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ظریف: ملت ایران فشارهای دشمن را می شکنند

مردم، پایه اقتدار وامنیت ایران

یک میلیون جامانده 
سبد حمایتی 

می گیرند

به گزارش زمان ، معاون وزیر رفاه گفت: یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در سامانه های اعالم شده متقاضی دریافت بسته حمایتی بودند که به یک میلیون نفر آنها سبد تعلق خواهد گرفت.
به گزارش زمان به نقل از مهر، احمد میدری در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان بسته حمایتی گفت: افرادی که کد ملی خود را از طریق دو شماره ای که قبال اعالم شده بود پیامک کردند 
از روز یکشنبه پیامکی به آنها ارسال خواهد شد. معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر کد ملی ارسال کرده بودند و تقاضای بسته حمایتی دولت 
را داشتند که مشخص شد ۹۱۰ هزار نفر آنها یکی از اعضای خانواده اشان بسته حمایتی دریافت کرده بودکه عمال بر اساس قانون به هر خانواده فقط یک بسته تعلق می گیرد. وی گفت: از 
متقاضیان درخواست می کنیم مراجعه حضوری به وزارت رفاه و یا سازمان هدفمندی یارانه ها نداشته باشند چرا که باعث مختل شدن وزارتخانه می شوند. معاون رفاهی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی تصریح کرد: به یک میلیون نفر از افرادی که متقاضی بسته حمایتی بوده و کد ملی ارسال کرده بودند با تامین اعتبار، سبد حمایتی به آنها پرداخت خواهد شد. به تمامی یک 

میلیون و ۹۰۰ هزار نفر پیامک ارسال می شود اما یک میلیون نفر آنها مشمول دریافت سبد حمایتی هستند.                                                                                 ادامه در صفحه3
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17 خودرو سواری داخلی ۴ ستاره شدند

سرمقاله
چند نکته در باب اینستکس

پس از عهدشکنی آمریکا وخروج یکطرفه از 
برجام اتحادیه اروپا برای پایبندی ایران به مفاد 
برجام قول مساعد بر تعهدی دادند که شرایط 
توافق شده در برجام را بدون در نظر گرفتن 
تحریمهای احتمالی آمریکا ومتحدانش عملی 
سازند. یکی از این شرایط ایجاد راهکارهای 
بود   INSTEX مالی  کانال  قالب  در  مالی 
ولی پس از گذشت نزدیک به یکسال وطی 
فرایند چند دوره تحریمهای آمریکا علیه اقتصاد 
کشورمان که مستقیما شرایط اقتصادی مردم 
را نشانه گرفته با تبلیغات گسترده کانال به 
اصطالح مالی رونمایی شد.آیا اصال میتوان این 

راهکار را یک کانال مالی نامید ؟
در این شرایط باید دید که در آیین نامه اجرایی 
این کانال به چه مواردی اشاره شده است تا 
کنون مواردی که اعالم شده ازآن تعهداتی که 
کشورهای اروپایی گفته بودند فاصله بسیار 
زیادی دارد. این کانال به هیچ عنوان سرمایه 
کشورهای اروپایی را برای اقتصاد کشورمان 
بهمراه نخواهد داشت وباعث رونق سرمایه 
شرکتهای  عملکرد  تضمین  وحتی  گذاری 

اقتصادی در کشورمان نخواهد بود. 

2 محمدرضا جهان بیگلری

نگاه روز
بازار متشکل ارزی و چهار

 مساله مهم
3

آگهی مناقصه عمومی )تجدید(
شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه  گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز 
فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 
خواهد شد.  3- شهرداری کرج  در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد 
بانک شهر شهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند.  5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع 
در میدان توحید – بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند.  6- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد 
خواهد بود.  7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند.  8- الزم 
به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن ارائه پروانه بهره برداری معتبر معدن تولید شن و ماسه از وزارت صنعت یا نمایندگی حقوقی معدن )ارائه قرارداد همکاری(، 
 معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی الزامی می باشد.  9- شرکت کنندگان در مناقصه 
می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10- سایر اطالعات و جزئیات در 
اسناد مناقصه مندرج است.  11- پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا )الف-ب-ج( الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت 
ب و ج تا پایان وقت اداری روز یک  شنبه مورخ 97/12/5 به آدرس کرج – میدان توحید – بلوار بالل - دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود.  12- پیشنهادات 
رسیده در مورخ 97/12/6 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( راس ساعت 13/30 مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد 

شد.  درضمن هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 
* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892443-026 تماس و یا به سایت www.karaj.ir مراجعه نمایید.

اداره امور قراردادها و پیمانها – شهرداری کرج 

ردیف

1

شرح عملیات
خرید بارگیری، حمل و تخلیه مصالح 

اساس و زیر اساس و سایر مصالح سنگی 

منابع اعتبار به ریال

5/000/000/000

مبلغ سپرده به )ریال(

250/000/000

رتبه
ارائه پروانه بهره برداری معتبر معدن تولید شن و ماسه از وزارت 

صنعت یا نماینده حقوقی معدن )ارائه قرارداد همکاری(

میزان غیر نقدی

100 درصد

فروش بیش از 8 میلیارد یورو ارز 
صادراتی در سامانه نیما

صادرکنندگان در حدود 6 ماه گذشته در مجموع 
بیش از هشت میلیارد یورو ارز در سامانه نظام 
یکپارچه ارزی )نیما( فروخته اند که 6 میلیارد و 
995 میلیون یورو از این رقم صرف واردات کاالها 

و خدمات مورد نیاز کشور شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سامانه نیما از 16 
مرداد امسال و پس از تعدیل سیاست های ارزی 
دولت به عنوان مرجع تعیین نرخ خرید و فروش 
حواله های ارزی تعیین شد و صادرکنندگان و 
واردکنندگان باید معامالت ارزی خود را در بستر 
این  آمار  برسانند.براساس  ثبت  به  سامانه  این 
سامانه، مجموع معامالت فروش ارز صادراتی در 
بازه زمانی 16 مرداد تا 21 بهمن ماه جاری به 

هشت میلیارد و چهار میلیون یورو رسیده است 
و در مقابل 6 میلیارد و 995 میلیون یورو مجموع 
است.  بوده  واردات  بابت  ارزی  خرید  معامالت 
دیروز)سه شنبه( در بازار ارز، صرافی های مجاز 
هر اسکناس یورو را 13 هزار و 900 تومان و هر 
اسکناس دالر آمریکا را 11 هزار و 900 تومان 
به خریداران عرضه کردند. براساس آخرین نرخ 
های اعالمی، میانگین هر یورو در سامانه سنا در 
21 بهمن ماه برابر 13 هزار و 805 تومان و هر 
دالر آمریکا 11 هزار و 858 تومان بوده و در 
سامانه نیما حواله هر یورو 9326 تومان به فروش 
رفته است.نرخ ها در سامانه سنا بیانگر معامالت 
انجام شده توسط بانک ها و صرافی های مجاز 
کل کشور است و در سامانه نیما حواله های ارزی 
مبادله می شود.»عبدالناصر همتی« رئیس کل 
بانک مرکزی با تاکید بر تقویت ارزش پول ملی 
در یادداشتی نوشت: نرخ فعلی دالر به هیچ وجه 
قیمت ذاتی آن نیست و برای تعدیل آن برنامه 
داریم. به گفته وی، »برای بانک مرکزی درکنار 
تقویت ارزش پول ملی، ثبات در بازار و ممانعت از 
نوسان نیز مهم است، ولی این بدان مفهوم نیست 
که از کاهش نرخ ممانعت کرده یا در پی افزایش 

آن باشیم.«
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 ۴ ستاره شدند

خودروهای  ملی  ارزشیابی  گزارش  اساس  بر 
های  رده  دارای  خودروهای  داخل،  ساخت 
کیفی در دی ماه امسال مشخص شدند که بر 
این اساس، 1۷ خودروی سواری۴ ستاره کیفی 

اخذ کردند.
به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، معدن 
ملی  ارزشیابی  گزارش  اساس  بر  تجارت،  و 
دارای  خودروهای  داخل،  ساخت  خودروهای 
مشخص  امسال  ماه  دی  در  کیفی  های  رده 
شدند که بر این اساس، 1۷ خودروی سواری، ۴ 
ستاره کیفی اخذ کردند. بر اساس این گزارش، 
در دسته قیمتی یک، گروه خودروهای سواری 
پژو 2008 و سوزوکی گرند ویتارا و نیو مزدا 
هیوندای  کیاسراتو،   2 قیمتی  دسته  در  و   3
accent، هیوندای I20 و هاوال H2 موفق 
دسته  در  شدند.  کیفی  ستاره   ۴ دریافت  به 
قیمتی سه نیز، B30 و چانگان CS35، آریو 
ساندرو  رنو   ۴ قیمتی  دسته  در  و  اتوماتیک 
تندر   ، اتوماتیک  پالس   90 تندر   ، اتوماتیک 
اتوماتیک،  پژو 20۷   ، تندر  پارس  90 پالس، 
پژو 20۷ و آریو دنده ای ۴ ستاره گرفتند. در 
دسته قیمتی 5 هیچکدام از خودروهای ساخت 
داخلی نتوانستند در رده کیفی باال قرار بگیرند 

و سایپا ایکس 111، سایپا ایکس 131 ، سایپا 
ایکس 132 و سایپا ایکس 131 پارس خودرو 
و  وانت  بخش  در  گرفتند.همچنین  ستاره  دو 
در دسته قیمتی یک، وانت نیو پیکاپ فوتون 
تندر  وانت   2 قیمتی  دسته  در  و  ستاره  سه 
خودروهای  گروه  در  کرد.  دریافت  ستاره   3
سنگین - مینی بوس، ون مسافری وانا ۴ ستاره 
ایسوزو  ، کامیونت  کامیونت  درگروه  و  گرفت 
و   HD65 هیوندای  کامیونت   ،NPR۷5K
کامیونت ایسوزو NMR85 و در گروه کامیون، 
کامیون ایسوز FVR و درگروه کشنده ها نیز 
 G۴10 کشنده اسکانیا ، FH500 کشنده ولوو

موفق به دریافت ۴ ستاره شدند.

اروپا مخالف برگزاری نشست ورشو است
دیپلمات ارشد اروپایی در سازمان ملل گفت که مقامات 

این اتحادیه مخالف برگزاری نشست ورشو هستند.
به  که  ورشو  نشست  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
میزبانی آمریکا- لهستان در شهر ورشو با عنوان اصلی 
و   2۴ روزهای  طی  خاورمیانه«  در  امنیت  و  »صلح 
به  های گذشته،  درماه  برگزار خواهد شد  بهمن   25
محل مباحث دیپلماتیک و رسانه ای فراوانی تبدیل 
شده است. » مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا 
خاورمیانه  سفر  جریان  در  ماه  دی   22 جمعه  روز 
نیوز‹  ›فاکس  با شبکه خبری  وگو  ای خود در گفت 
 ‹ اماراتی  روزنامه  داد.   خبر  نشست  این  برگزاری  از 
یک  از  نقل  به  مطلبی  در  شنبه  سه  دیروز   ‹ نشنال 
دیپلمات ارشد اروپایی در سازمان ملل که نام آن را 
فاش نکرد ؛ نوشت : مقامات سه کشور فرانسه، آلمان 
انگلیس مخالف برگزاری نشست ورشو هستند که  و 
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا هدایت آن را برعهده 
دارد. این دیپلمات اروپایی خاطرنشان کرد : برگزاری 
نشست ورشو ؛ گردهمایی بی فایده ای است که بدون 
در نظر گرفتن نظر و مشورت شرکای سنتی آمریکا 
، صورت خواهد گرفت.روزنامه امارات نشنال نوشت : 
وزارت خارجه امریکا در صدد آن است که با برگزاری 
این نشست تالش های امنیتی برای صلح خاورمیانه را 
فراهم کند اما در حقیقت این نشست برنامه ای برای 

مبارزه با فعالیت های ایران در منطقه است.
اتحادیه اروپا از ابتدا با چنین نشستی مخالف بوده است 

، حتی دولت انگلیس ابتدا اعالم کرد که تنها یکی از 
مقامات ارشد این کشور در نشست ورشو حضور پیدا 
خواهد کرد اما بعداً با تغییر دستور جلسه این نشست 
و افزودن موضوع جنگ یمن به این نشست »جرمی 
هانت« وزیر خارجه بریتانیا برای حضور در این نشست 

اعالم آمادگی کرد.
این دیپلمات اروپایی در سازمان ملل گفت، برگزاری 
چنین نشست هایی ناشی از تصمیمات ناگواری است 
که به صورت تصادفی گرفته می شوند.وی تصریح کرد، 
دولت آمریکا هرگز از مقامات کشورهای دیگر سؤالی 
در مورد حضور و یا عدم حضور آنان در این نشست 
نکرده بودند و برگزاری نشست ورشو نمونه بارزی از بی 

فکری دولتمردان آمریکاست.
براساس این گزارش ؛ یک مقام دیگر اروپایی نیز به 
روزنامه اماراتی نشنال گفت، ما شدیداً مخالف برگزاری 
این نشست هستیم، آمریکا باید بداند که اینطور نیست 

که همه چیز باید با دستور آنان انجام شود.
خارجه  وزارت  در  ایران  ویژه  کارشناس  نفیو  ریچارد 
امریکا در زمان دولت های جرج بوش و باراک اوباما نیز 
در این باره می گوید، کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا 
تصمیمی  کاماًل  ورشو  نشست  که  می کنند  احساس 
اشتباه است. پیش از این نیز تصمیم یک جانبه دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج از توافق برنامه 
هسته ای جهان با ایران، باعث به وجود آمدن اختالف 

میان متحدان اروپا و واشنگتن شده بود.
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چند نکته در باب اینستکس

*محمدرضا جهان بیگلری
پس از عهدشــکنی آمریکا وخروج یکطرفه از برجام اتحادیه اروپا برای 
پایبندی ایران به مفاد برجام قول مســاعد بر تعهدی دادند که شرایط 
توافق شده در برجام را بدون در نظر گرفتن تحریمهای احتمالی آمریکا 

ومتحدانش عملی سازند.
 یکــی از این شــرایط ایجاد راهکارهــای مالی در قالــب کانال مالی   
INSTEX بود ولی پس از گذشــت نزدیک به یکســال وطی فرایند 
چند دوره تحریمهای آمریکا علیه اقتصاد کشورمان که مستقیما شرایط 
اقتصادی مردم را نشانه گرفته با تبلیغات گسترده کانال به اصطالح مالی 

رونمایی شد.آیا اصال میتوان این راهکار را یک کانال مالی نامید ؟
در این شرایط باید دید که در آیین نامه اجرایی این کانال به چه مواردی 
اشــاره شده اســت تا کنون مواردی که اعالم شــده ازآن تعهداتی که 
کشورهای اروپایی گفته بودند فاصله بســیار زیادی دارد. این کانال به 
هیچ عنوان سرمایه کشورهای اروپایی را برای اقتصاد کشورمان بهمراه 
نخواهد داشــت وباعث رونق ســرمایه گذاری وحتی تضمین عملکرد 
شــرکتهای اقتصادی در کشــورمان نخواهد بود. بلکه این کانال صرفا 
نقش یک  صندوق در قالب صراف را ایفا مینماید بدین صورت که پول 
حاصل از صادرات تعلــق خواهد گرفت به واردات واین صندوق پول را 
ازخریدار خارجی به فروشنده خارجی انتقال میدهد وتنها منفعت آن 
به فعاالن اقتصادی وخریداران وفروشندگان اروپایی خواهد رسید .کاری 
را که سالها در اوج تحریمها شرکتهای بزرگ پتروشیمی وصرافان کشور 
عهده دار بودند حاال قرار اســت منفعت این فرایند به جیب اروپاییان 
سرازیر شود. این مدل همان مدل کنلون بانک چین است که با پولهای 
حاصل از صادرات و نفت کشــورمان تاسیس شد وبزرگترین ضربه را 
به اقتصاد کشورمان در اوج تحریمها وارد آورد.این نکته نیز باید درنظر 
گرفته شود درصورتیکه صادرات کاهش یابد یا به مقاصد مورد نظر انجام 
نشود تکلیف این کانال چه خواهد بود. این موارد پیش پا افتاده راهکار 
اساسی برای اقتصاد کشورمان در این شرایط حساس سیاسی واقتصادی 
نیست ونخواهد بود چرا که برای اجرا کشورهای اروپایی تصویب شروط 
FATF را مالک قراردادند. هیچ مقام یا شــخصی در کشــور با ایجاد 
شفافیت های مالی مخالفتی ندارد ولی این زمانی کاربرد دارد که کشور 
در جنگ اقتصادی وشرایط تحریمهای بین المللی قرار نداشته باشد.با 
تصویب این الیحه بطور مستقیم به کشورهای تحریم کننده ومتحدانش 
این اجــازه را خواهیم داد که کانالهای مالی کشــورمان را مورد هدف 
ومســدود سازی قرار دهند واز آنجایی که اقتصاد کشور وابسته به نفت 
ومیعانات است وبودجه کشور بودجه نفتی محسوب میشود درکوتاهترین 
زمان ممکن اقتصادمان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت ومجبور به پذیرش 
شرایط کشورهای دیگر خواهیم بود واین یک خطر جدی برای کشور 
محسوب میشود .حال که بنا به نظرمراجع رسمی بین المللی کشورمان 
به تمامی تعهدات برجامی پایبند بوده وعمل کرده است  نوبت کشورهای 
طرف مذاکره است که به تعهدات توافق شده پایبند بوده وعمل نمایند. 
درحال حاضر مسئولین کشور میبایست از سردرگرمی بیرون بیایند وبا 
استفاده ازظرفیتها و پتانسیلهای فعلی اقتصادی وهمفکری با اقتصاددانان 
وتحلیگران اقتصادی کشور برای برون رفت از بحرانهای سال  آینده برنامه 

ریزی واقعی واجرایی را دردستورکار قراردهند.

اظهارات مداخله جویانه بولتون علیه ایران

هم زمان با چهلمین سالروز بزرگداشت پیروزی انقالب اسالمی ایران، کاخ 
سفید ویدیویی از ادعاهای بی اساس و خصمانه مشاور امنیت ملی آمریکا 

منتشر کرد.
به گزارش زمان به نقل از ایســنا، کاخ ســفید در صفحه توییتری خود 
ویدئویی منتشر کرد که در آن جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در 
پی مقاصد بدخواهانه مقامات آمریکایی ادعاهایی مداخله جویانه را درباره 
مسائل داخلی ایران مطرح و اتهام بی اساس حمایت از تروریسم در منطقه 
و تالش برای دستیابی به سالح هسته ای علیه ایران را تکرار کرد.وی با 
اشاره به بزرگداشت ملی چهلمین پیروزی انقالب اسالمی ایران، در ادعایی 
خصمانه و تهدیدآمیز خطاب به مقامات ایران گفت که »ســالگردهای 
زیادی برای جشن گرفتن باقی نمانده است«. بولتون همچنین در صفحه 
توئیتر خود انقالب اسالمی ایران را »چهل سال شکست« خواند.مشاور 
امنیت ملی آمریکا همچنین مدعی شــد که »حکومت ایران باید برای 
تغییر رفتار خود تصمیم بگیرد و در نهایت این مردم ایران هســتند که 
باید مسیر کشور خود را تعیین کنند«. وی در اظهاراتی مداخله جویانه 
مطرح کرد: »ما از اراده مردم ایران حمایت می کنیم و از آن ها پشتیبانی 
می کنیم تا صدای شان شنیده شود«.استکبار جهانی که همواره از عوامل 
اصلی به خطر انداختن استقالل و امنیت ملل جهان بوده است، قصد دارد 
با فرافکنی در سابقه اقدامات سلطه جویانه خود علیه ملت ایران، خود را 
حامی و دلســوز جلوه دهد. نمونه بارز این اقدامات حمایت از رژیم بعث 

عراق در تحمیل هشت سال جنگ علیه ملت ایران بود.

امیرعبداللهیان:
آمریکا به دنبال تکرار بحران سوریه 

در آمریکای التین است

دستیار ویژه رئیس مجلس گفت: کاخ سفید با دخالت آشکار در تحوالت 
ونزوئال درصدد تکرار بحران سوریه در آمریکای التین است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیرعبداللهیان در دیدار جمعی از مقامات 
سیاسی، پارلمانی و اساتید دانشگاه های آمریکای التین و حوزه بالکان 
ضمن خیر مقدم به مهمانان خارجی شرکت کننده در جشن چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار 
انقالب اســالمی ایران امام خمینی)ره(، گفــت: با وجود رفتار خصمانه 
آمریکا، ایران گام های استوار خود را با قدرت در مسیر پیشرفت، توسعه 
و رفاه مردم تداوم می بخشد و تعامل سازنده با همه کشورهای جهان به 
اســتثنای رژیم نامشروع اسرائیل، همواره در دستور کار جدی سیاست 
خارجی و دیپلماسی پارلمانی تهران قرار دارد.وی ادامه داد: ما با افتخار و 
صدای بلند، در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران اعالم می 
کنیم که جمهوری اسالمی ایران و متحدین اجازه ندادند که تروریست ها 
در منطقه غرب آسیا حاکم شوند و اهداف ضدبشری محور آمریکایی-

صهیونیستی را محقق سازند.دستیار ویژه رییس مجلس شورای اسالمی 
تصریح کرد: ایران برخالف فشارهای ترامپ، به کمک مردم و نسل بزرگ 
جوان کشور، با تمام توان در مسیر شکوفایی اقتصادی، به پیش می رود 
و حفظ اســتقالل و آزادی از دیگر افتخارات جمهوری اسالمی در چهل 
سالگی و بالندگی انقالب اسالمی است.امیرعبداللهیان افزود: کاخ سفید با 
دخالت آشکار در تحوالت ونزوئال درصدد تکرار بحران سوریه در آمریکای 
التین اســت. مادورو و گوآیدو از فرزندان ونزوئال هستند و باید به جای 
مداخله خارجی، گفتگوی دولت قانونی و معارضه مبنای کار قرار گیرد. 
وی خاطرنشان کرد: ترامپ و کاخ سفید فقط به منافع خود می اندیشند 
و دوست هیچ کشوری به شــمار نمی روند این در حالی است که ایران 
اســالمی چهل سال به سیاست نادرست آمریکا »نه« گفت و روی پای 
خود ایستاد. ایران معتقد به راه حل سیاسی در همه بحران ها از ونزوئال تا 

یمن، بحرین، لیبی و سوریه است.

بررسی ارتباط سازوکار مالی اروپا 
با FATF در دو کمیسیون مجمع  

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی 
ارتباط FATF با ســاز و کار مالــی اروپا در 
جلسه مشترک دیروز دو کمیسیون امنیتی و 
قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد 
و گفت که این بحث به جلسه روز شنبه آینده 

مجمع درباره الیحه پالرمو کمک می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االســالم 
و المسلمین غالمرضا مصباحی مقدم با اشاره 
به این که شنبه آینده جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با موضوع بررســی کنوانسیون 
مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به 
پالرمو برگزار خواهد شد، افزود: در جلسه دیروز 
به این نتیجه رســیدیم که هیچگونه ارتباطی 
بین لوایح مرتبط با FATF با ساز و کار مالی 
اروپا وجود ندارد. وی با بیان این که موضوعات 
منطقه مربوط به ما و کشــورهای منطقه می 
شود، تاکید کرد: اروپایی ها باید تعهدات خود 
را نسبت به برجام عمل کنند، نه این که برای 
جمهوری اســالمی ایران شروط جدید تعیین 

کنند
هم اکنون دو الیحه پالرمو و CFT بر روی میز 
مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و قرار 
است اعضای این مجمع در خصوص این لوایح 
تصمیم گیری کنند.کنوانســیون ملل متحد 
علیه جرایم سازمان یافته فراملی از معاهده های 
چندجانبه مورد حمایت ســازمان ملل متحد 
اســت کــه در 15 نوامبر 2000 بــا قطعنامه 
مجمع عمومی این ســازمان به تصویب رسید. 
طرح کنوانســیونی این معاهده در دســامبر 
2000 در پالرمــوی ایتالیا برای امضای دولت 
ها مفتوح شد و به امضای 1۴۷ دولت از جمله 
ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، 
کنوانسیون پالرمو نیز گفته می شود. کنوانسیون 
پالرمو دارای ســه پروتــکل تکمیلی از جمله 
پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق 
زنان و کودکان، پروتکل  اشــخاص مخصوصاً 
علیه قاچاق مهاجــران از طریق زمین، دریا و 
هوا و پروتکل علیــه تولید غیرقانونی و قاچاق 
مهمات اســت که دفتر مقابله با مواد مخدر و 
جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده دار این 
کنوانســیون و پروتکل های آن عمل می کند. 
دولت برای پیوســتن به این کنوانسیون که از 
لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، الیحه 
ای را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد که به 
تصویب نمایندگان رســید اما با توجه به عدم 
تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد 
ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 
9۷ بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 
136 رأی موافــق، 89 رأی مخالف و 11 رای 
ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصالح 

آن موافقت کردند. 

روحانی ۲۵ بهمن ماه عازم 
سوچی می شود

 رئیس جمهوری اسالمی ایران روز پنجشنبه 
25 بهمن ماه به دعوت رسمی "پوتین" رئیس 
جمهور فدراسیون روســیه و برای شرکت در 
نشست سه جانبه روسای جمهور ایران، روسیه 
و ترکیه، عازم بندر سوچی در روسیه می شود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، پرویز اسماعیلی 
دفتــر  اطالع رســانی  و  ارتباطــات  معــاون 
رئیس جمهور از سفر حسن روحانی به سوچی 
خبر داد و گفت: رئیس جمهور پنجشــنبه 25 
بهمن ماه بــه دعوت رســمی "پوتین" رئیس 
جمهور روســیه و برای شرکت در نشست سه 
جانبه روســای جمهور ایران، روسیه و ترکیه، 
عازم بندر ســوچی در روســیه می شود.وی 
افزود: در نشســت یک روزه ســوچی روسیه 
که چهارمین نشست روسای جمهوری ایران، 
روســیه و ترکیه با محوریت مبارزه مشــترک 
با تروریســم منطقه ای و بازگرداندن آرامش، 
بازگشــت آوارگان و برقراری ثبات سیاسی در 
سوریه اســت؛ نتایج مذاکرات موسوم به روند 
آســتانه و آغاز فرآیندهای سیاســی داخلی، 
تمامیت ارضی، حاکمیــت اراده عمومی مردم 
سوریه و همچنین همکاری در دوران بازسازی 
این کشــور مورد بررسی و تبادل نظر قرار می 
گیرد.اســماعیلی افزود: روســای جمهور سه 
کشــور در نشست ســوچی، همچنین ضمن 
بررســی وضعیت میدانی کنونــی، به ارزیابی 
تحوالت سوریه پس از آخرین نشست مشترک 
خــود در تهران می پردازنــد و گام های آتی 
را برای تحکیم ثبات و آرامش در این کشــور 
بررســی و تدوین می کنند.به گفته وی، عالوه 
بر نشست سه جانبه با موضوع سوریه؛ حجت 
االسالم حســن روحانی دیدارهای جداگانه و 
دوجانبه ای نیز با همتایان روسی و ترکیه ای 
خود خواهد داشت و در آن، آخرین گزارشها از 
روند اجرای توافقات فیمابین مورد بررسی قرار 
می گیرد.اسماعیلی افزود: رئیس جمهور را در 
این ســفر یک هیات بلندپایه سیاسی از جمله 

برخی وزرای کابینه همراهی می کنند.

اخبار

سرمقاله

انصاف، برترين خصلت هاست

کالمامیر

›محمدجواد ظریف‹ وزیر امور خارجه ایران با اشاره به چهل سال شکست سیاست های آمریکا در 
برابر مردم ایران گفت که زمان بازنگری در این سیاست ها فرا رسیده است.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ظریف در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: چهل سال شکست 
در پذیرش اینکه ایرانی های هرگز مطیع نخواهند شد. چهل سال شکست در تطبیق دادن سیاست 
آمریکا با واقعیت. چهل سال شکست در بی ثبات کردن ایران از طریق خونریزی و پول خرج کردن. 
پس از چهل سال انتخاب های اشتباه وقت آن رسیده است که دونالد ترامپ در سیاست شکست 
خورده آمریکا بازنگری کند. حضور میلیونی ایرانی ها در راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی خشم و استیصال مقام های آمریکایی و صهیونیست ها را در پی داشت. دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا و مشاور امنیت ملی وی ›جان بولتون‹ و نیز ›بنیامین نتانیاهو‹ نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی با پست های توئیتری در مورد چهلمین سالگرد انقالب اسالمی عجز خود را در مقابل 

حرکت گسترده مردم ایران نشان دادند.

مردم، پایه اقتدار وامنیت ایران
ترامپ در چهل سال سیاست
 شکست خورده آمریکا تجدیدنظر کند

عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری گفت: جمهوری اسالمی ایران به فتوای رهبر 
معظم انقالب پای بند است و هیچ گاه بمب اتمی تولید نمی کند چرا که با کشتار بی 

گناهان مخالفیم و آن را حرام می دانیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، آیت اهلل »سید احمد خاتمی« شنبه شب 20 بهمن 9۷ در 
مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا )س( در بقاع امامزادگان یاسر و ناصر طرقبه مشهد در 
سخنانی اظهارداشت ایران فرمول ساخت بمب اتمی را دارد اما هیچگاه قصد ساختن آن را 
ندارد که این بخش از صحبت های وی تفسیرهای متفاوتی در رسانه های خارجی داشت.

