاترین 

فولوس از کشور آلمان بازیگران فیلم »پارادایس« هستند

عناوین پویانمایی های منتخب دوازدهمین جشنواره فیلم  
100 اعالم شد

پویانمایی  بخش  منتخب  فیلم های  عناوین 
جشنواره فیلم  100 اعالم شد.

به گزارش رسیده، فیلم های پویانمایی پذیرفته 
اصلی،  مسابقه  بخش های  در  جشنواره  شده 
مسابقه در مسیر تجربه و بخش اکران به تفکیک 
برای  پویانمایی  عنوان  معرفی شده است. 22 

بخش های مسابقه اصلی و در مسیر تجربه جشنواره و 16 عنوان   پویانمایی برای 
بخش اکران جشنواره انتخاب شدند.

دوره  این  مسابقه  بخش  در  حضور  برای  منتخب  پویانمایی  فیلم های  عناوین 
جشنواره به این ترتیب است: مسابقه پویانمایی) مسیرتجربه(:»یار مهربان« سیدعلی 
موسوی»رفت« سمانه فضل اله اسدی»بابا یاد داد« کوردمان پویش»چشم ها« حامد 

حاتمی»تیکه ای از زندگی« پگاه عبادت دوست»تأثیر« محمد گودرزی پور
مسابقه پویانمایی) اصلی(:»نفت و خون« کاوه سیستانی »پدر« عابدین رمضانی 

»باالنس« برزان رستمی »عشق« علی حسین عباس زاده
»رویای نان« رضا محمدی-»Day out again« حسن اسدی»نجات« مرتضی 
نرگس رستمی  عباسی»ردپا«  اکبر  دودی«  منصوری»شیشه  آذر  هام«  حقگو»هام 
معز»یک داستان ساده« رامین بهادری»این رویای من نبود« مریم هاشم نژاد -وریا 
نیک منش»پَر« هادی امیری، رها فرجی» چتر« میرعلی حسینی اصلی»بی کله« آریا 
قدرتی – صدرا عباس زاده . همچنین برای بخش اکران پویانمایی در دو بخش 
اصلی و در مسیر تجربه این 16 اثر انتخاب شده است: »سینک« محبوبه کالیی»رویای 
سپید« فاطمه درینی»برای ایران« محدثه رییس عبداللهی»داستان کوتاه« محمدرضا 
میرناصری»نخکش«  نیک جو»ریسه« جعفر  باز« سپیده  کامال  محمدی»چشمان 
جعفر میرناصری»رویای زیبا« مستوره رضایی»روشنایی« سمیه مهرانیان»جادوی 
عشق« جعفر صیادی»دیدبان« نرگس رستمی معز»صدها فرسنگ فاصله« گلنوش 
حکمتاکران پویا نمایی) مسیرتجربه(»ردپا« محمدرضا محمدی»ایرانی چطوری؟« 
دوازدهمین جشنواره  مرادی.   محمد  مرادی»سفر«  احسان  مبینی»قفس«  عباس 
بین المللی فیلم 100 به همت حوزه هنری انقالب اسالمی به دبیری علی قربانی طی 

روزهای 8 تا 10 اسفند در پردیس سینمایی آزادی برگزار می شود.

»پدینگتون« سریال می شود

خرس سخنگوی محبوب قرار است در قالب یک نسخه سریالی دوباره با عالقه 
مندانش دیدار کند.

به گزارش بانی فیلم به نقل از ورایتی، »پدینگتون« بر اساس مجموعه کتاب هایی 
کودکانه به همین نام نوشته مایکل باند  در سال 1958، نخستین بار با بودجه ای 55 
میلیون دالری در سال 2014 اکران شد و بیش از 260 میلیون دالر فروش کرد و 
نامزد بفتا هم شد. »پدینگتون2« هم که با بودجه ای 40 میلیون دالری در سال 2017 
ساخته شد، در نهایت بیش از 220 میلیون دالر فروش داشت. سوددهی و استقبالی 
که سازندگان را به صرافت ساخت سومین نسخه از این فیلم نیز انداخته است. حاال 
دیوید هیمن تهیه کننده معروف آمریکایی که دو نسخه قبلی را تهیه کرده و چندی 
پیش از تدارک برای ساخت نسخه سوم هم خبر داده بود، قصد ساخت سریالی 
تلویزیونی بر اساس این کاراکتر بامزه را دارد. دو فیلم قبلی را پل کینگ ساخته بود، 

اما هنوز کارگردان نسخه سوم و سریال آن مشخص نشده اند.

