
به گزارش زمان ، مقام معظم رهبری فرمودند:ملت ایران با توکل بر خدا و انجام وظیفه توانست بر توطئه ها فائق بیاید و اکنون قوی تر از هر دوره ای شده ولی جبهه دشمن ضعیف تر از دوره های گذشته 
است. در این مراسم، رهبر انقالب اسالمی در سخنانی ضمن تبریک سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها، ذاکران و مدیحه سرایان حسینی را سرمایه و ذخیره ای برای پیشبرد اهداف اسالم 
و انقالب خواندند و با تأکید بر اینکه از این سرمایه باید در جهت اهداف حسینی و فاطمی و تبیین معارف انقالب استفاده شود، گفتند: امروز صف بندی جبهه حق و باطل همان صف بندی های دوران 
پیامبران بزرگ الهی و دوران ائمه اطهار علیهم السالم است و همانگونه که در آن زمان جبهه باطل به رغم کثرت نفرات و تجهیزات و تبلیغات نابود شد، امروز هم همان سرنوشت در انتظار جبهه مقابِل 

انقالب اسالمی است و نباید از دشمن ترسید و دچار اشتباه محاسبه شد. 
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 رهبر معظم انقالب: نباید از دشمن ترسید و دچار اشتباه محاسبه شد

روزانهم صبح اریانملت ایران قوی  و دشمنان ضعیف تر شده اند

2

آیا روحانی 
»برند جذاب«
 کابینه را
 حفظ می کند؟

ظریف استعفا کرد

شدن  آماده  از  روسیه  ملی  امنیت  شورای  دبیر 
آمریکا برای اقدام نظامی در ونزوئال خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، نیکالی پاتروشف 
شدن  آماده  از  روسیه  ملی  امنیت  شورای  دبیر 
آمریکا برای حمله نظامی به ونزوئال خبر داد. وی 
بر ملت ونزوئال،  از سر زورگویی و سلطه  افزود: 
آمریکا آماده جنگ علیه کشور مستقل می شود 
به  نظامی  نیروی  اعزام  از طریق  آنرا  و مقدمات 
شایان  است.  کرده  فراهم  کلمبیا  و  پورتوریکو 
ذکر است که شورای امنیت سازمان ملل متحد 

حول  نشستی  آمریکا،  درخواست  به  است  قرار 
آمریکا  کند.  برگزار  ونزوئال  اخیر  تحوالت  محور 
در واکنش به ناکامی در تحویل کمک های خود 
به اپوزیسیون ونزوئال، چنین درخواستی را مطرح 
کرده است. احتماالً طی این نشست، آمریکا در 
ریاست  دوم  دور  از  مشروعیت زدایی  راستای 
به  را  امنیت  شورای  مادورو،  نیکالس  جمهوری 
ریاست جمهوری  انتخابات  تکرار  لزوم  بر  تاکید 
که  است  درحالی  داشت.این  خواهد  وا  ونزوئال، 
نظر خود  مورد  قطعنامه  پیش نویس  نیز  روسیه 

را در محکومیت مداخله در امور داخلی ونزوئال 
میالدی  ماه  از  است  گفتنی  داد.  خواهد  ارائه 
گذشته و پس از آنکه خوان گوایدو رئیس کنگره 
ریاست  عنوان  آمریکا،  حمایت  با  ونزوئال  ملی 
تحوالت  کرد؛  غصب  مادورو  از  را  جمهوری 
و  شد  جدیدی  مرحله  وارد  کشور  این  سیاسی 
شناختن  رسمیت  به  در  غربی  کشورهای  اقدام 
روز  آمریکا  پیچیده تر کرد.  را  اوضاع  نیز  گوایدو 
دلیل  به  را  ونزوئال  دولت  مقام   ۴ نیز  دوشنبه 

وفاداری به مادورو مشمول تحریم قرار داد.

آمریکا آماده حمله نظامی
 به ونزوئال می شود
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 قاسمی: استعفای ظریف پذیرفته نشده است
 سخنگو وزارت امور خارجه گفت: هر گونه تفسیر و تحلیل علل استعفای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، غیر از آن چه وی در صفحه اینستاگرام 

شخصی خود آورده، نادرست است.
بهرام قاسمی سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه پیرامون تفسیرها و گمانه زنی های مختلف در خصوص دالیل 
استعفای محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه گفت: هر گونه تفسیر و تحلیل علل استعفای دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، غیر از آن چه ایشان 
در صفحه اینستاگرام شخصی خود آورده اند نادرست و عاری از هر گونه حقیقت است و همان گونه که دفتر ریاست محترم جمهوری اعالم داشتند این 

استعفا مورد پذیرش قرار نگرفته است.  
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روش پلکانی ارزشگذاری حامل های انرژی

*علی بابایی
بــرای افزایش قیمت انرژی می توان به جای آزادســازی قیمت انرژی از 
روش های هوشمندانه تری چون قیمت گذاری پلکانی استفاده کرد؛ با این 
روش عالوه بر اینکه پرمصرف ها جریمه خواهند شد، یارانه انرژی به اقشار 

کم درآمد نیز از محل جریمه پرمصرف ها پرداخت خواهد شد.
یکی از بحث برانگیزترین مسائل موجود در حوزه انرژی مسئله قیمت انرژی 
است. کارشناسان بسیاری بر این باورند که قیمت انرژی در ایران نسبت 
بــه اکثر نقاط جهان پایین تر بوده و این امر یکی از دالیل اصلی وضعیت 
نامناسب مصرف انرژی در کشور است. این گروه از کارشناسان معتقدند 
یکی از مشکالت اقتصاد در ایران یارانه هنگفتی است که هر سال به مصرف 
انرژی اختصاص می یابد. اما در طرف دیگر عده ای از کارشناسان و عمده 
مردم معتقدند با سطح فعلی درآمدها و وضعیت کنونی اقتصاد آزادسازی 
قیمت انرژی امری غیرممکن و غیرعقالنی است و باعث ایجاد فشار زیادی 
بر مردم خواهد شــد. در نگاه اول استدالل هر دو گروه قانع کننده  به نظر 
می رسد. برای بررسی این مساله ابتدا باید با تعریف یارانه انرژی آشنا شد. 
یارانه انرژی در ادبیات کارشناســی انرژی عبارت اســت از تفاوت قیمت 
صادراتی انرژی و قیمت فروش انرژی در داخل کشــور. به عبارت دیگر 
یارانه انرژی به معنای عدم النفعی است که کشور از فروش داخلی انرژی 
به جای صادرات آن متحمل خواهد شد.همانطور که مشخص است میزان 
یارانه انرژی تا حد بسیار زیادی به قیمت ارز وابسته است. این مساله برای 
کشوری مثل ایران که در سال های گذشته نوسانات زیاد و شدیدی را در 
نرخ ارز تجربه کرده، یک نکته منفی به شــمار می رود. بنابراین انتقادات 
مطرح شده به آزادسازی قیمت انرژی کامال قابل تامل است و کسانی که 
پیشنهاد آزادسازی قیمت را مطرح می کنند باید برای اجرایی شدن آن نیز 
ساز و کار مناسبی پیشنهاد دهند.از سوی دیگر، یکی از اصلی ترین دالیلی 
که برای آزادسازی قیمت انرژی بیان می شود جلوگیری از هدر رفت انرژی 
و بهره وری مصرف انرژی در داخل کشــور است. کارشناسان معتقدند تا 
زمانی که قیمت های انرژی برای مصرف کننده ملموس نباشد، نمی توان 
انتظار مصرف بهینه و کاهش تلفات انرژی داشــت. به نظر می رسد برای 
حل این مشکل حداقل در بخش خانگی راهکار دیگری به جز آزادسازی 
قیمت وجود داشته باشد. این شاخص عبارت است از سهم هزینه انرژی 
از مجموع هزینه های خانوار )قیمت نسبی(. به عنوان مثال برای بررسی 
تعرفه انرژی بخش خانگی می توان میانگین سهم هزینه انرژی خانوار از کل 
هزینه های موجود برای آن خانوار را محاسبه کرد و با کشورهای پیشرو در 
زمینه بهره وری انرژی مقایسه کرد. با این مقایسه می توان فهمید که هزینه 
انرژی برای یک خانواده در ایران در مقایسه با سایر کشورها چقدر ملموس 
اســت. به عبارت دیگر یک خانواده در ایران برای کاهش مصرف انرژی 
خود چه میزان انگیزه دارد. گزارش ها نشان می دهد سهم هزینه انرژی 
خانه از هزینه های خانوار در آمریکا برابر سه درصد )منبع: اداره اطالعات 
انرژی آمریکا(، در آلمان برابر 6 درصد )منبع: دفتر آمار فدرال آلمان( و در 
انگلیس برابر چهار درصد )منبع: دفتر بازار برق و گاز انگلیس( است. به دلیل 
ضعف آماری موجود در کشور این عدد در ایران به صورت رسمی و دقیق 
وجود نداشت )یا نگارنده در یافتن آن موفق نبود(؛ اما به گفته هوشنگ 
فالحتیان، معاون کنونی وزیر نفت و معاون ســابق وزیر نیرو در امور برق 
و انرژی این عدد برابر 1.3 درصد از هزینه های خانوار را شــامل می شود. 
در نتیجه مشخص است که سهم هزینه های انرژی خانه در ایران نسبت 
به سایر کشورهای پیشرو در بهره وری انرژی پایین تر است. اما باید دید با 
آزادسازی قیمت انرژی در ایران این عدد به چند خواهد رسید. اگر قیمت 
صادراتی گاز برابر 20 سنت بر مترمکعب و قیمت صادراتی برق 10 سنت 
بر کیلووات ساعت در نظر گرفته شوند، با در نظر گرفتن نرخ ارز به میزان 
10 هزار تومان، قیمت گاز برابر 2 هزار تومان بر متر مکعب و قیمت برق نیز 
برابر یک هزار تومان بر کیلووات ساعت می شود. یعنی قیمت گاز تقریبا 1۴ 
برابر و قیمت برق تقریبا 11 برابر خواهد شد. بدین ترتیب، به طور میانگین 
هزینه های انرژی خانه 12 تا 13 برابر خواهد شد. اگر سهم هزینه انرژی 
از هزینه های خانوار در حالت فعلی 1.5 درصد در نظر گرفته شود، با آزاد 
سازی هزینه های انرژی سهم هزینه های انرژی از هزینه های خانوار نزدیک 
به 20 درصد خواهد شد. در خانوارهای کم درآمد این عدد به مراتب بیشتر 
خواهد شد. این در حالی است که این عدد برای کشور آلمان که گران ترین 
انرژی را در اختیار دارد 6 درصد است. بنابراین برای تجویز راهکار باید همه 
جوانب را در نظر گرفت. حتی اگر قرار است قیمت های انرژی آزاد شوند، 
باید به گونه ای باشد که مردم بویژه اقشار کم درآمدتر، فشار زیاد و ناگهانی را 
تحمل نکنند.به نظر می رسد برای مدیریت مصرف انرژی از طریق قیمت، 
اولین و در دســترس ترین قدم، ملموس کردن هزینه انرژی برای خانوار 
است. با بررسی قیمت انرژی کشورهای مطرح در زمینه بهره وری انرژی 
که در این گزارش انجام شد، مشخص می شود که انرژی با سهمی بین سه 
تا هفت درصد از درآمدهای خانوار نیز می تواند قابل لمس باشد. همچنین 
بــرای افزایش قیمت انرژی می توان به جای آزادســازی قیمت انرژی از 
روش های هوشمندانه تری چون قیمت گذاری پلکانی )IBT( استفاده کرد. 
با این روش عالوه بر اینکه پرمصرف ها جریمه خواهند شد، یارانه انرژی 
پرداختی به اقشار کم درآمد که عموما کم مصرف نیز هستند نیز از محل 

جریمه پرمصرف ها پرداخت خواهد شد.

واکنش بنیامین نتانیاهو به استعفای ظریف

 نخست وزیر رژیم صهیونیستی به استعفای محمد جواد ظریف وزیر خارجه 
کشورمان واکنش نشان داد.

به گزارش زمــان به نقل ازمهر، »بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی به اســتعفای »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه جمهوری 
اسالمی ایران واکنش نشان داد. بر اساس این گزارش، وی در جریان این پست 
توئیتری ادبیات سخیفی را در واکنش به استعفای وزیر خارجه کشورمان به 
کار برد و با گســتاخی نوشت: »ظریف رفت ... به َدرک« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی با مطرح کردن ادعاهای واهی خود علیه ایران مدعی شد: تا من 

در راس قدرت هستم ایران به سالح هسته ای دست پیدا نمی کند!