برخی رسانه ها نوشتند: امام جمعه موقت تهران هم اکنون از در دست داشتن »فرمول« 
ساخت چنین بمبی سخن می گوید اما وی توضیح بیشتری در این مورد نداد.این رسانه ها 
همچنین این بخش از سخنان آیت اهلل خاتمی را به اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل که گفته بود ایران بعد از برجام نه تنها 
اسناد برنامه هسته ای اش برای تولید بمب اتمی را از بین نبرد بلکه مواد هسته ای زیادی را 
در تورقوزآباد مخفی کرد، ربط دادند اما مقامات جمهوری اسالمی ایران بارها این ادعا را رد 
کردند. آیت اهلل خاتمی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری به این تفسیرها واکنش 
نشان داد و اظهارداشت: سخنان بنده در آن مراسم همان است که بارها مسووالن گفته 
اند فناوری هسته ای بومی شده است و معنای بومی شدن فناوری هسته ای یعنی این که 
عزیزان متخصص ایرانی در عرصه هسته ای توانمند هستند اما هدف ما ساخت بمب اتمی 
نیست. وی تاکید کرد: ما به صراحت می گوییم که تولید بمب اتمی حرام است به دلیل این 
که پیغمبر اکرم )ص( فرمود حتی در شهرهای مشرکان هم سم نریزید یعنی سالح کشتار 
جمعی استفاده نشود.عضو هیات رییسه مجلس همچنین گفت: آنچه که ما به آن پای بند 
هستیم همان فتوای رهبر معظم انقالب است. نظام اسالمی بمب اتمی تولید نمی کند چرا 
که ما با کشتار بی گناهان مخالفیم و حرام می دانیم.آیت اهلل خاتمی افزود: برای من روشن 
است جنجالچی ها و به خصوص غربی ها به این توضیح بنده هم قانع نخواهند بود ولی 
حرف ، همان حرفی است که هزاران بار گفته شده مبنی بر این که فناوری هسته ای در 
نظام جمهوری اسالمی ایران بومی شده است. وی یادآور شد: بنده در همان سخنرانی گفتم 
که ما طبق فتوای رهبر معظم انقالب بمب اتمی نخواهیم ساخت و مبنای آن نیز روایت 

نبی اکرم )ص( است.

 
دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص قابلیت بازگشت پذیری صنعت 
بدون  قبل،  از  تر  شتابان  و  بهتر  مراتب  به  شرایط  با  شد  نیاز  اگر  گفت:  هسته ای 

مالحظات برجام اقدامات الزم را انجام می دهیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اصغر زارعان در خصوص دستاوردهای صنعت هسته ای 
کشور اظهار داشت: نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور که در باغ موزه 
اثبات مفهوم اساسی »ما می توانیم« است که در عمل به  دفاع مقدس برگزار شده، 
اثبات رسیده و حاصل مدیریت انقالبی در سایه تالش، صبر، استقامت، امید و اعتماد 
به خداست که در طول این ۴ دهه با فراز و فرودهای فراوان مسیر بالندگی و فتح قله 
های سعادت را پیش گرفته است.وی در خصوص اقدامات اخیر اروپا و ایجاد سازوکار 
مالی »اینستکس« گفت: اساساً سازمان انرژی اتمی بدون توقف و خللی و با سرعت و 
نشاط الزم، با اقتدار و بدون وابستگی به بیگانگان با تکیه بر توان متخصصین داخلی، 
اقدامات و برنامه های خود را در قالب پروژه ها و طرح های توسعه ای دنبال می کند 
و منتظر خواست شرق یا غرب نبوده و نیست و کار خود را بر اساس اهداف عالی نظام 
تحت هدایت ها و منویات رهبر انقالب و رئیس جمهور به پیش می برد.اگر نیاز شد 
سازمان انرژی اتمی با شرایط به مراتب بهتر و شتابان تر از قبل بدون مالحظات برجام 
و کاماًل بر اساس تعهدات ملی و بین المللی خود اقدامات الزم را انجام خواهد داد. وی 
در خصوص قابلیت بازگشت پذیری صنعت هسته ای تصریح کرد: همانطور که بارها در 
مواضع رسمی اعالم شده است، سازمان انرژی اتمی در صورت تصمیم مسئولین عالی 
نظام مبنی بر بازگشت پذیری اقدامات الزم را تدبیر و در دستور کار خود قرار داده 
و خود را برای هر سناریو و احتمالی آماده کرده است.وی افزود: سازمان انرژی اتمی 
برای مسیری که طی می کند یک راه موازی هم در نظر دارد تا اگر روزی مسیر اصلی 
با مانع مواجه شد، کشور در تنگنا قرار نگیرد و اگر نیاز شد با شرایط به مراتب بهتر و 
شتابان تر از قبل بدون مالحظات برجام و کاماًل بر اساس تعهدات ملی و بین المللی 
خود اقدامات الزم را انجام خواهد داد. زارعان در پایان خاطرنشان کرد: ما هیچ نگرانی 
در این عرصه نداشته و نداریم و امیدواریم که آن اتفاق نیفتد و اروپایی ها و جامعه 
بین الملل به وعده های خود عمل کرده و جبران مافات کنند و ما هم همچنان بتوانیم 

در چارچوب برجام به فعالیت صلح آمیز هسته ای خود ادامه دهیم.

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی:

می توانیم بدون برجام
 به »هسته ای« شتاب دهیم

آیت اهلل سید احمد خاتمی:

جمهوری اسالمی هیچگاه
 بمب اتمی تولید نمی کند

سخنگوی وزارت امور خارجه:

جان بولتون از یک توهم مزمن نسبت به ایرانیان رنج می برد
جان  گفت:  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا از یک نوع 
توهم کامال مزمن نسبت به ایران و ایرانیان 
رنج می برد و به جای بازنگری در برداشت 
مفری  است  کرده  سعی  خود  اشتباه  های 
برای پیشگویی های نافرجامش داشته باشد.

سخنگوی  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی درباره 
امنیت  مشاور  بولتون  جان  اخیر  اظهارات 
از یک نوع  بولتون  افزود: جان  امریکا  ملی 
توهم کامال مزمن نسبت به ایران و ایرانیان 
و  توهمات  تمامی  رغم  به  و  برد  می  رنج 
القائات برخی گروه  تخیال ت خودساخته و 
خام  رویاهای  کیش،  هم  تروریستی  های 
مراسم  در  را  خود  پریشان  های  خواب  و 
سالگرد  چهلمین  راهپیمایی  شکوهمند 

انقالب تاریخی ملت بزرگ ایران بر باد رفته 
دیده است. 

قاسمی اظهار داشت: بولتون در یک عکس 
العمل انفعالی، خصمانه و عصبیت حاد بار 

دیگر به جای درک و فهم و آموختن فرهنگ 
مردم بزرگ ایران و ریشه های عمیق انقالب 
اسالمی با زبان تلخ و بدون درک واقعیات 
و بازنگری در بینش و برداشت اشتباه خود 
و با کینه توزی همیشگی سعی کرده است 
با وعده های خام و تصورات خیالی مفری 
و  غلط  های  تحلیل  توجیه  و  رهایی  برای 
پیش گویی های نا فرجام خود داشته باشد. 
امروز  شاید  کرد:  نشان  خاطر  [قاسمی 
فرصتی مغتنم باشد این مقام آمریکایی با 
نگاهی به آنچه در سالگرد انقالب و با حضور 
فراگیر و گسترده مردم گذشت و آنچه دیگر 
نااهالن به او آموخته بودند، به دور از کینه 
ورزی های کهنه و دیرینه نسبت به ایران و 
ایرانیان و با کمی تامل و تفکر از بیان چنین 

سخنان غلطی خودداری کند.

وزیر امور خارجه گفت با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی عالوه 
بر اصل عزت، حکمت و مصلحت دو مبنای درونزایی و برون 
گرایی را در سطح جهان دنبال می کند، گفت: مردم به عنوان 
پایه های اصلی اقتدار و امنیت ایران فشارهای دشمن را خنثی 

می کنند.
ازایرنا، محمد جواد ظریف دیروزدر  نقل  به  زمان  به گزارش 
نشست بررسی سیاست خارجی ۴0 ساله جمهوری اسالمی که 
با حضور وزرای خارجه بعد از پیروزی انقالب و سفرا و نمایندگی 
های مقیم تهران برگزار شد، اظهار داشت: این ملت وقتی پای 
مصالح ملی و امنیت ملی به میان می آید زیر باران و برف در 
خیابان حضور می یابند و نمایشی را در مقابل جهانیان نشان می 
دهند که بی سابقه است.وی ادامه داد: این مردم هستند که 
علیرغم همه کاستی های ما و علیرغم همه فشارهایی که هم 
به خاطر مشکالت مدیریتی و هم تحریم های خارجی دارند.وزیر 
امور خارجه گفت: من چیزی ندیدم جز اینکه باید به عنوان یک 
کارگزار سر تعظیم در مقابل این ملت فرود بیاورم. همانطور که 
امام فرمودند اینها هستند که ما همه خدمتگزاران آنها هستیم، 
این ملت در طول چهل سال علی رغم همه فشارها و همه جنگ 
ها ایستادگی کرده است.ظریف ادامه داد: مردم پایه اقتدار این 
حکومت هستند و برای همین هم هست که برای ما رعایت 
حقوق این مردم تنها یک امر اخالقی نیست، بلکه یک ضرورت 

امنیت ملی است. ما به چیز دیگری جز مردم وابسته نیستیم.
وی تصریح کرد: ما بدون مردم هیچ هستیم و با این مردم همه 
چیز هستیم، این قاعده اول جمهوری اسالمی است؛ ما توانستیم 
استقالل ، توسعه، امنیت و آرامش خودمان را با اتکای به مردم 
همچنین  خارجه  امور  کنیم.وزیر  حفظ  و  بیاوریم  دست  به 
خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی عالوه بر اصل عزت حکمت 
و مصلحت دو مبنا برای سیاست خود در سطح جهان داشته 
است.وی ادامه داد: یکی از این دو مبنا درونزایی و دیگری برون 
گرایی است؛ مبنای درون زایی ما ناشی از تجربه تاریخی مردم 
ایران است.ظریف با بیان اینکه علیه هیچ کشوری به اندازه ما از 
خارج توطئه نشده است، گفت: گفتند که درگیری را به داخل 
ایران می کشیم رسما در مصاحبه با کمال وقاحت اعالم کردند، 
رفتند و با مخالفین ما جلسه گذاشتند و در جلسات مخالفین 
ما و گروه هایی که تا دو سال قبل در فهرست تروریستی آنها 
قرار داشت، شرکت کردند.ظریف خطاب به سفرا و نمایندگیهای 
حاضر در نشست ادامه داد: دیروز دیدید به پایتخت های تان 
گزارش کنید که این مردم تا کجا پای انقالب ایستادند. چند 
نفر از شما در گزارش روز قبل از آن نوشته بودید که این مقدار 
شرکت می کنند. همه نوشتید ایران ۴ روز تعطیلی دارد، نوشتید 
مردم دچار فشار اقتصادی هستند. مردم ناراضی هستند، دیدید 
که چگونه به خیابان ها آمدند. وی گفت: بنویسید با فشار این 

مردم را از دولت شان نمی توانید جدا کنید و فشار اثر عکس 
دارد، به خاطر اینکه ما این کشور را بر مبنای درون زایی اداره 
می کنیم و این عنصر اصلی اقتدار ماست.وزیر امورخارجه افزود: 
این نکته را باور کنید؛ هم ما به عنوان کارگزار و هم شما به 
عنوان دوستان ما و هم دولت های شما به عنوان دولت های 
دوست ما باور کنید که با فشار ممکن است بر روی بعضی از 
دوستان دولت های غربی اثر بگذارید و اتفاقاتی بیفتد، اما روی 
ایران اثر عکس دارد.ظریف ادامه داد: ایران به فشار پاسخ نمی 
دهد، ایران به تکریم و احترام پاسخ می دهد، ایران به موقعیت 
برابر پاسخ می دهد، به خاطر اینکه این انقالب آنچه که برای ما 
آورده مهمترین عامل است عامل درون زایی است و گفتمان ما 
درون زا است و حرف جدید داریم.ظریف با تاکید بر اینکه ایران 
به دنبال روابط معقول است، گفت: اما هیچ گاه نمی پذیریم که 
کسی بخواهد اصل قدرت ما که مردم ما هستند و اتکا به مردم 
ما را زیر سوال ببرد. بنابراین درون زایی قدرت جمهوری اسالمی 
ایران یک واقعیتی است که باید بعد از چهل سال فشار و تحریم 
و کنفرانس برگزار کردن دنیا بداند. کنفرانس قبلی را در شرم 
الشیخ برگزار کردند عکس آن را من توییت کردم، کدام یک از 
آنهایی که در آن عکس بودند امروز اینجا هستند، اما ما هستیم 
چرا که ما قدرتمان را از مردم می گیریم و مشروعیت ما مبتنی 

بر خواست این مردم است.

ظریف: ملت ایران فشارهای دشمن را می شکنند
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 بررسی الیحه بودجه ۹۸
 از یکشنبه آینده در مجلس

 بررسی الیحه بودجه سال ۹۸ از یکشنبه هفته آینده 
در دو نوبت صبح و عصر در دستور کار صحن 

علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بررسی الیحه بودجه 
سال ۹۸  از یکشنبه هفته آینده، ۲۸ بهمن ماه در 
دو نوبت صبح و عصر در دستور کار صحن علنی 
مجلس قرار خواهد گرفت.ابتدا کلیات بودجه در 
مجلس مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت 
تصویب کلیات، بررسی جزئیات الیحه بودجه در 
دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
بررسی الیحه بودجه ۱۶ بهمن ماه در کمیسیون تلفیق 
به پایان رسید و طبق آیین نامه مجلس نمایندگان 
تا ۱۰ روز فرصت دارند گزارش کمیسیون تلفیق 
در مورد الیحه بودجه را مورد بررسی قرار داده و 
پیشنهادات مکتوب خود را ارائه دهند.نمایندگان 
مجلس پیش از ورود به بررسی الیحه بودجه در 
جلسه غیر علنی روز شنبه)۲۷ بهمن ماه( وضعیت 
با حضور  را  اخیر  گرانی های  و  کشور  اقتصادی 
وزرای، نفت، کشاورزی، صنعت، اقتصاد و رئیس 

سازمان برنامه بودجه بررسی خواهند کرد.

تبعیض در اعطای سبد کاال

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت 
در اعطای سبد کاال به مردم عملکرد بسیار نامطلوبی 
داشته و مردم به شدت از تبعیض و بی عدالتی پیش 

آمده در این موضوع ناراضی هستند.
حسینعلی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حاجی دلیگانی با انتقاد از عملکرد دولت در نحوه 
توزیع سبد کاال،گفت: دولت در اعطای سبد کاال 
به مردم عملکرد بسیار نامطلوبی داشته و مردم به 
شدت از تبعیض و بی عدالتی پیش آمده در این 
امروز  اینکه  بیان  با  ناراضی هستند. وی  موضوع 
دغدغه بسیاری از مردم دریافت سبد کاالست،افزود: 
نامناسب  کاال  سبد  توزیع  کنونی  نحوه  متاسفانه 
است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با 
اشاره به اینکه دولت در توزیع سبد کاال بدقولی 
کرد،اظهارداشت: وعده دولت آن بود که به همه 
بیمه شدگان و همچنین افرادی که دریافتی کمتر 
از سه میلیون تومان دارند، سبد کاال داده شود اما 
بسیاری از مردم با شرایط مذکور هنوز سبد کاال 

دریافت نکرده اند. 

تشریح اقدامات ستاد تنظیم بازار 
برای کاهش قیمت ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بازار 
با بخشنامه اصالح نمی شود، تصریح کرد، باید با 

روش های علمی به این حوزه ورود کرد.
به گزارش زمان به نقل از تارنمای اطالع رسانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، »رضا رحمانی« 
در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار افزود: باید تصمیم 
های الزم به سرعت توسط این ستاد اتخاذ شود 
و اگر نیاز بود شبانه روزی کار کنیم تا برای مردم 
مشکلی پیش نیاید. وی به وضعیت کنونی بازار 
درباره  باید  گفت:  و  کرد  اشاره  مرغ  و  گوشت 
کاالهای پرمصرف همچون گوشت و مرغ تصمیم 
های شفاف و روشنی گرفته شود تا مطمئن شویم 

در ۲ ماه آینده با مشکلی مواجه نیستیم.

خبر

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران نشست ورشو را ›بی ارزش‹ توصیف کرد و 
گفت: این نشست تاثیری در کارها و قدرت ایران 

نخواهد داشت.
ازایرنا سردار سرلشگر  نقل  به  به گزارش زمان 
محمد باقری اظهارداشت: لهستان قول داده است 
که در نشست ورشو هیچ حرفی علیه ایران زده 
نمی شود.وی افزود: باید منتظر بود تا این نشست 
برگزار شود و ببینیم که لهستانی ها چقدر به قول 
خود وفادار هستند. رییس ستادکل نیروهای مسلح 
این نشست را بی ارزش و بی اهمیت توصیف کرد 
و اظهار داشت: چه در نشست ورشو علیه ایران 
حرفی زده شود و چه حرفی زده نشود، تاثیری در 
اقدامات و قدرت جمهوری اسالمی ایران نخواهد 
داشت. مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز 
جمعه ۲۲ دی ماه در جریان سفر خاورمیانه ای 
خود در گفت وگو با شبکه خبری ›فاکس نیوز‹ 
از برگزاری یک گردهمایی بین المللی با تمرکز بر 
فعالیت های منطقه ای ایران در روزهای ۱3 و ۱4 

فوریه )۲4 و ۲5 بهمن( در ورشو پایتخت لهستان 
با حضور متحدان آمریکا از جمله بعضی شیخ 
نشین های حاشیه خلیج فارس و در راس آنها 
عربستان سعودی و نیز رژیم صهیونیستی خبر داد. 
گفته می شود که برخی گروه های تروریستی نیز به 

این نشست فرا خوانده شده اند. کشورهای بزرگ 
اروپایی به عالوه بسیاری از کشورهای منطقه از 
جمله کشورهای مهم عربی و ترکیه از مشارکت 
در این نشست به رغم دعوتی که واشنگتن از آنها 
کرده، خودداری کرده اند. واشنگتن می کوشد با 

ادعای اینکه این نشست صرفا علیه ایران نیست 
و اوضاع خاورمیانه را بحث و بررسی می کند، 
کشورهای موثر دنیا را به شرکت در این نشست 
ترغیب کند. لهستان در حالی میزبان این نشست 
شده است که ایرانیان ۷۰ سال قبل، پذیرای بیش از 
یک صد هزار پناهجوی لهستانی بودند. حتی امروز 
نیز مردم کشورهای همسایه، ایران را پناهگاهی 
محمدجواد  می دانند.  سخت  روزهای  در  امن 
اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر  ظریف 
ایران در واکنش به اعالم برگزاری کنفرانس ضد 
ایرانی در لهستان از سوی پمپئو، به کشور میزبان و 
شرکت کنندگان کنفرانس در توئیتی یادآوری کرد: 
کسانی که در آخرین نمایش ضد ایرانی توسط 
آمریکا شرکت کرده بودند، یا مرده اند، یا بی آبرو 
شده و یا به حاشیه رانده شده اند؛ و ایران قوی 
تر از همیشه است. دولت لهستان نمی تواند این 
ننگ را پاک کند؛ در حالی که ایران، لهستانی ها را 
در جنگ جهانی دوم نجات داد؛ این کشور اکنون 

میزبان یک سیرک درمانده ضد ایرانی می شود.

سرلشگر باقری: 

نشست ورشو تاثیری در قدرت ایران ندارد

آگهی مزایده و شرایط واگذاری امالک 
 97/10/23 مورخ   97/1693 و   97/10/12 مورخ   97/1640 شماره  مجوز  استناد  به  ماهدشت  شهرداری 

شورای اسالمی شهر ماهدشت در نظر دارد نسبت به فروش تعداد هشت قطعه از امالک )زمین( متعلق 
به خود به شرح : 

از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت آگاهی از سایر شرایط و دریافت اسناد مزایده از 
تاریخ انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/12/5 به امور مالی شهرداری مراجعه و یا جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 

است. هزینه کارشناسی، درج آگهی و نقل و انتقال دفترخانه اسناد رسمی و مالیات به عهده برنده یا برندگان می باشد. 
1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

2- هزینه کارشناسی، درج آگهی مالیات و نقل و انتقال دفترخانه اسناد رسمی به عهده برنده می باشد. 
شهرداری ماهدشت

شهرداری ماهدشت

 نوبت دوم

اطـالعـیه
دارد  درنظر  کشاورزی  ومهندسی  فنی  تحقیقات  موسسه  رساند  می  اطالع  به 
یک نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 100 کیلو وات بصورت مشارکت احداث نماید.
به   97/12/8 تاریخ  تا  حداکثر  مزایده  اسناد  تحویل  برای  توانند  می  متقاضیان 
دبیرخانه موسسه به آدرس : کرج – بلوار شهید فهمیده ،موسسه تحقیقات فنی 

ومهندسی کشاورزی مراجعه فرمایند.
)شماره تلفن تماس 32705320-026 داخلی 117 و داخلی 164(

شناسه آگهی : 376424
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 وزارت جهادکشاورزی
سازمان تحقیقات ،آموزش 

وترویج کشاورزی

 نوبت دوم

دادستان تهران بااشاره به مشکالت سهمیه گوشت 
های تنظیم بازارگفت: در برخی بازدیدها مشخص 
شد که دریک فروشگاه ۲۰۰کیلو و در مجاورت آن 
که فروشگاه بزرگ تری است، سهمیه اندکی از گوشت 

قرمزتوزیع شده است.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی دادسرای 
عمومی و انقالب تهران، عباس جعفری دولت آبادی 
اساس  بر  گران فروشی  عمده  دالیل  بررسی  در 
مشترک  اکیپ های  بازدید  به  مربوط  گزارش های 
دادستانی تهران و سایر دستگاه ها از مراکز عرضه اقالم 
اساسی که طی دو هفته گذشته به سرپرستی معاونان 
دادستان صورت گرفته است، گفت: مشکالت برخی 
از مرغداری ها، اشکاالت موجود در عرضه و تقاضا، 
نرخ ارز، کاهش واردات برخی اقالم اساسی، قاچاق 
دام زنده، افزایش تقاضا به دلیل فضای روانی جامعه، 
تنوع قیمت ها، افزایش قیمت شیر و نهاده های دامی، 
صادرات برخی اقالم کاالهای اساسی، احتکار، کمبود 
عرضه برخی کاالهای اساسی و عدم قیمت گذاری 
کاالهای عرضه شده از عمده دالیلی است که در 
افزایش قیمت ها نقش داشته است.فقدان سازوکار 
سودجویی  خریداران،  هویت  احراز  برای  الزم 
و  وارداتی  گوشت های  توزیع کننده  شرکت های 
عدم برچسب گذاری، فروش گوشت در بازار آزاد 
در  یخ زده  گوشت  مشاهده  و  پیمانکاران  از سوی 
کامیون های  ورود  شهر،  سطح  قصابی های  برخی 
حمل گوشت بدون پلمپ به محل عرضه که امکان 
سوء استفاده و خروج گوشت از آن ها را در مسیر 
افزایش می دهد، دپوی مرغ و گوشت تنظیم بازار در 
برخی فروشگاه ها و عدم عرضه به متقاضیان، ناچیز 
طوالنی  حضور  فروشگاه ها،  برخی  سهمیه  بودن 
یک  اختصاص  گوشت،  عرضه  صفوف  در  مردم 
خودروی حمل گوشت به چند منطقه که موجب 
میزان  بودن  نامشخص  می شود،  توزیع  در  تاخیر 
سهمیه مراکز عرضه، تقاضای زیاد و عرضه محدود 
در مناطق جنوبی و مرکزی، عدم اختصاص سهیه 
به اتحادیه رستوران داران و کبابی ها و انقضای تاریخ 
مصرف گوشت های گرم وارداتی آسیای میانه، از جمله 

اموری بود که دادستان تهران مورد توجه قرار داد و 
از دستگاه های متولی خواست که با اتخاذ تدابیری 
این مشکالت را ساماندهی و مرتفع نمایند. جعفری 
دولت آبادی با توجه به قیمت های متفاوت گوشت 
قرمز در فروشگاه ها و انعکاس آن در رسانه ها و فضای 
مجازی که موجب نگرانی مردم شده است، به برخی 
اخبار منتشر شده در این زمینه اشاره کرد و از مسؤوالن 
مربوطه خواست در رابطه با فروش اینترنتی گوشت 
و واگذاری اختیار توزیع آن به یک شرکت خصوصی 

بدون انجام تشریفات الزم اطالع رسانی نمایند.
لزوم استفاده از اصناف در توزیع کاالهای اساسی

وی با تاکید بر لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت اصناف 
کرد:  اساسی خاطرنشان  کاالهای  توزیع  در بخش 
باید به اصناف در این زمینه اطمینان کرد تا بتوانند به 
دستگاه های دولتی کمک کنند و اجازه دهند آن ها نیز 
به میدان بیایند.دادستان تهران یکی دیگر از مشکالت را 
سهمیه های متفاوت فروشگاه ها مطرح کرد و افزود: در 
برخی بازدیدها مشخص شد که در یک فروشگاه ۲۰۰ 
کیلو گرم و در مجاورت آن که فروشگاه بزرگ تری 
است، سهمیه اندکی از گوشت قرمز توزیع شده است. 
وی با اشاره به احتکار گوشت در برخی فروشگاه 
و مراکز نگه داری و داللی در این زمینه، از فرمانده 
پلیس آگاهی تهران بزرگ خواست که در رابطه با 
جمع آوری دالالن برخورد جدی شود.دادستان تهران 
با اشاره به کشف دو مورد محموله گوشت قرمز به 
میزان ۷ تن و یک تن در پایتخت، اظهار داشت: در 
صورتی  که انبار کردن کاالهای اساسی با اطالع دستگاه 
دولتی باشد، مانعی وجود ندارد؛ اما اگر محرز شود که 
اقالم اساسی مردم با هدف سودجویی، گران فروشی 
کالن و احتکار عمده انجام شده است، این اقدام جرم 
اخالل در نظام اقتصادی محسوب می شودکه باید 
برخورد سریع و قاطع  صورت گیرد و ضرورت دارد 
اسامی متخلفین رسانه ای شود تا مردم باور کنند که 
با گران فروشی برخورد می شود و متخلفان نیز بدانند 
که نباید با زندگی مردم بازی کنند.وی از معاونین 
فروشگاه های  با  از  بازدید  در  که  خواست  دادسرا 
عدیده  تخلفات  و  گران فروشی  با  چنان چه  بزرگ 

مشاهده کردند، با گران فروشان، مفسدان و متخلفان 
نمایند. جعفری  برخورد  اغماضی  هیچ گونه  بدون 
دولت آبادی از پلیس و نهادهای امنیتی خواست که 
با اشراف اطالعاتی عقبه های شرکت های بزرگ توزیع 
گوشت را شناسایی کنند و به دستگاه های دولتی تاکید 
کرد که با مدیریت مطلوب، بیشتر پای کار بیایند.
وی تصریح کرد: دادستانی در تمام سطوح به کمک 
دستگاه های دولتی آمده است و مانع انجام وظایف 
دستگاه های دولتی نمی شویم؛ اما این نهادها باید در 
صف اول مبارزه باشند و زودتر از معاونین دادستانی 
جهت بازرسی از مراکز عرضه اقالم اساسی حضور 

یابند تا توزیع این اقالم مدبرانه صورت گیرد.
مدیریت عرضه کاالهای اساسی و نظارت بر توزیع

 جعفری دولت آبادی انتقاد از عدم تحقق انظار مردم در 
رابطه با نحوه توزیع گوشت قرمز گفت: دستگاه های 
نظارتی عالوه بر تمرکز بر فروشگاه های بزرگ باید 
بر روی مراکز عمده توزیع گوشت تمرکز کنند تا 
چگونگی توزیع سهمیه ها را ارزیابی کنند.دادستان 
تهران تاکید کرد: سهمیه مراکز توزیع اقالم اساسی 
که برچسب قیمت ها را تغییر می دهند یا گران فروشی 
می کنند و یا در توزیع اقالم اساسی اخالل می نمایند 
باید قطع شود. جعفری دولت آبادی گفت: اگر در 
شمال پایتخت به گوشت کمتری نیاز است، در جنوب 
شهر باید توزیع بیشتر شود؛ ضمن آن که، زمان توزیع 
گوشت از صبح ها به بعد از ظهرها تغییر یابد و اسامی 
تمام مراکز توزیع اعالم شود تا همگان اطالع پیدا 
کنند.وی هم چنین خطاب به نماینده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: در مواردی که عرضه کاال با 
کمبود مواجه است، مناسب است صادرات آن ممنوع 
شود. جعفری دولت آبادی اظهار داشت: در جلسات 
گذشته از نهادهای مسؤول در امر توزیع گوشت در 
بازار خواسته شد که مجوزهای الزم برای واردات دام 
زنده به کشور را صادر کنند؛ اما علی رغم این تاکیدات، 
هنوز ایده واردات دام زنده به کشور عملی نشده است. 
دادستان تهران افزود: مراکز عمده توزیع گوشت باید 
افزایش یابد و بر مبادی اصلی توزیع بیشتر نظارت 
شود و میزان سهمیه شهرک ها و فروشگاه های بزرگ، 

متناسب با جمعیت تعیین شود. جعفری دولت آبادی با 
تاکید بر این که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید 
بر مراکز توزیع نظارت داشته باشد و تعیین قیمت های 
متفاوت برای گوشت در یک مرکز توزیع اشکال دارد، 
خاطرنشان کرد: این موضوع که واردکننده، توزیع کننده 
هم باشند، جای بررسی دارد؛ چراکه واردکنندگان 
باید توزیع را از مسیر قانون انجام دهند و نه این که 
گوشت های وارداتی را در مراکز خود توزیع و عرضه 

نمایند.
لزوم قطع سهمیه مراکز و فروشگاه های متخلف

 جعفری دولت آبادی با اشاره به این که از وزارت خانه های 
انتظار  صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی 
بیشتری برای اعمال نظارت می رود، تأکید کرد: الزم است 
این نهادها ضمن بازدید از مراکز توزیع اقالم اساسی، 
وضعیت توزیع این اقالم را مدیریت کنند.وی با بیان 
تاثیرگذار باشد،  انتظار دارند نظارت ها  این که مردم 
به مدیران مراکز متخلف هشدار داد که در صورت 
گران فروشی، احتکار، توزیع ای خارج از شبکه، فروش 
بدون برچسب قیمت و افزایش قیمت ها، سهمیه آن ها 
توسط دستگاه های ذی ربط قطع خواهد شد. جعفری 
دولت آبادی با اعالم این که سیاست دادستانی، صرف 
مقابله نیست؛ بلکه حمایت از تصمیمات مناسب و 
نظارت است، خاطرنشان کرد: هدف دادستانی در این 
زمینه، حمایت از مردم و برخورد با متخلفان است.وی 
تاکید کرد: تیم های گشت مشترک باید از قیمت  مصوب 
کاالهای اساسی اطالع داشته باشند. معاونان دادستان 
تهران در تیم های گشت حضور دارند تا در مواردی 
که به تیم های گشت اجازه ورود نمی دهند، بتوانند 
درب های بسته را باز کنند.وی از شهروندان خواست  
مشخصات مراکزی که فساد و قاچاق و توزیع خارج 
از بازار دارند را به دستگاه های ذی ربط اطالع دهند تا 
تیم های گشت به محل اعزام شوند.در این جلسه فرمانده 
پلیس آگاهی تهران بزرگ، نمایندگان وزارت خانه های 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان 
تعزیرات حکومتی و برخی معاونان دادستان، گزارشی از 
عملکرد تیم های گشت مشترک در سطح شهر و نحوه 

توزیع گوشت ارائه کردند.