خبر

داشتنی  دوست  های  آشغال  فیلم 
که سال هاست با منع و عدم اجازه 
نمایش مدام به عقب رانده شده بود 
باالخره توانست اجازه اکران دریافت 

کند
و  تفسیر  تحلیل،  گروه  گزارش  به 
پژوهش های خبری، سرانجام و پس 
از انتظاری 5 ساله، پروانه نمایش فیلم 
آشغال های دوست داشتنی صادر شد 
و این فیلم در برنامه اکران زمستانی 

قرار گرفت. 
این فیلم که در ساله 1391 ساخته شد 
از همان زمان تولید محور انتقادات و 
حواشی زیادی قرار گرفت به صورتی 
داده  آن  به  اکران  برای  مجوزی  که 
نشد. در طی این سال ها کارگردان 
فیلم »محسن امیر یوسفی« هر ساله 
این فیلم را برای جشنواره می فرستاد 
و هربار پس مقابله و مخالف با اکران، 
سرنوشت آن به آینده موکول می شد. 
این طلسم سرانجام امسال شکسته 
شد و اگرچه فیلم باز هم امکان اکران 
در جشنواره را پیدا نکرد اما پس از 
جشنواره قرار پروانه اکران آن صادر 
شد و از چهارشنه 24 بهمن 97 به 

نمایش درآمد. 
می  شروع  حادثه  یک  با  فیلم  این 
شود؛ ورود و پنهان شدن معترضینی 
از دست نیروهای امنیتی در جریان 
حوادث 88 به خانه ی یک پیرزن و 
پس از آن شایعه ی قرار گرفتن آن 
خانه در لیست خانه هایی که قرار 
پاسخگویی  و  بازرسی  مورد  است 
قرار گیرند. به پیرزن خبر می دهند 
که قرار است در روزهای آینده برای 
بیایند  به سراغش  گشتن خانه اش 
بهتر  دارد  مشکوکی  چیز  اگر  پس 

است پنهان یا سربه نیستش کند.
این جرقه بهانه ای است برای ورود 
به داستان و جریان فیلم؛ جریان خانه 
سه  عکس  دیوارش  روی  که  ای 
شخصیت نصب شده است؛ عکس 
سه مرد که هرکدام به نوعی به پیرزن 
جنگ  در  که  پسرش  دارد؛  ارتباط 
ایران و عراق به شهادت رسیده است، 
برادری که در جریان رخدادهای دهه 
ی 60 به جرم عضویت در سازمان 
است  شده  اعدام  خلق  مجاهدین 
و همسرش که او هم فوت شده و 
البته از طرفداران مصدق بوده که در 
جریان کودتای 28 مرداد حادثه ای 

برایش رخ داده است. 
این  از  گفت وگوهایی که هر یک 
سه نفر در شبی که پیرزن خیال می 
کند که قرار است فردایش نیروهای 
امنیتی برای گشتن خانه اش بیایند، 
دستمایه ای می شود تا مضامینی که 
فیلم تالش در بیان آنها دارد از خالل 

آن طرح شوند. مضامینی با نگرش و 
رویکردی سیاسی-تاریخی. 

دچار  ساخت،  از  پس  فیلم  این 
حواشی فروانی شد که از لغو مجو 
نمایش تا استعفای »شهاب حسینی« 
و  سی  جشنواره  دبیری  سمت  از 
به  و  فیلم  بازیگر  عنوان  به  چهارم 
دلیل آنچه توهین به این فیلم تلقی 
شد، را شامل می شود. در واقع این 
فیلم به دلیل اشارات و نگاه هایی که 
به حوادث 88 داشت و به دلیل آنچه 
»فیلم های مرتبط با فتنه« نامیده شد 