پوتین بر گسترش روابط روسیه و ترکیه تاکید کرد

رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای 
ترکیه ای خود بر گسترش روابط مسکو و آنکارا تاکید کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، والدیمیر پوتین که در ابتدای سخنان خود 
زادروز 65 ســالگی اردوغــان را به وی تبریک گفت بر نقش ویژه رئیس 
جمهوری ترکیه در گســترش روابط مسکو و آنکارا تاکید کرد.دو طرف 
در ادامه این گفت وگوی تلفنی در خصوص آماده ســازی برای برگزاری 
هشتمین دور نشست شورای عالی همکاری روسیه و ترکیه در اردیبهشت 
ماه سال 98 در مسکو تبادل نظر و گفت وگو کردند.ترکیه جزو 10 شریک 
نخست اقتصادی روسیه است و در قالب نشست آستانه به همراه ایران و 
روسیه نقش ویژه ای در حل و فصل بحران سوریه دارد.این کشور با وجود 
اختالف نظر با مسکو و تهران در سوریه توانسته مانند دو کشور دیگر با 
تمرکز بر منافع مشترک در سوریه، به همکاری برای حل و فصل بحران 
سیاسی در سوریه کمک کند.ترکیه همچنین به دنبال خرید تجهیزات 
مدرن نظامی از روسیه است که برجسته ترین آن سامانه پدافند موشکی 
اس۴00 محسوب می شود، آمریکا به شدت از این اقدام ترکیه انتقاد کرده 

است.

تشدید مبارزه با قاچاق دام و 
برخورد با افراد فرصت طلب

 رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی 
ناجا گفت: با اجرای این طرح، 11 هزار و 292 راس 

دام به ظن قاچاق توقیف شد.
 به گزارش زمان به نقل ازمهر، سرهنگ سهراب بهرامی 
در تشریح این خبر اظهار کرد: به منظور تشدید مبارزه 
با قاچاق دام و برخورد با افراد فرصت طلب و سودجو 
که با استفاده از خالءهای موجود اقدام به قاچاق دام 
می کنند، از ابتدای ســال جاری بیش از 130 هزار 
راس دام به ظن قاچاق توقیف شده است.وی با اشاره 
به سهم اندک قاچاق دام در باال رفتن قیمت گوشت 
افزود: با نگاهی به نیاز سالیانه کشور به گوشت می 
توان دریافت که سهم قاچاق در افزایش قیمت گوشت 
تأثیر چندانی ندارد.رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز پلیس آگاهی ناجا با اشاره به حساسیت قاچاق 
دام در ماه های اخیر، تصریح کرد: با بسیج امکانات و 
اجرای دو طرح در بهمن ماه امســال در استان های 
منتهی به مرز 11 هزار و 292 راس دام به ظن قاچاق 
کشف شده است.سرهنگ بهرامی همچنین با اشاره به 
ابالغ تبصره ۴ ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
از سوی رئیس جمهور بیان کرد: اجرای صحیح این 
قانون و تعیین ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل 
و نقل و نگهداری دام زنده در جلوگیری از قاچاق دام 
تاثیر مطلوبی خواهد داشت.وی در پایان خاطرنشان 
کرد: تالش پلیس برای مبارزه با قاچاقچیان و اخالل 
گــران اقتصادی با قوت ادامه داشــته و نتایج آن به 

صورت مستمر اطالع رسانی خواهد شد.

بازتاب گسترده سفر بشار اسد 
به ایران در رسانه های عربی

 سفر روز دوشــنبه رئیس جمهور سوریه به ایران 
و دیدار بــا مقام معظم رهبــری و رئیس جمهور 
کشورمان بازتاب گســترده ای در رسانه های عربی 

داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بشار اسد، رئیس 
جمهور ســوریه روز دوشنبه در اولین سفر خود به 
ایران بعد از آغاز بحران در کشورش در سال 2011، 
در تهران مورد استقبال مقامات عالی کشورمان قرار 
گرفت. او در این سفر دیداری صمیمانه با مقام معظم 
رهبری داشت و پس از آن با دکتر حسن روحانی، 
رئیس جمهور کشورمان دیدار و گفت وگو کرد که 
این دیدارها بازتاب گسترده ای در رسانه های عربی 
داشت.شــبکه الجزیره با تیتر "به وقت تشکر؛ اسد 
در محضر آیت اهلل خامنه ای در تهران" به پوشــش 
این سفر پرداخت.این شبکه در ادامه در چند نوبت 
از برنامه های خبری و تحلیلــی خود به بازتاب به 
جزئیات دیدار رئیس جمهور سوریه با مقام معظم 
رهبری و حســن روحانی، رئیس جمهــور ایران 
پرداخت.شبکه العربیه نیز با تالش برای نشان دادن 
تفرقه میان مسئوالن کشورمان در این دیدار، نوشت: 
دیدار بشار اسد با آیت اهلل خامنه ای در غیاب روحانی 
و حضور سردار سلیمانی.این شبکه سعودی در ادامه 
نوشت: کارشناسان عدم حضور مسئوالن سوری به 
همراه بشار اسد در دیدار با مقامات ایرانی را عجیب 
توصیف کردند.این شبکه در ادامه به حضور سردار 
قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران در دیدار 
بشار اسد با مقام معظم رهبری پرداخت.شبکه روسیا 
الیوم نیز با انتشار ویدئو و تصاویری به بازتاب دیدار 
مهم بشار اسد با مقام معظم رهبری پرداخت.روزنامه 
الیوم السابع مصر نیز تصاویری از دیدار بشار اسد با 
مقام معظم رهبری و حسن روحانی رئیس جمهور 
ایران منتشر کرد و به بیان جزئیاتی از این دیدارها 
پرداخت.اسکای نیوز عربی نیز که یک شبکه خبری 
ماهواره ای متعلق به امارات متحده عربی اســت در 
چند نوبت در برنامه های مختلف خود با پوشش سفر 
بشار اسد به ایران، دیدار او با مقام معظم رهبری و 
حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی را برا ی 
تیتر خبر خود انتخاب کرد. اسکای نیوز همچنین 
جزئیاتی از دیدار رئیس جمهور سوریه با مقام معظم 
رهبریرا بر رو. ســایت خود قرار داد.روزنامه الشرق 
االوسط وابسته به خاندان سعودی عربستان نیز در 
این باره تالش کرد این دیدار را در ســایه استعفای 
ظریف، کم رنگ نشان دهد و تیتر "استعفای ناگهانی 
ظریف همزمان با سفر بشار اسد به تهران" را برای 
پوشش این سفر انتخاب کرد.الشرق االوسط نوشت: 
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران با انتشار 
پستی در حساب اینستاگرام خود اعالم کرد که از 
سمت خود کناره گیری می کند. استعفای وی تنها 
ســاعتی پس از دیدار بشــار اسد، رئیس جمهوری 
ســوریه با آیت اهلل علی خامنــه ای، رهبر ایران در 
تهران اعالم شد.روزنامه النهار لبنان نیز نوشت: اسد 
در تهران؛ دیدار با آیــت اهلل خامنه ای و روحانی و 
تاکید بــر روابط اســتراتژیک.این روزنامه در ادامه 
نوشت که بشار اســد پس از 8 سال یعنی از زمان 
به آغاز بحران در سوریه به تهران سفر کرد و با رهبر 
ایران و رئیس جمهور این کشــور دیدار و گفت وگو 
کرد.روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی نیز با پوشش 
این سفر، به برخی مسائل حاشیه ای نیز پرداخت و 
نوشت: دیدار بشار اسد با آیت اهلل خامنه ای و حسن 
روحانی؛ بحث و جدل درباره نبود پرچم سوریه در 
ایــن دیدار.این روزنامه در ادامه نوشــت که رئیس 
جمهور ســوریه پس از 8 سال به تهران سفر کرده 

و با رهبر ایران دیدار کرد.

اخبار

سرمقاله

هر کار تو پیرو نمازت می باشد

کالمامیر

مقام معظم رهبری فرمودند:ملت ایران با توکل بر 
خدا و انجام وظیفه توانست بر توطئه ها فائق بیاید و 
اکنون قوی تر از هر دوره ای شده ولی جبهه دشمن 

ضعیف تر از دوره های گذشته است.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه 
ای، در این مراسم، رهبر انقالب اسالمی در سخنانی 
ضمن تبریک سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا 
سالم اهلل علیها، ذاکران و مدیحه سرایان حسینی را 
سرمایه و ذخیره ای برای پیشبرد اهداف اسالم و 
انقالب خواندند و با تأکید بر اینکه از این سرمایه باید 
در جهت اهداف حسینی و فاطمی و تبیین معارف 
انقالب استفاده شود، گفتند: امروز صف بندی جبهه 
حق و باطل همان صف بندی های دوران پیامبران 
بزرگ الهی و دوران ائمه اطهار علیهم السالم است 
و همانگونه که در آن زمان جبهه باطل به رغم 

کثرت نفرات و تجهیزات و تبلیغات نابود شد، امروز 
هم همان سرنوشت در انتظار جبهه مقابِل انقالب 
اسالمی است و نباید از دشمن ترسید و دچار اشتباه 
محاسبه شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره 
به تأثیرگذاری باالی مضامین اشعار مدیحه سرایان، 
افزودند: این مضامین باید قرآنی و اسالمی و همراه با 
اندیشه عمیق و دیِد روشن و با استفاده از شیوه های 
هنری در جهت اهداف انقالب اسالمی بکار گرفته 
شوند که در این صورت، تأثیر زیادی در حرکت 
اسالمی  امت  حرکت  حتی  و  ایران  ملت  عظیم 
خواهند داشت. ایشان با تأکید بر لزوم استفاده از 
فرصت مهیا شده کنونی برای ترویج معارف دین 
مسئول  همه  امروز  کردند:  خاطرنشان  انقالب  و 
هستیم و وظیفه ذاکران و مدیحه سرایان، سوق 
انقالب یعنی شکل  اهداف  به سمت  دادن مردم 
گیری جامعه ای مؤمن، سالم و امن، همراه با رفاه 

مادی و شوکت بین المللی و بهجت معنوی است. 
رهبر انقالب اسالمی با یادآوری صف آرایی دشمنان 
دین الهی در مقابل پیامبران بزرگ الهی و ائمه 
معصومین علیهم السالم، افزودند: امروز هم صف 
آرایی همان صف بندی است و همان سرنوشت 
نابودی در انتظار جبهه باطل است اما شرط آن، 
توکل به خداوند متعال و نترسیدن از دشمن است 
آیت اهلل  ندهد. حضرت  اشتباه محاسباتی رخ  تا 
خامنه ای مصداق عینی این موضوع را دوران چهل 
ساله انقالب دانستند و گفتند: در این چهل سال، 
دشمنان با همه توان و امکانات در مقابل انقالب 
اسالمی صف آرایی و ضرباتی را هم وارد کردند اما 
ملت ایران با توکل بر خدا و انجام وظیفه توانست بر 
این توطئه ها فائق بیاید و اکنون قوی تر از هر دوره 
ای شده ولی جبهه دشمن ضعیف تر از دوره های 

گذشته است. 

رهبر انقالب اسالمی در ادامه سخنان خود با اشاره 
به اهمیت و جایگاه موضوع خانواده، خاطرنشان 
کردند: نظام خانواده، سنت الهی است اما دشمنان 
بشریت که همان جریان سرمایه داری بین المللی و 
صهیونیستی است تصمیم به نابودی بنیان خانواده 
در جهان گرفته اند، بنابراین باید برای حفظ و تقویت 
ارکان نظام خانواده در جامعه، همت گماشته شود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، ازدواج های دیرهنگام 
و سخت، فرزندآوری کم و ترویج پدیده های زشتی 
همچون ازدواج های سفید را که سیاه ترین ازدواج 
است، به همراه تالش برای از بین بردن حیا و عفت 
از موارد و زمینه های در خطر قرار گرفتن نظام 
خانواده برشمردند و تأکید کردند: ایجاد زمینه برای 
طهارت و پاکیزگی جوان، مؤثرترین راهکار جهت 
مقابله با توطئه ها و حفظ انقالب و نظام جمهوری 

اسالمی است.