دادستان تهران مطرح کرد:

لزوم قطع سهمیه گوشت وارداتی به فروشگاه های متخلف

بازار متشکل ارزی و چهار مساله مهم
* جواد ذاکری دانا
آنچه به عنوان بازار متشکل ارزی از آن نام برده می شود، آیا می تواند وضعیت 
قیمت گذاری ارز را سامان بخشد؟ اگر این گونه است، در اجرای آن باید چه 

مواردی در نظر گرفته شود؟
امکان سنجی بازار متشکل ارزی از چهار جنبه می تواند ظرفیت این بازار در 
راهبری نرخ ارز را مشخص نماید.نخست اینکه دو رکن این بازار در سمت 
عرضه و تقاضا کدام است؟ آیا بازیگران این بازار محدود به صرافی ها، بانک ها 
و در سطح معامالت عمده اند یا قرار است بازیگران ُخرد نیز در آن مشارکت 
نمایند؟ در بحث تقاضا نیز باید واکاوی کرد که آیا تقاضاهای احتیاطی، 
سرمایه گذاری و حتی سفته بازی نیز در سطوح بازیگران خرد برای این بازار 

در نظر گرفته می شود یا خیر؟
دوم اینکه بازار قرار است چه خدماتی با چه کیفیتی ارائه دهد و مکانیزم 
قیمت گذاری چگونه خواهد بود؟ آیا قرار است هجینگ)پوشش ریسک( 
اتفاق بیفتد و آیا یک واردکننده می تواند ریسک واردات خود در ماه های آتی 
را پوشش دهد یا خیر؟ در صورت هجینگ، آیا باید منتظر سرنوشت بازار 
آتی سکه برای این بازار فردایی هم بود یا خیر؟الزم است مشخص شود 
بانک مرکزی که اکنون از طریق صرافی های بانکی بازارسازی می کند، نحوه 
مداخله )CB Intervention( خود را چگونه در تعیین قیمت معامالت 
بازار متشکل ارزی تعریف کرده است. آیا می خواهد بر اساس واقعیت های 
بنیادین )Fundamental( و به صورت ارگانیک نرخ گذاری صورت گیرد 
یا باید بر اساس »نیازهای بازارساز« این سیاست گذاری اتفاق بیفتد؟! نحوه 
تحویل ارز به صورت نقدی چگونه خواهد بود؟ به حساب ارزی قابل برداشت 
واریز می شود یا امکان برداشت وجود ندارد؟ مدت زمان تحویل چقدر است 
و آیا قرار است محدوده سودی برای معامالت در نظر گرفته شود؟ محدودیت 
سقف تراکنش های بانکی در این بازار چگونه تدبیر می شود به نحوی که 

بازیگران از سرعت و نوسان به بهترین شکل استفاده نمایند؟
در بخش سوم این امکان سنجی، باید دید در کجا و با چه مکانیزمی معامالت 
صورت می پذیرد؟ میزان منابع از حیث تجهیزات و تعداد نیروی انسانی مورد 
نظر در این راستا چقدر است؟ نتیجه این بخش، آیا سنجش توان اپراتوری 
بازارساز با میزان حجم معامالت در نظر گرفته شده است؟ آیا به شبکه 
کارگزاری نیاز خواهد بود یا این سامانه در حد تعامالت نیما باقی خواهد 
ماند؟ در نهایت نیز باید به هزینه-فایده این بازار متشکل پرداخت. الزم است 
نقاط ضعف و قوت این بازار را با پاسخ به سؤاالت فوق دریافت نمود و 
مدنظر داشت که تهدیدات بازارهای دیگر همچون سکه و سرنوشت آتی 
سکه چگونه قرار است در این بازار مدیریت شود. ارجح است در مطالعات 
تطبیقی با بازارهای مشابه در سایر نقاط دنیا، به بهبود ساختار در نظر گرفته شده 
برای آن اندیشیده شود.آنچه مسلم است، هر کدام از سؤاالت فوق چنانچه 
پاسخی مبتنی بر ذات و ماهیت بازار »غیرمتشکل« ارزی نداشته باشد، منجر 
به شکست این طرح خواهد شد. در مهم ترین بخش آن، چنانچه بازارساز 
چاره ای برای تقاضاهای احتیاطی، سرمایه گذاری و حتی سفته بازی در بازار 
اسکناس نیندیشد، وجود بازار متشکل ارزی فقط باعث خواهد شد یک نرخ 
ارز دیگر به سایر طبقه بندی نرخ ها افزوده شود: نرخ ارز کاالهای اساسی، نرخ 
بودجه، نرخ سامانه نیما، )نرخ بازار متشکل ارزی(، نرخ صرافی های بانکی، 
نرخ بازار آزاد و ... . برای پوشش انواع تقاضا در این بازار، می توان سیستم 
کارت های هدیه ارزی را به پشتوانه ارزهای موجود در خارج از کشور نزد 
بانک مرکزی یا کارگزاران صرافی ها، طراحی کرد، به طوری که این کارت ها 
قابلیت خرید و فروش در بازار متشکل ارزی را داشته باشند تا بتوان تأثیر این 

بازار را جدی تر و کاربردی تر کرد.

یک میلیون جامانده سبد حمایتی می گیرند
ادامه از صفحه۱

پس از ارسال پیامک به جاماندگان به آنها اعالم می شود که مراحل بعدی ثبت نام 
چگونه است و امیداریم قبل از پایان سال به جاماندگان بسته حمایتی پرداخت 
شود. میدری با اشاره به اینکه تاکنون ۱5 میلیون نفر بسته حمایتی را دریافت کرده 
اند، افزود: اعتباری حدود 4 هزار و 5۰۰ میلیارد تومان برای بسته حمایتی آنها 
تخصیص داده شد و امیدواریم قبل از سال جدید یک مرحله دیگر به مددجویان 
بهزیستی و کمیته امداد پرداخت شود. وی گفت: پیامک هایی که به متقاضیان 
ارسال می شود فقط با شماره های ۱4۲۰ و ۱4۲ خواهد بود. مدیری خاطرنشان 
کرد: همچنین ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت نیز واجد شرایط هستند اما سبد 

حمایتی را دریافت نکرده اند که آنها نیز جزو مشموالن هستند.

نگاه روز
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان خبر داد:

وجود بزرگترین باغ موقوفه کشور 
درگلستان

سلیمانی- گلستان: حجت االسالم روح اهلل سلیمانی فرد, 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گلستان در نشست 
انقالب  پیروزی  کرد:  اظهار  رسانه  اصحاب  با  خبری 
اسالمی ایران باعث شد تا امروز از رشد و شکوفایی 
خوبی در بخش های مختلف برخوردار شویم و مهمتر از 
همه این است که مردم ما توانستند در مقابل تمام توطئه 
های دشمنان ایستادگی کنند. وی افزود: در دوران پهلوی 
تمامی موقوفات به نام دربارین شده بود و اگر انقالب 
اسالمی به پیروزی نمی رسید دیگر چیزی از وقف باقی 
نمی ماند. سلیمانی فرد اضافه کرد: امروز اگر می خواهیم 
موفقیت به دست آوریم بایستی به رهبری والیت فقیه، 
وحدت کلمه و معنویت که از اصلی ترین ارکان پیروزی 

انقالب اسالمی است, توجه ویژه داشته باشیم.
وی ضمن بیان اینکه در طول 4۰ سال از ابتدای انقالب 
ایم,  بوده  موقوفات  درصدی  رشد ۷۸  شاهد  اسالمی 
اذعان داشت: در این سال ها چهار هزار و ۲۶۸ موقوفه 
در گلستان به ثبت رسیده است.  مدیر کل اوقاف و امور 
خیریه استان گلستان اظهار کرد: در سامانه اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان گلستان بیش از پنج هزار و پانصد 
موقوفه و ۶۷ هزار رقبه وقفی به ثبت رسیده است.. وی 
خاطرنشان کرد: سه هزار و ۷۰۰ مکان مذهبی در سامانه 
اوقاف گلستان ثبت شده است که هزار و 3۰۷ مکان 
مذهبی بعد از انقالب به اماکن موقوفی اضافه شده اند که 
در این زمینه شاهد رشد ۲۹ درصدی بوده ایم. وی از بیمه 
تعداد زیادی از خادمین اماکن مذهبی خبر داد و افزود 
:بیمه نامه این افراد در ایام دهه فجر توسط بنیاد برکت 
صادر و هزار فقره تهسیالت یک میلیون تومانی تقدیم 
این افراد شد.  سلیمانی فرد در خصوص پراکنش نوع 
کاربری موقوفات و رقبه در استان اظهار کرد: 5۰ هزار و 
5۹۶ رقبه در قالب مسکونی، دو هزار و 5۱3 رقبه تجاری، 
بیش از پنج هزار و 3۰4 رقبه آموزشی، بیش از هشت 
هزار رقبه در قالب کشاورزی، ۸۷ رقبه به عنوان مرکز 
درمانی و ۲۶۹ رقبه به صورت واحد صنعتی در استان 
مشغول فعالیت هستند. وی همچنین تصریح کرد: هشت 
هزار و 4۰۰ رقبه کشاورزی گلستان با میزان ۶ هزار و ۲5 
هکتار با کاربری کشاورزی در استان با کشت نوین بر پایه 
دانش بنیان مشغول فعالیت است. وی ضمن بیان اینکه 
بزرگترین باغ موقوفه در کشور به مساحت 3۶5 هکتار 
در گلستان موجود است, افزود:  موقوفه ۱3 هزار هکتاری 
رامیان و آب گرم زیارت گرگان را به عنوان شاخص ترین 

موقفه های گردشگری گلستان می باشد.

خبر

با تکمیل ظرفیت هتل ها و مهمانپذیرها در اصفهان؛

دو ورزشگاه برای اسکان مسافران تجهیز شد
بهادری- اصفهان: مسئول کمیته اسکان و اصناف و مشاور ستاد اجرایی 
خدمات سفر شهر اصفهان گفت: با تکمیل ظرفیت هتل ها و مهمانپذیرهای 
اصفهان، دو ورزشگاه شهر در سپاهان شهر و خیابان کاوه برای اسکان 

مسافران تجهیز و ایمن شده است.
احمدرضا مرادی با اشاره به اینکه با ورود حجم باالی مسافر به شهر اصفهان 
در تعطیالت اخیر، ظرفیت هتل ها و مهمانپذیرهای شهر تکمیل شده است، 
اظهار کرد: بر همین اساس دو ورزشگاه شهر اصفهان با تجهیزات کامل در 
اختیار مسافران برای اسکان قرار گرفته است. وی با بیان اینکه از دالیل ورود 
باالی مسافر به شهر اصفهان، جاری شدن مجدد آب در رودخانه زاینده رود 
است، گفت: ورزشگاه هایی که برای اسکان مسافران مدنظر قرار داده ایم 
از نظر تجهیزات گرمایشی و بهداشتی مناسب است. مسئول کمیته اسکان 
و اصناف و مشاور ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان تصریح کرد: 
ورزشگاه والیت سپاهانشهر و ورزشگاه آتش نشانی در خیابان کاوه برای 
اسکان مسافران تجهیز شده است و برای تامین امنیت آنها، هماهنگی های 
الزم با کمیته نظامی، قضایی و کالنتری های محل انجام شده است. وی با 
اشاره به اینکه برای تامین ایمنی مسافران شهر اصفهان اکیپ آتش نشانی نیز 
مستقر شده است، گفت: با توجه به اینکه عالوه بر هتل ها و مهمانپذیرهای 
شهر، ظرفیت خانه مسافرها هم تکمیل شده است، با نهادها و اصناف مرتبط 
با گردشگری هماهنگی الزم انجام شده تا مسافران را به سمت این دو 

ورزشگاه هدایت کنند.

مدیر عامل شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن خبر داد:

افزایش 10 برابری طول خطوط ۲30 کیلوولت
از  گیالن  اي  منطقه  برق  سهامي  شرکت  عامل  مدیر  رشت:  منکویی- 
افزایش ۱۰ برابری طول خطوط ۲3۰ کیلوولت در بعد از انقالب نسبت 
به قبل از انقالب خبر داد. » عظیم بلبل آبادی« مدیر عامل شرکت سهامي 
برق منطقه اي گیالن همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
انتقال در سطح ۲3۰  افزایش طول خطوط  ایران، در خصوص  اسالمی 
کیلوولت گفت: طول خطوط انتقال در سطح ۲3۰ کیلوولت شرکت سهامي 
برق منطقه اي گیالن در قبل از انقالب ۱۰۰,۶۱ کیلومتر مدار بود که این 
مقدار در بعد از انقالب و در آستانه چهلمین بهار انقالب اسالمی ایران 
به عبارتی شاهد رشد ۱۰  پیدا کرد.  افزایش  کیلومتر مدار  به ۱۰۹۹,3۷ 
برابری طول خطوط ۲3۰ کیلوولت در بعد از انقالب نسبت به قبل از 

انقالب بودیم.
انتقال  انقالب در بخش خطوط  از  قبل  داد: در دوران  ادامه  آبادی  بلبل 
در سطح 4۰۰ کیلوولت ، هیچگونه احداث خطی نداشتیم. این در حالی 
است که در دوران چهل سال پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران 
با عنایت حق تعالی توانستیم  ۲5۶,4۷ کیلومتر مدار خط در بخش 4۰۰ 
کیلوولت احداث کنیم. مدیر عامل شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن 
به مقایسه وضعیت خطوط فوق توزیع در سطح  ۶3 و ۱3۲ کیلوولت در 
دوران قبل از انقالب و بعد از انقالب پرداخت و گفت: طول خطوط ۶3 
کیلوولت هوایی و زمینی55۷,5 کیلومتر مدار بود که این مقدار در دوران 
چهل سال پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران به ۱3۹۹,43 کیلومتر 
مدار افزایش پیدا کرد. به عبارتی شاهد رشد ۲ برابری طول خطوط ۶3 
کیلوولت در بعد از انقالب نسبت به قبل از انقالب بودیم. همچنین طول 
خطوط ۱3۲ کیلوولت شرکت برق گیالن در قبل از انقالب ۶4,3 کیلومتر 
مدار بود در حالی که این مقدار در بعد از انقالب به ۸۶,۸4 کیلومتر مدار 

افزایش پیدا کرد.

خبر

نظری- چالوس: همزمان با ایام ا...دهه فجر ۲پروژه 
حفر چاه روستای کالچان وگیل کال از توابع بخش 
مرکزی چالوس با کارفرمایی آب و فاضالب روستایی 
استان مازندران به بهره برداری رسید مدیر عامل آب و 
فاضالب روستایی استان مازندران ضمن گرامیداشت 
چهلمین سال پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی گفت 
آن هستیم که مردم  امروز شاهد  انقالب  برکت  به   :
شریف از نعمت آب شرب سالم برخوردارند. عبدالهی 
با مقایسه سالهای قبل و بعد از انقالب اضافه کرد : 
در ابتدای انقالب حدود۱4درصدمردم  از  نعمت آب 
شرب بهره مند بودندو در ابتدای دولت یازدهم این بهره 
مندی بیش از۶۸ درصد بوده و در حال حاضر یعنی 
طبق آمار تا پایان سال گذشته بیش از۷۶درصد بود . وی 
افزود: در خصوص احداث مخازن در ابتدای انقالب 
دولت  وابتدای  داشتیم  ذخیره  مکعب  متر  هزار   ۲5
یازدهم ۱۸۰ هزار متر مکعب و در حال حاضر ۲۲۱ 
هزار متر مکعب بوده که پیشرفت در این زمینه چندین 

برابر بوده است.
عبداللهی با اشاره به افزایش ظرفیت تامین آب شرب 
گفت : در اول انقالب 4۰۰ لیتر در ثانیه ، ابتدای دولت 
یازدهم 43۰۰ لیتر در ثانیه و هم اکنون 45۲۸ لیتر در ثانیه 
بوده است ودر مورد توسعه خطوط انتقال در سال 5۷ 
رقم ۲۸۰۷ کیلومتر ، در ابتدای دولت یازدهم ۱۹ هزار 
و ۲۸5  هزار کیلومتر و در حال حاضر هم ۲3 هزار و 
3۶۸ کیلومتر خطوط انتقال توسعه یافته است. وی ادامه 
داد:  در سال 5۷ مشترکی تحت پوشش نداشتیم، در 
ابتدای دولت یازدهم 345 هزار مشترک و اکنون هم 

4۲5 هزار مشترک را داریم . مدیرکل آبفار با اشاره به 
پروژه های دهه فجر امسال در سطح استان بیان کرد 
: امسال تعداد ۱۸ پروژه آبرسانی با اعتبار ۱4 میلیارد 
تومان را  درسطح استان داشتیم که ۲۶ روستا با جمعیت 
بالغ بر ۸ هزار خانوار از این پروژه ها بهره مند شدندواز 
مجموع ۱۸ پروژه آبرسانی روستایی 5 پروژه مجتمعی 
و ۱3 پروژه تک روستایی است که برای بهره برداری از 
این پروژه ها حدود 3۸ کیلومتر لوله گذاری خط انتقال، 
۶5 کیلومتر شبکه توزیع و ۱5 باب  مخزن زمینی به 
حجم 355۰ متر مکعب و حفر و تجهیز 5 حلقه  چاه و 
بهسازی 3 دهنه چشمه و ۱3 واحد ایستگاه پمپاژ و یک 
دستگاه تصفیه خانه و پکیج حذف آهن برای این پروژه 

ها صورت گرفت .  عبداللهی اعالم کرد:در شهرستان 
چالوس حدود ۶ پروژه برای روستاهای کالچان، گیل 
کال ، تازه آباد، سینوا، سنار و ناتر با اعتباری بالغ بر ۲ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است و مردم از آب 

شرب سالم و بهداشتی استفاده می کنند.
مدیر عامل آبفار استان از تالش و پیگیری دهیاران و 
شورای اسالمی و مسووالن منطقه در جهت اجرای 
پروژه ها تشکر نمود. رییس آب و فاضالب شهرستان 
در   ایام دهه فجر گفت:  چالوس ضمن گرامیداشت 
پروژه روستای گیل کال حفر چاه با اعتبار ۱۶۰ میلیون 
تومان، تعویض و بازسازی شبکه آبرسانی به متراژ ۱3۰۰ 
متر با اعتبار 53 میلیون و مشارکت دهیاری هم مبلغ ۶۰  

میلیون تومان بوده است، مهندس اسماعیل مشایخ افزود:   
افتتاحیه پروژه آبرسانی روستای سنار سفلی، حفر چاه 
و شبکه گذاری به طول 4 کیلومتر،  حفر چاه و رفع  
همچنین  و  چالوس  کالچان  محله  آبرسانی  مشکل 
معضل روستاي گیل کال با حفر چاه و تعویض ۱3۰۰ 
متر شبکه، مشکالت آب شرب این مناطق  به بهترین 
حالت ممکن رفع شد.دهیار روستای گیل کال در حاشیه 
این مراسم ضمن گرامیداشت چهلمین سال پیروزی 
مدیرعامل آب  از  تشکر  و  تقدیر  و  اسالمی  انقالب 
و فاضالب روستایی استان و مجموعه آبفار چالوس 
گفت:  روستای گیل کال دارای   ۱3۰ خانوار و 35۰ 
نفر جمعیت میباشد و شغل اکثر اهالی هم کشاورزی 
است. حسن پور رودگر با اشاره به اقدامات اجرایی در 
محل گفت :  شبکه گذاری برق ترانس، شبکه گذاری 
آب، بلوار، عقب نشینی معابر، آسفالت معابر اصلی، سد 
بندی، تعریض معابر، احداث پارک کودک  از جمله 
فعالیت های عمرانی توسط دهیاری و شورا در روستا 
شده است. وی مهمترین معضل این روستا را در عدم 
وجود تصفیه خانه عنوان کرد و گفت:  چاه که راه 
اندازی کردیم اما تصفیه خانه برقرار نشده است که از 
ملزومات بوده همچنین شبکه گذاری آب نیز از اولویت 
های روستا است لوله گذاری در یک بخشی از روستا 
انجام نشده است طرح هادی هم با مشکل مواجهیم که 
آسفالت کوچه ها بخاطر مشکل  طرح هادی هنوز اقدام 
نشده است وی در پایان از همراهی مسووالن تشکر 
کرد و خواستار نگاه ویژه مسووالن به رفع معضالت 

روستا شد.

بهره برداری از پروژه های آبرسانی در چالوس

تاریخ انتشار 97/11/2۴   
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم(

شرکت تعاونی مصرف محلی فاز 3 رجائی شهر کرج
به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند. مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
)نوبت دوم( این شرکت تعاونی راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/12/6 در محل 
کرج واقع در رجائی شهر – بلوار انقالب – میدان انقالب جنب پست خ ششم بلوک 2 

تشکیل می گردد. حضور بهم رسانید. 
یادآوری می شود :  1- در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق 
حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت 
هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیات 
مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید 
حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خودو با در دست 
داشتن مدارک مؤید عضویت در تعاونی و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی 
حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی 
مربوطه توسط مقام مذکور تایید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.  
2- اعضای که تمایل به کاندیداتوری هیات مدیره/بازرسان را دارند درخواست کتبی )فرم 
مشخصات( حداکثر ظرف مدت )7( روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی به 
همراه داشتن مدارک الزم )کپی صفحات شناسنامه – مدرک تحصیلی – تخصصی و 
تجربی - کارت ملی – کارت پایان خدمت )آقایان( و 2 قطعه عکس( در به دفتر تعاونی 
تحویل نمایند.   3- این مجمع با هر تعداد از اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن در 
صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب و نافذ و 

معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه:  1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان 2- طرح و تصویب بیالن مالی 
سنوات گذشته منتهی 96/12/29 - 3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره  

4- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
 رئیس هیئت مدیره 

تاریخ انتشار 97/11/24
دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده)نوبت سوم(

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی مصرف محلی فاز 3 رجائی 
شهر کرج 

در روز دوشنبه مورخ 97/12/6 ساعت 9 صبح در محل کرج - رجائی 
شهر – بلوار انقالب – میدان انقالب جنب پست خ ششم بلوک 2 برگزار 
می گردد. از کلیه اعضاء شرکت دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در جلسه حضور بهم رسانند. در صورتی که 
حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق رای خود را به موجب 
وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. تعداد 
آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رای خواهد بود.  - این مجمع عمومی با حضورهرتعداداز اعضای تعاونی 

رسمیت خواهد یافت. 
دستور جلسه : 

 1- طرح و تصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با قانون بخش تعاون   
2- طرح و تصویب اصالح و تغییرات مواد  6 و 4 اساسنامه 

هیات مدیره 

مفقودی
 کارت هوشمند تریلی کشنده اسکانیا جی 3۸۰ مدل ۲۰۰۸ به شماره هوشمند ناوگان 

3۰۱۹۶5۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/
خوی

مفقودی
سندمالکیت وبرگ سبز وبرگ کمپانی اتومبیل مزدا3 مدل ۱3۸۷ به رنگ سفید به 
موتور LF۱۰4۲۱۰۹۷  وشماره شاسی  ایران ۶۸ شماره  انتظامی 5۸3ی۹۷  شماره 
NAGBSX۷CC۱۱C۰۰۱35  بنام خانم تاج عزیزی دارای کدملی 44۱۰3۸۰۹۹۰ 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز موتور سیکلت تیپ ۱5۰CGL به رنگ مشکی مدل۱3۹3  به  شماره  
تنه   به شماره موتور ۰۱4۹NEJ۰۱۰۱۸۰  و شماره   انتظامی  ۷44۷3--ایران 5۸۸ و  نیروی  
NEJ***۱5۰۱۹3۰3۲۲۹ به نام  قادرعوض کلهری مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .

نوشهر 

مفقودی
 کارت هوشمند راننده بشماره ۲3۱۱۸۷4به نام عزت اله اسکندری گلچالسری فرزند 
رحمت با کد ملی 4۹۹۹5۶۲۹44و کارت شناسایی و کارت هوشمند خودرو بشماره 
4۱۸4۶۶۶ خودرو کامیون کشنده ولوو ان ۱۰ مدل ۱۹۸۲ به رنگ سفید روغنی با 
موتور TD۱۰۰A۷۱۰۱45۸۱۸با شماره  با شماره  ایران ۷۲  شماره پالک ۶۱۸ع۲۷ 

 نکا شاسی ۰333۶5مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبز خودروی سواری ام وی ام تیپ ۱۱۰ مدل۱3۸4 به رنگ 
سفید روغنی و به شماره نیروی انتظامی ۹۹4 ی ۱۲ ایران --۸۲ وبه شماره موتور  
MVM3۲۷FG5۰۰۲۰4۰    و به  شماره شاسی  IR۸4۲۱۱۰۰۲۰۲۲ به نام فرشید 

کیانفر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
نوشهر 

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری پژو 4۰5 جی ال ایکس انژکتوری مدل ۱3۸4 به رنگ بژ 
متالیک با شماره موتور ۱۲4۸4۱3۰۷۶۸با شماره شاسی ۱3۲۰۷3۹4با شماره پالک 
۶5۷ه۱۲ ایران ۷۲ به مالکیت قاسمعلی قلی پور ایویمی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری سایپا تیپ ۱4۱slبه رنگ سفید روغنی مدل ۱3۹۰ با شماره 
موتور 3۸۶۷۲۶۱و شماره شاسی s34۸۲۲۸۹34۰5۰۰و شماره پالک ۷۱3ه۲۹ ایران 
۷۲ به مالکیت خانم فرح رضائی آسور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 نکا 

آگهی مفقودی
ایران34-۸۷۱ب33شماره  پالک  سایپا۱3۱مدل۱3۹۲شماره  سبزسواری  سندوبرگ 
بشماره  مرادملکوتی  موتور 4۹۰۹۸۸3شماره شاسیNAS4۱۱۱۰۰D۱۲۷۰3۰۱بنام 

ملی۶۰۰۹۸۱5۹5۹ مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
آگهی مفقودیشهرستان باغملک

رنگ  مدل۲۰۱4به  اسپورتیج  کیاتیپ  سیستم  ترددخودروسواری  برگ 
موتور شماره  اروندی  پالک3۷44۱  شماره  سفیدتعدادسیلندر4تعدادمحور۲ 

حسین  نام  شاسیKNAPC۸۱۲DE۷۶۰۱۱3۷به  G4KEEH44۱۷۹۶شماره 
بحرکانی فرزند محسن بشناسنامه۲۱3صادره ازهندیجان متولد۱3۶3/۱/3۰مفقودگردیده 

شهرستان هندیجانوازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی مفقودی
شماره  ترکیه  کالیبر۱۲ساخت  اتوماتیک  زنی5تیرنیمه  ساچمه  اسلحه  مجوزحمل 
بشناسنامه۱5۸۰صادره  ایدرفرزندعباسعلی  جمشیدشیخ  بنام  بدنه5۷۱۲4/۲۰۱۱ 

ازباغملک مفقودگردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی
بدین وسیله به آقای فریدون محمد نژاد فرزند علیجان شناسنامه شماره یک شماره 
ابالغ  طاهر  محمد  سلطان  روستای  بابل  ساکن  بابل  از  ۲۰۶3۸۶۷۰۸۹صادره  ملی 
می شود که بانک سپه شعبه بزاز بابل به استناد قرارداد بانکی شماره ۲۶۹3۱۲3۷۲جهت 
وصول مبلغ4۱۸/۱۶4/۱۷۲ ریال تا تاریخ ۹۷/4/۱4به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و 
از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده 
و پرونده اجرایی به کالسه۹۷۰۱۲۹۱ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
۱۸ آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 
ننمایید عملیات اجرایی  اقدام  پرداخت بدهی خود  به  محسوب  می گردد نسبت 

جریان خواهد یافت م. الف ۹۷/۱۰۰/۶۲۱۲      تاریخ انتشار۹۷/۱۱/۲4
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل

آگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرایی کالسه۹۷۰۰۷۲۹۶ششدانگ  پالک ثبتی ۲۰3۰ فرعی از 53 
اصلی واقع در بخش ۱۱ ثبت بابل  که سند آن در صفحه ۲4۶ دفتر 3۸ امالک به نام 
آقای شعبان رضازاده ثبت و صادر گردیده است طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 
ملک واقع در بابل موزیرج ارشاد ۲۱ روبروی فروشگاه لوازم التحریر الزهرا و دارای کد 
پستی 4۷۱۹۷353۱۱میباشد ساختمان به صورت یک طبقه روی همکف با سقف نهایی 
شیروانی با قدمت چند ساله ساخته شده به روش بنایی واحد طبقه همکف با زیربنای 
تقریبی ۶۰ مترمربع و واحد طبقه اول با زیربنای تقریبی ۶۰ متر با در نظر گرفتن راه پله و 
دارای یک اتاق خواب میباشد ضمناً یادآور می شود قسمتی از عرصه در شمال شرقی آن 
به صورت مغازه با مساحت  تقریبی ۱۲ متر مربع با درب شیشه بند سکوریت در ضلع 
شرقی از کوچه و دارای درب آدم رو در ضلع غربی به حیاط منزل مسکونی ساخته شده 
که در زمان بازدید به صورت آرایشگاه زنانه در حال بهره برداری بوده است ضمناً پالک 
مذکور دارای انشعابات برق و گاز و آب مستقل میباشد پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ 
روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۰در اجرای ثبت اسناد رسمی بابل از طریق مزایده به فروش 
میرسد مزایده از مبلغ۱/55۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا  
فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد و وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 
شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد م. الف ۹۷/۱۰۰/۶۱۷۱      تاریخ انتشار۹۷/۱۱/۲4
اجرای ثبت اسناد و امالک شهرستان بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  رقیه ذاکری دارای شناسنامه شماره  ۶۱۸   بشرح دادخواست به کالسه   ۹۷۲۲۶۸/
ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان  ایوب بلوری بشناسنامه ۶۰۸ در تاریخ ۸4/۱۱/۲۶ اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   امیر حسین بلوری  فرزند  ایوب   
–ش ش ۲۷۹۰۹۰4۲۸۶   خوی –پسر متوفی/۲-   ندا بلوری فرزند  ایوب  -ش  ش     
۲۷۹۱۱۸5۱۶۱ خوی-دختر متوفی/3-   رقیه ذاکری فرزندعسگر   -ش  ش   ۶۱۸    –
خوی-همسر متوفی/4-   یوسفعلی بلوری فرزند اسماعیل   - ش ش  34۹ -خوی-پدر 
متوفی/5-  الچین زینالی  فرزند عبداله -  ش ش   3۷۱   خوی- مادر متوفی/ 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

احضار متهم 
ابالغ وقت دادرسی متهم آقای علی عباس پاپی فرزند غالمشاه که به اتهام تخریب کشت گندم 
و تهدید با سالح گرم و حمل و نگهداری سالح گرم که فعال مجهول المکان و متواری می 
باشد وفق ماده ۱۱5 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مهلت یکماه 
از تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

شهرستان خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میر حسینی . 

برگ اجراییه7/1138/96
و  علیزاده  کاظم  وکالت  با  درونکال  عالمی  علی  محمد  له   محکوم  مشخصات   
محمد بهرامپور به نشانی بابل کمربندی غربی بهاران ۲ ساختمان افالک مشخصات 
محکوم علیه  محمد ستاری وایقان  به نشانه مجهول المکان به موجب رای شماره 
۷/۱۱3۸/۹۶تاریخ ۹۷/۱۱/۱3شعبه هفتم  شورای حل اختالف محکوم علیه محکوم 
است به خوانده ردیف دوم به تودیع مبلغ ۲۷ میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 
ها ۸۷5۷4۷- ۹5/۶/۲۲و  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و 
بانک  تورم  شاخص  اساس  بر  اجرا  ۶4۹۷۷۱-۹5/۶/۲۲لغایت  ۶4۹۷۶۸-۹5/۷/۱۱و 
مرکزی و مبلغ 4۱۰۰۰۰ریال به عنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل در حق خواهان

 مدیر دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه  
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۱۹۲۰۱۰۰۰۷۶شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان 

تنکابن شماره ۹۷۰۹۹۷۱۹۲۰۱۰۰۷۰۶   
خواهان : بانک ملت با وکالت محسن طوسی خراسانی فرزند علیرضا به نشانی استان 
تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – خیابان شریعتی سه راه طالقانی – خیابان  
خواجه نصیر غربی پ ۲۱۰- واحد ۱  خوانندگان : آقای مصطفی اسعدی فرزند 
غالمحسین ، خانم هاجر اسعدی  فرزند مرتضی همگی به نشانی نشتارود – عبداهلل 

آباد –  
 خواسته ها : مطالبه وجه بابت .... ۲- مطالبه خسارت تاخیر تادیه  

 رای دادگاه  
 در خصوص دعوای خواهان  آقای محسن طوسی خراسانی به وکالت از مدیریت 
شعبه سرپرستی بانک ملت استان مازندران به طرفیت خواندگان خانم هاجر اسعدی 
فرزند مرتضی و آقای مصطفی اسعدی بخواسته مطالبه وجه و الزام خواندگان به 
پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و سه میلیون ریال خسارت  تاخیر تادیه تا زمان تقدیم 
دادخواست و احتساب مابقی خسارت تاخیر از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای 
حکم بر مبنای نرخ مندرج در قرار داد )۲۷درصد(و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
مقوم به مبلغ 3۷3,۷۰۰,۰۰۰ریال بشرح دادخواست تقدیمی خالصه اینکه خواهان 
مفادا اظهار نمود به موجب قرار داد مشارکت مدنی شماره فوق الذکر و متعاقب آن 
تنظیم تعهد نامه تنظیمی  فی مابین طرفین پرونده خواندگان متعهد به پرداخت مبلغ 
یکصد و هشتاد و سه میلیون و هفتصد هزار ریال بعنوان  اصل خواسته وفق ماده ۲ 
قرارداد و بند ۱ تعهد نامه در تاریخ ۱3۹۱,۷,۱۷بوده اند که متاسفانه متعهدین علیرغم 
گذشت بیش از 5 سال از پرداخت بدهی خویش امتناع نموده لذا بشرح ستون خواسته 
دادخواست خواهان  به  عنایت  با  دادگاه  که  دارد  را  تقاضای صدور حکم شایسته 
قرار داد مشارکت مدنی شماره ۹۱۱۲۷۹۶۱545مورخه ۱3۹۱,۷,۱۷تنظیمی فی مابین 
طرفین پرونده و اینکه خواندگان هیچگونه ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده و دلیلی 
نیز مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده و در ما نحن فیه با عنایت به اینکه هر گاه 
حق و یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقاء آن است مگر اینکه خالف آن 
ثابت شود و قرار دادهای خصوصی افراد تا زمانیکه خالف قانون نباشد بین طرفین 
موثر و معتبر است علیهذا دادگاه بنا  به مراتب معنونه و مستندا به مواد ۱۹۸و 5۱۹ 
و 5۲۲قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۸4و۲۶5و۱۰ قانون مدنی و مواد 4۰4 و 
4۰3 قانون تجارت ، دعوی خواهان وارد و محمول بر صحت تشخیص و حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و سه میلیون و هفتصد 
هزار ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ  یکصد و نود میلیون ریال بعنوان خسارت 
تاخیر تادیه تا تاریخ  تقدیم داد خواست و ایضا  از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت 
زمان اجرای حکم بر اساس مبنای ۲۷ درصد طبق مفاد قرار داد که توسط واحد اجرای 
احکام مدنی محاسبه  خواهد شد و پرداخت مبلغ یازده میلیون و ششصد و سی و 
چهار هزار و پانصد ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه 
دولتی در حق خواهان  صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف  بیست روز  قابل تجدید نظر 

در محاکم محترم تجدید نظر  استان مازندزان )ساری ( می باشد. 
 رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی تنکابن – نبی محسنی

موضوع ابالغ
 وقت دادرسی نظر به اینکه آقای جواد آرامی فرزند شعبانعلی دادخواستی به خواسته اعسار 
و تقسیط به طرفیت محمد علی نژاد فرزند در این شعبه تسلیم نموده و پس از انجام مقدمات 
قانونی به کالسه 3/۸۹۸/۹۷ ثبت و برای مورخه۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۱:3۰صبح تعیین وقت 
گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان  بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده ۷3 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به 
خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه سوم حاضر و قبل از آن جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه سوم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

ساری - سامان علیزاده: معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران 
در استودیو الفبا از افتتاح 3 زمین ورزشی چمن مصنوعی مدرسه ای در دهه 

مبارک فجر خبر داد.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران؛ 
»سید علی ساداتی« با حضور در استودیو الفبا ضمن تبریک به مناسبت 
فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران گفت: از نظر 
معاونت تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش برنامه های ورزشی، 
مسابقات و طرح های داخل مدرسه همانند زنگ ورزش، ورزش صبگاهی 
و رقابت های آموزشگاهی در اولویت است. وی در تبیین برنامه های ایام 
دهه فجر نیز تأکید کرد: معاونت تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش 
و پرورش مازندران مسابقات ورزشی دانش آموزی را در سطح مدارس 
در دست انجام دارد، یک سری دیگر از مسابقات را در سطح شهرستان 
در دست انجام دارد که از آن جمله مسابقات مقطع ابتدایی به صورت 
جشنواره در سطح  شهرستان انجام می شود.این مسئول در ادامه به مسابقات 
دانش آموزی مخصوص دهه فجر اشاره کرد و  افزود: حدود ۱۲ رشته در 
بخش پسران و همین تعداد در بخش دختران در حال برگزاری است که 
شامل ۱۸ تیم والیبال، ۲۱ تیم فوتسال، ۱۱ تیم بسکتبال، ۲۱ تیم هندبال، ۱۲ 
تیم پینگ پنگ، ۸ تیم شطرنج، ۱۲ تیم بدمینتون و ۶ تیم کبدی مربوط به 
بخش پسران و در بخش دختران نیز ۱۷ تیم بسکتبال، ۱۷ تیم والیبال، ۱۷ 

تیم هندبال، ۱۰ تیم فوتسال، ۱۱ تیم شطرنج، ۷ تیم دو و میدانی و ۱۱ تیم 
بدمینتون از شهرستان ها و مناطق شرکت کردند و این مسابقات که اوایل 
بهمن ماه آغاز شد، همین االن در حال برگزاری است و تا اواسط اسفندماه 
ادامه خواهد داشت. ساداتی در خصوص سیاست اصلی معاونت تربیت 
بدنی و سالمت آموزش و پرورش نیز گفت: تمرکز و تأکید ما بر ورزش 
آموزشگاهی و داخل مدرسه یا همان دو ساعت درس تربیت بدنی است که  
سالمت فرزندان عزیز ما را هدف خود قرار دارد و اولویت بعدی ما ورزش 
قهرمانی است که در این بخش هم آموزش و پرورش مازندران، اقدامات و 
دستاوردهای خوبی داشت. وی در خصوص برخی پروژه های شاخص ایام 
دهه فجر نیز گفت: افتتاح 3 چمن مصنوعی در سه شهرستان ساری ناحیه 
یک، میاندورود و بابلسر را داریم که زمین چمن مصنوعی نداشتند و امسال با 
اعتباری بالغ بر  3 میلیارد ریال که معاونت تربیت بدنی و سالمت اختصاص 
داد، دوچمن مصنوعی در مدرسه شهید باهنر ساری ناحیه یک و هنرستانی 
در شهرستان میاندورود به بهره برداری رسید و چمن مصنوعی بابلسر نیز 
افتتاح خواهد  ایام  درخصوص مساعد بودن وضعیت جوی در همین 
شد.معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش مازندران در ادامه به 
افتتاح ۷ سالن ورزشی نوساز اشاره کرد که تکمیل شد و برخی  از جمله 
سالن ورزشی شهرستان نور در همین ایام افتتاح شد و برخی نیز تا پایان سال 
۹۷ به بهره برداری خواهد رسید.وی همچنین به برگزاری مسابقه ورزشی 

میان معلمان ورزش استان اشاره کرد و گفت: تمام دبیران ورزش از همه 
مقاطع در شهرستان ها و مناطق می توانستند در این مسابقات علمی تخصصی 
شرکت کنند و البته ۲5۰ دبیر از سراسر استان شرکت کردند و این مسابقات 
که هم شرایط جسمی و نوع مهارت های فنی که دارند و هم مسایل علمی  
مورد ارزیابی قرار می گیرد درحال برگزاری است. ساداتی در پایان به ایجاد 
شادابی و نشاط در بین دانش آموزان به عنوان تکلیف محوری معاونت تربیت 
بدنی و نشاط اشاره کرد و گفت: افزون بر برنامه ها و پروژه های شاخصی 
که در ایام چهلمین سالگرد پیروزی انقالب، انجام یه به بهره برداری خواهد 
رسید، طیف گسترده ای از برنامه ها در طول سال اجرا می شود که ذات و 
ماهیتی »نشاط افزا« دارند ازجمله »نرمش صبحگاهی« که برای تمام مدارس 
و در تمام مقاطع در شرایط مناسب جوی الزام است، »المپیادهای ورزشی 
درون مدرسه ای« که این روزها در مرحله اختتامیه آن قرار داریم، »سه دقیقه 
با نشاط داخل کالس« که با همکاری معاونت دانشگاه علوم پزشکی طراحی 
شد، »حیاط پویا« و »برنامه های ورزشی نیز برای کارکنان اداری« در دست 

اجرا داشتیم و تا پایان سال تحصیلی استمرار خواهد داشت.

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش مازندران  خبر داد:

بهره برداری از 3 زمین چمن مصنوعی مدرسه ای

اصالحیه
آگهی شرکت تعاونی مهندسان ساختمان استان البرز که مورخ 97/11/23 
به شماره نشریه 3952 درصفحه 3 به چاپ رسیده بند 2 دستورجلسه 
» اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه توزیع مطالبات کانون مهندسان کرج 
فی مابین سهامداران و اصالح سهام سال 1389 می باشد« بدینوسیله 

اصالح می گردد.
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 صدمات عصبی شایع ترین 
عوارض کشیدن دندان عقل

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی انجمن جراحان دهان، فک و صورت 
ایران، دکتر روزبه پهلوان، مسئول کارگاه های هفدهمین کنگره جراحان دهان، 
فک و صورت ایران اظهارداشت: بیش از 4۰ کارگاه در حاشیه این کنگره بین 
المللی برگزار می شود که ۱۰ مورد آن به صورت جراحي زنده انجام خواهد 
شد.  وی با اشاره به اینکه ظرفیت کارگاه ها حدود 4۰ تا ۲5۰ نفر است، گفت: 
۷ کارگاه تخصصی در زمینه  جراحی های فک و صورت خواهیم داشت 
و از این بین کارگاهی نیز در ارتباط با احیای قلبی_ ریوی و حمایت  پایه 
حیاتی برای دندانپزشکان عمومی با همکاري و هماهنگي گروه طب اورژانس 

بیمارستان امام برگزار می شود.
 این متخصص جراحی دهان، فک و صورت ادامه داد: کارگاهی نیز در ارتباط 
با عوارض جراحی دندان هاي نهفته و دو کارگاه نیز به صورت وبینار با حضور 
اساتید برجسته بین المللی به صورت انالین  در ارتباط با درمانهاي غیر جراحي  

و جراحي مشکالت و بیماریهاي مفاصل فکي برگزار می شود.
 پهلوان گفت: همچنین کارگاهي در زمینه لیفت ابرو، پیشانی و گردن با حضور 
اساتید بین المللي برگزار خواهد شد. مسئول کارگاه های هفدهمین کنگره بین 
المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران در ادامه در ارتباط با مشکالتی 
همچون صداهاي مفاصل هنگام جویدن، درد فک، محدودیت باز کردن دهان 
و دردهاي مزمن ناحیه صورت گفت: لین مشکالت به دالیل متفاوتي ایجاد 
شده و مسیرهاي درماني وسیعي از درمانهاي محافظه کارانه تا جراحي را 
شامل مي شود.  وی بیان داشت: تغییر رژیم غذایی و محدود کردن میزان 
بازکردن دهان توسط خود بیمار و تمرینات خاص عضالني و استفاده از پروتز 
هاي خاص از جمله درمان های محافظه کارانه برای این مشکالت بوده و  در 
صورت عدم بهبودي در مراحل بعدي درمانهایي نظیر شست و شوی مفصل 

و درمان های اندوسکوپي یا باز جراحي انجام خواهد شد.
 پهلوان گفت: صدمات مفاصل در دوره رشد، ناهنجاری های رشدی، روابط 
فکي نا مناسب ، بي دنداني طوالني مدت از جمله عللی است که سبب بروز 
این مشکالت می شود و مانند سایر مفاصل جابه جایی های دیسک در ناحیه 
فک در بسیاري از موارد مبدا بروز این مشکالت خواهد بود، که جراحان فک 
و صورت با اقدام به موقع می توانند کمک الزم برای این بیماران را انجام دهند.
 وی با اشاره به اینکه دندانپزشکان خط اول مراجعه این بیماران هستند، 
گفت: با برگزاری کارگاهی در این زمینه تالش کردیم که آگاهی همکاران 
دندانپزشک را ارتقا و جدیدترین دستاوردهای علمی و درمانی را برای آنها 
ارائه دهیم.  هفدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان فک و صورت ایران 
همزمان با  نهمین همایش بین المللی ایمپنت خلیج فارس و  هفتمین سموزیوم 
پژوهشی محققین جوان   3۰ بهمن  ماه تا 3 اسفند ماه  سال   جاری در هتل 
المپیک تهران برگزار می شود. عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می 

توانند با شماره تلفن ۸۸35۷4۱۰ تماس  حاصل فرمایند.

 تجلیل از نخبگان نسل سوم انقالب 
در همایش »فصل رویش«

فرهنگ سرای خاتم)ص( به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
از چهار چهره جوان و نخبه نسل سوم انقالب در حوزه های مختلف تجلیل 
می کند. به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران، فرهنگ سرای خاتم)ص( به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، از چهار چهره جوان و نخبه نسل سوم انقالب در حوزه های مختلف 
تجلیل می کند. حجت االسالم سید محمدحسین طباطبایی نخستین نابغه قرآنی 
دوران انقالب، طاهر روشندل اربطانی جوان ترین استاد تمام دانشگاه های 
ایران، شاهین ایزدیار طالیی ترین ستاره پاراآسیایی ایران و آرین غالمی قهرمان 
شطرنج در عرصه های بین المللی، چهار تن از نخبگان جوان انقالب هستند که 

در ویژه برنامه »فصل رویش« از آنان تقدیر خواهد شد.
قرائت قران کریم توسط قاری بین المللی سعید پرویزی، سخنرانی سعید 
اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و حجت االسالم یحیی 
صالح نیا امام جمعه غرب تهران، پخش کلیپ آشنایی با رویش های جوان 
انقالب اسالمی، اجرای گروه سرود فرینا با عنوان چهل سالگی و اجرای 
خواننده انقالبی محسن توسلی و آیین تجلیل از رویش های انقالب بخش های 
مختلف این مراسم است. در ویژه برنامه »فصل رویش« از 4۰ چهره برتر در 
عرصه های فرهنگی هنری با اهدای نشان رویش تجلیل می شود و بخشی از 
اجرای این برنامه تجلیل از جوانان پر افتخار ایران اسالمی است که به میزبانی 

فرهنگ سرای خاتم)ص( برگزار خواهد شد.

خبر

ابتکار: نیمی از اعضای سمن های 
کشور در اختیار زنان است

با  امور زنان و خانواده   معاون رئیس جمهور در 
اشاره فعالیت ۲۷۰۰ سازمان مردم نهاد در حوزه زنان، 
حضور آنان را در بخش های غیردولتی، خیریه ها و 
نهادهای مدنی، الهام بخش و موجب بسیج اجتماعی 

دانست.
در  زنان  فعال  نقش  به  اشاره  با   ، ابتکار  معصومه 
در  زنان  حضور  گفت:  نهاد  مردم  سازمان های 
سازمان های مردم نهاد خیلی زیاد است و بیش از 
نیمی از اعضای سمن های کل کشور در اختیار آنها 
است. این سازمان های مردم نهاد یا توسط زنان اداره 
می شوند یا نیروهای مؤثر آنها زنان هستند.وی با تاکید 
بر اینکه زنان در سمن ها، بخش غیردولتی و نهادهای 
مدنی اصاًل در حاشیه قرار ندارند، به ایسنا گفت : 
اتفاقاً محور مهم فعالیت سازمان های مردم نهاد زنان 
هستند و عمده سمن های موفق توسط زنان اداره 
می شود. تحلیل ها نشان می دهد زنان در بخش های 
غیر دولتی، خیریه ها و نهادهای مدنی بسیار مؤثر فعال 
و الهام بخش هستند و بسیج اجتماعی ایجاد می کنند.
در  زنان و خانواده  امور  در  رئیس جمهور  معاون 
ادامه از فعالیت ۲۷۰۰ سازمان مردم نهاد در حوزه 
فعالیت این معاونت خبر داد و گفت: در بخش محیط 
زیست هم حدود NGO ۷۰۰ محیط زیستی داشتیم 

که بیشترشان از بین زنان بودند.
ابتکار با اشاره به انتخاب یک زن از بین ۹ عضو 
هیئت رئیسه سازمان های مردم نهاد جوانان نیز گفت: 
این دوره اولین دوره برگزاری این انتخابات بود و 
امیدواریم در انتخابات آتی مجمع جوانان هم تعداد 

زنان افزایش یابد.

صادارت خاك زراعي ممنوع شد

دفتر صادرات گمرک ایران با صدور اطالعیه ای تاکید 
کرد که صادرات خاک زراعی و مرتعی ) کشاورزی( 

ممنوع است. در این نامه آمده است.
شماره  بخشنامه  مفاد  پیرو 
مورخ   ۱۲۶/ ۷۱/ 4۸۰/ ۷4۷/ 5۸۶۶4/ ۸۲۰43
خاکهای  صادرات  ممنوعیت  موضوع   ۹۰/ ۰4/ ۲۲
زراعی و مرتعی، مجدداً تأکید می گردد با عنایت به 
مفاد بند »الف -۲« ذیل ماده ۲3 قانون احکام دائمی 
خاک  انواع  صادرات  کشور،  توسعه  های  برنامه 
زراعی – مرتعی وگونه هایی که جنبه حفظ ذخائر 
ژنتیکی و یا محیط زیستی داشته باشند، کما فی السابق 
ممنوع است، دستور فرمایید در زمان اظهار محموله 
های صادراتی تحت عنوان خاک صنعتی، بدواً نظر 
آزمایشگاه استاندارد )مبنی بر تأیید صنعتی بودن آن( 
را استعالم نمایند.اخ گزارش تسنیم ،باتوجه به اینکه 
الذکر مؤسسه تحقیقات خاک و  دربخشنامه فوق 
آب در خصوص تشخیص خاک زراعی و سازمان 
درخصوص  کشور  آبخیزداری  و  مراتع  جنگلها، 
جهاد  وزارت  ازطرف  مرتعی  خاک  تشخیص 
کشاورزی وهمچنین درمورد رعایت حفظ ذخائر 
ژنتیکی ویا حفاظت تنوع زیستی، دفتر زیستگاهها 
وامورمناطق از طرف سازمان حفاظت محیط زیست 
بعنوان مراجع تشخیص تعیین شده اند، الزم است 
درصورت احتمال زراعی ویا مرتعی بودن نوع خاک 
اظهارشده جهت صادرات، نسبت به استعالم مراتب 

از مراجع موصوف اقدام نمایند.
شایسته است ضمن اقدام الزم، مراتب را به کلیه 
آن  اجرای  بر حسن  و  ابالغ  نیز  تابعه  واحد های 

نظارت مستمر معمول دارند.