برای نیم دهه کنار گذاشته شد. 
 ،1393 مهر  در  که  صورتی  به 
فرهنگی مجلس شورای  کمیسیون 
اسالمی با ارسال نامه  ای به وزارت 
اسالمی، خواستار  ارشاد  و  فرهنگ 
عدم صدور مجوز اکران این فیلم و 
7 فیلم دیگر شد که از آن ها با عنوان 
»فیلم  های مرتبط با فتنه« نام برده شده 
بود. به گفته احمد سالک از اعضای 

»برخی  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
فیلم ها با این که مجوز فیلمنامه و تولید 
دریافت کرده اند، اما در هنگام ساخته 
شدن، به حاشیه رفته  اند و نمایش آن 
ها به مصلحت نظام نیست«.  تالش 
برای کسب پروانه نمایش برای این 
فیلم در حالی در سال 96 به نتیجه 
رسید که این فیلم به رغم برخورداری 
از پروانه نمایش بار دیگر امکان اکران 
و حضور در جشنواره سی و ششم را 
پیدا نکرد و با عنوان آنچه »منع قانونی 
نمایش« خوانده شد از اکران عمومی 

این جشنواره نیز بازماند. 
مدیره  هیات  اتفاق ها،  این  از  پس 
نامه ای  در  فیلمسازان،  مجمع 
خطاب به رئیس سازمان سینمایی، 
محمدمهدی حیدریان، جلوگیری از 
ظلم مضاعف در حق فیلم آشغال های 
را  فیلمسازش  و  دوست  داشتنی 
خواستار شد. در این نامه آمده بود: 
»در چهار دوره گذشته جشنواره، این 

فیلم به بهانه های مختلف هر بار از 
شرکت در جشنواره فیلم فجر بازماند، 
اما امسال با صدور پروانه نمایش در 
شهریورماه گذشته، امتناع از نمایش 
آن برای هیأت انتخاب جشنواره فیلم 

فجر، غیرقابل قبول است«.
مخالفتی  و  مقاومت  این  رغم  به 
که نسبت به اکران این فیلم وجود 
سینماگران،  از  بسیاری  اما  داشت 
این  هنرپیشگان  و  دست اندرکاران 
مراتب  و  ننشستند  بیکار  نیز  فیلم 
بیانیه،  نوشتن  با  را  خود  اعتراض 
نامه و انتشار پست هایی در فضای 
شهاب  رساندند.  گوش  به  مجازی 
حسینی، صابر ابر و حبیب رضایی 
از جمله بازیگران این فیلم بودند که 
در این مدت دست به عکس العمل 
هایی انتقادانه نسبت به روند در پیش 
گرفته شده در مورد این فیلم زدند. 
واکنش هایی که گله مندانه خواستار 
فیلم  به  نسبت  عادالنه  رویکردی 
بودند.  به رغم همه ی این اتفاقات 
اما این فیلم تا همین روزهای اخیر 
در وضعیت بالتکلیف گذشته خود 
بود تا این که باالخره اجازه اکران را 

بدست آورد و اکران آن آغاز شد. 
اکرانی که حاال و پس از نیمه دهه 
اکران  از  حواشی متعددی که پیش 
عمومی به همراه داشت احتماال باید 
منتظر حواشی جدیدی پس از اکران 
آن باشیم.  به گزارش ایرنا، محسن 
امیریوسفی کارگردان فیلم در اولین 
اولین  جمع  در  فیلمش  اکران  روز 
تماشاگران در پردیس ارگ تجریش 
گفت: »همه اتفاقات تلخ را فراموش 
کنید، فکر کنید این فیلم همین امروز 

ساخته شده است.«

کاریکاتور

کیک و کباب!

اکران فیلم آشغال های دوست داشتنی، طلسمی که شکسته شد

فیلم سینمایی »آن دو« با بازی نوید محمدزاده از اسفندماه اکران 
می شود.