 رهبر معظم انقالب: نباید از دشمن ترسید
 و دچار اشتباه محاسبه شد

 ملت ایران قوی  و دشمنان 

ضعیف تر شده اند

وزیر اطالعات عنوان کرد:

برخی می گویند مرگ بر آمریکا اما خالف مصالح نظام عمل می کنند
قصد  که  افرادی  از  انتقاد  با  اطالعات  وزیر 
دارند دولت را ناکارآمد جلوه دهند و علت 
تحریم  جای  به  را  اخیر  یکسال  مشکالت 
ها و فشارها به ناتوانی مسئوالن گره بزنند، 
تصریح کرد: برخی مرگ بر آمریکا می گویند 

ولی خالف مصالح نظام عمل می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االسالم 
نشست  پنجمین  در  علوی   محمود  سید 
کسانی  افزود:  تهران  استان  اداری  شورای 
که زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
تا  بیاورد  رای  ترامپ  کردند  می  خدا  خدا 
دولت تدبیر و امید دچار مشکل شود، امروز 
تالش می کنند دولت را ناکارآمد و ناتوان 
هم  رودرروی  را  مسئوالن  و  مردم  و  نشان 
این دولت پنج  تاکید کرد:  قرار دهند. وی 
سال و نیم است که فعالیت دارد و تنها طی 
یک سال گذشته وضعیت در نتیجه تحریم 
ها و فشارهای آمریکا نابسامان شده است. 
علوی گفت: اگر بحث کارآمدی یا ناکارآمدی 
است باید به ۴.5 سال فعالیت ابتدایی دولت 
نیم  و  سال  چهار  طی  کرد؛دولت  نگاه  نیز 
را  تورم  و  نگاه داشت  ثبات  با  را  قیمت ها 
نبود؟  ناکارآمد  زمان  آن  کرد،  رقمی  یک 
و  مردم  بین  اندازان  تفرقه  به  خطاب  وی 
مسئوالن تاکیدکرد: رئیس جمهوری نجابت 
می کند و اینها را نمی گوید. علوی اضافه کرد: 
بنا به فرموده مقام معظم رهبری باید مراقب 
باشد  حواسمان  و  بود  ها  نفوذی  القائات 
اگر افکارعمومی و جامعه را طوری هدایت 
کردیم که با مسئوالن رودرروی هم بایستند 
نظام  ساختار  از  بخشی  مردم  برای  اگر  و 

زیر سئوال رفت دیگر نگاه نمی کنند دولت 
است، قوه قصاییه یا دیگر بخش ها، آنگاه در 
شعارهایشان از همه عبور خواهند کرد. وزیر 
اطالعات با بیان اینکه امروز اقتصاد و امنیت 
با هجمه های بی امان دشمن مواجه شده 
است گفت: هدف آمریکا تنها دولت نیست، 
بلکه کل نظام را هدف گرفته؛ هدف دشمن 
اقتصاد است تا امنیت را نیز به چالش بکشد 
و آرامش را از مردم بگیرد تا آنان را به عصیان 
علیه حاکمیت وادار کند. وی تصریح کرد: با 
برنامه های دشمن اینک حرکت کشتی ها 
»مختل«  واردات  نیز  و  کاال  صادرات  برای 
با  بانکی  مبادالت  و  ارز  جایی  جابه  شده؛ 
کشورها روز به روز سخت تر و سردتر می 
شود؛ آیا اداره کشور در این شرایط با وضع 

عادی متفاوت است؟
علوی افزود: در شرایطی که نفت را نمی توان 
فروخت یا پول آن را آورد، مشکالت افزایش 
قیمت ها یا کمبود بعضی محصوالت طبیعی 
مسئوالن  کرد؟؛همه  باید  چکار  اما  است 
و مردم باید دست به دست هم دهند و با 
هدایت سکاندار فقیه، شجاع و مدبر کشور از 
این پیچ با همدلی و هم افزایی عبور کنیم. 
وزیر اطالعات گفت: اشتباه است که در این 
شرایط به جان هم بیفتیم و سمت و سوی 
افکارعمومی را طوری رقم بزنیم که به نفع 
دشمن تمام شود و آنچه دشمن می خواهد 
بشود. وی تصریح کرد: روزی که این دولت 
قیمت  آمد  کار  روی  در ۴.5 سال گذشته 
گوشت 30 هزارتومان بود و تا چهار سال با 
همان قیمت پیش رفت؛ تورم تک رقمی شد، 

صادرات جهش پیدا کرد و نرخ ارز نیز حدود 
تا چهار هزارتومان  همان سه هزار و 800 
ثابت ماند. علوی با بیان اینکه اما آنچه در 
دولت  این  کار  افتاده  اتفاق  اخیر  یکسال 
نیست افزود: در افکارعمومی اگر باور مردم 
این باشد که فشارهای یکسال اخیر نتیجه 
فشار دشمن است در کنار مسئوالن دست به 
دست هم کشور را از این پیچ عبور می دهند 
و به جای زانو زدن مقابل دشمن، دشمن را 
به زانو در می آورند. وی بیان کرد: اما اگر 
مردم باورشان شود که تحریم های آمریکا 
ناتوانی  نتیجه  در  مشکالت  و  ندارد  اثری 
مسئوالن است به خشم می آیند، در برابر 
مسئوالن قرار می گیرند و با اندک چیزی، 
پرخاشگری می کنند و آستانه تحملشان نیز 
پایین می آید که نتیجه آن زمین گیر شدن 
و در برابر هم قرار گرفتن است.علوی گفت: 
هم  رسانه  و  تریبون  که  ای  عده  متاسفانه 
در اختیار دارند به افکارعمومی می گویند 
»خودتان انتخاب کردید و به این دولت رای 
دادید و حاال وضعیت را بچشید«. وی با طرح 
دارد  دوست  ترامپ  اینک  که  پرسش  این 
مردم مشکالت را در نتیجه فشارها و تحریم 
های آمریکا بدانند یا ناتوانی مسئوالن؟ افزود: 
می گوییم مرگ بر آمریکا اما حرف آمریکا 
نشریه یک  تکرار می کنیم.علوی گفت:  را 
نهاد اخیرا نوشته بود »اینکه فشارها نتیجه 
تحریم هاست، فرافکنی است«؛ آیا دولت در 
از 800هزار به  چهار سال صادرات نفت را 
دو میلیون و 800 هزار بشکه نرساند؟ وزیر 
کنونی  شرایط  در  اظهارداشت:  اطالعات 

انتظار مقام معظم رهبری چیست؟ آیا غیر 
شرایط  از  عبور  برای  همدلی  و  وحدت  از 
کنونی است؟وی همچنین در بخش دیگری 
ایجاد  اگر  اینکه  بیان  با  خود  سخنان  از 
امنیت با شادابی و نشاط در جامعه همراه 
باشد رشد فرهنگ، شکوفایی ایمان و توسعه 
دارد  دنبال  به  را در همه بخش ها  جامعه 
گفت: در جلسات خود با مسئوالن حراست 
ها و نیز وزارت اطالعات بارها تاکید کرده ام 
طوری رفتار شود که آرامش را برای مردم 
به ارمغان بیاوریم و نه تنها امنیت؛ امنیت 
نوعی  با رعب، ترس و  تنها، آن هم همراه 
حساب بردن و ترسیدن مردم، مطلوب اسالم 
نیست.علوی تصریح کرد: مردم ولی نعمت 
ما هستند اما نه در شعار، بلکه در واقعیت 
و رفتارها؛ اگر مردم نبودند ما در جمهوری 
اسالمی، کجا بودیم؟ وی افزود: قدر مردم را 
بدانیم و در کمال تواضع به آنان خدمت بی 
منت کنیم زیرا خدمت مسئوالن، حق مردم 
است، نباید وقتی حقی کسی را می دهیم 
منت هم بگذاریم.وزیر اطالعات مسئوالن را 
به گره گشایی از مردم و مهربانی و خوش 
مردم  کرد:  بیان  و  توصیه  آنان  با  رفتاری 
نباید از خدمتگزارانشان بترسند؛ در فرهنگ 
حکومت اسالمی، تحقق امنیت با ایجاد ترس 
برای مردم حاصل نمی شود بلکه این دشمن 
کرد:  خاطرنشان  بترسد.وی  باید  که  است 
ای  گونه  به  نباید  نهاد  ترین  امنیتی  حتی 
رفتار کند که مردم از آن بترسند در حالی 
که دشمن باید همواره رعب و ترس داشته 

باشد

محمد جواد ظریف در واکنش به خبر استعفای 
دیپلمات ها و مدیران وزارت امور خارجه در 
حمایت از ادامه کار او در این وزارتخانه گفت: 
امیدوارم استعفای بنده تلنگری برای بازگشت 
وزارت امور خارجه به جایگاه قانونی اش در 

روابط خارجی باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد جواد 
ظریف در واکنش به خبر استعفای جمعی 
از دیپلمات ها و مدیران وزارت امور خارجه 
خود  استعفای  شدن  قطعی  صورت  در 
برادران و  به همه  بنده  تاکید  اظهارداشت:» 
خواهران عزیز در وزارت خارجه و نمایندگی ها 
با کمال صالبت وظایف خود  که  است  این 
در دفاع از کشور را دنبال کنند و از چنین 

اقداماتی بشدت پرهیز کنند«.
وی تصریح کرد:»برای بنده خدمت در کنار 
بنده  استعفای  امیدوارم  و  بود  افتخار  شما 
تلنگری برای بازگشت وزارت امور خارجه به 
جایگاه قانونی اش در روابط خارجی باشد. از 
همه شما ممنونم.« ظریف شب سه شنبه در 
صفحه اینستاگرام خود نوشت: با عرض تبریک 
فاطمه  میالد خجسته حضرت  مناسبت  به 
زهرا سالم اهلل علیها، روز مادر و روز زن، از 
بزرگواری مردم عزیز و دالور ایران و مسئولین 
محترم در 67 ماه گذشته بسیار سپاسگزارم. 
ظریف ادامه داد: از ناتوانی برای ادامه خدمت 
و تمام کاستی ها و کوتاهی ها در دوران خدمت 
سربلند  و  شاد  می خواهم.  پوزش  صمیمانه 

باشید.
135نماینده مجلس خواستار ادامه 

حضور ظریف در وزارت خارجه شدند
در این نامه که توسط احمد امیرآبادی عضو 

هیات رییسه مجلس قرائت شد، خطاب به 
تبریک  ضمن  است:  آمده  جمهوری  رییس 
و  فاطمه )س9  مناسبت والدت حضرت  به 
والدت امام خمینی )ره( و روز زن، خبر بهت 
آور و شگفت آور کناره گیری دکتر محمد 
جواد ظریف به عنوان متعهدترین، محبوب 

ترین و کارآمدترین وزیر دولت های یازدهم و 
دوازدهم، کسی که اعتبار دیپلماسی جمهوری 
اسالمی ایران می باشد، موجب تأسف و نگرانی 
خرسندی  و  خوشحالی  موجبات  و  گردید 
فراهم  را  ایران  اسالمی  جمهوری  دشمنان 
ساخت.در این نامه آمده است: ما نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از زحمات 
بی شائبه دکتر ظریف و تأکید بر ادامه خدمات 
ایشان در جایگاه ریاست دیپلماسی کشور بر 
ضرورت انسجام و هماهنگی های بیشتر در 
حوزه دیپلماسی و روابط بین الملل تأکید کرده 
و از جنابعالی می خواهیم با مخالفت جدی با 
استعفای وزیر امور خارجه نگرانی نمایندگان 
آمده خاتمه  پیش  از وضعیت  را  ملت  خانه 
بخشید، در ادامه این نامه سعادت و به ورزی 
ملت بزرگ ایران و سالمت رهبر معظم انقالب 
تداوم  در  ایران  ملت  دلسوز  خدمتگزاران  و 
خدمت محمدجواد ظریف در سنگر سیاست 

خارجی ایران آرزو شده است.