خبر

خبرگزاری اسپوتنیک در گزارش روز خود نوشت: 
» به تازگی جشنی در ایران و بیشتر در پایتخت آن 
تهران برگزار می شود که به جشن طالق معروف 
است. این جشن یک نوع مراسم رسمی است که 
برای اعالم پایان یافتن یک ازدواج برپا می شود.« 
از  روزهای  آیا  دارد؟!  جشن  به  نیاز  جدایی  آیا 
دست رفته شان نیازی به شادی دارد؟ یا نه انتخاب 

اشتباهشان نیاز به سور دارد؟ 
 به گزارش سرویس اجتماعی پیام زمان ،جشن 
طالق برای اولین بار در کشور انگلستان برگزار 
شد. زوج های انگلیسی پس از طالق و جدایی 
از هم به مناسبت این حادثه تلخ یا شیرین دوستان 
و آشنایان خود را به مهمانی دعوت می کردند و 
برای این مجلس کیک بزرگی را که عروسک هایی 
از زن و شوهری که از هم جدا می شوند روی 
آن قرار داشت، سفارش می دادند. ژاپن از دیگر 
کشورهایی است که مردم آن از طرفداران پرو پا 
قرص برگزاری مراسم جشن طالق هستند. کیک، 
دسته گل، شمع و تعداد زیادی مهمان به اضافه یک 
چکش یا پتک برای له کردن حلقه های ازدواج 
از مهم ترین نمادهای طالق ژاپنی ها به شمار می 
روند. ژاپنی ها در پایان جشن طالق، حلقه های 

دهان  در  و  کرده  خورد  پتک  با  را  خود  ازدواج 
و  شادی  نماد  ژاپنی  فرهنگ  در  که  ای  قورباغه 
رهایی است می اندازند و عروس هم دسته گل 
طالق را در میان جمع مهمانان پرتاب می کند و 
دسته گل به دست هر کسی برسد، طالق بعدی 
از آن اوست. الس وگاس به عنوان پایتخت جشن 
طالق در ایاالت متحده مورد توجه است. لورا داوا 
اولین رمان را درباره جشن های طالق نوشت و 
را  طالق  جشن  مفهوم  گاالگر  کریستین  سپس 
در کتابش تحت عنوان »چطور یک جشن طالق 
برگزار کنیم« گسترش داد. طاهره همیز، کارشناس 
و مشاور خانواده چندی پیش در این رابطه با بیان 
اینکه جامعه عفیف اسالمی ایران مراسم های مرتبط 
با جشن طالق را تأیید نمی کند، در گفتگویی عنوان 
کرد:  این نوع جشن ها معموالً توسط خانواده هایی 
با  را  ازدواجشان  مراسم های  که  می شود  برگزار 
تجمالت افسارگسیخته و اسراف شروع کرده اند. 
زمانیکه رفتارهای ابتدایی هر کاری با فعالیت های 
اشتباه آغاز شود طبیعتاً با رفتارهای اشتباه نیز به 
پایان می رسد. او همچنین افزایش دشمنی، احساس 
بدبینی نسبت به اطرافیان، مسدود شدن راه بازگشت 
زوجین به زندگی و ایجاد احساس بغض و کینه را 

از آثار برگزاری جشن های طالق دانسته و اظهار 
کرده بود: برگزاری جشن های طالق راه بازگشت 
مجدد زوجین به زندگی را برای همیشه کور می کند 
چراکه میان همه افراد و افکار عمومی این طور اعالم 
شده که آنها از یکدیگر جدا شده اند و فرد از ترس 
افکار عمومی به سمت همسر خود باز نمی گردد، 
همچنین از طرفی دیگر این مراسم ها موجب ایجاد 

احساس انتقام و انتقام جویی می شود.
محمدیزدی،  حاجی  طیبه  دکتر  راستا  همین  در 
که  بود  گفته  نیز  خانواده  مشاور  و  کارشناس 
»برگزارکنندگان جشن های طالق همیشه با تکیه بر 
موضوع جشن نسبت به برگزاری آن اقدام می کنند، 
به عبارت دیگر این افراد به دلیل فرار از فشارهای 
بعد از طالق به جشن درباره این موضوع روی 
می آورند اما این جشن ها هیچ گاه نمی تواند عذاب ها 
و رنج های وارد شده بر زوج طالق گرفته را از ذهن 

و یاد آنها پاک کند«.
برپایی  خانواده  حوزه  کارشناسان  اکثر  اگرچه 
جشن های طالق را اقدامی مثبت قلمداد نمی کنند، 
اما یک جامعه شناس درباره برگزاری جشن های 
آن  به  منفی  نگاه  با  نباید  که  معتقد است  طالق 
اندیشید.مصطفی مهرآئین در ، با بیان اینکه برگزاری 
جشن های طالق گونه ای از مناسک تشخص است، 
به ایسنامی گوید: برخی افراد برای متمایز کردن خود 
از  رفتارهایی  و  مراسم ها  جامعه  افراد  دیگر  از 
خود بروز می دهند تا از این طریق بتوانند به خود 
تشخص ببخشند. باید به مناسک به مثابه نمایش 
چیز دیگری نگاه کرد، این جشن ها مناسکی برای 
سبک کردن بار اتفاق »طالق« است و نباید با نگاه 

منفی به آن اندیشید.
وی با بیان اینکه مبنای روابط عاشقانه و عاطفی 
»رابطه« است، می افزاید: طالق نیز جزئی از روابط 
عاطفی است که می تواند محیطی برای بازتولید 
برگزاری  به  نباید  لذا  کند،  ایجاد  روابط عاشقانه 
جشن های طالق نگاه منفی داشت. فرآیند روابط 
عاشقانه و ازدواج مراحل متعددی مانند آشنایی قبل 
از ازدواج، گفت وگو، با هم بودن ها، مجادالت و 
درنهایت جدایی دارد، این مراحل نشان می دهد که 

در این روابط احساساتی وجود دارد لذا طالق و 
جشن های مربوط به آن بهانه ای برای نمایش این 

مسائل است.
از  دیگری  بخش  در  دانشگاه  استاد  این  البته 
برگزاری  می کند:  خاطرنشان  خود  صحبت های 
جشن های طالق می تواند احساس کینه و نفرتی 
که میان زوجین وجود دارد را نشان دهد، اما باتوجه 
به اینکه در فرآیند »جدایی« روابط عاشقانه، درد و 
رنجی احساس می شود لذا یکی از راه های مخفی 
کردن این درد برگزاری این جشن هاست، از طرفی 
دیگر این جشن ها نشان می دهد که بعد از عمل 
طالق همچنان روابط صمیمانه میان زوجین ادامه دار 
خواهد بود. مهرآئین با بیان اینکه برگزاری جشن های 
طالق نوعی مراسم سوگواری برای »جدایی« یک 
رابطه است، ادامه می دهد: این جشن ها بیانگر آن 
است که طالق به معنای افسردگی، یاس و ناامیدی 
برای شروع فصل  بهانه ای  می تواند  بلکه  نیست 

جدیدی از زندگی زوجین باشد.
این استاد دانشگاه درباره علت برگزاری این نوع 
جشن در ایران بدون آنکه هیچ پیشینه فرهنگی و 
تاریخی در کشور داشته باشد، نیز می گوید: کشور 
ما جزئی از خانواده جهانی است، زمانی که در جهان 
مراسم هایی به درست یا نادرست مرسوم می شوند، 
نمی توان در عصر رسانه و تکنولوژی توقع داشت 

که در ایران از برگزاری آن چشم پوشی کند.
کافیست صفحه گوشی خود را نگاه کنید. در عرض 
چند ثانیه با جهانی ارتباط برقرار می کنید. در این 
میان شاهد نفوذ وغلبه فرهنگی کشوری هستیم که 
باعث می شود بسیاری از مسائل کمرنگ شده و 
فراموش کنیم از کجا آمده ایم و به کجا می رویم. و 
امروز جشن جدایی و طالق به نام رهایی از فشار 
روحی و روانی برای بازسازی زندگی گذشته را 
از  تقلید و تبعت کورکورانه  مشاهده می کنیم!  
فرهنگ غربی و ولنگاری فرهنگی؛ هنوز که هنوز 
است نتوانسته عده ای را از خواب غفلت بیدار کند 
که هم اکنون ایران با تمدنی ۲5۰۰ سوژه رسانه 
های جهانی به لحاظ در گیری با انواع معضالت 

اجتماعی است. 

 سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور ناجا در حاشیه همایش 
استانداردسازی رفتار کارکنان پلیس راهور فاتب در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: برگزاری دوره های استانداردسازی جزو رویکردهای 
مهم اصلی فرمانده نیروی انتظامی است، این رفتارها به ما کمک 
میکند بهترین رفتار را در ترافیک داشته باشیم و تجربه ها را بهم 

منتقل کنیم؛ رفتار پلیس بر رفتار کاربران ترافیک تاثیر دارد.
کم شدن شکایات  در  این جلسات  گفت:  راهور  پلیس  رئیس 
کاربران ترافیک تاثیر مثبت داشته و ما نتیجه خوبی گرفتیم چون 
بر اساس مبانی علمی و تشکیل کارگروه های علمی در حوزه های 

رفتاری تکنیک های رفتاری پلیس را تکامل می بخشیم.
وی گفت: از زمانی که این دوره های شروع شده ما کمترین شکایت 
را از مردم را علیه پلیس راهنمایی و رانندگی داشتیم و این موضوع 

کامال محسوس است.
رئیس پلیس پایتخت گفت: ایده هایی که مطرح می شود تا وقتی در 

مجاری قانونی تصویب نشود قابلیت اجرایی ندارد.
سردار مهری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: افرادی که 
در ازمون راهنمایی و رانندگی قبول می شوند هیچ مشکلی برای 
رانندگی ندارند و در سامانه کد گواهینامه یشان ثبت می شود و 
می توانند رانندگی کنند هرچند که مشکل ارسال گواهینامه برطرف 
شده و تا پایان هفته گواهینامه تمام افرادی که در ازمون قبول شده اند 

به دستشان می رسد.

 رشایط رانندیگ برای افراد
 بدون گواهینامه 

خزانه دار شورای اسالمی شهر تهران با اشاره این که طرح ساماندهی 
دست فروشی باید منافع عامه را در نظر بگیرد، افزود: این طرح 
نباید دست فروشی را رسمی و قانونی کند. حسن رسولی در صد 
و بیست و سومین جلسه علنی شواری اسالمی شهر تهران و در 
جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون در شهر 
تهران گفت: طرح ساماندهی مشاغل سیار در شهر تهران با قانون 
شهرداری ها مصوب سال ۱34۸ مغایرت دارد. با مصوب کردن این 
طرح، دست فروشی در تهران رسمی و قانونی می شود و نباید این 

کار را انجام دهیم.
وی افزود: در تبصره یک بند دو ذیل ماده 55 قانون شهرداری، 
دست فروشی به عنوان یک شغل مزاحم و عاملین به این امر مسبب 
سد معبر معرفی می شوند. همچنین بر اساس این ماده قانونی برای 
شهرداری وظیفه تعریف شده که با این پدیده به عنوان یک عمل 
ناهنجار شهری برخورد شود. رسولی ادامه داد: صاحبان مشاغل 
دارای پروانه کسب عالوه بر اینکه در قانون نظام صنفی از اتحادیه 
مربوطه پروانه دریافت می کنند، به شهرداری نیز عوارض کسب 
و پیشه پرداخت می کنند. در قانون مالیات های مستقیم نیز برای 
دارندگان مشاغل مالیات عملکردی سالیانه تعریف شده است. 
بنابراین قانون شهرداری به ما اجازه نمی دهد که مخالف نص صریح 
قانون در قالب مصوبه در شورا به پدیده دست فروشی با توجیه های 

اجتماعی و اخالقی، وجهه قانونی بزنیم.

دستفرویش،
رمسیوقانویننشود

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: بیماران بهتر است برای اطالع 
از قیمت نهایی دارو به سامانه اطالعات دارویی سازمان غذا و دارو 
مراجعه کرده یا با استفاده از نرم افزار TTAC اطالعات کافی در 

خصوص دارو و قیمت آن را کسب کنند.
 کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت وگو 
با  ثبت شده در سامانه فارس من  با فارس درخصوص سوژه 
عنوان نظارت بر قیمت های دارو در داروخانه توضیح داد: اگر 
داروخانه ای در قبال ارائه دارو وجهی بیشتر از قیمت مصوب از 
مراجعه کنندگان دریافت کند، تخلف محسوب شده و حتما با آنها 

برخورد می شود.
وی افزود: باید توجه داشت که قیمت ثبت شده بر روی بسته 
دارو مالک نبوده و ممکن است قیمت ثبت شده توسط برخی 
شرکت های داروسازی دچار تغییر شده باشد و بیماران بهتر است 
برای اطالع از قیمت نهایی دارو به سامانه اطالعات دارویی سازمان 
غذا و دارو مراجعه کرده یا با استفاده از نرم افزار TTAC اطالعات 

کافی در خصوص دارو و قیمت آن را کسب کنند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه نظارت مستمر بر فعالیت 
داروخانه ها انجام می شود گفت: شهروندان در صورت تخلف و 
مغایرت قیمت دارو با قیمت ثبت شده در سامانه اطالعات دارویی 
سازمان غذا و دارو می توانند تخلفات را به سامانه ۱۹۰ گزارش 

دهند.

  تخلفات دارویی  را به سامانه ۱۹۰ 

گزارش دهید

جشنی برای »طالق«

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به  فرگونس  کشاورزی  تفرانسیل  تک   ۲۸5 تراکتور  سندکمپانی 
LFWO۶۲۱۹A و شماره شاسی N3HKTAAICDEN۱5۸۷4 و شماره سری 
NO4۶۹۷AI متعلق به اینجانب سید محمد طاهری اطربی مفقود و فاقد اعتبار است.

بهشهر

مفقودی
برگ سبزکامیون ۱۰چرخ مدل ۱3۸۹ بنام مهران صابرسیستم آمیکو صادره ازگرگان 
شاسی شماره   ۱5۰۹۱۰5۹۲۰۶ موتور  شماره  با  ملی۲۱۱۰۷5۲۰۸4   شماره  با 

lRTE۸۹5K۶۲B۰۰۱۱۰۸   مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.

ابالغ 
آگهی به شخص عباس حسینی احترام در خصوص پرونده اجرایی ۹۷5۶۹۱آقای 
شعبان اباذری  به طرفیت شما در وقت مقرر فوق چنانچه به قیمت و نظریه کارشناسی 
اعتراضی دارید ظرف سه روز کتبا  در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی حل اختالف 

بابل حاضر شوید قیمت کارشناسی 4۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل

آگهی حصروراثت
آقای علی غبیشاوی نام پدرعطیه بشناسنامه3۶صادره ازخرمشهردرخواستی به خواسته 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که۹۶۹/۱/۹۷مرحوم عطیه غبیشاوی 
اش  ورثه  ماهشهرفوت  درتاریخ۹۷/۱۰/۲3دراقامتگاه  ازرامشیر  بشناسنامه۱۹صادره 
عبارتنداز۱-متقاضی علی غبیشاوی بشناسنامه 3۶صادره خرمشهر۲-حبیب غبیشاوی 
بشناسنامه ۱5صادره خرمشهر4- بشناسنامه35۰۶صادره خرمشهر3-حمیدغبیشاوی 
جلیل رضایی مهربشناسنامه۱۰۲صادره خرمشهر5-هاشم غبیشاوی بشناسنامه صادره 
رامشیر۷-فریحه  بشناسنامه۱۶صادره  غبیشاوی  متوفی(۶-طلیعه  خرمشهر)پسران 
باانجام  متوفی(والغیر.اینک  خرمشهر)دختران  بشناسنامه35۰۷صادره  غبیشاوی 
اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  رادریک  مزبور  مراتب  قانونی  تشریفات 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورای حل 
اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه یک۱تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه 
به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره 

م الف)۱۶/۹4۸(
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه یک

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
 اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان دزفول

بخش  به  مربوط  دزفول  شهرستان  تحدیدحدوداختصاصی  ثبت  برابرماده۱4قانون 
واقع  نماید:امالک  می  آگهی  ذیل  شرح  وبه  نموده  رسیدگی  را  دزفول  وسه  یک 
خانه  یکباب  ششدانگ  آریافرزنداسمعیل  دزفول:پالک44۰4/۱-بیژن  یک  دربخش 
واقع  رودبند.امالک  مسجد  پشت  ساحلی  درجاده  واقع  مساحت۸۱/۸۰مترمربع  به 
دربخش سه دزفول:پالک ۱54۹ -غفورسوداگرششدانگ یکباب ساختمان مسکونی 
به مساحت 3۰۲/۷5مترمربع واقع دردزفول خیابان کشاورز بین خیابان ها ی هجرت 
یکباب  ششدانگ  فرزندحاجت  پالک۱۶3۰/55-منوچهرارپنائی  رسول.  وحضرت 
خیابان۱۰متری  آبادشرقی  درگاومیش  واقع  مساحت۲3۸/۸۰مترمربع  به  ساختمان 
ازروزچهارشنبه)۱3۹۷/۱۲/۱5(لغایت  فوق  دوم.تحدیدحدودپالک  ازخیابان  منشعبه 
ماده۱4قانون  آیدلذاوفق  می  عمل  وبه  شروع  درمحل  روزازساعت۸صبح  همان 
ثبت به صاحبان ومجاورین به شماره های فوق الذکر اعالم می شودکه درساعت 
وروزمقرردرآگهی حضوربهم رسانندوچنانچه مالکین پالک های فوق ویا نماینده قانونی 
تحدیدحدوداظهارشده  عملیات  ثبت  مقررحاضرنشوندبرابرماده۱5قانون  آنهادروقت 
از طرف مجاورین انجام ودرغیراینصورت ازنوبت تحدیدخارج می شوندوچنانچه 
مجاورین پالک های فوق اعتراض داشته باشندبایستی ازتاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تاحداکثر)3۰(روزاعتراض خودرابه این اداره تسلیم داشته ورسیددریافت 
دارندوظرف مدت یک ماه پس ازتسلیم داشته ورسید دریافت دارندوظرف یک ماه 
پس ازتسلیم اعتراض خوداقدام به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه قضایی محل 

نمایند.   تاریخ انتشار)۱3۹۷/۱۱/۲4(
عبداله قربانی فر-رئیس ثبت اسنادوامالک دزفول

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

قانون   برابر رای  شماره ۹۷۶۰3۱۸۰۲۰۰۰3۱۶3 -۹۷/۱۱/۷ هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای 
قدرت شیرزاد نظرلو فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه ۱۲۰۷۸ صادره از تهران  و 
کدملی ۰۰35۸۶۸5۱۱ بصورت ششدانگ  یک باب خانه  و محوطه به مساحت  ۷۱۶ 
متر مربع  پالک 4۱3  فرعی از ۲۲3 اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از ۱5۰ و ۱۶3 از 
اصلی مذکور واقع درچایجان بخش  ۲۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی محمد 
بابائی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
۱5  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین 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.
1091- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۱/۲4 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۲/۸

آگهی مزایده  اموال  غیر منقول نوبت اول
شماره   اجراییه   حسب   و    ۹۷۰۶54 اجرایی   کالسه  پرونده   موجب   به   
۹۷۱۰4۲۱4۲۰۰۰۱۷  صادره  از شعبه  دوم دادگاه  حقوقی لنگرود  با موضوع  تقسیم  
ترکه  مرحوم  یسید  ابراهیم  شیر بچه  له سید  ذبیح  اله شیر  بچه  علیه  مهدی  
طاهره  حسین  طیبه مهرداد حسن تهمینه  جملگی  پور مهدیان  خرشتمی  و سیده  
شاه  زنان  سید ناصر  سیدمنصور  سیده  نیره  جملگی  شیر بچه  و عباس  زهرا  
شورا  شهال  جملگی  پورباقری  و عالیه  معصومی  و زیبا  صفری  که  امالک  مورد  

منازعه  توقیف  و دارای  مشخصات  زیر  می باشند:
الف : سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  یک قطعه  باغ  چای  و.اقع در  شهر  کومله  از 
پالک  ۸۱5  به مساحت  کل ۲4۷۶/۹  متر مربع  که  مساحت  مورد مزایده  ۱۲3۸/45  
متر مربع  میباشد  . ملک  از جهت  شمال  به باغ  چای  بهمن  تکیار  از جهت  شرق  
به باغ  چای   پورباقر  از جهت  جنوب به باغ  چای  حسن  تکیار  و از جهت  غرب  
به جاده  خاکی  محدود  و متصل  است  در داخل  ملک  یک  عدد تیر  برق  فشار  
قوی  وجود دارد  . ارزش  سه دانگ  مشاع  مورد منازعه  به ازای  هر متر مربع  چهار 
میلیون  ریال  جمعا  به مبلغ  چهارصد  و نود و  پنج میلیون  و سیصد  و هشتاد  هزار 

تومان  حسب  نظریه  هیات  منتخب  کارشناسی  اعالم  می گردد.
ب: یک قطعه  زمین  به پالک  ۸۷۶  مشتمل بر  دو قطعه  که از طریق  خیابان  احداثی  
شهرداری  کومله  از یکدیگر  مجزا  می شود. قطعه کوچک به مساحت  4۶۲/4۲  متر 
مربع  و قطعه  بزرگ  به مساحت  ۹5۰۶/4  متر مربع  بوده  که مجموع  مساحت  دو 
ملک  ۹۹۷۲/۸۲  متر مربع  می باشد .ملک از شمال  به  باغ  چای  غالمرضا  جلیلی  
از شرق  به جاده  اصلی  از جنوب  به باغ  چای  احدی  از پرشکوهی  ها  و از غرب  
به  باغ چای میالد  خانی  محدود و متصل  می باشد  در داخل  این پالک  دو واحد  
مسکونی  و یک  واحد  در حال  ساخت  وجود دارد. ارزش  کل ملک  مورد منازعه  
به مبلغ  سه میلیارد  و نهصد  و هشتاد  و نه میلیون  و یکصد  و بیست  و هشت  هزار 

تومان  حسب  نظریه  هیات  منتخب  کارشناسی  اعالم  می گردد.
ارزش  کل  امالک  مورد مزایده  در بندهای  صدرالتوصیف  44۸45۰۸۰۰۰۰ ریال  
حسب  نظریه هیات کارشناسی  بر آورد شده  است. ملک  مذکور  از طریق  مزایده  
در روز  چهار شنبه  مورخ  ۱3۹۷/۱۲/۲۲  از ساعت ۱۱ الی  ۱۲  صبح  در محل  
شعبه  اول  اجرای  احکام مدنی  دادگستری  لنگرود  به فروش  می رسد  مزایده  از 
قیمت  کارشناسی  شروع  و ملک  متعلق  به شخصی  است  که  بیشترین  قیمت  را 
پیشنهاد  نماید.ده درصد  قیمت  مزایده  فی المجلس از برنده  اخذ  و نامبرده  مکلف  
است  ظرف  مدت  یک ماه  نسبت به پرداخت  باقیمانده  وجه  اقدام  نماید  در غیر 
اینصورت  در موعد  مقرر  فوق  سپرده  واریزی  پس از  کسر  هزینه  های اجرایی  
به نفع  دولت  ضبط  و مزایده  تجدید خواهد شد. متقاضیان  شرکت  در مزایده  
ظرف  5  روز  قبل از برگزاری  مزایده می توانند  باهماهنگی  اجرای  احکام مدنی  
از محل  ملک بازدید  به عمل  آورند این آگهی  برای  یک نوبت  در یکی  از روزنامه  

های  کثیراالنتشار  محلی  جهت  اطالع  عموم  درج  می گردد.
6234- دادورز شعبه  اول اجرای  احکام  مدنی دادگستری شهرستان  لنگرود-  

عبدالرضاقاسمی

آگهی اجرائیه
پرونده:۹۷۰۹۹۸۶۹44۲۰۰۱۱۶- اجرائیه:۹۷۱۰4۲۶۹44۲۰۰۲۱5-شماره  شماره 
له/ محکوم  تنظیم:۱3۹۷/۱۱/۱4.مشخصات  شعبه:۹۷۰۱۱۷-تاریخ  بایگانی  شماره 
نشانی:استان  پدر:غالمشاه  نام  خانوادگی:شاهروئی  نام  لهم:۱-نام:معصومه  محکوم 
کیان  ارشادبین  خیابان  علوی-  اهواز-شهراهواز-کوی  خوزستان-شهرستان 
علیهم:  علیه/محکوم  بن بست هفتم شرقی پالک۱۰۱.مشخصات محکوم  وفرهانی 
پدر:نشانی:خوزستان  خانوادگی:نام  نام  سراب  پیمان  خدمات  ۱-نام:شرکت 
اهوازکوی آزادی خیابان اول پالک۱۱واحد۲.مشخصات نماینده یاقائم مقام قانونی 
له/ رابطه:محکوم  نشانی:نوع  پدر:  خانوادگی:نام  لهم:نام:نام  له/محکوم  محکوم 
محکوم لهم:محکوم به:بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره وشماره 
مبلغ  پرداخت  به  است  علیه محکوم  مربوطه۹۷۰۹۹۷۶۹44۲۰۰۸4۲محکوم  دادنامه 
۲5/۶۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ۱3۹۷/۲/5تازمان 
پرداخت اصل وجه وهزینه دادرسی به مبلغ4۱۰/۰۰۰ریال درحق خواهان محکوم می 

نمایدبعالوه نیم عشردولتی. 
مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف شعبه۱۱شورای حل اختالف اهواز)۲۷۰سابق(-

مریم شحیطاط
اهواز                                                                            اختالف  حل  شورای  ظهیار-قاضی  ومهردادگاه:امین  رئیس  امضاء  محل 
بموقع  روزمفادآنرا  ده  اجرائیه:۱-ظرف  ابالغ  ازتاریخ  است  مکلف  علیه  محکوم 
اجرا گذارد)ماده  34قانون اجرای احکام مدنی(۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد3-مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد.چنانچه 
خودراشامل  اموال  روزکلیه  سی  نداندبایدظرف  مفاداجراییه  اجرای  خودراقادربه 
برمیزان  مشتمل  طورمشروح  وغیرمنقول،به  منقول  اموال  همه  تعدادیامقداروقیمت 
وجوه نقدی که به هرعنوان نزدبانک هاوموسسات مالی واعتباری ایرانی یاخارجی 
دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد 
اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل وانتقاالت 
وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراز زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له 
مالی۱3۹4(4-خودداری  اجرای محکومیت  نحوه  بازداشت می شود)مواد۸و3قانون 
حکم،حبس  اجرای  فراراز  منظور  به  اموال  صورت  کامل  اعالم  از  علیه  محکوم 
تعزیری درجه هفت را درپی دارد.)ماده34قانون اجرای احکام مدنی و ماده۲۰ق.م.ا 
و ماده ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱3۹4(5-انتقال مال به دیگری به هر 
نحوبا انگیزه فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
یاهردومجازات می شود.)ماده۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱3۹4(۶-چنانچه 
صورت اموال پس ازمهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 
به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهدبود..

)تبصره ۱ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱3۹4(    
شعبه11شورای حل اختالف اهواز

رو نوشت نظریه آگهی حصر وراثت
آقای/خانم  محمد عارف خان دارای شماره شناسنامه 4۷۱-۰۲۷۶۸54 کدملی به شرح 
دادخواست به کالسه  ۱3۶۲   ازین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان مرضیه کوشکی بشناسنامه 33۶ در تاریخ ۹۷/۹/۲۱ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  
۱-متقاضی فوق الذکر اقا /خانم نام محمد نام خانوادگی عارف خان  نام پدر قمر علی  

شماره شناسنامه 4۷۱-۰۲۷۶۸54 کد ملی 
۲-زهرا کوشکی  به کد ملی ۰۸۲344۹-4۱۹

3-حمیدرضا عارف خان به کد ملی ۰۰۲53۲5۷۹5
اینجانب با تمام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین م.الف خ1822

موضوع ابالغ
 وقت دادرسی نظر به اینکه آقای جواد آرامی فرزند شعبانعلی دادخواستی به خواسته 
اعسار و تقسیط به طرفیت محمد علی نژاد فرزند در این شعبه تسلیم نموده و پس 
از انجام مقدمات قانونی به کالسه 3/۸۹۹/۹۷ ثبت و برای مورخه۹۷/۱۲/۲۲ ساعت 
و  خوانده  بودن  المکان   مجهول  لحاظ  به  لذا  است  گردیده  وقت  تعیین  ۱۱صبح 
تقاضای خواهان به استناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در 
شعبه سوم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به 
دفتر شعبه سوم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده 

محسوب و اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل
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 افزایش قیمت جهانی نفت
 در بازار دیروز

متحدانش  و  اوپک  های  تولید  کاهش  دنبال  به 
و تحریم های نفت آمریکا علیه ایران و ونزوئال 

قیمت نفت روز سه شنبه افزایش داشت.
بر اساس این گزارش، به دنبال کاهش تولید های 
اوپک و متحدانش و تحریم های نفت آمریکا علیه 
ایران و ونزوئال قیمت نفت روز سه شنبه افزایش 
داشت، هرچند که افزایش تولید نفت آمریکا و 
نگرانی ها در مورد رشد اقتصاد جهانی مانع از 
رشد بیشتر قیمت ها شد. بر اساس این گزارش، 
قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا امروز با ۹ سنت، 
معادل ۰,۲ درصد افزایش به 5۲دالر و 5۰ سنت 
رسید. قیمت نفت برنت نیز امروز ۱۸ سنت معادل 
۰,3 درصد رشد داشت و به ۶۱ دالر و ۶۹ سنت 

رسید.
تحلیلگران هشدار می دهند که به دلیل کاهش 
نفتی  های  تحریم  و  متحدانش  و  اوپک  تولید 
آمریکا علیه ایران و ونزوئال اختالف بین عرضه 
و تقاضا در حال کم شدن است. اما برخی دیگر 
معتقدند ریسک های موجود در بخش عرضه به 

اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است.
یادداشتی  در  مورگان  پی  جی  آمریکایی  بانک 
اساس  بر  اخیرا  خام  نفت  معتقدیم  »ما  نوشت: 
قیمت  عرضه  بخش  در  موجود  های  ریسک 
گذاری نشده و بازار در حال حاضر بیشتر روی 
است.  متمرکز  آمریکا و چین  تجاری  مذاکرات 
ناحیه تحریم  از  را که  بازار ریسک هایی  یعنی 
نادیده گرفته  است  نفت  متوجه عرضه  ونزوئال 
که  صورتی  در  گفته  مورگان  پی  جی  است.« 
پایان  موجب  چین  و  آمریکا  تجاری  مذاکرات 
شود،  کشور  دو  بین  تجاری  اختالفات  یافتن 
توجه بازار نفت »از نگرانی های تاثیرگذار بر رشد 
بین عرضه و تقاضا و  به کاهش شکاف  تقاضا 
ریسک های ژئوپلتیک تاثیرگذار بر عرضه نفت 
معطوف خواهد شد.« در حالی که اوپک مشغول 
محدود کردن عرضه نفت است، خاورمیانه درگیر 
تولید نفت در خارج  نزاع های سیاسی شده و 
از اوپک نیز در حال افزایش است، بانک آمریکا 
مریل لینچ گفته سهم اوپک از بازار نفت جهان از 
3۱,۹ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۸ به ۲۹ میلیون 

بشکه در سال ۲۰۲4 کاهش خواهد یافت.

خبر

 طرح سهمیه بندی بنزین در صحن مجلس
 مطرح می شود

طرح  موافقان  از  و  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
سهمیه بندی بنزین گفت: با جمع بندی نمایندگان موافق، این طرح به 

زودی در صحن مجلس مطرح می شود.
افزود: بر  امیرآبادی فراهانی  ایرنا، احمد  از  به نقل  به گزارش زمان 
اساس این طرح، به هر نفر روزانه یک لیتر تخصیص داده می شود و 

مصرف بیش از این سهمیه، با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد.
وی با بیان اینکه نمایندگان موافق این طرح، در تالش هستند تا طرح 
مورد  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  در صحن  بنزین  بندی  سهمیه 
ارزیابی قرار گیرد ادامه داد: در صورت تصویب، این طرح از بیستم 

فروردین ماه سال ۱3۹۸ در کشور اجرایی می شود.
امیرآبادی فراهانی تاکید کرد: سهمیه بندی بنزین در کمیسیون مورد 
علنی  صحن  در  طرح  این  که  صورتی  در  ولی  نگرفت  قرار  تایید 
مجلس به تصویب برسد، از سال آینده، بنزین در کشور سهمیه بندی 

خواهد شد.
وی با اشاره به وجود اختالف برای تخصیص سهمیه 3۰ یا ۲4 لیتر 
با حضور  که  جلساتی  در  افزود:  طرح  این  قالب  در  فرد  هر  برای 
 ، آنان  بندی  برگزار شد، جمع  این طرح  دهنده  پیشنهاد  نمایندگان 

پیشنهاد تخصیص سهمیه 3۰ لیتر در ماه برای هر فرد بود.