نوید  بازی  با  قبادی  بهروز  ساخته  دو«  »آن  سینمایی  فیلم 
محمدزاده، پس از آخرین تغییرات و طی کردن مراحل نهایی 

فنی در اسفند ماه 1397 به نمایش در می آید.
در این فیلم که به تهیه کنندگی گلریز احتیاطی ساخته شده است 
عالوه بر نوید محمد زاده، مرضیه خوش تراش، توفیق راموز و 

عزیز ویسی به ایفای نقش می پردازند.
در خالصه داستان »آن دو« آمده است: »جوان تهرانی که در 
منطقه غرب کشور در حال گذراندن خدمت سربازی اش است 
و به دلیل تخلف از طرف مافوق خود به ماموریتی فرستاده می 
شود که در این ماموریت او می بایستی یک قاتل فراری را از 
کردستان به همدان برده و تحویل قانون دهد. سرباز، قاتل را 
تحویل می گیرد و در طول سفر برای جلوگیری از فرار متهم 
او را به خودش با دستبند می بندد. جوان قاتل ادعا می کند که 
بی گناه است و ماجراهای بسیاری در طول سفر برای آن دو 

رخ می دهد.

اکران فیلمی اب ابزی نوید 
محمدزاده از اسفند

مستند  فیلم  بین المللی  جشنواره 
بخش  در  آمریکا  اسکای«  »بیگ 
ویژه »داستان هایی از ایران« میزبان 
5 مستند ایرانی است و دو مستند از 
میان مستندها در بخش های رقابتی 

آن حضور دارند.
مستند »دلبند« به کارگردانی یاسر 

طالبی، نماینده سینمای ایران در بخش رقابتی بلند جشنواره 
ایالت  در  ساالنه  که  است  اسکای«  »بیگ  مستند  بین المللی 

مونتانای آمریکا برگزار می شود.
»دلبند« روایتگر زندگی دشوار اما دلخواه یک مادر هشتادساله 
و تنها به نام فیروزه است؛ پیرزنی که زندگی منحصر به فردی 
در دل رشته کوه های البرز دارد. او همراه با گله گاوهایش، به 
تنهایی در دامنه کوه زندگی می کند و علی رغم اصرار فرزندان 

و دوستان خود حاضر نیست محل زندگی اش را ترک کند.
فیلم  نیز  دقیقه  از 15  کمتر  کوتاه  مستندهای  بخش  در  اما 
»لوتوس« ساخته محمدرضا وطن دوست به روی پرده می رود. 
در فیلم مستند »لوتوس« زندگی پیرزنی را می بینیم که 12 سال 
در انتظار مجوز ورود به جزیره ای نشسته است تا به دیدار 
تنها ساکن آن برود… جشنواره بین المللی فیلم مستند »بیگ 
اسکای« که از تاریخ 15 تا 24 فوریه )26 بهمن تا 5 اسفند( 
از  »داستان هایی  عنوان  با  ویژه ای  بخش  در  می شود  برگزار 
طالبی(،  )یاسر  »دلبند«  مستند  پنج  نمایش  میزبان  نیز  ایران« 
»لوتوس« )محمدرضا وطن دوست(، »حلب: سکوت جنگ« 
)امیر اصانلو(، »در جستجوی فریده« )کوروش عطایی و آزاده 

موسوی( و »ناخدا سلیمان« )سعادتعلی سعیدپور( است.

 زوم جشنواره ی آمریکایی
 بر »داستان هایی از ایران«

به گزارش  از ددالین، فیلم »همه 
می دانند« ساخته اصغر فرهادی که 
توسط استودیوی فوکوس فیچرز 
آخر  در  توانست  می شود  توزیع 
رقم  باالترین  که گذشت  هفته ای 
پرده های  ازای  به  فروش  متوسط 
سینمایی را که در آن ها به نمایش 

گذاشته شد برای خود ثبت کند.
این فیلم ساخته کارگردان ایرانی برنده جایزه اسکار است که 
چند ماه پیش فستیوال فیلم کن را افتتاح کرد و پنه لوپه کروز و 