ایران تنها یک سیاست خارجی و یک 
وزیر امورخارجه دارد

حساب  در  جمهوری  رییس  دفتر  رییس 
اینستاگرامی خود نوشت: از نظر دکتر روحانی، 
سیاست  یک  تنها  ایران  اسالمی  جمهوری 

خارجی و یک وزیر امورخارجه دارد.
با   – سه شنبه   – واعظی« دیروز  »محمود 
دکتر  و  روحانی  دکتر  از  تصویری  انتشار 
ظریف در حساب اینستاگرامی خود نوشت: 
»سخنان دیروز رییس جمهوری در تجلیل 
بر  روشن  گواهی  خارجه  اش،  امور  وزیر  از 
مواضع  از  ایران  ملت  نماینده  کامل  رضایت 
و عملکرد هوشمندانه و موثر دکتر ظریف و 
پاسخ محکمی به برخی تحلیل های نادرست و 
مغرضانه است.«  رییس دفتر رییس جمهوری 
در این یادداشت تصریح کرد که »از نظر دکتر 
یک  تنها  ایران  اسالمی  جمهوری  روحانی، 
سیاست خارجی و یک وزیر امورخارجه دارد.«

استعفای بنده تلنگری بود تا وزارت خارجه به جایگاه قانونی برگردد

آیا روحانی »برند جذاب« کابینه را حفظ می کند؟

قاسمی: استعفای ظریف پذیرفته نشده است 
 سخنگو وزارت امور خارجه گفت: هر گونه تفسیر و تحلیل علل استعفای محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه، غیر از آن چه وی در صفحه اینستاگرام شخصی خود 

آورده، نادرست است.
بهرام قاسمی سخنگو و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور 
خارجه پیرامون تفسیرها و گمانه زنی های مختلف در خصوص دالیل استعفای 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه گفت: هر گونه تفسیر و تحلیل علل استعفای 
دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، غیر از آن چه ایشان در صفحه اینستاگرام 
شخصی خود آورده اند نادرست و عاری از هر گونه حقیقت است و همان گونه که 
دفتر ریاست محترم جمهوری اعالم داشتند این استعفا مورد پذیرش قرار نگرفته 

است.  
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 راه اندازی بیش از ۴ هزار شرکت دانش بنیان
 در کشور

معاون رئیس جمهور: راه اندازی بیش از ۴۲۰۰ شرکت دانش بنیان موجب 
ارتقای جایگاه علمی و تحقیقاتی کشور شده است

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، سورنا ستاری گفت: سرمایه در گردش 
آن ها به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و یک حرکت جدی در صنعت و 
جامعه با کمک جوانان نخبه کشور ایجاد شده است و امیدواریم این حرکت 
همچنان پر شتاب ادامه پیدا کند که بتواند پایه اقتصاد کشور شود.ستاری افزود: 
اقتصاد ما از منبع محور باید به انسان محور تبدیل شود در این زمینه بستر 
فوق العاده ای در کشور ایجاد شده که به این سمت برویم.وی یادآور شد: 
طرح های زیادی توسط شرکت های دانش بنیان اجرایی شده است البته بسیاری 
از آن ها نوپا و جوان هستند و استارتاپ هایی هستند که به تازگی کارشان 
را آغاز کرده اند.معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: این واحد ها 
بتدریج به شرکت های بزرگی تبدیل خواهند شد، زیرا برخی از آن ها فروش 
چند هزار میلیارد تومانی در سال دارند.ستاری با بیان اینکه اتفاق بزرگی در 
کشور رخ داده که موحب تحول علمی خواهد شد، گفت: تجاری سازی یک 
فرایند است که همه جزو آن هستیم و پارک های علم و فناوری مراکز رشد و 
دانشگاهها، محیط کسب و کار و مردم عادی همه بخشی از سیستم تجاری 
سازی محصول هستند که می توانند بازار شرکت ها را تضمین کنند.وی تصریح 
کرد: تجاری سازی یک فرهنگ عمومی است و کاری که ما در چهار سال 
گذشته در این رشته انجام دادیم توسعه این فرایند ها بوده و یک مکانیزمی 
ایجاد شده که بستر آن در بخش خصوصی است و باید سرمایه گذا ی کند.
ستاری اظهار کرد: در دنیا در عرصه علم و فناوری در رده پانزدهم و در منطقه 

اول هستیم و در بین کشور های اسالمی رتبه اول را داریم.

مماشات دولت با واردات کاالهای قاچاق

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک، با ابراز 
تعجب از مصوبه دولت برای آزادسازی واردات در مناطق آزاد گفت: به نظر 

می رسد دولت با قاچاق، مماشات می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مسعود شاه بختی گفت: دولت به تازگی با 
دستورالعملی که در حوزه لغو ممنوعیت واردات در مناطق آزاد صادر کرده، 
مشکالت زیادی برای برخی کاالهای داخلی فراهم کرده که با ممنوعیت 
واردات، اجازه رشد و شکوفایی یافته بودند، این در حالی است که در حوزه 
پوشاک به عنوان یکی از مصادیق این موضوع، رشد و توسعه صنعت را 
طبق  پوشاک،  واردات  اینکه  ضمن  بودیم؛  شاهد  ممنوعیت  دوران  در 
دستورالعمل ها و قوانین مصوب، ممنوع است و این ممنوعیت در مناطق آزاد 
و حتی در جغرافیای کشور نیز، تسری داده شده و پابرجا است.وی افزود: 
هم اکنون با مجوز دولت برای واردات از مناطق آزاد، به نظر می رسد تمام 
دلخوشی تولیدکنندگان پوشاک در ایام پایانی سال نقش بر  آب شود؛ این در 
حالی است که فلسفه وجودی مناطق آزاد، ایجاد پایگاههایی برای صادرات 
بوده؛ ولی اکنون متاسفانه مناطق آزاد تبدیل به درگاههای ورود قاچاق شده 
و انواع و اقسام کاال به کشور از طریق این درگاهها وارد می شوند که شاید 
تولیدات داخلی در حد اعال به لحاظ کیفیت، قابلیت پاسخگویی به نیاز مردم 
را داشته باشند. این چنین رویکردی به مناطق آزاد، واقعا جای تاسف دارد.
این  تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک، در  اتحادیه  وی تصریح کرد: 
رابطه بررسی های مختلفی را صورت داده که نشان می دهد مناطق آزاد کشور 
بالاستثنا به مراکزی برای ورود غیرقانونی کاال به سرزمین اصلی تبدیل شده اند 
و مرکزی برای قاچاق هستند؛ پس دولت باید جلوی آن را بگیرد و اگر 
دولت مصوبه می دهد، همه جوانب آن را بسنجد؛ در غیر این صورت، مسلما 
مماشات با مبارزه با قاچاق را در دستور کار قرار داده و این، ضربه وحشتناکی 
به تولید و صادرات پوشاک وارد می آورد.به گفته شاه بختی، واردات پوشاک به 
کشور مدتها ممنوع بود و تولیدکنندگان جان تازه ای گرفتند، اگرچه در همین 
مدت محدودیت و ممنوعیت نیز، اکثر فروشگاههای پوشاک خارجی، پوشاک 
مد روز و فصل)نیوکالکشن( عرضه می کردند که این توزیع، عرضه کاالی 
قاچاق است؛ چراکه واردات و ثبت سفارش ممنوع بوده است؛ پس اگر دوباره 
واردات در مناطق آزاد، آزاد شود، همین داستان تکرار خواهد شد.وی اظهار 
داشت: تولیدکنندگان هیچگونه مشکلی با تامین بازار شب عید با کاالهای 
باکیفیت ندارد و اجناس باکیفیت عرضه خواهند کرد؛ ضمن اینکه در تمام 
نمایشگاههای نوروزی هم حضور دارند و البسه باکیفیت توزیع خواهند کرد؛ 
ضمن اینکه در کنار پوشاک، کیف و کفش زنانه و مردانه هم عرضه می شود 
و کمبودی در این زمینه وجود ندارد؛ همانطور که هر فروشگاهی از برندهای 
خارجی در ماههای گذشته تعطیل شده، برندهای ایرانی یک شبه جای آنها 
را پر کرده اند؛ اما اگر فردی می گوید که پوشاک داخلی توانایی تامین بازار 
شب عید را ندارد، حتما مدافع قاچاق است.شاه بختی از برگزاری فروش های 
و گفت:  داد  پوشاک خبر  واحدهای صنفی  در سطح  نوروزی  فوق العاده 
نمایشگاه بین المللی جمهوری اسالمی ایران نیز از ۱۴ تا ۲۰ اسفندماه، با عرضه 
۲۰ آیتم کاالیی از جمله پوشاک، مایحتاج مورد نیاز مردم را تامین می کند.وی 
اظهار داشت: هم اکنون با توجه به ممنوعیت قاعدتا باید واردات پوشاک صفر 
باشد؛ ولی در فروشگاههای ترک، وجود پوشاک قاچاق محرز است و اتفاقا 

برای جلب مشتری نیز، تخفیف ۷۰ درصدی اعمال می کنند.

جذب یک میلیارد دالر سرمایه خارجی در تهران

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: طبق آمار، یک میلیارد 
دالر سرمایه خارجی در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری جذب شده 
است. به گزارش زمان به نقل ازمهر، نعمت اله ترکی در نشستی خبری اظهار 
داشت: تهیه سند آمایش استان با رویکرد آینده نگاری تدوین شده و تاکنون ۲۸ 
استان موفق به تهیه سند شده اند. این اسناد به شورای عالی آمایش کشور ارسال 
شده و از سال ۹۸ اجرایی می شود.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
تهران، دو بخش استقرار و خدمات رسانی به جمعیت را مهمترین بخش سند 
آمایش عنوان کرد و گفت: سالی ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران اضافه 
می شود. تراکم جمعیت در شهر تهران ۶۰۰ نفر در هر کیلومتر مربع است در 
حالی که این رقم در کشور ۴۵ نفر است. همچنین جمعیت پیرامونی تهران 
طی دهه گذشته دو برابر شده و اکنون حدود ۶ میلیون نفر در پیرامون پایتخت 
زندگی می کنند.وی با بیان اینکه در برخی شهرستان ها تراکم جمعیت به ۷ تا 
۱۰ هزار نفر در هر کیلومتر مربع میرسد، تاکید کرد: استقرار و انباشت جمعیت 
در این مناطق، خال سند آمایش در استان را نشان می دهد که امروز با تدوین 
آن تکلیف شهر و شهرستان ها مشخص شده است.ترکی اضافه کرد: حریم و 
محدوده شهرها، طرح های جامع تفصیلی، از جمله موارد مهمی است که در 

کنار سند آمایش و همگام با آن در حال انجام است.

 بیانیه گام دوم انقالب 
چراغ راه آینده مردم و مسئوالن 

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
معظم  رهبر  از سوی  انقالب  دوم  گام  بیانیه  گفت: 
انقالب به عنوان راهبرد جدید با بهره گیری از تجربه 
گذشته، چراغ راه پیشرفت آینده کشور برای مردم و 

مسئوالن است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ابوالفضل حسن بیکی 
افزود: بیانیه گام دوم انقالب در راستای راهبردها و 
برای  راهبردی  عنوان  به  و  اسالمی  انقالب  اهداف 
گام دوم پس از ۴۰ سال پیروزی این انقالب و اقتدار 
ابالغ  رهبری  معظم  مقام  توسط  اسالمی  جمهوری 
شد.وی جوان گرایی را از محورهای اصلی بیانیه گام 
دوم انقالب بیان کرد و گفت: پس از ۴۰ سال از عمر 
انقالب اسالمی ایران، کشور باید به سمت اهداف بلند 
خود حرکت کند که در این راستا باید جوان گرایی 
به مرحله اجرا در آید.حسن بیکی خاطر نشان کرد: 
بدون شک مسئوالن و مدیران اجرایی در طول ۴۰ سال 
گذشته از تجربه های بسیاری برخوردار هستند که باید 
آن را به جوانان منتقل کنند.وی به مزیت هایی جوان 
گرایی اشاره کرد و گفت: نیروهای جوان باسوادتر از 
نسل گذشته و به دانش روز مسلط هستند و با انگیزه 
قوی و خستگی ناپذیری خود می توانند در راه رسیدن 
کشور به آرمان های بزرگ کمک کنند.حسن بیکی 
ادامه داد: کشور ایران امروز در بسیاری از زمینه ها از 
ظرفیت های باالیی برخوردار است که این توانمندی 
با توجه به حضور دانشمندان جوان و جوان گرایی 
در کشور کسب شده است.وی اضافه کرد: عدالت و 
مبارزه با ظلم در بیانیه رهبر فرزانه انقالب از آرمان 
های انقالب ذکر شده است چرا که تنها ایران به عنوان 
آمریکا  مقابل  توانست چهار دهه در  ابرقدرت  یک 
ایستادگی کند و همواره حامی مظلوم و دشمن متجاوز 
تلقی شود.حسن بیکی گفت: امام راحل و مقام معظم 
رهبری، چراغ همیشه روشن فروزان عدالت هستند که 
همواره این چراغ را در کشور روشن نگاه داشتند.وی 
افزود: اجرای عدالت از جمله مواردی است که در این 
زمینه، انقالب اسالمی الگوی بسیاری از ملت ها است 

که همه مردم و مسئوالن باید به آن اهتمام ورزند.