 نخستین خط تولید کنتورهای هوشمند برق 
افتتاح شد

طی مراسمی با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خط 
تولید کنتورهای سه فاز اتصال اولیه )CKPT( مورد نیاز بازار برق 

کشور با بهره گیری از دانش فنی ایرانی افتتاح شد.
به گزارش زمان  به نقل از وزارت نیرو، در این مراسم که با حضور 
همایون حائری، معاون وزیر نیرو و داوود فرخزاد مدیرعامل شرکت 
مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد،  ضمن بازدید از مراحل طراحی 
و تولید کنتورهای تک فاز و سه فاز هوشمند، خط تولید کنتورهای 
اولیه بازار برق )AMI( با کالس دقت باال و خاص پست های فشار 
قوی در یکی از شرکت های الکترونیک افتتاح و به بهره برداری رسید.
در ادامه این مراسم مدیرعامل این شرکت الکترونیک، این محصول را 
اولین کنتور مورد نیاز بازار برق کشور معرفی کرد که به موفق به اخذ 
تاییدیه شورای ارزیابی شرکت توانیر شده و با کمتر از نصف قیمت 

مشابه خارجی در کشور تولید می شود.
وی گفت: با وجود افزایش بیش از ۱۰ برابری نرخ ارز محصوالت این 
شرکت از سال ۹۰ تاکنون افزایش قیمت نداشته و در شرایط تحریم 
ها، کامال مقاوم و مستحکم خط تولید محصوالت جدید را مطابق با 

نیازهای صنعت برق کشور راه اندازی کرده است.

کوتاه از انرژی

سوخت  جایگاه های  از  برخی  در  کم فروشی 
موضوعی است که سال هاست آفت این حوزه 
شده و صدای اعتراض بسیاری از مردم را بلند 
کرده است؛ در این راستا، مدیرعامل شرکت ملی 
تقاضا  مردم  از  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش 
این شرکت  به  را  تخلفات جایگاه ها  که  کرده 
گزارش کنند. به گزارش زمان به نقل از ایسنا، 
هرچند وقت یک بار فیلمی در فضای مجازی 

از  یکی  در  کم فروشی  از  که  می شود  منتشر 
جایگاه های سوخت حاکی است. جایگاه هایی 
 - موسوی خواه  سیدمحمدرضا  گفته  به  که 
فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نفتی ایران - بعد از بررسی، شناسایی شده و 
بین  این دغدغه  اما هم چنان  جریمه می شوند. 
مردم وجود دارد و به یک تجربه مشترک تبدیل 

شده است.

در این راستا، موسوی خواه از مردم تقاضا کرده 
است اگر تخلفی از جایگاه ها دیدند، به شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی گزارش کنند و در 
این باره توضیح داد: اگر مردم در هر جایگاهی، 
تخلفی دیدند، به شرکت ملی پخش اطالع دهند 
و منتظر بمانند. این شرکت تیم نظارتی خود را 
با تجهیزات کنترل کمی به جایگاه مذکور اعزام 
شود،  اثبات  جایگاه  تخلف  چنانچه  و  می کند 

به شدیدترین شکل ممکن جریمه خواهد شد.
وی هم چنین به این سوال که چه جریمه ای در 
انتظار جایگاه های متخلف است، پاسخ داد: مقدار 
اضافی تلمبه تا زمانی که کنترل، تنظیم و فروخته 
شد، محاسبه شده و شماره توتالیزه آن نوشته و 
این شماره تا شماره روز جاری برداشته می شود. 
مثاًل می شود ۱۰ هزار لیتر. در این ۱۰ هزار لیتر 
لیتر چند سی  مشخص می شود که در هر ۲۰ 
سی کم تر فروخته شده است. این نرخ محاسبه 
جریمه  فارس  خلیج  فوب  نرخ  به  جایگاه  و 
می شود. جایگاه داران قشر زحمت کش هستند و 
واقعاً خدمت می کنند. ممکن است تخلف هم 
صورت بگیرد که نمی توان کتمان کرد. مدیرعامل 
ادامه  نفتی در  شرکت ملی پخش فرآورده های 
توضیح  بر جایگاه های سوخت  نظارت  درباره 
کنترل  کشور  جایگاه های  همه  هفته  هر  داد: 
کیفی می شوند. درواقع فرآورده نزدیک به 4۰۰۰ 
جایگاه کنترل کیفی می شود و ماهی یک بار، 5۰ 
هزار تلمبه هم توسط شرکت ملی پخش کنترل 
می شود. موسوی خواه در پایان تاکید کرد: مردم 
کم فروشی را با شماره ۰۹۶۲۷ اطالع دهند که در 
حضور خودشان تخلف پیگیری شود. در همه 
جایگاه ها، تابلوهای اضطراری نصب شده است 

که یک شماره مربوط به همین موضوع است.

درخواست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی؛

مردم کم فروشی  پمپ بنزین ها را گزارش دهند

افزایش ۹ برابری ظرفیت انتقال فرآورده 

کشور در ۴۰ سال گذشته

ظرفیت انتقال فرآورده های نفتی کشور با خطوط 
لوله در سال ۹۶ در مقایسه با سال 5۷، ۹ برابر 
افزایش یافته و در سال ۹۶، رکورد انتقال بیش 
از ۱۲3 میلیارد لیتر نفت خام و فرآورده ثبت شده 

است.
در  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مطالعه قانون صنعت نفت، خطوط لوله انتقال 
نفت خام در بخش باالدستی و فرآورده و خطوط 
انتقال آن در بخش پایین دستی  قرار می گیرد و 
صنعت انتقال نفت و فرآورده )شرکت خطوط 
این  رابط  حلقه  ایران(  نفت  مخابرات  و  لوله 
صنعت در بخش باالدستی و پایین دستی است.

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در سال 
از  بهره گیری  با  هم اکنون  و  شد  تاسیس   ۷۹
کارآزموده ترین نیروهای عملیاتی، انتقال ساالنه 
حدود ۱۲5 میلیارد لیتر نفت خام و فرآورده نفتی 
در سراسر کشور را با بیش از ۱4 هزار کیلومتر 
خط لوله، ۱۸۶ مرکز انتقال نفت، ۲۹5 ایستگاه 
مخابراتی و تاسیسات و فشارشکن به صورت 

شبانه روزی به عهده دارد.
این شرکت همچنین دریافت فرآورده های نفتی 
از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره 

و سوخت جت را از پاالیشگاه ها و انتقال آن 
در  لوله  به خطوط  متصل  انبارهای  مخازن  به 
برخی  مایع  سوخت  تامین  کشور،  سراسر 
خوراک  از  بخشی  و  فرودگاه ها  نیروگاه ها، 
صنعت پتروشیمی و کنترل، حفاظت و نگهداری 

و هدایت این شبکه گسترده را به عهده دارد.
هم اکنون حدود ۷5 تا ۸۰ درصد از تجهیزات و 
قطعات موردنیاز شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت از سازندگان داخلی تامین می شود. شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در سال ۹۶ با 
توجه به رشد مصرف، رکورد انتقال بیش از ۱۲3 
میلیارد لیتر را ثبت کرد و این اتفاق در شرایطی 
نکرده  تغییری  انتقال  ظرفیت های  که  داد  رخ 
بود. در بخش انتقال فرآورده های نفتی، در سال 
۱3۹۶ نسبت به سـال ۱35۷، بیش از ۹ برابر 
افزایش انتقال داشته ایم. مخابرات این شرکت نیز 
که نقش سیستم اعصاب صنعت انتقال را به عهده 
دارد، با توسعه های روی داده در سال های پس 
از انقالب توانسته  است افزون بر تامین نیازهای 
داخلی، به بخش هایی از صنعت نفت و حتی 
بیرون از مجموعه، مانند مخابرات و صدا و سیما 

خدمات رسانی مشترک انجام دهد.

 درآمد نفتی ایران حدود ۴۹ درصد 

رشد کرد

صفر  به  برای  آمریکا  های  تحریم  وجود  با 
رساندن صادرات نفت ایران، آمارها نشان می 
دهد در ۹ ماهه امسال ۷۲4 هزار میلیارد ریال 
از محل فروش نفت خام درآمد نصیب کشور 
شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 4۸,۹ 

درصد رشد دارد.
ترین  تازه  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از وضعیت بودجه دولت در سال ۹۷  آمارها 
نشان می دهد که قوه مجریه از محل »واگذاری 
دارایی های سرمایه ای« در ۹ ماهه امسال ۸۹۶ 
از  هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال درآمد داشته که 
برای دوره  رقم مصوب مورد نظر در بودجه 
بیشتر  ریال  میلیارد   4۰۰ و  هزار   ۸3 مذکور 

است.
دلیل اصلی افزایش درآمد نفتی کشور با وجود 
افزایش  آمریکا،  ظالمانه  های  تحریم  اعمال 
با  مقایسه  بازارهای جهانی در  نفت در  بهای 
سال گذشته است؛ هرچند در هفته های اخیر 
تاثیر  تحت  سیاه  طالی  خرید  برای  تقاضا 
عواملی چون تنش های تجاری آمریکا و چین، 
مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی و نگرانی 
از کاهش رشد اقتصادی جهان کاهش یافت که 

افت قیمت ها را به دنبال داشت و از کانال ۸۰ 
دالر در هر بشکه به حدود 5۰ دالر افت کرد.

مازاد،  نفت  عرضه  از  جلوگیری  برای  البته 
و  هفتاد  و  یکصد  در  اوپک  ۱4 کشور عضو 
در  که  وین  در  سازمان  این  نشست  پنجمین 
گرفتند  تصمیم  شد،  برگزار  امسال  آذر  اوایل 
در روز  بشکه  را ۸۰۰ هزار  نفت خود  تولید 
کاهش دهند. متعهدان غیراوپکی نیز با کاهش 
از ۱۱  4۰۰ هزار بشکه ای موافقت کردند که 

دی ماه اجرایی شد.
در کنار آن تحریم نفت ونزوئال توسط آمریکا 
به تقویت قیمت ها در بازارهای جهانی کمک 
های  نرخ  اساس  بر  اکنون  که  به طوری  کرد 
اعالمی پایگاه خبری اویل پرایس، بهای سبد 
نفتی اوپک در محدوده ۶۱ دالر و 5۸ سنت 
قرار دارد؛ این میزان برای هر بشکه نفت برنت 

۶۱ دالر و ۹۸ سنت است.
در این میان در بازارهای جهانی هر بشکه نفت 
سنگین ایران در محدوده 54 دالر و هر بشکه 
نفت سبک کشورمان حدود 5۹ دالر معامله می 
شود که بسته به زمان و مکان تحویل محموله، 

متغییر است.

مفقودی کارت هوشمند
کارت هوشمند راننده  آقای علی اصغر مقنی اقدم  به کد ملی ۲۸۰۲45۰۰4۲  و به 

شماره کارت هوشمند ۱۲۶۰۲45 مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط میباشد/ 
خوی

آگهی مفقودی 
پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره پروانه ۲55۰۰۰۰۲3۰رشته موضوع پروانه 
مهندسی تاسیسات برقی ساختمان به شماره عضویت ۲55۰۰۱۹۶۱ پایه سوم بنام 
آقای مهندس محسن حسینی نژاد میر به شماره شناسنامه ۷۸۷۶ صادره از خرم آباد 

لرستان – خرم آباد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است 

مفقودی
 کارت هوشمند تریلی کشنده اسکانیا جی 3۸۰ مدل ۲۰۰۸ به شماره هوشمند ناوگان 

خوی3۰۱۹۶5۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقطظ میباشد/

متن آگهی
خواهان:امیر حسین هیبدی ۲- عبدالرضا خورشید جباری 3-سارا هیبدی به طرفیت 
اثبات وقوع بیع تقدیم دادگاههای عمومی  خواندگان عبداالمیر زرافشان به خواسته 
اهوازنموده که جهت رسیدگی به شعبه ۹دادگاه حقوقی اهوازواقع دراستان خوزستان–
اهواز-انتهای عامری اول نیوساید مجتمع قضایی تند گویان ارجاع وبه کالسه ۹۷۰۶۲5ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۹۸/۱/۲4ساعت ۱۱:3۰صبح تعیین شده است وبه علت 
مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان ها وبه تجویزماده۷3قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت 
دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تاخواندگان پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد 
آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد.
منشی شعبه9دادگاه حقوقی اهواز-قاسمی زنگنه

آگهی حصروراثت
ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه۸3۷صادره  پدرعزیزاله  نام  روزبهانی  محسن  آقای 
مرحوم  خواهرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
اقامتگاه  خرمشهردرتاریخ۹۱/5/۱4درکرج  بشناسنامه4۰۱صادره  روزبهانی  فریده 
الذکر۲- فوق  مشخصات  با  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  غیردائمیش 
بشناسنامه۱5۲خرمشهر4-مجید  محمدبشناسنامه4۱۹خرمشهر3-حسین 
بشناسنامه۱4خرمشهر۶-خدیجه  متوفی(5-فرشته  بشناسنامه۶4۰خرمشهر)برادران 
بشناسنامه۱۷۹ خرمشهر۷-زهرابشناسنامه4۹5خرمشهر)خواهران متوفی(والغیر.اینک 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
دادگاه  به  ماه  یک  نشرآگهی ظرف  باشدازتاریخ  نزداو  ازمتوفی  نامه  داردیا وصیت 
تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جز سری ورسمی که بعدازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م.الف)۹/۱۲۰4(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی حصر وراثت
جوانرود  شهرستان  اختالف  حل  شورای  سوم  کالسه ۷43/۹۷شعبه  پروند  حکایت  به 
خانم پیروز رستمی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروانمحمدقادری در تاریخ۹۷/۱۱/۷  در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند 

از:۱.    محمدامین قادری   زایچه:۶۹۸-۱35۱کدملی:4۹5۹۷5۸۹3۷ پسرمتوفی
۲.    فرهاد قادری  زایچه: ۶۷۷-۱3۶۰کدملی: 4۹5۹۷5۸۷3۲ پسرمتوفی
3.    رستم قادری   زایچه: ۱-۱3۶3  کدملی: 4۹5۹۹3۹54۰ پسرمتوفی
4.    والیه قادری  زایچه:54۹-۱35۰ کدملی: 4۹5۹۷5۷434 دخترمتوفی

5.    افروز قادری  زایچه: ۱۱-۱3۶5  کدملی:  4۹5۹۹۸۸۲۶۶ دخترمتوفی
۶.    عالیه قادری  زایچه: 3۷۹-۱35۶  کدملی: ۲-3۲3۰۱۰۶۲۰ دختر متوفی
۷.    عدله قادری  زایچه: 3۸۰-۱35۷  کدملی: 3۲3۰۱۰۶۲۱۰ دختر متوفی

۸.    پیروز رستمی  زایچه: 4۰۸-۱3۲۸  کدملی: 4۹5۹۷5۶۰۷۱ همسر متوفی
 اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا 
وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

شعبه اسوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

اداره ثبت اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ناحیه  یک  رشت
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند  رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون 

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

قانون   موضوع   هیات    ۹۷/۹/۱۰  -۱3۹۷۶۰3۱۸۰۰۱۰۰۲۲۷۲۶ شماره  رای  برابر  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه یک رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
خانم  مهری شریفی یوسفی به شناسنامه شماره ۶ کدملی 5۱۸۹۸3۷5۲۱ صادره  از 
خمام  فرزند طاهر  در ششدانگ  قطعه  زمین  مشتمل بر  یکباب خانه  و محوطه به  
مساحت ۶۰5۸/۶۰  متر مربع  به شماره  پالک فرعی ۲۰۰  مفروز  از پالک  ۱۸  فرعی  
از اصلی  ۸ واقع  در  بخش  ۹  گیالن  حوزه  ثبت  ملک  ناحیه  یک  رشت  احراز  
مالکیت  متقاضی  نسبت به  ملک  مورد تقاضا  و انتقال  ملک  از مالک  رسمی  به 
متقاضی  محرز  گردیده است. لذا به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به 
فاصله  ۱5 روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند 
مالکیت  متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین 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:6133- رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  یک رشت -  محسن ابراهیم زاده 

رونوشت آگهی حصر وراثتتاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۱/۲4 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۲/۸
کالسه    به  دادخواست  بشرح     ۶۱۸ شماره   شناسنامه  دارای  ذاکری  رقیه  خانم 
۹۷۲۲۶۸/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان  ایوب بلوری بشناسنامه ۶۰۸ در تاریخ ۸4/۱۱/۲۶ اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   امیر حسین بلوری  فرزند  
ایوب   –ش ش ۲۷۹۰۹۰4۲۸۶   خوی –پسر متوفی/۲-   ندا بلوری فرزند  ایوب  
-ش  ش     ۲۷۹۱۱۸5۱۶۱ خوی-دختر متوفی/3-   رقیه ذاکری فرزندعسگر   -ش  
ش   ۶۱۸    –خوی-همسر متوفی/4-   یوسفعلی بلوری فرزند اسماعیل   - ش 
ش  34۹ -خوی-پدر متوفی/5-  الچین زینالی  فرزند عبداله -  ش ش   3۷۱   
خوی- مادر متوفی/ 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
  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۱3۹۷۶۰3۱۸۰۲۰۰۰۲3۷4 -۹۷/۸/۲۷ 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  
محمد جواد حقیقی فرزند کاظم بشماره  شناسنامه  ۲۰۸۱ صادره  از تهران و کد 
ملی ۰۰3۹۹5۱۱۱۱ بصورت  ششدانگ  یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  
۶۸۱/۲۲ متر مربع  پالک ۸۲4  فرعی از 3۱5  اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از ۲۲۹ 
فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه میانده بخش  ۲۹  گیالن  خریداری  از مالک  
رسمی وراث مرحوم سید ضیاالدین روحانی محرز گردیده  است . لذا  به منظور 
اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱5  روز  آگهی  می شود  در صورتی  
که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می 
توانند  از تاریخ  انتشار اولین 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.
1073- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۱/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۲4

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده ۹۷-۱۱4۲-۶ش 

 وقت رسیدگی :   روز دوشنبه   مورخه  ۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۱5 صبح 
مرجع رسید گی :  شعبه شش ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی  -جنب 

پادگان شرفخانلو 
خواهان: زین العابدین کریم لو –خوی بلوار مطهری- روبروی بانک سپه مغازه 

خواندگان:  ۱- ناهید مرندی ۲- سلماز زینالی هر دو مجهول المکان 
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله  ۱- ناهید مرندی 
۲-  سهیال  زینالی وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر 
دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی 

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

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 ۱3۹۷۶۰3۱۸۰۰۸۰۰4۲34– مورخ ۱3۹۷/۱۱/۲ 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  امین  خوش خواهش فرزند سلمان  بشماره  شناسنامه  5۷۶  صادره از  
رودسر  در ششدانگ  یک قطعه  زمین مشتمل  بر بنای  احداثی  به مساحت  ۲۱۸/۹۰  
متر مربع  به شماره  پالک  ۹۸۹  فرعی  قسمتی  از قطعه  3۲ تفکیکی  از ۷۰  اصلی  
واقع در  دریا  وارسر  بخش  ۲۹ گیالن خریداری  از مالک  رسمی) بنیاد مستضعفان( 
محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  
۱5  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت 
متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین 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.
1052- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۱/3 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/۱۷

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱3۹۷۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۲۱۹5 
و رای های اصالحی  ۱3۹۷۶۰3۰۱۰۶۰۰۰۲۹۶۸و ۱3۹۷۶۰3۰۱۰۶۰۰۰4۹3۶ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مجید عبدوس فرزند فضل اهلل بشماره شناسنامه ۲۲۲ صادره از ورامین ششدانگ 
یک قطعه زمین بابنای احداثی در آن  به استثناء بهای ثمنیه اعیانی به مساحت ۲۰۷ 
متر مربع پالک ۲۷۰۹ فرعی از ۸ اصلی واقع در جعفر آباد اخوان ورامین خریداری 
از مالک رسمی آقای ابوالفضل حاجی امینی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹۷/۱۱/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱3۹۷/۱۱/۲4

 م.الف 565 ث محمد رحیم پور راینی -رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی احضار متهم 
ابالغ وقت دادرسی متهم آقای عبدالرضا پاپی فرزند غالمشاه که به اتهام تهدید با 
سالح گرم و حمل و نگهداری سالح گرم که فعال مجهول المکان و متواری می باشد 
وفق ماده ۱۱5 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مهلت 
یکماه از تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان خرم آباد حاضر در غیر اینصورت وفق قانون اقدام خواهد شد. 

دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – سارا میر حسینی . 

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر درثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضیان ذیل تایید گردیده. لذا بدین وسیله مشخصات 
کثیراالنتشار و  اطالع عموم درروزنامه  فاصله ۱5 روز جهت  به  امالک دردونوبت 
محلی آگهی می گردد . درصورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق درمحل تا مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم نمایند و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع 
قضائی تسلیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند . بدیهی است پس از 
انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادرخواهد 

شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
شماره  حسین  فرزند  سیدی  کاظم  نام  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ   :۲ بخش 
شناسنامه ۹4۱ صادره سروآباد کدملی ۶4۶۹۷4۶4۸۹ تحت پالک ۶3۱ فرعی از 4۱5 
فرعی از ۲۲۲۰ اصلی بخش ۲ سنندج به مساحت ۱4/۹۲ مترمربع به آدرس سنندج 

کمربندی ۱۷شهریور خیابان کارگر سه راه فاطمیه کوچه انصار پالک ۱۱
۲-بخش3:   3- ششدانگ یک باب ساختمان به نام نامق حیدری فرزند امین شماره 
شناسنامه ۱۸۰ صادره دیواندره کدملی 3۸5۹۷۰۱54۱ تحت پالک ۱5۸۱ فرعی از 
۱5۶۰ فرعی از ۲۷۱۸ اصلی بخش 3 سنندج به مساحت ۸۰/۱۱۷ مترمربع به آدرس 

سنندج روستای دوشان کوچه نالی یک. ۸۷۸4 م الف
رئیس ثبت منطقه یک سنندج – بهنام قباد

تاریخ چاپ نوبت اول ۱3۹۷/۱۱/۹ تاریخ چاپ نوبت دوم: ۱3۹۷/۱۱/۲4  

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ....۱3۹۷۶۰3۰۱۰۶۰۰۰4۷۱3....
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای هاشم قربانی فرزند صفر به شمار شناسنامه ۸۲4 صادره از در –شش 
دانگ یک قطعه باغچه محصور – به مساحت ۲۰۶ متر مربع پالک شماره 3۲ فرعی از 
۱اصلی واقع در قریه خیراباد سلیمانقلی خان ثبت ملک ورامین – از مالکیت علیرضا 
بختیاری مالک باقی مانده –محرز گردیده است .لذا به منظور ااطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میشود 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 که در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق  مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :۹۷/۱۱/۱۷ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۲/۱



اقتصادیچهارشنبه 24 بهمن 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3953  7

متنوع سازی ارزی؛ راهکار مقابله با تحریم

*محمدجواد سلطانی

یکی از مهم ترین تحوالت در اقتصاد جهانی در طلیعه ی هزاره جدید، رشد 
سریع رقابت های فرامرزی بین ارزها بوده است که آن را باید قلمرو زدایی از 
پول تلقی کرد. از این رو بحث »ارز جایگزین« در مبادالت اقتصادی برای 

کاهش قدرت ارزهای رقیب برجسته شده است.
به نوعی که باید گفت اکنون روند انحصار و کنترل مطلق حکومت پولی 
دالر به ســمت حکومت پولی چندگانه ی محدود به تدریج تغییر خواهد 
کــرد، تا چتر حمایتی از اقتصادهای ملی در برابر یک ارز مقاوم تر شــود. 
این روند به سیاستگذاران گزینه های جایگزین را فراهم خواهد کرد. یکی 
از مشــکالت اقتصادی که ما سال های سال به آن توجه نکرده ایم و بهای 
زیادی به دالر در مراودات اقتصادی خود به این ارز داده ایم، عدم توجه به 
نقش سایر ارزها و ارز ملی برای مبادالت تجاری با کشورهایی که بیشترین 
حجم مبادالت اقتصادی را با ما دارند. کاهش نقش دالر مســیری برای 
خنثی سازی سیاست های تحریمی ایاالت متحده است. در حوزه صادرات 
شرکای عمده ایران عبارت از چین با ســهم 30.1 درصد، هند با 16.۷، 
کره جنوبی، 9.۷، ترکیه 9.5 و ژاپن 6.8 درصد هســتند. در حوزه واردات 
نیز شــرکای عمده ایران عبارت از امارات عربی 2۷.۴ درصد، چین 13.2 
، ترکیه ۷.8، کره جنوبی ۴.3 و آلمان با ۴ درصد هســتند. بر اساس این 
آمار بیشترین حجم مبادالت اقتصادی ایران با قدرت های شرقی است.این 
کشــورهای اخیرا زمینه های قدرت افزای زیادی در برابر قدرت های غربی 
داشته است و در استراتژی های ما، توسعه همکاری با قدرت های شرقی به 
ویژه در دو دهه اخیر مورد توجه مسئولین بوده است. چه اینکه این قدرت ها 
نیز خواهان رقابت با قدرت های غربی به ویژه ایاالت متحده هستند. ایران 
می تواند مبادالت اقتصادی عمده خود با این کشورها را با ارزی غیر از دالر 
یا با یک سیستم مالی رها از سیستم های مالی در سلطه غرب ادامه دهد. 
به ویژه اینکه اخیرا این قدرت ها به تالش های آمریکا برای استفاده از دالر 
به عنوان یک ابزار فشار و تحریم پی برده اند و درصدد برآمده اند در مبادالت 
تجاری خود به ضِد دالری سازی و به جایگزینی ارزهای جدید حتی ارزهای 
دیجیتال بیاندیشــند. در واقع این وضعیت به این کشورها کمک خواهد 
کــرد که یک جغرافیای جدید پولی و یک ژئوپلتیکی از ارزهای جدید را 
در اقتصاد سیاســی جهان ایجاد کنند که در آن سیاست های اقتصادی 
یک قدرت نتواند بر روابط اقتصادی دیگر کشــورها تاثیر ســوء بگذارد. 
کشورها یک منطقه می توانند مبادالت تجاری درون منطقه ای خود را با 
یک ارز منطقه ای انجام دهند که به اصطالح منطقه ای شدن ارزی نامیده 
می شود. به نظر می رسد ایران باید در این مسیر با کشورهای منطقه و سایر 
قدرت های شرقی گام بگذارد. چرا که سایر کشورها نیز از ایجاد یک حفاظ 

اقتصادی برای اقتصاد خود استقبال می کنند.

بومی سازی 10 میلیارد دالر کاالی کاربردی
 در دستور کار دولت

 معاون طــرح و برنامه وزارت صمت بابیان اینکــه جای خالی رویکرد 
مدیریت آینده محور و آینده پژوهی خالی اســت، گفت: بومی سازی 10 

میلیارد دالر کاالی کاربردی در این وزارتخانه هدف گذاری شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســعید زرندی ضمن بیان اینکه با توجه 
بــه افزایش تحریم ها رویکرد باید به ســمت تولید داخلی محصوالت و 
ملزومات صنعتی و معدنی باشــد، ابراز داشت: نگاه تقاضا محور زمانی 
عملیاتی خواهد شد که هر محصولی که آمریکا آن را در لیست تحریم ها 
قــرار داده را در داخل تولید کنیم، بر همین اســاس 10 میلیارد دالر 
بومی سازی محصوالت در داخل کشور توسط وزارت صمت هدف گذاری 
شــد و ما ایمان داریم که این موضوع امکان پذیر است.وی بابیان اینکه 
15 پــروژه حوزه اقتصاد مقاومتی در مجموعــه وزارت صنعت معدن و 
تجارت هدف گذاری شده اســت، اضافه کرد: این پروژه ها در حوزه های 
مختلف خواهند بود که طبق رویکرد ماخــوذه تا پایان دولت دوازدهم 
به سرانجام می رسد و به زبان ساه باید گفت راهبرد اصلی وزارت صمت 
سیاســت صادرات گرا برای واحدهای تولیدی است.معاون طرح و برنامه 
وزارت صنعــت، معــدن و تجارت ضمن بیان اینکه با همه مشــکالت 
اقتصادی امروز خوشبختانه موفقیت های خوبی نیز در عرصه های تولیدی 
و صنعتی وجود دارد، ابراز کرد: برنامه ریزی ما باید به سمتی حرکت کند 
که طی سال آتی  محور مدیریت اقتصادی کشور بر اساس تقاضا تعیین 
شود، برای مثال در برخی صنایع اشتیاق برای تولید زیاد است اما توان 
جذب ســرمایه وجود ندارد یا در برخی دیگر از واحدهای تولیدی توان 
جذب سرمایه ها وجود دارد اما بازار مشکل اصلی است و لذا این مسائل 
در زمانی رفع می شــوند که ما بتوانیم مدیریت اقتصادی را بر اســاس 
تقاضا رقم بزنیم.زرندی در ادامه تصریح کرد: برای حل مشکل می بایست 
جهت گیری مان را بر تنوع محصوالت و مقاصد صادراتی قرار دهیم  که 
در شرایط فعلی هم از نظر تعداد محصول صادراتی و هم مقاصد صادرات 
محصوالت مان دچار محدودیت هایی هستیم که البته  سیاست گذاری  
ها برای سال آینده بر مبنای رویکرد واحدهای تولیدی می بایست باشد.