خاویر باردم در آن به ایفای نقش می پردازند.
این فیلم روز 10 فوریه در چهار پرده سینما نخستین اکران 
عمومی خود را تجربه کرد و روی هم رفته 75 هزار دالر 
فروخت که به این ترتیب میزان متوسط فروش آن به ازای 
نیز فیلم توانست  هر پرده 18743 دالر بود. روز 13 فوریه 
بیش از 86 هزار دالر فروش را ثبت کند.»همه می دانند« از 
فیلم های تازه وارد هفته اخیر آمریکا بود که به صورت محدود 
راهی پرده های نقره ای شد. از دیگر فیلم هایی که به صورت 
گرد  درون  »به  و  اورکا«   »شایعه  رفتند  پرده  روی  آزمایشی 
و غبار« بودند. در این میان »همه می دانند« موفق تر از دیگر 
فیلم ها در نمایش آزمایشی خود ظاهر شد. فوکوس فیچرز 
امتیاز پخش فیلم را برای آمریکا، کانادا، باهاما، برمودا،جزیره 
کاراییب، انگلستان، ایرلند، هندوستان، پاکستان، نپال، بنگالدش، 
سری النکا، سنگاپور، اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند، استرالیا، 
آفریقای جنوبی و خاورمیانه در اختیار دارد. از پیش اعالم شده 

بود که این فیلم در فوریه 2019 در آمریکا اکران می شود. 

موفقیت فیلم فرهادی در 
منایش آزماییش خود در آمریکا 

نمایشگاه »چهل سال اسناد تئاتر ایران« جمعه 26 بهمن در موزه هنرهای معاصر فلسطین 
افتتاح و همراه آن 4 کتاب منتشر شده در جشنواره سی و هفتم تئاتر فجر نیز رونمایی شد.

موزه هنرهای معاصر فلسطین روز جمعه 26 بهمن میزبان مراسم افتتاح نمایشگاه »چهل 
سال اسناد تئاتر ایران« و رونمایی از 4 عنوان کتاب چاپ شده در سی و هفتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر بود که با حضور شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی، نادر برهانی 
مرند دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و تعدادی از هنرمندان برگزار شد. 
در ابتدای این مراسم با حضور مریم معترف از 4 عنوان کتاب »تئاتر ایران« نوشته آدولف 
تاالسو و ترجمه جالل ستاری، »تماشا در عصر صفویه« نوشته ژان کالمار و ترجمه یداله 
آقاعباسی، »بیداری« نوشته ژولیان گارنر و ترجمه داود دانشور و »تئاتر انقالب؛ مجموعه 
مقاالت سمینار پژوهشی تئاتر پس از انقالب اسالمی« با گردآوری حامد سقایان رونمایی 
شد. نادر برهانی مرند دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز در بخش افتتاح 
نمایشگاه »چهل سال اسناد تئاتر ایران« به ارائه نکاتی درباره این نمایشگاه پرداخت و گفت: 
این نمایشگاه شماره صفر اسناد چهل سال تئاتر ایران است و چون اولین نمایشگاه است 
کامل نیست. این نمایشگاه سرآغازی برای پژوهشگران تئاتر و هنرهای تجسمی است تا در 

این حوزه فعالیت را ادامه دهند.
وی با اشاره به اینکه اسناد تئاتر در دهه 80 و 90 به خاطر گسترش فضاهای مجازی بیشتر 
در دسترس بوده اند، افزود: در این نمایشگاه تأکید بر اسنادی است که اثر کمی از آن ها در 
فضای مجازی وجود دارد. در این نمایشگاه وقایع ملی و رویدادهای تئاتری در شهرستان ها 
هم کمتر منعکس شده زیرا در فرصت 10 ماهه ای که در اختیار داشتیم مجال کافی برای 
جمع آوری این اسناد وجود نداشت ولی هنرمندان و پژوهشگران تئاتر در شهرستان ها 
می توانند این راه را ادامه دهند. دبیر سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با بیان اینکه 
در نمایشگاه »چهل سال اسناد تئاتر ایران« اسناد مربوط به افراد دبیرخانه جشنواره سی و 
هفتم، اداره کل هنرهای نمایشی و افراد منصوب به آن ها استفاده نشده است، اظهار کرد: تنها 
عکسی از من و چند دوست دیگر که در سال 1369 و نهمین جشنواره تئاتر فجر به عنوان 

راهنمایان فرهنگی و هنری جشنواره بودیم، در نمایشگاه گذاشته شده است.

40 سال اسناد تئاتر ایران رونمایی شد