افزایش۳ برابری گشت های تعزیرات 
در شب عید امسال

 وزیر دادگستری با بیان اینکه گشت های تعزیرات 
شب عید امسال سه برابر تعداد سال گذشته خواهد 
بود از دستگاه قضایی خواست که برای نظارت بر بازار 

شب عید به کمک تعزیرات بیاید.
به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، سید علیرضا 
آوایی در جلسه ستاد تنظیم بازار که با حضور دادستان 
به  اشاره  با  برگزار شد  تهران  دادستان  کل کشور و 
همکاری دستگاه قضایی با دولت در حوزه تنظیم بازار 
گفت: ضرورت دارد دستگاه های دولتی ضمن اطالع 
رسانی، با دستگاه قضا تبادل اطالعات داشته باشند که 
از یکسو مقامات قضایی در جریان مسائل قرار گیرند 
و از سوی دیگر از ظرفیت آنها برای حل مشکالت 
برای  تعزیرات  های  گشت  افزود:  شود.او  استفاده 
نظارت بر بازار از امروز با سه برابر ظرفیت سال گذشته 
آغاز شد و تا ۱۶ فروردین ماه ادامه دارد.آوایی تاکید 
کرد: تعزیرات به تنهایی نمی تواند اثرگذاری حداکثری 
داشته باشد که از مسووالن قضایی می خواهیم تا پایان 

گشت ها به کمک تعزیرات بیایند.

برخورد مقتدرانه دادگاه انقالب با مفسدین

 رئیس دادگاه های انقالب اسالمی تهران با بیان اینکه 
برای عدم پیگیری برخی پرونده ها فشارهای زیادی 
وارد می شود، گفت: دادگاه انقالب با قدرت و اقتدار با 

مفسدین برخورد می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم موسی 
غضنفرآبادی با حضور در جمع طالب مدرسه علمیه 
معصومیه قم که با موضوع )گزارش وضعیت پرونده 
های کالن اقتصادی و امنیتی( برگزار شد، با اشاره به 
نیازهای روز طالب گفت: اگر حضرت امام خمینی)ره( 
توانستند انقالب عظیم اسالمی را شکل دهند به این 
دلیل بود که جهان پیرامون خود را می شناختند. امروز 
هم اگر ما از اتفاقات اطراف خود بی خبر باشیم و به 
خود تلقین کنیم که فعال وقت درس خواندن است، 
اگر سقوط نکنیم حداقل این است که بی خاصیت 
خواهیم بود.وی افزود: در تاریخ اسالم و انقالب افراد 
بسیار بزرگی دچار چنین مشکلی بودند و عاقبت هم 
سقوط کردند. برخی نیز تا زمانی که فشاری نباشد 
مؤمن هستند، اما زمانی که به سختی بر می خورند ایمان 
انقالب  دادگاه های  می دهند.رئیس  از دست  را  خود 
اسالمی تهران بیان داشت: اینکه شخصیتی مانند مقام 
معظم رهبری سال هاست همچنان مواضع خود را حفظ 
کرده اند به دلیل قوت ایمان ایشان است و لذا قوت ایمان 
چنین مرجع بزرگواری کشور جمهوری اسالمی ایران 
را از سخت ترین گردنه ها عبور داده است.وی با بیان 
اینکه امروز طلبه ها باید فضای مجازی را بطوری در 
دست بگیرند که دشمن مجبور بشود این فضا را برای 
ما محدود کند، گفت: اینکه دشمن در فضای مجازی 

مطلبی را مطرح می کند، اتفاقی نیست.

خبرخبر

رییس جمهوری از برخورد با لوایح دولت درباره 
FATF انتقاد کرد و گفت: نمی شود کشور را به 
دست ۱۰-۲۰ نفر داد و هر تصمیمی که گرفتند، 
بگوییم تابعیم. صاحب این کشور ملت بزرگ است 
حتما ملت و بانک مرکزی و بانک های ما حرف 

خواهند زد.
حجت االسالم  از ایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
والمسلمین حسن روحانی در جمع مدیران بانک 
این  عمومی  مجمع  هشتمین  و  پنجاه  در  مرکزی 
بانک سخن می گفت،  با اشاره به این که گزارشی 
که امروز به من داده شد، امیدوار کننده بود، اظهار 
کرد: آمریکا تمام توان خود را در تحریم سیستم بانکی 
ما گذاشته است. امروز خط مقدم ما در برابر آمریکا 
وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت نفت 
است. سایر وزرای اقتصادی هم در خط دوم قرار 
دارند. اما خط اول مربوط به این سه نفر می شود.وی 
افزود: از وزیر امور خارجه، وزیر نفت و رییس بانک 
مرکزی به خاطر ایستادگی و توانمندی شان تشکر 
می کنم.ظریف ، همتی و زنگنه نیروهایی بودند که 
در خط مقدم ایستاده اند. عمدتا فشارها هم بر این 
سه بخش است.روحانی با اشاره به این که با وجود 
تحمل سختی ها موفقیت های بسیار خوبی هم داشته 
ایم، خاطر نشان کرد: هم سختی ها و هم موفقیت ها را 
باید در کنار هم قرار دهیم. ما هم سختی داریم و مردم 
هم توقعات درستی از ما دارند، اما پیشرفت هایی 
هم داشته ایم و باید مردم در جریان این پیشرفت ها 
قرار بگیرند. اگر وزارت امور خارجه کاری می کند، 
نماینده مردم است. دولت در کل منتخب مردم است. 
همه تالش ها در واقع تالش ملت ایران است،  ولی 
هر کسی در حد مسئولیت خود بار سنگینی را بر 
دوش دارد.روحانی با اشاره به توفیق دولت در حوزه 
واردات و صادرات گفت: بر اساس آمار واردات و 
صادرات تراز ما مثبِت یک و نیم است. در کاالهای 
اساسی وارداتمان بیش تر شده است. در برخی موارد 
هم کمتر شده است.وی با بیان اینکه »جزء مباحث 
امروز موفقیت های حقوقی و بانکی ما در برابر آمریکا 
بوده است« تصریح کرد: درست است که آمریکا بر 
ما فشار آورده اما سه بار در دادگاه بین المللی موفق 
شدیم آمریکا را شکست دهیم؛ یک بار برای اینکه 
دادگاه صالحیت خودش را در زمینه خروج آمریکا 
از برجام، تأیید کند، بود که صالحیتش تأیید شد. این 
موفقیت اولمان بود. بعد خواستیم قرار موقت صادر 
کند، عال رغم تالش آنها موفق شدیم و این قرار موقت 
به نفع ما صادر شد.رئیس جمهور ادامه داد: سومی اش 
صالحیت دادگاه در مورد در حدود دو میلیاردی بود 
که برای مردم ایران بود. این را هم دادگاه تأیید کرد که 
برای بررسی اش صالحیت دارد. دو بار هم در همین 
ماه های اخیر در دادگاه های اروپایی موفق شدیم.وی 
تاکید کرد: ما در صحنه سیاسی و صحنه بین المللی 
موفق هستیم. ما در منطقه کار بزرگی انجام دادیم. این 
کار بزرگ بر دوش همه نیروهای مخلص بوده است. 

بخشی از این بار را سپاه بر دوش داشته است. بخشی 
از این بار بر دوش وزارت خارجه بوده و بخشی از 
این بار را اقتصاد کشور بر دوش داشته است.روحانی 
خاطرنشان کرد: دیروز رئیس جمهور سوریه، آقای 
بشار اسد از دمشق پرواز می کند و به دیدار مقام معظم 
رهبری می رود و ما هم با هم دیدار داشتیم. او گفت 
برای تشکر از ملت و رهبر ایران آمده است. اتفاقاً در 
بحث هایش از وزارت خارجه تشکر کرد؛ این کارها 
را همه ما با هم در منطقه انجام می دهیم.رییس جمهور 
با اشاره به این که در جلسه شورای عالی هماهنگی 
سران سه قوه نیازهای بانک مرکزی در زمانی کوتاه 
حل و فصل می شود ، خاطر نشان کرد: در زمینه  حل 
و فصل نیازهای بانک مرکزی مصوبات خوبی در 
شورای عالی هماهنگی سران سه قوه داشته ایم. آن 
چه که مهم است این است که بانک مرکزی نظارت 
خود بر کلیه بانکها را افزایش دهند.روحانی با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته شده از سوی دولت در زمینه 
اصالح ساختار بانک ها، اضافه کرد: در حین اعمال 
فشارهای اقتصادی دشمن بر دولت، اصالح بانک ها 
همزمان با روندی سریع تر از قبل ادامه  دارد و این کار 
برای اقتصاد امروز و آینده کشور و همچنین سالم 
سازی بانکها بسیار اهمیت دارد و ان شاء اهلل به زودی 
چند بانک متعلق به نیروهای مسلح در هم ادغام 
خواهند شد و این اقدام به اصالح روند اصالحات 
کلی در زمینه بانکها کمک خواهد کرد.روحانی با 
تاکید بر این که دولت و بانک مرکزی بار سنگینی بر 
عهده دارند، گفت : اگر عده ای بخواهند دور  کشور 
را دیوار بکشند، کار دولت را سخت می کند؛ ما از 
همه با هر ایده ، خط و جناحی که هستند خواهش 
می کنیم دور دولت را دیوار نکشید، چرا که این به نفع 
مردم نیست؛ بگذارید دولت کار خود را انجام دهد. 
یک دفعه هیاتی با ماشین پر سرعتی با عجله به سمت 
مرز می روند به مرز که می رسند تماس می گیرند و 
می گویند که این جا دیوار کشیده اند؛ مگر می شود 
ما در تهران تصمیمی بگیریم و کسی که باید آن را 
اجرایی کند، لب مرز با دیوار مواجه شود؟ نمی شود. 
رییس جمهور تصریح کرد: این دیوار باید برداشته 

شود؛ برخی جاها دیوار نیست و تاکنون نیز نتوانسته 
اند دیوار بسازند،  ولی جاهایی که دیوار است باید 
برداشته شود.رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این 
شرایط بانک ها چگونه می توانند راحت تر کار کنند، 
گفت: اگر شما بانک ها بتوانید رابطه راحت تری با 
دنیا داشته باشید آیا مسائل اقتصادی راحت تر شکل 
نمی گیرد. شما باید در این باره صحبت کنید.وی 
ادامه داد: چرا ما در مجامع پولی و مالی دنیا شرکت 
می کنیم؟ چون می خواهیم تحوالت پولی و سیستمی 
را دیده و با بانک های دنیا ارتباط مالی برقرار کنیم تا 
بتوانیم نفت فروخته و واردات داشته باشیم. با چمدان 
تن  میلیون  نمی شود  کنیم.  تجارت  نمی توانیم  که 
نهاده های دامی را با پول چمدانی جابجا کرد. بانک ها 
باید فعال شوند. اگر رابطه ما با گروه اقدام مالی قطع 
شود، فعالیت بانکی ما در سطح دنیا با مشکل مواجه 
می شود. اگر یک  بانکی در حرف من تردید دارد 
حتماً مصاحبه کند و بگوید.رئیس جمهور ادامه داد: 
درست نیست که گفته می شود اگر لوایح باقیمانده 
تصویب شود هم هیچ تأثیری ندارد. ذره ای برای 
دنیا عقل و تدبیر قائل شویم. تمام کشورهای دنیا در 
گروه مالی شرکت کرده اند. یعنی هیچ کدامشان عقل 
و تدبیر ندارند. دولت و مجلس و شورای نگهبان 
ایران تدبیر نداشته است. نمی شود کشور را دست 
۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصمیمی گرفتند ما تابع 
آنیم. نخیر، ملت ایران صاحب این کشور است. حتمًا 
ملت، بانک مرکزی و بانک های ما حرف می زنند.
روحانی همچنین بیان کرد: در دو سه هفته گذشته در 
نقل و انتقال مشکلی پیش آمد و مشکل گوشت ایجاد 
شد. ۹۰ درصد گوشت ما از داخل تأمین می شود، 
تأثیر  بازار  در  نمی آید  وقتی  درصد  همان ۱۰  اما 
می گذارد. گوشت به گمرک رسیده بود اما سیستم 
بانکی نمی تواند مشکل را حل کرده و آن را ترخیص 
کند. می گویند دولت چه بی انصاف است. در حالیکه 
یک شرکت خصوصی گوشت را وارد کرده بود و 
مشکل مالی اش باید حل می شد.روحانی با اشاره 
به اینکه واقعیات را به مردم نمی گویند ادامه داد: تا 
مشکلی پیش می آید می گویند مدیریت دولت. آیا 

مدیریت دولت مشکل ایجاد کرده است؟ چرا امروز 
فردا می کنید؟ تصمیم گیر در کشور یا دولت است یا 
مجلس یا رهبری، رهبری چندین بار به من گفته اند 
با این لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند. دولت هم که 
الیحه را داده، مجلس آن را تصویب کرده است. پس 