وی بابیان اینکه جای رویکرد مدیریت آینده محور و آینده پژوهشی در 
صنعت امروز ایران اسالمی خالی است، اضافه کرد: ضرورت دارد که در 
همین شرایط هم تغییرات را درک کنیم زیرا دنیا به شدت در حال تغییر 
است به نحوی که برخی از آن ها را حتی متوجه نشدیم لذا باید خودمان 
را به روز کنیم.وی ضمن بیان اینکه نوآوری در ایام بحران های اقتصادی، 
شــاه کلید بنگاه های اقتصادی و اصناف تولیدی و توزیعی اســت، ابراز 
داشت: این نگاه را در صنعت می بایست تزریق کرد که نوآوری بر اساس 
روش های جدید شکل می گیرد لیکن آموزش را باید نهادینه کنیم چرا 
که دیگر به روش قدیمی نمی توان صنایع را حفظ کرد.زرندی در ادامه 
تصریــح کرد: رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض بالغ بر 80 
درصد اختیارات به استان ها است و از سوی دیگر برای جهت گیری جدید 
در شش استان کشــور اختیارات در 9 محور تعیین شده، به خانه های 

صنعت و معدن هر استان واگذار خواهد شد.
وی افزود: یکی از مواردی که قرار اســت در رویکرد جدید به خانه های 
صنعت و معدن استان ها تفویض شود، صدور مجوز است که پیرامون آن 
حدود 10 مورد از وظایف احصا شده که اگر تفاهم ها کامل شود از ابتدای 
سال 98 در شش استان به صورت پایلوت این اختیارات به خانه صنعت 

و معدن داده می شود.

وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم
 بازار شب عید شد

 در جدیدترین جلسه ستاد تنظیم بازار کل کشور، وظیفه تنظیم بازار شب عید 
به وزارت جهاد کشاورزی تفویض شد.

به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار 
در جلسه دیروز سه شنبه )۲3 بهمن ماه( که به ریاست وزیر صنعت، معدن و 
تجارت برگزار شد، وظیفه تنظیم بازار شب عید را به وزارت جهاد کشاورزی 
تفویض کرد. این ستاد در سه جلسه اخیر به بررسی وضعیت بازار گوشت 
مرغ، گوشت قرمز و میوه شب عید پرداخته و تصمیماتی همچون صدور 
مجوز برای واردات جوجه یک روزه، جلوگیری از صادرات مرغ و غیره را 

اتخاذ کرده بود.

یادداشت

اتاق های بازرگانی، اتاق فکر 
اقتصاد ایران

 رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حضور مسئوالن 
نمایندگان گفت:  هیات  در جلسات  اول کشور  تراز 

اتاق های بازرگانی، اتاق فکر حاکمیت به شمار می روند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مسعود خوانساری در جلسه 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به پیروزی 
انقالب اسالمی ایران، گفت: پیروزی انقالب اسالمی، 
جمله  از  که  داشته  کشور  برای  مهمی  دستاوردهای 
مهمترین آن، استقالل است.رئیس اتاق بازرگانی تهران 
افزود: مطابق با آخرین نظرسنجی انجام شده از سوی اتاق 
بازرگانی تهران، اگرچه نارضایتی از اقتصاد ایران وجود 
دارد و بسیاری از مردم نسبت به مشکالت اقتصادی 
کشور، ناامید هستند، اما از فعالیت های اتاق بازرگانی 
تهران رضایت وجود دارد.خوانساری، با بیان اینکه در 
دوره کنونی، ۲۰ تشکل استانی در تهران تشکیل شده 
است، گفت: در بحث حمایت از تشکل ها تالش شد 
تا به جای توزیع پول، کمک های هدفمند صورت گیرد؛ 
به نحوی که بسیاری از تشکل ها اکنون صاحب ساختمان 
شده و شرایط مناسب تری دارند. وی با اشاره به انتخابات 
پیش روی اتاق های بازرگانی در سراسر کشور، افزود: 
هر چقدر مشارکت فعاالن اقتصادی در این انتخابات 
بیشتر باشد، قدرت اتاق بسیار باالتر خواهد بود. البته به 
فعاالن اقتصادی توصیه می شود که با مشارکت خود، اتاق 
قوی ساخته و همبستگی و یکصدایی را رقم بزنند؛ اما هر 
چقدر به تشخص بخش خصوصی توجه شود، در به ثمر 
رساندن فعالیت های بخش خصوصی گام های موثرتری 
برخواهیم داشت.خوانساری گفت: به دلیل تحریم های 
اخیر، مجدد دچار مشکالتی در اقتصاد ایران شده ایم، در 
حالیکه اگر تحریم ها نبود، اقتصاد ما با اقتصاد دنیا بیشتر 
گره می خورد؛ اما متاسفانه نتوانستیم با رشد و سرعت 
قبل، کار را ادامه دهیم، پس معتقدیم که در 4 سال اخیر، 
اتاق بازرگانی توانست به بخش خصوصی شخصیت 
دهد و صدای فعاالن اقتصادی باشد.وی تصریح کرد: 
در این مقطع زمانی نیز، اگر اتاق بازرگانی همصدایی و 
همدلی را تجربه کند، می توان بسیاری از مطالبات بخش 
خصوصی از دولت را به سرانجام رساند.خوانساری در 
ادامه با اشاره به دستاوردهای اتاق بازرگانی هشتم گفت: 
اتاق بازرگانی در این دوره، هیات  مهمترین دستاورد 
نمایندگان متفاوت است؛ به این معنا که این دوره از هیات 
نمایندگان یکی از بهترین دوره هایی بود که هماهنگی و 
همصدایی در آن به چشم می خورد؛ به نحوی که اگر قرار 
باشد بخش خصوصی موفق باشد، باید اتاق های قوی 
داشت که به عنوان اتاق فکر اقتصاد کشور نقش آفرینی 
کنند.وی اظهار داشت: در طول 4 سال اخیر، تالش زیادی 
در اتاق صورت گرفت تا بتوان از دو زاویه ارتباط بیشتر با 
اعضا و مطالبه گری از حاکمیت، بتوانیم حضور موثر در 
تصمیم گیری ها داشته باشیم. این در حالی است که در 
ابتدای فعالیت این دوره از هیات نمایندگان، بسیاری از 
اعضای اتاق بازرگانی تصور می کردند که اتاق بازرگانی، 
بخشی از بدنه دولت است؛ اما این تصور اکنون تغییر 
یافته است.رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حضور 
مسئوالن تراز اول کشور در جلسات هیات نمایندگان 
گفت: این حضور که در باالترین سطح هیات دولت 
صورت گرفته، توانسته بازتاب گسترده ای در رسانه ها 
داشته باشد، ضمن اینکه در کنار آن، تهیه گزارش های 
کارشناسی برای تصمیم سازی، راه اندازی نهضت ترجمه 
با ترجمه بیش از ۲۰ عنوان کتاب بین المللی و بازطراحی 
سایت اتاق بازرگانی تهران به منظور اطالع رسانی بیشتر از 
جمله اقداماتی بوده که در دوره هشتم اتاق بازرگانی تهران 
به ثمر رسیده است.وی اظهار داشت: اگر بحث تحریم 
ها و بی تدبیری های دولت در اقتصاد کشور نبود، به 
طور قطع برد اتاق بازرگانی تهران نیز بیش از قبل بود، 
چراکه برنامه ما این بود که تعداد اعضا را در طول 4 سال 
به بیست هزار عضو برسانیم، اما اکنون به ۱۸ هزار عضو 
رسیده ایم که البته بیشتر به خاطر وجود مشکالت اقتصادی 
بود که در سال جاری تشدید شد.خوانساری گفت: هدف 
این بود که صدای اتاق و بخش خصوصی را به جامعه 
برسانیم که فکر می کنم این صدا به درستی و نیکنامی به 
گوش می رسد، به نحوی که رهبر معظم انقالب اسالمی 
نیز برای اولین بار در تاریخ بعد از انقالب اسالمی از اتاق 
بازرگانی نام برده و تاکید کردند که همه تصمیم گیران و 
تصمیم سازان، صدای بخش خصوصی را بشنوند، این 
نشان می دهد که سخنان هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 

تهران، شنیده شده است.

آغاز اعطای سود سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در حوزه ریلی

عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن از پرداخت سود 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در آینده نزدیک بابت 
خرید ۲۰۷ واگن باری که منجر به صرفه جویی در 

مصرف سوخت شده است، خبر داد.
درباره  رسولی  سعید  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مابه التفاوت میزان صرفه جویی در مصرف  پرداخت 
سوخت در پروژه های سرمایه گذاری ریلی و انتقال از 
جاده به ریل گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هر گونه 
سرمایه گذاری یا اقدامی که موجب صرفه جویی در 
مصرف سوخت یا بهبود وضعیت محیط زیست شود، 
وزارت نفت مکلف است تا اصل و سود سرمایه را به 
سرمایه گذار بخش خصوصی پرداخت کند.وی افزود: 
بنابراین هر دستگاه اجرایی که به دنبال بهبود مصرف 
سرانه سوخت یا وضعیت زیست محیطی کشور است 
می تواند با سرمایه گذاری که اقداماتش موجب کاهش 
یا صرفه جویی در مصرف سوخت می شود، قرارداد 
امضا کند بنابراین محیط زیست وزارت نیرو وزارت راه 
و ... می توانند با بخش خصوصی قرارداد ببندند و اگر 
اقدامات سرمایه گذار خصوصی موجب کاهش مصرف 
سوخت شود، اصل و سود سرمایه را شرکت نفت باید 
به سرمایه گذار برگرداند.وی ادامه داد: برای آنکه مشخص 
شود که این سرمایه گذاری یا اقدام واقعا منجر به صرفه 
جویی در مصرف سوخت شده یا نه و اگر شده، میزان 
کاهش مصرف سوخت چه میزان بوده است، باید تدقیق 
 M & V و به عدد و رقم تبدیل شود که به آن سازوکار
Measurement and Verification)( گفته می شود. 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت مکانیسم و نحوه تهیه 
اعداد و ارقام مربوط به کاهش یا صرفه جویی مصرف 

سوخت را تهیه کرده است .

خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعالم این که تهیه 
جامعه  مردم  مهم  های  دغدغه  از  یکی  مسکن 
بویژه جوانان است، گفت: دولت برنامه دارد 4۰۰ 
هزار واحد مسکونی اجتماعی برای افراد با درآمد 

متوسط ایجاد کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، فرهاد دژپسند افزود: 
بر اساس برآورد انجام شده ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۲ 
میلیون و 3۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور 
وجود دارد که بالاستفاده مانده است و این موارد 
آسیب می زند که البته دولت باید ورود کند که در 
حال انجام است.وی با تاکید بر این که مشکالت 
اقتصادی موجود در جامعه عوامل مختلف داخلی 
و خارجی دارد، گفت: همه این مشکالت ناشی از 
سوء مدیریت نیست .وزیر اقتصاد قضاوت منصفانه 
در باره عملکرد اقتصادی دولت را نیازمند قیاس 
گذشته  سال  حتی  و  گذشته  با  کنونی  وضعیت 
دانست و با طرح این سئوال که باید ببینیم وضعیت 
صادرات نفتی سال گذشته و توان مدیریتی دولت 
چگونه بوده است ؟ توضیح داد: سال گذشته همین 
موقع صادرات غیر نفتی داشتیم و امسال هم داریم 

و کم نشد و تورم سال گذشته این موقع 3۲ درصد 
بود ولی اکنون کاهش یافته است و همه این موارد 
بیانگر آن است که سوء مدیریت نیست و دولتی 
که تورم را به تک رقمی رساند یعنی مدیریت کرد.
وی افزود: تورمی که اقتصاددانان پیش بینی می 
کردند اکنون به 5۰ تا ۶۰ درصد برسد، با مدیریتی 
که انجام شد به حدود ۲۰ درصد رسیده است و 
دولت تالش دارد باز هم این میزان را کاهش دهد.
دژپسند یکی از مشکالت اقتصادی کشور را بی 
اخالقی برخی کاسب نماها دانست و گفت: کاسب 
نماهای بازار ارز و دالل های بی تعصب به وطن 
ارزش پول را پایین آوردند و دولت در چند ماه 
اخیر تدابیری اندیشید و اکنون قیمت دالر به زیر 
۱۰ هزار تومان رسیده است و تالش داریم به ثبات 
برسیم و این هم یعنی این که در حال مدیریت 

مشکالت هستیم.
وزیر اقتصاد از بیکاری به عنوان یکی از مشکالت 
مهم و دغدغه مهم مردم یاد کرد و اظهار داشت 
: قطعا مردم از بیکاری جوانان در رنج هستند و 
جوانانی که جویای کارند به اشتغال نیاز دارند ولی 

بخش دولتی نمی تواند برای همه جوانان اشتغال 
ایجاد کند و باید از حضور سرمایه گذاران استفاده 
کرد و تسهیالت در اختیار قرار داد تا اشتغال ایجاد 
شود.وی افزود: امروز جشن چهل سالگی انقالبی 
را برگزار کردیم که › نه › های فراوانی گفتیم و این 
نه گفتن ها یعنی آری گفتن به استقالل و آزادی و 
این که ما به دنبال استقالل بودیم و به دنبال عزت 
خواهیم بود و خود را و کشور را مقاوم بارآوردیم تا 
از هر تلنگری بازنایستیم.وزیر امور اقتصاد گفت: در 
دوران جنگ ۱۰۰ میلیارد دالر به زیرساخت های 
کشور ضربه وارد شد و این یک خسارت بود ولی 
می دانستیم که انقالب کردیم که بایستیم و پایدار 
باشیم و باید تا جایی برویم و به جایی برسیم که 
در اوج قدرت باشیم.وی افزود: در دوران جنگ، 
جنگ اقتصادی و جنگ سخت را با هم داشتیم 
و در تمام دوران تالش کردیم و حاصل آن این 
که اکنون رشد علم و فن آوری، فرهنگ، آموزش 
و بخش های مختلف را داریم و امید به زندگی 
۲۰ سال افزایش یافت و اکنون بهترین رتبه را در 
عرصه پزشکی داریم و اکنون در ایران مشتری های 

خارجی داریم و پزشکان متخصص فراوان داریم 
و همه ناشی از تالش است.او ادامه داد: نگرش 
رژیم قبل، نگرش شهرگرایی بود نه روستاگرایی 
و نگرش محرومیت زدایی و منطقه ای و تعادل 
درآمدی و افزایش توان ساخت سد و آزاد راهها و 
اتکاء به توان داخلی نبود، ولی اکنون برعکس است 
و مالک این است که اشتغال زایی مناطق روستایی 
رویکرد  این  و  کند  پیدا  گسترش  تسهیالت  با 
استقالل  اقتصاد  است.وزیر  بوده  انقالب  خاص 
نیازمند  را  موجود  مشکالت  رفع  و  اقتصادی 
ایستادگی و مقاومت دانست و گفت: باید تالش 
کنیم تا خودمان باشیم و روی پای خود بایستیم، 
همان گونه که قبل از انقالب ایستادیم و مقاومت 
کردیم و انقالب پیروز شد، جنگ را بدون این که 
کوچک ترین بخشی از کشور را به دشمن بدهیم، با 
مقاومت و ایستادگی و اراده کردن به نقطه مورد نظر 
رساندیم و اکنون در بخش دفاعی مرجع هستیم و 
به جایگاهی رسیدیم که کسی نمی تواند حرفی 
بزند و در بخش اقتصادی هم باید به جایگاهی 

برسیم که تورم و تحریم ها به ما آسیبی نرساند.

وزیر اقتصاد: دولت 400 هزار واحد مسکن اجتماعی می سازد

آزادسازی سهام عدالت
 برای سال جدید

آزادسازی سهام عدالت برای سال جدید
وزیر امور اقتصاد و دارایی از آزادسازی سهام عدالت در سال جدید، خبر داد و گفت: 
تالش داریم سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا اگر دوست دارند آن را بفروشند. 
فرهاد دژپسند، در پاسخ به این پرسش که برای سال نو یا پیش از آن چه خبر خوشحال  
کننده ای برای مردم دارید،  اظهار داشت: تالش داریم تا سهام عدالتی که مردم دارند 
را آزاد کنیم تا آن را اگر دوست دارند بفروشند و به یک کاالی سرمایه ای تبدیل کنند.

دبیرانجمن شــرکت های هواپیمایی اعالم کرد که قیمت بلیت هواپیما در ایام نوروز افزایش 
نخواهد یافــت و در حال حاضر نیز برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت ها در ســال 1398 

وجود ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مقصود اسعدی سامانی-دبیرانجمن شرکت های هواپیمایی 
با بیان اینکه برای ایام نوروز قیمت بلیت هواپیما افزایش نخواهد یافت، اعالم کرد: در حال 
حاضر امــکان خرید بلیت برای ایام تعطیالت نوروز فراهم اســت و متقاضیان می توانند از 
طریق مبادی مربوطه نســبت به تهیه بلیت در مسیر پروازی مورد نظر خود اقدام کنند.وی 
ادامه داد: متقاضیان پرواز می توانند از طریق ســایت شــرکت های هواپیمایی و آژانس های 
مســافرتی نسبت به خرید بلیت سفر خود از هم اکنون اقدام و اگر قصد دارند بلیت خود را 
از طریق ســایت های اینترنتی خرید کنند باید حتماً با راستی آزمایی نسبت از معتبر بودن 
ســایت مربوطه اطمینان حاصل نمایند و بلیتی را با قیمتی باالتر از نرخ تعیین شــده در 
سایت انجمن شرکت های هواپیمایی و نیز سایت سازمان هواپیمایی کشوری خرید نکنند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه در ایام تعطیالت 22 
بهمن شــاهد تخلف برخی ســایت های اینترنتی در فروش بلیت هواپیما بودیم، گفت: یک 
سایت اینترنتی اقدام به فروش 300 فقره بلیت جعلی کرده بود و این پرونده در حال حاضر 
توسط سازمان هواپیمایی کشوری و نیز پلیس در حال پیگیری است.گفتنی است پیش از 
این رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تالش دولت برای برگشت 
هزینه بلیت هواپیما به وضعیت قبل خبر داد و اعالم کرده بود که با معاون اول رئیس جمهور 
مکاتبه داشــتیم و وزیر راه نیز از گرانی بلیت هواپیما نگران اســت، زیرا دولت موافق گرانی 
بلیت هواپیما نیست. دوستان تالش می کنند تا هزینه بلیت هواپیما به حالت قبل برگردد. 
مسئله ای که با واکنش دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در همان زمان مواجه شد و اعالم 
کرد که وعده ارزان ســازی بلیت هواپیما از جیب بخش خصوصی که ۷0 درصد سهم حمل 
و نقل هوایی کشــور را برعهده دارد قانونی و شرعی نیســت.به ترتیب برای ورود به سایت 
انجمن شرکت های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری جهت اطالع از قیمت بلیت ها و 
نیز راستی آزمایی در مورد سایت های اینترنتی می توانید روی عبارات مربوطه کلیک نمائید.

قیمت بلیت هواپیما در
 نوروز افزایش منی یابد

گوشت قرمز تنظیم بازاری که قرار بود به صورت اینترنتی از دیروز دوباره توزیع شود به دلیل 
آنچه عدم تامین توسط شرکت پشتیبانی امور دام خوانده شده است، عرضه نشد.

بــه گزارش زمان به نقل ازتســنیم، گوشــت قرمز تنظیم بازاری که قــرار بود به صورت 
اینترنتی از دیروز دوباره در یکی از فروشــگاه های اینترنتی که با دولت همکاری می کند، 
توزیع شود به دلیل آنچه عدم تامین توسط شرکت پشتیبانی امور دام خوانده شده است، 
عرضه نشــد.با عرضه اینترنتی مواد پروتئینی تنظیم بازاری قــرار بود از حضور مردم در 
صف های طوالنیبرای خرید این محصوالت بکاهد اما در هفته گذشته که روز چهارشنبه 
توزیع شــد در ظرف کمتر از دو ســاعت موجود آن تمام شــد.بر اســاس اطالعیه ای که 
در یکی از فروشــگاههای اینترنتی)مســتر قصاب( داده بود قرار بود از  دیروز 23 بهمن 
دوباره این توزیع محصوالت پروتئینی تنظیم بازاری انجام شــود اما این فروشگاه  فضای 
مجازی نیز دیروز در توضیح دلیل عدم عرضه این محصوالت آورده اســت که هنوز امور 
اداری مربوط به تامین و تخصیص ســهیمه گوشــت تنظیم بازاری انجام نشده است و به 
محض طی مراحل اداری پاســخگوی مصرف کنندگان خواهد بود.  بنابراین گزارش یکی 
از فروشگاههای اینترنتی توزیع گوشــت تنظیم بازاری به نام مسترقصاب آمده است: در 
راستای همکاری با سازمان پشتیبانی امور دام کشور از تاریخ 23 بهمن ماه 139۷ جهت 
رفاه حال مصرف کنندگان فروش و توزیع گوشت تنظیم بازاری و تحویل درب منزل آغاز 
می شود.گفتنی است که این ســایت اینترنتی به دلیل مراجعه زیاد متقاضیان به درستی 
باز نمی شــود. در ارتباط با شــرایط خرید محصوالت تنظیم بازاری آمده اســت که  ثبت 
کدملی و کد پســتی در زمان ثبت سفارش الزامی و سهمیه هر کدملی ماهانه بین 2 الی 
۴ کیلوگرم اســت. هزینه حمل محصول به درب منزل در تهران نیز 5 هزار تومان )عدم 
دریافت هزینه ارسال در خرید باالتر از 50 هزار تومان( عنوان شده است.بنابراین گزارش 
در ســایت های دیگری)به روز رسان( نیز که قرار بود اقدام به توزیع محصوالت پروتئینی 
تنظیم بازاری کند عنوان »فاقد برنامه تامین« برای محصوالت تنظیم بازاری درج شــده 
اســت و فروشــگاه اینترنتی نیز که تحت عنوان »یخچال« قرار بــود اقدام به توزیع این 

محصوالت کند، فعالیتی ندارد. 

گوشت تنظیم ابزاری
 به اینرتنت نرسید

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به 
ایجاد یک میلیون و ۷۷0 هزار شغل در سال 
98 گفت: در راستای بودجه 98 حدود 65300 
میلیارد تومان برای ایجاد این تعداد شغل در 

نظر گرفته شده است.
ایجاد  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
950هزار شغل در راستای برنامه ششم توسعه 
اشتغال  برنامه  است. سال جاری  هدفگذاری 
بخش  در  و  شد  تهیه  اساس  این  بر  فراگیر 
هایی به نتیجه رسید،  ادامه آن قرار است در 
سال آینده دنبال شود.  اما با توجه به اینکه  
طی 10 سال گذشته حدود 8 میلیون نفر به 
جمعیت در سن کار اضافه شد و برای کمتر از 
یک میلیون و 300 هزار نفر یعنی 16 درصد 
از میزان ورودی به بازار کار، شغل مهیا شد؛ 
توجه به بحث اشتغال ضرورت دارد.  همچنین 
تخمین ها حاکی از آن است که با فرض ثبات 
نرخ مشارکت و رشد 5 درصدی تا سال 1۴00 
همچنان بیش از ۴ میلیون نفر بیکار در کشور 
وجود داشته باشد.بررسی نرخ بیکاری افراد 10 
ساله و بیش تر در پاییز امسال نشان می دهد 
و  )شاغل  فعال  از جمعیت  درصد  که 11.۷ 
بیکار(، بیکار بوده اند.تغییرات این نرخ حاکی از 
آن است که این شاخص نسبت به پاییز 1396 
بیکار  جمعیت  و  نداشته  تغییری  هیچگونه 
کشور با ۷2 هزار نفر افزایش به 3 میلیون و 
1۷۴ هزار نفر رسیده است. برابر آمارها، بیش از 
سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد و ساالنه 
800 هزار نفر نیروی متقاضی کار جدید به این 
آمار افزوده و وارد بازار کار می شوند که بر این 

اساس فراهم کردن فرصتهای شغلی مناسب 
تحصیلکردگان  و  کار  جویای  جوانان  برای 
دانشگاهی امری ضروری به شمار می رود. دولت 
در برنامه ششم توسعه، مکلف شده است نرخ 
بیکاری را تا چشم انداز 1۴00 به 8.6 درصد 
کاهش دهد.در حال حاضر دولت با اجرای طرح 
اشتغال روستایی و عشایری و طرح ساماندهی 
فارغ التحصیالن بیکار به عنوان دو هدفگذاری 
با  مقابله  سمت  به  اشتغال،  حوزه  در  مهم 
است.سیاست»پرداخت  برداشته  گام  بیکاری 
تسهیالت«برای اشتغالزایی که در سه دولت 
گذشته ناموفق بود، باز هم در دستور کار دولت 
یازدهم و دوازدهم هم قرار گرفت؛سیاستی که 
حتی ربیعی،وزیرسابق کار دولت هم معتقد بود، 
گره ای از اشتغال باز نمی کند.اما ظاهراً مسئوالن 
سیاست دیگری جز پرداخت تسهیالت را بلد 
نیستند،یا شاید به اعتقاد کارشناسان بازار کار 
زیرساخت ها برای سایر خالقیت ها در جهت 

ایجاد اشتغال مهیا نیست. خالصه اینکه این دو 
طرح طی دولت های یازدهم و دوازدهم مانند 
اضافه  با   نیز  اکنون  و  سایر دولت ها دنبال 
شدن حدود12هزار و 800 میلیارد تومان به 
حجم تسهیالت اشتغالی اضافه شده است و 
قرار است در قالب بسته اشتغال روستایی در 
استان  ها دنبال شود. برای سال98 سیاست 
دولت در نظر گرفتن 65300 میلیارد تومان 
برای ایجاد بیش از یک میلیون شغل است. 
یعنی با وجود موفقیت 100 درصدی این طرح 
ها در سال های گذشته اما باز هم سیاست 
دولت برای ایجاد اشتغال پرداخت تسهیالت 
ایجاد  و  تولیدی  واحدهای  به  قیمت  ارزان 
اشتغال است. سیاستی که به قول کارشناسان 
نیست. راهگشا  کشور  بازار  برای  اقتصادی 

وی اظهار داشت:65300 میلیارد تومان برای 
ایجاد یک میلیون و هفتاد و هفت هزار شغل 
در سال 98 در نظر گرفته شده و همچنین 

برای  ۴200تومانی  ارز  با  دالر  میلیارد   1۴
کاالهای اساسی و دارو .. پیش بینی شده است. 
این میزان شغل در راستای پیش بینی منابع 
65 هزار میلیاردی برای کمک به واحدهای 
تولیدی در سال98  است. قرار است در راستای 
بودجه 98 تسهیالت ارزان قیمتی به واحدهای 
تولیدی پرداخت شود تا با رونق تولید و حمایت 
بنگاه های کوچک و زودبازده شغل ایجاد شود.

وی با  اشاره به اعطای تسهیالت ارزان قیمت 
سال  بودجه  گفت:در  تولیدی  واحدهای  به 
98 بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان منابع برای 
تولیدی پیش بینی شده  به واحدهای  کمک 
که می توان این منابع را به صورت بالعوض، 
در  پرداخت  سود  یارانه  و  شده  اداره  وجوه 
داد.محمدباقر  قرار  تولیدی  واحدهای  اختیار 
نوبخت،رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید 
بر اینکه دولت تسهیالت ارزان قیمت در اختیار 
واحدهای تولیدی قرار می دهد، گفت: در تبصره 
18 بودجه سال 98 بالغ بر 65 هزار میلیارد 
تومان منابع پیش بینی شده است که می توان 
اداره  به صورت بالعوض، وجوه  را  منابع  این 
شده و یارانه سود پرداخت در اختیار واحدهای 
تولیدی قرار داد.رئیس سازمان برنامه و بودجه 
با بیان اینکه تمام پیش بینی ها برای اینکه به 
بنگاه های کوچک کمک شود در الیحه بودجه 
امیدواریم  افزود:  است،  شده  98دیده  سال 
بتوانیم در سال آینده به صورت عملی از این 
واحدها حمایت کنیم.بین وزارت صنعت و بانک 
مرکزی برای حمایت از بنگاه های کوچک و 

زودبازده هماهنگی کامل وجود دارد.