چه کسی مخالف است؟ می خواهید چه کار کنید؟
روحانی در ادامه گفت: همین قدر که من حرف می 
زنم، اگر شماها به این حرف ها معتقد هستید باید 
حرف بزنید و مصاحبه کنید. یک تحریم را آمریکا 
درست کرده و یک تحریم را سلیقه ما درست کرده 
است؛ این نمی شود، به نفع کشور و مردم نیست.وی 
ادامه داد: اگر در داخل، خودمان خودمان را تحریم 
نکنیم، احترام خودمان را نگه داریم و بدانیم صاحب 
کشور مردم هستند از این وضعیت عبور می کنیم . 
به  را  که همه حرف حق  است  این  من  تقاضای 
گوش مردم برسانند.رئیس جمهور خطاب به فعالین 
اقتصادی کشور گفت: شما متخصصین امور مالی 
و بانکی هستید، به مردم کمک کنید. نکته دیگر که 
برای ما مهم است تالش بانک مرکزی برای تولید 
و اشتغال است.وی افزود: حتماً اگر فعالیت بانک ها 
نباشد، تولید ما می خوابد. وزیر صنعت و معدن برای 
گردش سرمایه موسساتی اعتبار بانکی می خواستند. 
ما تصویب کردیم ۴۰ هزار میلیارد برای این موارد 
با شرط برگشت سرمایه اختصاص گیرد. همه این 
وام ها در بخش های اقتصادی اشتغال ما را به حرکت 
می آورد. اشتغال ما در سایه تولید مسکن و خدمات 
است. ما تاکید داریم تحولی در مسکن ایجاد شود 
که مشکالت اقتصادی و اشتغالی را بر طرف کند. 
باید بتوانیم مردم را خانه دار کنیم.روحانی ادامه داد: 
خواهش می کنم برای سال ۹۷ تالش بیشتری کنیم، 
تا تولید و اشتغال را افزایش بدهیم. ۴۰ میلیارد دالر 
صادرات غیر نفتی کم است؛ می شود این رقم را 
افزایش داد. دولت از فعالیت بانک مرکزی و بخش 
اقتصاد در شرایط فعلی با مشکالت فعلی راضی 
است. کار اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پولی مردم 
و ایجاد شرایط رشد است، روند این امور در چند ماه 
اخیر بهتر شده است. حتی تورم مصرف کننده هم 
بهتر شده است.رئیس جمهور با ارائه آمار کاهشی در 
حوزه تورم گفت: افتخار دولت یازدهم و دوازدهم 
این بود که سال های ۹۵ و ۹۶ تورم ما بعد از ۲۶ سال 
تک رقمی شد. امسال ما امتیاز تک رقمی را از دست 
دادیم. سال آینده سال مهار تورم است. رشدش را باید 
کنترل کنیم و کاهش دهیم. وظیفه بانک مرکزی این 
است که باید نظارت را افزایش دهیم. هدف اصلی ما 
کاهش تورم و رشد بیش تر است. رشد در دو سال 
گذشته رشد خوبی بوده است. رشد سال ۹۵ فوق 
العاده بوده است. مسئله ارز و تعادل قیمت ارز در 
بازار موضوع مهمی است، کار آقای همتی در این 
زمینه بسیار سخت است. همه ما ، بانک ها و سیاست 
خارجی باید کمک کنیم تا قیمت ارز به قیمت منطقی 

قابل قبولی برگردد.

رییس جمهور: دور دولت دیوار نکشید

صاحب کشور ملت بزرگ ایران است

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی و کارت ماشین سواری پژو پارس مدل ۹۱ با شماره پالک ۶۷۹ج۱۶ایران ۸۲ با 
شماره موتور ۱۲۴K۰۰۸۱۴۸۷و شماره شاسی NAAN۰۱CA۴CK۸۰۹۳۲۹بنام احمد علی نصیرائی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
موتور  شماره  با   ۹۹ ایران  ۹۸۸ل۳۴  پالک  شماره  با   ۹۵ مدل   ۱۱۱ بک  هاچ  سواری  خودرو  سبز  برگ   
اعتبار  از درجه  مفقود گردیده و  انبیا ءمسلمی  بنام   NAS۴۳۱۱۰۰F۵۸۴۶۷۱۴ ۵۴۸۶۰۱۱و شماره شاسی

ساقط می باشد 
فریدونکنار 

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     : قربان زادش ملکسری     ساکن تنکابن .... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود   وقت رسیدگی   به 
دادخواستی بخواسته      الزام به تنظیم سند    باستناد      ضمائم  و دالیل .. به  شورای حل اختالف  تنکابن که به 
کالسه ۷۲۱/۹۷شعبه ششم   ثبت و وقت دادرسی بروز دو شنبه   مورخ  ۹۸/۱/۲۰ساعت۱۰صبح تعیین گردید. اینک 
بدرخواست    خواهان   مجتبی گل محمدی     و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با 
انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ 
انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی 

الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه  ششم  شورای حل اختالف تنکابن  

آگهي  اخطار اجرائیه 
کالسه پرونده :۵۳۷/۹۷/ش۶

 بدینوسیله به   ۱- محمد اسمعیل شعشعانی       به آدرس :   مجهوالمکان     ابالغ  میگردد. بموجب  رای 
شماره ۵۷۱ مورخ  ۲۰ /۹۷/۹از شعبه ششم شورای حل اختالف تنکابن   جنابعالی  محکوم  می باشید به:   
پرداخت مبلغ   ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال      بابت اصل خواسته   و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی  و خسارت تاخیر و تادیه از زمان۹۶/۵/۱۸  تا اجرای کامل حکم     که محاسبه آن  با اجرای 
احکام  طبق قانون می باشد در حق خواهان    رسول اکبر ثانی ، صادر و اعالم میگردد  . به استناد ماده ۱۹ 
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف 
مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق 

اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد. 
 مسئول   شعبه   ششم  شورای حل اختالف  تنکابن  

معاون کارآفرینی وزیر کار:

 ساالنه 3۰۰ هزار شغل کمتر از تکلیف برنامه
 ایجاد شد

معاون توسعه اشتغال وزارت کار با بیان این که 
براساس برنامه ششم توسعه ساالنه حدود ۸۵۰ 
هزار شغل باید ایجاد شود گفت: عمال به طور 
متوسط ۵۵۰ هزار شغل ایجاد شده که این فاصله 
باعث شده که اشتغال های ایجاد شده ملموس 

نباشد.
عیسی  ازفارس،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  تیتر امشب شبکه خبر  برنامه  منصوری در 
اشاره نبود فرماندهی واحد در بحث اشتغال و 
تاکید بر اینکه دستگاه ها به صورت موازی، در 
سیاستگذاری، اجرا و رصد برنامه های اشتغال 
کار می کنند گفت: امر اشتغال نیازمند متولی و 
فرماندهی واحد است و کشور به جایی نیاز دارد 
که همه برنامه ها توسط آن به صورت قاعده مند 
و منسجم اجرا و رصد شود که شورای عالی 
این وظیفه را عهده دار  اشتغال کار می تواند 
شود. این مسئول گفت: بودجه و منابع مسئله 
ما است ولی قبل از آن و فی الحال مسئله ما 
وحدت رویه و فرماندهی واحد در بازار کار و 
ایجاد اشتغال است و من معتقدم با همین اوضاع 
می توانیم اشتغال بیشتری ایجاد کنیم به شرطی 

توسعه  معاون  باشیم.  داشته  رویه  که وحدت 
اشتغال وزارت کار با بیان این که براساس برنامه 
ششم توسعه ساالنه حدود ۸۵۰ هزار شغل باید 
ایجاد شود گفت: عمال به طور متوسط ۵۵۰ هزار 
شغل ایجاد شده که این فاصله باعث شده که 
اشتغال های ایجاد شده ملموس نباشد.عیسی 
های  آموزش  تطابق  که  این  بیان  با  منصوری 
مهارتی و آموزش عالی با نیازهای بازار کشور 
کم است گفت: این فقدان تطابق در سطح ملی 
و شهرستان ها خیلی زیاد است که میزان آن 
احصا شده و به مراکز آموزشی اعالم شده تا 
برنامه های آموزش مهارتی مناسب برای جبران 
این عدم تطابق تهیه و اجرا شود.معاون توسعه 
اشتغال وزارت کار همچنین با اشاره به این که 
سامانه شغلی ایرانیان ، نظام تامین مالی و ... همه 
ابزارهای سیاستگذاری صحیح و کامل در حوزه 
اشتغال هستند گفت: در سامانه اطالعات شغلی 
ایرانیان همه افرادی که در سن کار هستند )۱۵ 
تا ۶۵ سال( برای آنها شناسنامه شغلی خواهیم 
داشت و این سامانه ابزاری است برای دسترسی 

به آمار دقیق شاغالن و بیکاران.

با حضور معاون وزیر صنعت؛

رونمایی از مرحله نخست طرح ملی توانمندسازی 
تولید وتوسعه اشتغال پایدار

تولید  توانمندسازی  ملی  طرح  نخست  مرحله 
و توسعه اشتغال پایدار )تاپ(، با هدف افزایش 
بهره وری در بخش تولید صنعتی و خدمات و 
و گسترش فعالیتهای تحقیقی توسعه در بنگاههای 

اقتصادی رونمایی و افتتاح شد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت صمت، برات 
قبادیان در مراسم رونمایی از طرح تاپ افزود : 
در این طرح بیش از ۱۰ هزارنفر ساعت کار انجام 
شده است و با ستاد کل نیروهای مسلح در این 
ایم تا طرح سرباز تاپ را  زمینه هماهنگ شده 
نیز اجرا کنیم و سربازان پس از گذراندن دوره 
آموزشی بر اساس نیازمندیهای بنگاهها توانمندی 
خود را به ظهور برسانند. وی در ادامه ، توسعه 
اشتغال پایدار را از نتایج طرح برشمرد و افزود: 
در این طرح هم طرف تقاضا که بنگاه اقتصادی 
است و هم طرف عرضه که منابع انسانی است 
منتفع خواهند شد و طرحی برد- برد است. وی 
تاکید کرد در آینده بنگاههایی ادامه حیات می یابند 
که صرفا به جای استفاده ازپول و منابع مالی به 
سمت دانش و منابع انسانی بروند که ارزش افزوده 
بیشتردارد. این مقام مسئول اعالم کرد : این طرح 

در سال ۹۸ به صورت پایلوت اجرا می شود و تا 
پایان اردیبشهت ۹۸ بنگاه های اقتصادی به عنوان 
طرف تقاضا فرصت ثبت نام در سامانه را دارند 
و از اردیبهشت ماه نیز طرف عرضه که سربازان 
و دانشجویان هستند می توانند ثبت نام کنند. وی 
با بیان اینکه سونامی وقایع اقتصادی در دنیا در راه 
است افزود : انقالب صنعتی یک سونامی اقتصادی 
است که کشورها را در خواهد نوردید و از هم 
اکنون باید برنامه ریزی کنیم و طرح تاپ پاسخی 
به نیازهای فناورانه بنگاههاست.مزایای این طرح 
برای طرف تقاضا )بنگاهها( می توان به ارتقای 
توان فنی و مهندسی بنگاه های صنعتی، معدنی و 
تجاری، افزایش بهره وری بنگاه با بهره مندی از 
مشاوره اساتید دانشگاه، توسعه دانش بنیان بنگاه 
ها از طریق بهره مندی از دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی و رفع نیاز فناورانه در قالب پایان نامه 
تحصیالت تکمیلی، بکارگیری مشموالن خدمت 
سربازی با تحصیالت دانشگاهی در بخش تحقیق 
و توسعه)R&D(، بنگاه و رفع نیاز پژوهشی بنگاه 
از طریق بکارگیری سربازان تخصصی با کمترین 

هزینه اشاره کرد.

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و 
بودجه گفت: تاکنون ۱۲ هزار میلیارد دالر برای 
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  با  اساسی  کاالهای  واردات 
که  است  این  دولت  و سیاست  یافته  تخصیص 
همچنان کاالهای اساسی و مایحتاج مردم در سال 

۹۸ را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کند.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، محمدباقر 

اقدامات  به  اشاره  با  شنبه-  دیروز- سه  نوبخت 
افزود:  اساسی  کاالهای  بازار  تنظیم  برای  دولت 
براساس گزارش بانک مرکزی، تاکنون ۱۲ هزار 
میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی با ارز 
این  از  برخی  که  یافته  تخصیص  تومانی   ۴۲۰۰
در حال ورود  برخی  و  وارد کشور شده  کاالها 
به کشور است.رئیس سازمان برنامه و بودجه با 

بیان اینکه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در حوزه کاالهای اساسی برای سال ۹۸ نیز تکرار 
می شود، اظهار داشت: سیاست دولت این است که 
همچنان کاالهای اساسی و مایحتاج مردم را با ارز 
۴۲۰۰ تومانی تامین کند.نوبخت با تاکید بر اینکه 
بانک مرکزی سیاست های خود را برای تنظیم نرخ 
ارز در کنترل این بازار اجرایی می کند، تصریح کرد: 

بانک مرکزی پیش بینی های الزم برای مصون نگه 
داشتن بازار ارز و کنترل آن در پایان سال را انجام 

داده است.

نوبخت:

در سال 98 ارز42۰۰ تومانی به کاالهای اساسی اختصاص می یابد
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آگهي مناقصه  عمومي 
شماره 55/ق/97/12

دانشگاه علوم پزشکي  وخدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان در نظر دارد :  احداث مرکز 
بخش مهارتهای بالینی دانشجویان  تا مرحله بهره برداری  به متراژ 3462  متر مربع با  مصالح 
استاندارد مرغوب  و درجه یک به  شرح مندرج در اسناد مناقصه  از طریق مناقصه عمومی در 
از سازمان مدیریت وبرنامه  تائیدیه صالحیت  الشرایط که  به اشخاص حقوقي واجد  سال   97 
ازمتقاضیان  بدینوسیله  لذا  واگذارنماید.  رادارند  مناقصه  با موضوع  مرتبط  استانداری  امور عمرانی  معاونت  ریزی کشوریا 
واجد شرایط دعوت مي گردد ضمن واریز مبلغ 100/000  ریال ) یکصد هزار ریال ( به حساب  تمرکز وجوه در آمد  اختصاصی 
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به شماره 4001085103022523 و شماره شباIR 340100004001085103022523نزد بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران مطابق با شناسه واریزی396085162125300003810000000906 از تاریخ نشر آگهی لغایت  
97/12/14 به نشاني: بندر عباس – بلوار شهید چمران- جنب استانداري سابق – ساختمان دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان 
– طبقه همکف – دبیر خانه مرکزي مراجعه  ونسبت به کسب اطالعات بیشتروهمچنین دریافت سی دی اوراق مناقصه اقدام 

نمایند.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه) فرایند ارجاع کار( منحصرا ًدر قالب ضمانت نامه  بانکي دروجه دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان

مناقصه عمومی  احداث مرکز بخش مهارتهای بالینی دانشجویان  تا 
مرحله بهره برداری  به متراژ 3462 متر مربع

  به شماره مناقصه 55/ ق/97/12
2/648/96۰/61۰ )دو میلیاردو ششصد و چهل و هشت میلیون 

و نهصد و شصت هزار و ششصدو ده ریال  (

تذکر : پیمانکاران )مناقصه گران ( مي بایست کلیه اوراق مناقصه را پرینت وپس از تکمیل آن ، مهر وامضاء و به همراه مدارك درخواستي 
برابر با اصل  همراه با مهربرجسته در پاکات  مربوطه مهر و موم  به شرح مندرج دراسناد مناقصه د رموعد مقرر تحویل نمایند . 

*مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات واوراق مناقصه:
- از ساعت 8 صبح الی ساعت 15 روز شنبه  مورخ 97/12/25به  آدرس بندرعباس – بلوار شهید چمران –جنب استانداري سابق –

ساختمان دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان ،دبیرخانه حراست دانشگاه – طبقه دوم تحویل نمایند.
 * بازگشایي پاکات:  کمیسیون مناقصه راس ساعت 11 صبح روز  یکشنبه  مورخ 97/12/26در محل  دفترمعاونت توسعه مدیریت ومنابع 

دانشگاه  برگزار می گردد.
-   به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهي  واصل شود  مطلقا« ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
-  سایراطالعات وجزئیات مربوط دراسنادمناقصه مندرج است.

 هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
شناسه آگهی 394310             

روابط  عمومي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان

شرکت تعاونی مصالح فروشان مرکزی کرج
آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت دوم (

گردد که در جلسه مجمع عمومی  بدینوسیله از کلیه اعضای محترم دعوت می 
راس  که  کرج  فروشان  مصالح  تعاونی  شرکت  دوم  نوبت  العاده  فوق  بطور  عادی 
ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخه 1397/12/20 در محل شرکت تعاونی مصالح 
فروشان کرج واقع در کرج – میدان مادر – خیابان رودکی شرقی – پالك 79، به 
منظور بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات ذیل طبق دستور جلسه تشکیل و 

برگزار می گردد، حضور بهم رسانید. 
یاد آوری می شود :  1- هیچ یک از اعضاء نمی تواند عالوه بر رای خود بیش از سه 
رای با وکالت به عضو و یک رای به غیر عضو همراه داشته باشد. برگ های وکالت 
به امضاء هیات مدیره و بازرسان و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. به منظور تنظیم 
و تایید وکالت نامه ها وکیل و موکل بایستی باتفاق یکدیگر از تاریخ 1397/12/08 
تا تاریخ 1397/12/19 در وقت اداری به محل شرکت تعاونی مراجعه نمایند.  2- 
البدل هیات مدیره شرکت  بازرسی و علی  اعضایی که در خواست کاندیداتوری 
تعاونی را دارند، از تاریخ انتشار آگهی فرصت دارند فرم درخواست را تکمیل و 
: )کپی جواز کسب معتبر- کپی مدرك تحصیلی- کپی کارت  نیاز  مدارك مورد 
ملی – کپی شناسنامه و دو قطعه عکس )4×3( را آماده و جهت ثبت نام در ایام 
اداری به شرکت تعاونی مصالح فروشان کرج تحویل نمایند. 3- مصوبات مجمع 
عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء 
از  با حضور هر تعداد  این مجمع  بود.  نافذ و معتبر خواهد  از حاضر و غایب  اعم 

اعضاء تعاونی رسمیت خواهد یافت. 
دستور جلسه :  1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان 

2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال 96 
3- ارائه گزارش حسابرسی سال 96 و تعیین حسابرسی رسمی و هزینه مربوطه 

برای سال مالی 97 
4- انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان 

5- انتخاب اعضاء علی البدل هیات مدیره 
هیات مدیره شرکت تعاونی  مصالح فروشان کرج 

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی
انجمن صنفی کارفرمایان حمل و نقل کاالی شهرستان

 فردیس و حومه 
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 71/10/6 هیئت 

وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. 
به  تمایل  صورت  در  مزبور  صنف  در  شاغل  کارفرمایان  کلیه 
عضویت، از تاریخ انتشار این اطالعیه ظرف یک هفته می توانند 
امام  بلوار  محمدشهر  کرج  نشانی  به  را  خود  کتبی  درخواست 
روبروی فروشگاه رفاه شرکت حمل و نقل بارآوران کرج یا شماره 

6206661-0263ارسال یا فاکس نمایند. 
هیئت موسس: 

1- آقای دکتر اسماعیل صابری
2- آقای محسن جمالی

3- آقای علی اصغر سماواتی 
نماینده هیئت موسس : علی اصغر سماواتی 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :۱/۸۳۲/۹۶

شعبه اول شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: علی جعفرنادری فرزند:سید جعفر

خوانده:آرش احمدی  فرزند: حامد
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۴ ساعت ۱۰ وقت رسیدگی تعیین 
شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به 

این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

مفقودی
 دفتر دریافت خدمات  ویژه  ماشین االت خودگردان کشاورزی   دستگاه تراکتور  
تیپ ITM۲۸۵ بامدل ۱۳۸۵ و شماره موتور  LFW۱۰۵۲۹Sو به شماره شاسی 
از درجه  مفقود گردیده و  به کدملی ۲۸۰۰۹۲۷۴۲۹  اقای رضا لک  E۰۲۷۷۷بنام 

اعتبار ساقط میباشد/
خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  آقای   پیمان کلب خانی دارای شناسنامه شماره  ۴۲۷۳۵ بشرح دادخواست 
و  نموده   وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  ۹۷۲۳۵۲/ش۳  کالسه  
تاریخ     در   ۱۶۷۳ بشناسنامه   که شادروان   سارا کلب خانی  داده  توضیح  چنین 
۹۳/۵/۶ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   
بهرام کلب خانی فرزند    غالم –ش ش۴۹۴ خوی –  پسر متوفی/۲- پیمان کلب 
خانی فرزند   غالم –ش  ش  ۴۲۷۳۵ -خوی -  پسر متوفی/۳-  زینب  کلب 
خانی فرزند  غالم -ش  ش     ۸۱۴  - خوی -  دختر متوفی/۴-   حمیده  کلب 
خانی فرزند  غالم-  ش ش ۲۷۹۰۱۵۶۰۷۷     -خوی- دختر  متوفی/ اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه 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

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  آقای   پیمان کلب خانی دارای شناسنامه شماره  ۴۲۷۳۵ بشرح دادخواست 
و  نموده   وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  ۹۷۲۳۵۲/ش۳  کالسه  
تاریخ     در   ۱۶۷۳ بشناسنامه   که شادروان   سارا کلب خانی  داده  توضیح  چنین 
۹۳/۵/۶ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   
بهرام کلب خانی فرزند    غالم –ش ش۴۹۴ خوی –  پسر متوفی/۲- پیمان کلب 
خانی فرزند   غالم –ش  ش  ۴۲۷۳۵ -خوی -  پسر متوفی/۳-  زینب  کلب 
خانی فرزند  غالم -ش  ش     ۸۱۴  - خوی -  دختر متوفی/۴-   حمیده  کلب 
خانی فرزند  غالم-  ش ش ۲۷۹۰۱۵۶۰۷۷     -خوی- دختر  متوفی/ اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه 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

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   برابر  رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۰۱۰۰۲۲۷۲۶- ۹۷/۹/۱۰ هیات  موضوع  
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 ۵۱۸۹۸۳۷۵۲۱ 
صادره  از خمام  فرزند طاهر  در ششدانگ  قطعه  زمین  مشتمل بر  یکباب خانه  
و محوطه به  مساحت ۶۰۵۸/۶۰  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  ۱۵ 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 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۱/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۲/۸

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

 برابر رای  شماره ۹۷۶۰۳۱۸۰۲۰۰۰۳۰۹۳ -۹۷/۱۰/۲۵ 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 اسماعیل باژدار فرزند احمد علی بشماره شناسنامه ۶۷۶صادره از رودسر و 
کدملی ۲۶۹۰۴۸۹۳۳۳ بصورت ششدانگ  یک قطعه زمین  مشتمل بر  دو باب  
مغازه  به مساحت  ۴۲/۶۷متر مربع  پالک ۲۹۳۸ فرعی از ۳۱۲ اصلی  مفروز  و 
مجزی  شده  از پالک ۲۲۵ فرعی از اصلی مذکور واقع قریه  چابکسر بخش  ۲۹  
گیالن  خریداری  از مالک  رسمی  احمد علی باژدار محرز گردیده  است . لذا  به 
منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  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.
1152- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۲/۸ 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۲/۲۲

نصب بنر های اطالع رسانی و آموزش های 
فرهنگ شهروندی با محوریت پسمانددر رشت

آموزش  و  رساني  اطالع  هاي  بنر  رشت:  منکویی- 
هاي فرهنگ شهروندي با محوریت پسماند در شهر 
رشت نصب شد علیرضا حاجی پور رئیس سازمان از 
نصب بنر های اطالع رسانی و آموزش های فرهنگ 

شهروندی با محوریت پسماند خبر داد.
وی افزود : فرهنگسازی اجتماعی و آگاهی های فردی 
می تواند نقش بسزایی در حفظ محیط زیست شهری 
و تفکیک زباله از مبدا ایفا نماید. حاجی پور ادامه داد 
مسئولیت پذیری افراد جامعه می تواند کلیه سازمان های 
خدمات رسان به ویژه سازمان مدیریت پسماندهای 
شهروندان  شایسته  شهری  ساخت  در  را  شهرداری 

رشت یاری نماید. 