پیش بینی ایجاد 1 میلیون و ۷۷0 هزار شغل جدید در سال ۹۸



خدایا! مرا از دوستانم محافظت بفرما. 
چون می دانم چکونه خویشتن را در مقابل 

دشمنانم حفظ کنم! 
ولتر

سخن حکیمانه

زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست

نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان
نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست

امروز با حافظ

داستانک هایی درباره شهید 
حججی در »حجت خدا«

خدا«  »حجت  کتاب 
شهید  درباره  داستانک هایی 
مدافع  شهیدان  از  حججی، 

حرم در بر دارد.
به گزارش مهر  »حجت خدا« 
عنوان کتابی است که به ۱۱۰ 
داستانک از شهید مدافع حرم 
کتاب  این  مقدمه  در  می پردازد.  »محسن حججی« 
دل نوشته ای از شهید حججی آمده است. در بخشی از 
آن می خوانیم: »خدایا اگر شوقی هست، اگر شجاعتی 
هست، اگر روحم به تکاپو افتاده است برای رفتن، 
همه و همه به لطف تو بوده و بس... می توانستی 
مرا هم در این دنیا غرق کنی .... می توانستی مرا هم 
آن قدر سرگرم دنیا کنی که فکر جهاد هم نباشد؛ چه 
برسد به رفتن... می توانستی آن قدر وابسته ام کنی که 

نتوانم از داشته هایم دل بکنم...«
در این کتاب داستانک هایی بر پایه خاطرات خانواده، 
منش  درباره  حججی  شهید  هم رزمان  و  دوستان 
تصاویر،  نیز  پایان  در  و  شده  نوشته  او  زندگی  و 
وصیت نامه و دست نوشته ای از شهید حججی آمده 

است.
انتشارات گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی کتاب 
با شمارگان ۲۰ هزار نسخه، قطع  را  »حجت خدا« 
بازار  تومان روانه  بهای ۸ هزارو 5۰۰  به  پالتویی و 
نشر کرده است. این کتاب ۲5 بهمن ماه ۱3۹۷ در 
همایش »همایش شهید ابراهیم هادی و 3۰۰ شهید 

کانال کمیل و حنظله« رونمایی می شود.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

کسی به فکر غذای روح کودکان نیست

و  کودک  ادبیات  امروز  شرایط  حمزه ای  رودابه 
نوجوان را بد توصیف کرد و گفت: شرایط امروز 
کتاب  نیست؛  مناسب  نوجوان  و  کودک  ادبیات 
کودک چاپ نمی شود و مراکز و نشرهای دولتی 

هم زیر بار حق التالیف صاحبان آثار نمی روند.
در  نوجوان،  و  کودک  نویسنده  رودابه حمزه ای، 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری حوزه هنری، 

با بیان اینکه پیش از اتفاقات اخیر اقتصادی و تحریم ها اوضاع نویسندگان و شاعران 
کودک خوب بوده است، اظهار کرد: شرایط امروز ادبیات کودک و نوجوان مناسب 
نیست؛ کتاب کودک چاپ نمی شود و مراکز و نشرهای دولتی هم زیر بار حق التالیف 
نباشد،  خوب  شرایط  مالی  لحاظ  به  وقتی  داد:  ادامه  وی  نمی روند.  آثار  صاحبان 
نویسندگان و شاعران هم شور و انگیزه شان برای انتشار اثر کم می شود. سال هاست که 
دو مجموعه »ماهی عروس ندارد« و »شلوار آستین کوتاه« در بخش صحافی نشر سوره 
مهر مانده و چاپ نمی شود و از این دست آثار در نشرهای دیگر هم دارم و این گونه 

برخوردها با نویسندگان باعث دلسردی آن ها می شود.
وی با تاکید بر اینکه هزینه های فعالیت های مربوط به کودک معموال نصف می شود، 
با کودکان و حتی جوایزی که  ادبیات و سینما و دیگر هنرهای مرتبط  افزود: در 
برای آثار مرتبط با کودک در نظر گرفته  می شود، همیشه تصور می کنیم هزینه ها باید 
نصف باشند. در حالی که در بسیاری از کشورها، هزینه های باالیی برای کودکان که 

سرمایه های یک کشور هستند در نظر گرفته می شود.
این نویسنده و شاعر کودک و نوجوان همچنین گفت: کتاب از سبد بسیاری خانواده ها 
حذف شده است و کسی به فکر غذای روح کودکان نیست. دولت باید همان طور 
که برای عرضه گوشت و مواد خوراکی به دنبال راهکارهایی است، در مورد کتاب، 
به ویژه کتاب کودکان هم فکری کند. حمزه ای با اشاره به اینکه نگرش های سیاسی در 
روند فعالیت نویسندگان کودک و نوجوان تاثیرگذار است، عنوان کرد: در انتخاب آثار 
نامزد کتاب سال نگاه سلیقه ای حاکم بود و طرز تفکر نویسندگان در بسیاری از جوایز 
و جشنواره ها حائز اهمیت است. وی با اشاره به اینکه به عشق بچه های کشورش 
همچنان در حیطه کودک و نوجوان کار می کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر از 
شبکه های فارسی زبان خارج از کشور پیشنهاد کار دارم و برای انتشار آثارم هم می توانم 
در کشور دیگری فعالیت داشته باشم؛ اما چیزی که تا به حال من را نگه داشته فعالیت 
برای کشورم و بچه های این سرزمین بوده است. اگر شرایط سخت بازار کتاب به 

همین شکل ادامه پیدا کند دلیلی برای ماندن نخواهم داشت.
گفتنی است، مجموعه سه جلدی »دست بزنم به چاقو«، »دست بزنم به کبریت« و 
»دست بزنم به قلیون« در کنار دو مجموعه شعری »خیال صورتی« و »آقامهدی جان 

سالم« از کتاب های منتشر شده این شاعر در انتشارات سوره مهر محسوب می شود.
 

رونمایی از تیزر متفاوت »بهشت گمشده«

به گزارش پیام زمان از مشاور رسانه ای، تازه ترین تیزر فیلم سینمایی »بهشت گمشده« 
به کارگردانی حمید سلیمیان و تهیه کنندگی محمدصادق آذین رونمایی شد. ساخت 

این تیزر را زینب بدری برعهده داشته است.
اکران دانش آموزی این فیلم ویژه مدارس سراسر کشور همچنان ادامه دارد و نمایش 

عمومی آن بزودی به سرگروهی پردیس باغ کتاب آغاز خواهد شد.
متقاضیان برای ثبت نام اکران دانش آموزی این اثر می توانند با ارسال نام شهر و مدرسه 

خود به سامانه پیامکی۱۰۰۰۰4۰۶۰ درخواست خود را ثبت کنند.
در خالصه داستان »بهشت گمشده« آمده است: »عیسی برای یافتن راه نجات آیدا، 
سفری را در قصه ای پرماجرا آغاز می کند... .« فرامرز قریبیان، افشین هاشمی، افسانه 
پاکرو، متین ستوده، محمدهادی قمیشی، رویا شریف، با حضور نیره فراهانی و کاوه 
خداشناس، معرفی محمدحسین خرسندی فرد و چهره های خردسال محمدمهدی 
احدی، شکیبا فرمانی، یاشار سلیمانی و ریحانه شهرامی فر ترکیب بازیگران این فیلم 
را تشکیل می دهند. عوامل فیلم سینمایی »بهشت گمشده« عبارتند از؛ کارگردان: حمید 
سلیمیان، تهیه کننده: محمدصادق آذین، مجری طرح: علیرضا خرسندی فرد، سرمایه 
گذاران: علیرضا خرسندی فرد، حمید سلیمیان، سیده مریم حسینی نژاد، نویسندگان: 
حمیدرضا سلیمی و حمید سلیمیان، مدیر فیلمبرداری: اشکان اشکانی و حسن اسدی، 
تدوین: سپیده عبدالوهاب و سارا آهنی، موسیقی: امید رئیس دانا، صداگذاری و میکس: 
حسین قورچیان و  مهرداد جلوخانی، صدابرداری: فرخ فدایی و فرید پیرایش، طراح 
صحنه و لباس: محمدهادی قمیشی و آبتین برقی، طراح چهره پردازی: محسن بابایی و 
امید گلزاده، مدیر تولید: علی رضا خرسندی فر و مهدی بشکوفه، دستیار اول و برنامه 
ریز: شکوفا کریمی و حمید باب الحوائجی، عکاس: حسام خلوصی و سیده افسانه 

حسینی نژاد، تبلیغات و اطالع رسانی: سینماتوپیا، پخش: فیلم آفرین.

آغاز پروژه مشترك تئاتری ایران و فرانسه

 با حضور چهار نمایشنامه نویس فرانسوی، پروژه مشترک تئاتری ایران و فرانسه از 
۲3 بهمن آغاز شد به گزارش از روابط عمومی برنامه، پروژه مشترک تئاتری ایران 
و فرانسه با عنوان »فضاسازی« با حضور چهار نمایشنامه نویس معاصر فرانسوی و 
خوانش آثارشان توسط کارگردان های تئاتر ایران، از روز  )سه شنبه، ۲3 بهمن( در تئاتر 
مستقل تهران آغاز شد. »فضاسازی« عنوان پروژه ای بینافرهنگی بین دو کشور ایران و 
فرانسه است که نورالدین حیدری ماهر مجری طرح آن است. اولین اجرای این پروژه 
روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲3 و ۲4 بهمن به نمایشنامه خوانی »من مرگ را دوست 
دارم همچون که شما زندگی را« نوشته محمد القاسمی اختصاص دارد که با کارگردانی 
ایمان افشاریان و با حضور علیرضا آرا و افشاریان در مقام بازیگر، ساعت ۱5 در تئاتر 
مستقل تهران اجرا شد روزهای پنجشنبه و جمعه ۲5 و ۲۶ بهمن، ساعت ۱5 نیز 
نمایشنامه »ای قاچاقچی.کام« نوشته صدف اِِسر با کارگردانی شیوا اردویی خوانش 
می شود. رضا موالیی، سهیال گلستانی، شهروز دل افکار و محمد زمانی بازیگران این 
نمایشنامه خوانی هستند. سومین اجرای پروژه مشترک تئاتری ایران و فرانسه نیز به 
نمایشنامه خوانی »کودک وحشی« نوشته سلین دِلبِک اختصاص دارد که با کارگردانی و 
بازی مهران رنج بر در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۷ و ۲۸ بهمن، ساعت ۱5 اجرا می شود.
اثری  لوموآن چهارمین  ُرنه  ژان  نوشته  )الهه ی عشق(«  داهومِی  »اِرزولی  نمایشنامه 
قالب  در  آبساالن  آرش  کارگردانی  با  »فضاسازی«  بینافرهنگی  پروژه  در  که  است 
نمایشنامه خوانی، روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۹ و 3۰ بهمن، ساعت ۱5 در تئاتر 

مستقل تهران اجرا می شود.

خبر

آیین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره 
جوایز  بیشترین  کسب  با  فجر  فیلم 
برای فیلم »شبی که ماه کامل شد« به 

کار خود پایان داد.
آیین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره 
فیلم فجر دوشنبه شب ۲۲ بهمن ماه با 
معرفی برگزیدگان بخش های مختلف 

به کار خود پایان داد.
در این دوره از جشنواره فیلم سینمایی 
»شبی که ماه کامل شد« با دریافت ۷ 
مکمل  نقش  بازیگر  بهترین  سیمرغ، 
زن  اول  نقش  بازیگر  بهترین  زن، 
بهترین  کارگردانی،  بهترین  مرد،  و 
فیلم، بهترین چهره پردازی و بهترین 

طراحی لباس سیمرغ ها را درو کرد.
با  نیز  باز«  »مسخره  سینمایی  فیلم 
کسب 4 سیمرغ عنوان دومین فیلمی 
را  جوایز  بیشترین  توانست  که  را 

کسب کند به خود اختصاص داد.
های  بخش  در  باز«  »مسخره  جوایز 
تجربه،  و  هنر  نو،  نگاه  فیلم  بهترین 
نقش  بهترین  و  بصری  جلوه های 

مکمل مرد اهدا شد.
نیم«  و  شیش  »متری  سینمایی  فیلم 
نیز با کسب سه جایزه عنوان سومین 
فیلم را از منظر کسب جوایز به خود 

اختصاص داد.

شیرین«،  »قصر  سینمایی  فیلم  سه 
و  خون«  نیمروز:رد  »ماجرای 
»غالمرضا تختی« نیز هر کدام با کسب 
دو سیمرغ مشترکا در رده چهارم قرار 

گرفتند.
دو سیمرغ ویژه این دوره از جشنواره 
نیز به فیلم سینمایی »سرخپوست« و 

»۲3 نفر« اهدا شد.
بخش  فیلم   ۲5 میان  از  بنابراین 
سودای سیمرغ فیلم های »آشفتگی« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی فریدون 
جیرانی، »ایده اصلی« به تهیه کنندگی 
»بنفشه  موگویی،  آزیتا  کارگردانی  و 

علیرضا  کنندگی  تهیه  به  آفریقایی« 
مونا  کارگردانی  و  نوری  شجاع 
به  شتری«  »پالتو  حقیقی،  زندی 
انصاری  شیخ  مجید  کنندگی  تهیه 
علی میرزایی،  مهدی  کارگردانی  و 
علی  کنندگی  تهیه  به  ترمه«  و  »تیغ 
کیومرث  کارگردانی  و  مقامی  قائم 
پوراحمد، »جمشیدیه« به تهیه کنندگی 
یلدا  محمدصادق آذین و کارگردانی 
کنندگی  تهیه  به  »خون خدا«  جبلی، 
سیاوش حقیقی و کارگردانی مرتضی 
به  »درخونگاه«  میرزایی،  عباس  علی 
پور و  منصور سهراب  کنندگی  تهیه 

»سال  اسعدی،  سیاوش  کارگردانی 
کنندگی  تهیه  به  من«  دانشکده  دوم 
رسول  کارگردانی  و  ردایی  مسعود 
تهیه  به  نهم«  »سمفونی  صدرعاملی، 
کارگردانی  و  تقوایی  زینب  کنندگی 
تهیه  به  »طال«  هنرمند،  محمدرضا 
کنندگی رامبد جوان و محمدحسین 
شایسته و کارگردانی پرویز شهبازی، 
»قسم« به تهیه کنندگی جلیل شعبانی 
»مردی  تنابنده،  کارگردانی محسن  و 
و  کنندگی  تهیه  به  سایه«  بدون 
کارگردانی علیرضا رییسیان، »ناگهان 
درخت« به تهیه کنندگی پیمان معادی 

و کارگردانی صفی یزدانیان دستشان از 
دریافت سیمرغ باز ماند.

به گزارش ایرنا، آیین اختتامیه سی و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر هم اکنون 
بصورت مستقیم از شبکه نمایش سیما 

پخش شد.
فیلم  جشنواره  دوره  سی وهفتمین 
صالحی  عباس  سید  حضور  با  فجر 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر 
مسئوالن فرهنگی و هنری شامگاه ۹ 
بهمن در پردیس تئاتر تهران آغاز به 

کار کرد.
دبیری  به  جشنواره  از  دوره  این  در 
در  فیلم   ۲۲ داروغه زاده ،  ابراهیم 
بخش مسابقه سینمای ایران )سودای 
سیمرغ(، 3 اثر در بخش پویانمایی، ۱۰ 
فیلم در بخش نگاه نو، ۷ فیلم کوتاه و 

5 مستند به رقابت پرداختند.
پردیس  در  فیلم ها  عمومی  نمایش 
سالن   5۶ و  تهران  ملت  سینمایی 
سینما در مراکز استان ها تا ۲۲بهمن ماه 

۹۷)امشب( ادامه یافت.
فیلم  جشنواره  دوره  سی وهفتمین 
ماه  بهمن   ۲۲ شب  دوشنبه  فجر 
از  تجلیل  و  معرفی  با  امشب(   (  ۹۷
برگزیدگان این دوره جشنواره به کار 

خود پایان داد.

کاریکاتور

دود ۴۰سالگی انقالب در چشم دشمنان

 پرونده سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر بسته شد 

7 سیمرغ بر شانه های »شبی که ماه کامل شد« نشست

نوشهر شهرمن ،شهر تو، شهر ارکیده هاي ایران،همیشه سربلند 
وپیروز 

حسن  باحضور   درنوشهر  ارکیده  جشنواره  چهارمین 
خیریانپور )معاون هماهنگي اموراقتصادي استانداري مازندران 
(،فرماندارنوشهر ،شهردارواعضاي شوراي اسالمي شهر نوشهر 
،کارگروه جشنواره تولیدکننده گان گلهاي ارکیده وجمعي از 
مسووالن شهرستاني در باغ گیاه شناسناسي نوشهر بمدت سه 

روز اغاز به کارکرد.
برگزاری جشنواره های فصلی همچون چهارمین جشنواره گل 
های ارکیده در نوشهر فرصت مناسبی برای رجوع دوباره نگاه 
ها به نقاط قوت و کمبودهای این صنعت است به طوری که 
با تقویت  قابلیت های بومی شهرهای مازندران می توان در 

معرفی بهتر ظرفیت های اقتصادی و تولیدی آن موثراست .
با معرفی تولید کنندگان و عرضه مستقیم گل ها در جشنواره 
ارکیده نوشهر می توان مزیت های تولید این گونه از گل ها 
را نشان داد و بهره برداری  از مکان مناسب این شهر به عنوان 
بندری اقتصادی  فرصت صادرات به کشورهای حاشیه خزر 
را افزایش می دهد.حمایت از احداث و توسعه مجتمع های 
گلخانه ای ، استفاده از ظرفیت بازارهای خارجی و کشورهای 
حاشیه خزر ، اعطای تسهیالت کم بهره توسط بانک های عامل 
از جمله بانک کشاورزی  ، اعمال سیاست های حمایتی بیمه 
ای می تواند فرصت های خوبی را در اختیار تولید کنندگان 

این محصول قرار دهد .
مازندران توانسته در  رونق دادن این بخش گام های مطلوبی 

بردارد به طوری که همسایه های شمالی و کشورهای حاشیه 
خلیج فارس از مشتریان خوب گیاهان زینتی مازندران  هستند.
رئیس  چهارمین جشنواره ملي ارکیده نوشهر دراین مراسم بیان 
کرد: برگزاري جشنواره ها یکي ازبزرگترین وشاخص ترین 
امتیازات براي دستیابي به توسعه ایي متوازن وپایداروهدفمند 

براي شهرستان نوشهر بشمارمي اید.
جمیله هاشمي تصریح کرد:نوشهر جنگلهاي هیرکاني ومنطقه 
کجور ازدیرباز دارد ،بنابراین بعنوان خواستگاه اصلي ارکیده 

وحشي ایران محسوب مي شود.
وي ادامه داد:براي اولین بار ارکیده هاتجاري ایران درمجموعه 

پرورشي ارکیده )شیخ(در جنوب غرب نوشهر کشت شد.
رییس جشنواره ملي ارکیده نوشهر اذعان داشت:در دنیا ارکیده 
هاي متفاوتي شناخته شده است که ۱۲ نوع از این گل در 

شهرستان نوشهر پرورش مي یابند.
جمیله هاشمي یاداورشد:دراین جشنواره ۹ تولیدکننده گل 
در  اپارتمان  ،گیاهان  زیبا  گل  درکنارانان  که  هستند  ارکیده 

معرض نمایش براي عموم قرارمي گیرند.
وي با اشاره به هدف ازبرگزاري جشنواره ملي ارکیده بیان کرد:
برگزاري جشنواره ارکیده ونمایشگاههاي تخصصي در حوزه 
گل ،گیاه پویایي ،نشاط همراه با اشتغالزایي ودرامدپایدار براي 

عموم شهروندان را فراهم مي کند.
شهردار نوشهر در این مراسم بیان داشت:

چهارمین سال است که در شهر زیبا وتوریستي نوشهر،محوریت 
ومنزلت  ازاهمیت  دنیا  در  درنوع خودش  که  ،گلي  ارکیده 

بسیارباالیي برخورداراست دراین جشنواره برگزارمي شود.
مهندس علي اماني تصریح کرد:گل زیبا منحصر به فردي که 
از ان نام برده مي شود،ده هزارنوع ان استحضارشده وموردبهره 

برداري قرارمي گیرد.
براي  است  فرصتي  ارکیده  زیباي  گل  افزود:جشنواره  وي 
شناساندن پتانسیل منطقه وشناساندن ان چیزي که در درون 
این شهرتوریستي نهفته است ومي شود به رخ کشوروجهانیان 

کشید.
براي  است  فرصتي  جشنواره  یاداورشد:این  اماني  مهندس 
رونق منطقه ،ایجاد اشتغال پایدار،صنایع تبدیلي حرکتي به جلو 

ودریچه به سمت توسعه تعالي شهراست.
اماني  افزود:دراین جشنواره ، 4۶ تولید و صادر کننده ارکیده 

کشور حضور دارند.
 وي در خاتمه بیان داشت:تولید کنندگان گل و گیاه در این 
جشنواره انواع گل ارکیده به همراه گیاهان تزئینی را در 5۰۰ 
متر مربع فضای نمایشگاهی و 4۰۰ مترمربع فضای آزاد در 

معرض نمایش گذاشته و به بازدید کنندگان معرفی می کنند.
دبیر جشنواره ملی گل ارکیده در آیین افتتاحیه آن افزود: نوشهر 
با قدمتی بیش از ۶۰ سال در زمینه کشت گل و گیاه و با 
توجه به قابلیت مناسب این شهرستان در تولید گل و گیاه از 
جمله گل ارکیده می تواند با فراهم شدن بسترهای الزم جایگاه 

مطلوبی در صادرات به کشورهای دیگر داشته باشد.
غالمرضا گلزاری گفت: امسال در چهارمین جشنواره ملی 
گل  بزرگ  کنندگان  تولید  بر  عالوه  غرفه   4۶ ارکیده  گل 

ارکیده، واحدهای تولیدی کوچک و صنایع جانبی نیز به ارائه 
محصوالت خود با قیمت ارزان خواهند پرداخت.

وی با اشاره به بازدید بیش از 3۰ هزار نفر در سال گذشته 
از این نمایشگاه و جشنواره اظهار داشت: با توجه به افزایش 
هرساله استقبال بازدیدکنندگان نسبت به سال قبل تر پیش بینی 
می شود که امسال حدود 5۰ هزار نفر از این نمایشگاه و 

جشنواره ملی بازدید کنند.
استانداري  منابع  وتوسعه  اموراقتصادي  هماهنگي  معاون 
مازندران در چهارمین جشنواره ملی گل های ارکیده در نوشهر 
افزود : امروز با برپایی این جشنواره بهانه ای شد تا زمینه برای 
کلید خوردن تدوین و تصویب این سند در دستورکار قرار 
گیرد هرچند در ماه های پیش نیز در مورد تحقق این مهم 
نشست های متعددی با مسئوالن استانی برگزار و تصیممات 

خوبی هم گرفته شده است. 
وی با اشاره به آنکه در این استان به طور میانگین مقدار ۷ 
میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی تولید می شود ، ادامه 
داد : برای کیفی سازی ، برندسازی و ایجاد صنایع تبدیلی 
محصوالت استراتژیکی نظیر برنج و مرکبات چنین سندی از 
محل یک درصد اعتبارات پژوهشی در شورای برنامه ریزی و 
توسعه استان تدوین و تصویب شده و سند صنعت تولید گل 
و گیاه نیز فرآیند تهیه، تدوین و تصویب آن مورد تائید و نهایی 
خواهد شد. گفتني است  دراین جشنواره از بازیدکنندگان  با 
امکاناتي از قبیل نان محلي ،اشکده ،دمنوش هاي متنوع پذیرایي 

مي شوند.

برگزاری چهارمني جشنواره اركيده درنوهشر

»هزارپا« مینی سریال شد.
تاریخ  فیلم  ترین  پرفروش  »هزارپا«  سینمایی  فیلم  سازندگان 
سینمای ایران که نیمه نخست امسال روی پرده رفت، بزودی 
آنرا در قالب یک مینی سریال 5 قسمتی در شبکه نمایش خانگی 
عرضه می کنند. ظاهرا راشهای این فیلم چنان زیاد بوده که امکان 
استفاده از آنها در نسخه سینمایی نبوده است. هرچند برخی از 
این راشها در تیتراژ پایانی فیلم در زمان اکران استفاده شده بود که 
مدیران سینمایی با ظن بخشهای ممیزی شده فیلم از پخش آنها 
جلوگیری کردند. حاال باید دید این راشها همان بخشهای ممیزی 
شده هستند یا بخشهای اضافه ای که استفاده نشده اند و حاال 

قرار است در شبکه ویدئویی برای سازندگان درآمدزایی کنند.
گویا سه قسمت اول این مجموعه در دی وی دی اول و مابقی آن 

به عالوه پشت صحنه در DVD دوم منتشر خواهد شد

 کیل راش اضافه، »هزاراپ« 
را میین رسیال کرد!

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر، »سیدعباس صالحی« در پیام خود به این 
جشنواره تصریح کرد: هویت فرهنگی ملت ها با هنر آنها پیوند 
خورده است؛ جشنواره تئاتر فجر فرصتی مغتنم است تا تالقی و 
ارتباط میان سلیقه ها و پیرنگ های مختلف به بار نشیند و هویت 

کالن فرهنگی ایران اسالمی را به نمایش گذارد. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این پیام خاطرنشان کرد: تئاتر 
هنر زنده است، هنر زندگی است، زاویه های مختلف زیست 
این  هنرمندان  فاخر  زیباشناسی  با  مواجهه  در  ایرانی  فرهنگی 
سرزمین در میدان گفت وگو با دیگر فرهنگ ها می آید تا توانش 
عظیم فرهنگی غنی ایرانی را برای تعامل و گفت وگوی سازنده 
اینک  پیام خود تاکید کرد:  با جهان تصویر کند.  صالحی در 
زندگی در صحنه های جشنواره ای با بازنمای تجربه های زیسته، 
نمایشی باشکوه از همدلی میان خود و دیگری را به تماشا می 
گذارد.  وی یادآور شد: در جشن چهل سالگی انقالب شکوهمند 
اسالمی ایران و سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 
سپاس مند هنرمندان این سرزمین ام که جمال و کمال هنر را 
با مفاهیم انسانی و آرمانی آمیخته اند و تعالی جان انسان ها و 
پیشرفت ایران اسالمی را همت خویش داشته اند و زبان هنر و 

نمایش را زبان گفت وگوی فرهنگی با جهانیان ساخته اند.

جشنواره تئاتر فجر، منایش 
هویت کالن فرهنیگ ایران اسالیم 

نمایش »خورشید از حلب طلوع می کند« پس از موفقیت در 
اجرای حلب و دمشق، در سی وهفتمین جشنواره تئاتر فجر روی 

صحنه می رود.
می کند«  طلوع  حلب  از  نمایش»خورشید  رسیده،  گزارش  به 
به کارگردانی کورش زارعی و تهیه کنندگی علیرضا کوهفر در 
بخش بین المللی سی وهفتمین جشنواره تئاتر فجر، به روی صحنه 

می رود.
این نمایش در روزهای چهارشنبه ۲4 و پنج شنبه ۲5 بهمن ماه 
در سالن اصلی تئاترشهر اجرا می شود و بازیگرانی چون مروان 
غریوان، سمیر طویل، یاسین عدس، حسان الفیصل، محمد سقا، 
وجد السعید، عبود طویل، شام حسنی، بشری طویل و نور شاقول 

در آن نقش آفرینی می کنند.
نمایش»خورشید از حلب طلوع می کند« که به زبان عربی اجرا 
می شود، قصه کاروان اسرای کربال در مسیر شام را روایت می کند 
و به حوادث مربوط به راهب مسیحی در کلیسایی که در نزدیکی 
شهر حلب بوده است، می پردازد. این نمایش در سال جاری در 
شهرهای حلب و دمشق با استقبال وسیع مخاطبان به اجرا درآمده 

و برای نمایش در کشور عراق و لبنان نیز دعوت شده است.
نمایش »خورشید از حلب طلوع می کند« محصولی از مرکز مهنا 

است.

منایش »خورشید از حلب طلوع 
یم کند« در جشنواره تئاتر فجر

3۸ سالن تئاتر در شهر تهران به همراه فضای 
ایران  بیرونی مجموعه تئاتر شهر، خانه هنرمندان 

و ایوان انتظار ایستگاه متروی میدان ولیعصر )عج( 
میزبان آثار سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر 

فجر خواهند بود. به گزارش رسیده، سی و هفتمین 
با  ایران  تئاتر  المللی  بین  رویداد  مهمترین  دوره 
حضور گسترده و میزبانی سالن ها و محیط های 
تئاتری در شهر تهران، فعالیت خود را ازروز دوشنبه 
۲۲ بهمن آغاز کرد. در این دوره از جشنواره سالن 
مجموعه  قشقایی  و  سایه  چهارسو،  اصلی،  های 
تئاتر شهر، تاالر وحدت، تماشاخانه سنگلج، تئاتر 
مولوی، تاالر حافظ، تاالر فردوسی، سالن های استاد 
سمندریان و دکتر ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر، تاالر 

استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران، تماشاخانه عباس 
جوانمرد خانه تئاتر، تماشاخانه سرو، تماشاخانه های 
مهر و ماه حوزه هنری و سالن تئاتر مجموعه برج 
آزادی میزبانی آثار بخش صحنه ای را بر عهده دارند.
همچنین تماشاخانه های خصوصی مکتب تهران، 
تئاتر مستقل، دا، سه نقطه، عمارت نوفل لوشاتو، 
ایران تماشا، دیوار چهارم، شانو، همای سعادت و 
مان پذیرای آثار بخش به عالوه فجر سی و هفتمین 
جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیزمیزبان گروه های 

نمایشی خواهند بود. پالتوی شماره یک مجموعه 
تئاتر شهر، خانه هنر پیچازی، پردیس هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران، کارگاه دکور تاالر وحدت، پلتفورم 
تئاتر NGO های شورای  آمفی  روبرو،  عمارت 
شهر تهران، پردیس تئاتر تهران، فرهنگسرای وال، 
کافه تریای سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر، پالتو 
نول و باغ موزه قصر نیز میزبان آثاری هستند که در 
بخش دیگرگونه های اجرایی جشنواره سی و هفتم 

تئاتر فجر به صحنه می روند.

۳۸ سالن و ۳ فضای 
بیرونی میزبان 

جشنواره تئاتر فجر ۳۷