بهره مندی 5 هزار خانوار روستایی 
کرمانشاه  از نعمت آب سالم و بهداشتی

تک  پروزه  تعداد ۲۳  و  آبرساني  مجتمع  افتتاح ۸  با 
روستایی در دهه فجر سال ۱۳۹۷، بیش از ۵۰۰۰ خانوار 
در ۷۸ روستاي استان از نعمت آب سالم و بهداشتی 
روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به  شدند.  برخوردار 
عمومي شرکت آب و فاضالب روستایي استان ، فرامرز 
شوهانی مدیرعامل شرکت گفت: با افتتاح ۸ مجتمع 
آبرساني و تعداد ۲۳ پروزه تک روستایی در دهه فجر 
سال ۱۳۹۷، بیش از ۵۰۰۰ خانوار در ۷۸ روستاي استان، 
از مزایاي این طرح ها برخوردار شده اند. شوهانی با 
پروژه  این  افزود: در راستاي اجراي  این مطلب  بیان 
ها بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است و حجم 
عملیات انجام شده این پروژه ها شامل ۴۷۷کیلومتر 
لوله گذاري خط انتقال و شبکه توزیع وبیش از ۷۷۱۰ 
مترمکعب مخازن ذخیره می باشد.  مهندس شوهانی 
در ادامه بیان داشت با افتتاح این پروژه ها تعداد ۱۵ 
منبع آبي جدید شامل چاه و چشمه به منابع آبي این 
شرکت افزوده شده و همچنین ۱۶ ایستگاه پمپاژ تجهییز 
آب  انشعابات  به  جدید  انشعاب  بر ۴۵۰۰  افزون  و 
روستایی افزوده شده است.  مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب روستایی استان در افتتاح این پروژه ها عنوان 
کرد آبرسانی به روستاهای فاقد آب از وظایف اصلی 
شرکت قلمداد شده و همکاران شرکت آبفار مفتخر به 
این امر در راستای محرومیت زدایی از روستاها هستند.  
درمراسم افتتاح پروژه های آبرسانی روستایی استان که 
با حضور معاونین محترم استاندار ، مسوولین و مدیران 
دستگاههای اجرایی و فرمانداران محترم برگزار گردید 
، فعالیتهای شرکت آبفار استان در تحقق آبرسانی به 
روستاها را بسیار مثبت ارزیابی نمودند و از تالش و 
پیگیری مدیر عامل و مدیران و کارکنان شرکت آبفار 
استان در راستای افزایش جمعیت روستایی برخوردار از 

نعمت آب آشامیدنی سالم قدردانی نمودند. 

خبر

 موفقیت شهرداری اصفهان 
در کسب جایزه ملی تعالی سازمانی

بهادری- اصفهان: شهرداری اصفهان به عنوان اولین شهرداری کشور، 
تقدیرنامه شانزدهمین جایزه ملی تعالی سازمانی را دریافت کرد. قدرت 
اهلل نوروزي شهردار اصفهان در شانزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی با 
حضور مقامات، مدیران ارشد سازمان ها و متخصصان در مرکز همایش 
کرد:  اظهار  ایران  اسالمي  سیماي جمهوري  و  المللي صدا  بین  هاي 
شهرداری اصفهان تعالي سازماني را با یک نگاه جامع در همه سازمان ها 
دنبال کرده و آن را به بدنه وسیع شهرداري تعمیم داده است. شهرداري 
اصفهان موفق شد خود را در معرض قضاوت علمي کارشناسان مبرز قرار 
دهد. ما از ابتدا با برنامه وارد میدان ارزیابی تعالی سازمانی شدیم و این 
کار، گام مهمي براي ارزیابي سازمان ها و موسسات عمومي غیردولتي که 
مسئول ارائه خدمات عمومي هستند، به شمار می رود. شهردار اصفهان 
با اشاره به موضوع بهره وري، ادامه داد: با وجود اینکه همیشه از واژه 
ترین  از مظلوم  بهره وري یکي  بسیاري مي شود  استفاده  »بهره وري« 
واژه هاست. بهره وري مبتني بر اثربخشي و کارایي اما در عین حال یک 
حلقه گمشده در سازمان ها و مدیریت هاست؛ بنابراین ما با شعار »اداره 
ارزان شهر« آمدیم که براي این موضوع ناگزیریم به اثربخشي و کارایي اتکا 
کنیم؛ به همین دلیل تحقق »تعالی سازمانی« یک نیاز برای ما به حساب می 
آید. وي با بیان اینکه شهرداری اصفهان تعالي سازماني را با یک نگاه جامع 
در همه سازمان ها دنبال کرد، گفت: در اصفهان شهرداري شامل مناطق و 
سازمان هاي بسیاري است و ما موضوع »تعالي سازماني« را به همه بدنه 
وسیع شهرداري تعمیم دادیم.   نوروزی بیان کرد: مشتري هاي شهرداري، 
مردم هستند از این رو برنامه ریزي براي شهروندان با نگاه »شهروند محور« 
و »برنامه محور« صورت گرفته است. از آنجا که هر حرکت و اقدام 
شهرداري براي مردم ملموس است بنابراین ما در اقدامات خود »شهروند 
محور« حرکت کرده و به دنبال کسب نتیجه مثبت بودیم زیرا چنانچه 
اقدامات نتیجه گرا نباشد به سوي تعالي حرکت نشده و سازمان دارای 

بهره وری نمي شود.

با حکم رئیس کمیته امداد؛

قائم مقام کمیته امداد استان گلستان منصوب شد

سلیمانی- گلستان: طی حکمی از سوی رئیس کمیته امداد، عیسی بابایی 
به عنوان قائم مقام کمیته امداد استان گلستان منصوب شد. 

اسکندر  با حضور  استان گلستان  امداد  قائم مقام کمیته  معارفه  مراسم 
اسکندری، مدیرکل کمیته امداد استان برگزار و عیسی بابایی به عنوان 

قائم مقام نهاد انقالبی کمیته امداد استان گلستان معارفه شد.
در حکم رئیس کمیته امداد آمده است، کمیته امداد به عنوان نهادی که 
بر اساس اندیشه و تفکر دینی و فقهی حضرت امام خمینی )ره( مرّوج 
فرهنگ احسان، ایثار، انفاق و نیکوکاری در جامعه اسالمی، با حفظ عزت 

و کرامت انسانی نیازمندان است.
انتظار می رود با بازشناسی ظرفیت های درون و برون سازمانی، با عزم و 
همتی راسخ و نگاهی نوآورانه همراه باروحیه ی ارزشی، انقالبی و جهادی 
با استفاده بهینه از منابع و اجتناب از هرگونه اسراف و تجمل گرایی، با اتکال 
به خداوند متعال در راستای تحقق اهداف عالیه امداد گام های اساسی 

برداشته شود.
گفتنی است، عیسی بابایی، پیش ازاین رئیس کمیته امداد شهرستان آق قال 

بوده است.

خبر

خبرنگار زمان - مریم علی اکبرزاده: استاندار تهران 
با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی ۱۳۹ پروژه متنوع 
در ایام دهه فجر در شهرستان شهریار تاکید کرد: 
با توجه به پروژه های متنوع شهرداری شهریار در 
زمینه های آموزشی، زیرساختی و خدماتی، توجه به 

نیاز شهروندان عامل موفقیت این شهرداری است.
انوشیروان محسنی بندپی در مصاحبه اختصاصی 
با خبرنگار زمان با اشاره به جمعیت باالی منطقه 
ساختمانی  به  منطقه  این  نیاز  به  شهریار  یک 
استاندارد جهت خدمت رسانی تاکید کرد و گفت:  
خوشبختانه در دهه مبارک فجر ساختمانی استاندارد 
برای شهرداری منطقه یک شهریار با مساحت ۴ 
هزار متر مربع و هزینه ای حدود ۸ میلیارد تومان 
افتتاح شده و جهت ارتقاء سطح خدمت رسانی به 

شهروندان فهیم این منطقه به بهره برداری رسید.
این مسوول با بیان اینکه شهرستان شهریار با توجه 
به داشتن بیش از ۱۶۰ هزار دانش آموز با کمبود 
فضای آموزشی روبروست اذعان داشت: به همت 
شهرداری و شورای اسالمی شهر شهریار آموزشگاه 
»صدف ۲« مطابق با استاندارد های باالی آموزشی 

آماده شده و در دهه فجر به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: خوشبختانه مجموعه مدیریت شهری 
شهریار برنامه احداث مدارس استاندارد دیگری را 

نیز در دستور کار دارد.
با  مشترک  ای  جلسه  در  افزود:  تهران  استاندار 
فرماندار محترم شهرستان شهریار و نماینده محترم 
شهرستان  فهیم  مردم  مشکالت  از  برخی  مردم 
شهریار به خصوص در حوزه های اقتصادی، کاری 
و اداری مورد بررسی قرار گرفتند و امیدواریم پس 
استان  توسعه  و  آمایش  سند  در  ریزی  برنامه  از 
اقدامات مناسبی در جهت پیشبرد هرچه بیشتر امور 

صورت پذیرد.
انوشیروان محسنی بندپی  از مسائل مهم و اساسی 
شهرستان شهریار به مواردی همچون برنامه ریزی 
جهت مدیریت آب آشامیدنی شهرستان، تسریع 
احداث پروژه بیمارستان ۳۱۳ تخت خوابی، قطار 

شهری و حمل و نقل ریلی و همچنین استقرار 
جهت  شهرستان  این  در  مرکزی  ادارات  برخی 
عدم نیاز مراجعه مردم به پایتخت و تسریع امور 
شهروندان اشاره کرد و افزود: امیدواریم با پیگیری 
های نماینده محترم مردم و فرماندار کوشای این 
شهرستان بتوانیم خدمات خوبی را جهت ارائه به 

مردم مهیا کنیم.
این مسوول به شناخت خود از محمودی، نماینده 
مردم شهریار، قدس و مالرد در مجلس شورای 
محمودی  مهندس  گفت:  و  کرد  اشاره  اسالمی 
شخصیتی است که چه در بُعد ملی و چه در بُعد 
منطقه ای تالش و توجه ارزشمندی در جهت ارتقاء 
شاخص های توسعه به خصوص در شهرستانهای 

غرب استان تهران داشته است.
وی افزود: با حضور مهندس طاهری، فرماندار مقتدر 
شهرستان شهریار و با توجه به سوابق و تجربه باالی 
ایشان، در این شهرستان که بیشترین جمعیت را پس 
از تهران در استان دارد، امور عمرانی، زیرساختی، 

خدماتی و آموزشی تحول چشمگیری یافته است.

استاندار تهران به دو راهبرد جهت تکمیل برخی 
افزود: جهت  نیمه تمام اشاره کرد و  پروژه های 
توان  می  تمام  نیمه  های  پروژه  برخی  تکمیل 
داده  اختصاص  را در سال ۹۸  بیشتری  اعتبارات 
یا در صورت وجود ظرفیت، از مشارکت بخش 

خصوصی نیز استفاده کرد.
محسنی بندپی افزود: پروژه قطار شهری در غرب 
استان تهران نیز به احتمال بسیار زیاد با مشارکت 

بخش خصوصی صورت خواهد پذیرفت.
شهردار شهریار نیز در گفتگو با خبرنگار زمان به 
بهره برداری از پروژه های شاخصی نظیر ساختمان 
شهرداری منطقه یک در چهار طبقه در ایام دهه فجر 
با حضور استاندار تهران اشاره کرد و گفت: مدرسه 
شهرک صدف نیز با مساحتی بیش از ۳ هزار متر 
مربع، در چهارطبقه و با اعتباری بیش از ۴/۵ میلیارد 
تومان به بهره برداری رسید که ظرفیت ۶۷۰ دانش 
آموز را دارد و همچنین تجهیز سوله ستاد بحران، 
احداث فاز اول جاده سالمت پارک شهید سیری 
اندیشه و احداث پارک در کوچه ارشاد شهریار از 

دیگر پروژه هایی بودند که در دهه فجر به بهره 
برداری رسیدند.

احسان درخشان نسب در ادامه گفت: به مناسبت 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی کلنگ پروژه های 
شاخص »احداث تقاطع غیر همسطح میدان جهاد 
و میدان بسیج« با اعتبار ۴۳ میلیارد تومان و »احداث 
فاز اول ساختمان مرکزی شهرداری شهریار« با اعتبار 
۲۰ میلیارد تومان در شهرک اداری و همچنین«باغ 

پارک بانوان« و »گرمخانه شهریار« به زمین خورد.
جایی  جابه  موضوع  داشت:  اعالم  مسوول  این 
ساختمان شهرداری شهریار از سال ها پیش مدنظر 
مجموعه مدیریت شهری بوده است و با توجه به 
ابعاد و متراژ مد نظر، انجام پروژه ساختمان جدید 
طول  به  نیز  سال  سه  تا  است  ممکن  شهرداری 
بیانجامد.  وی افزود: پس از به انجام رساندن پروژه 
ساختمان جدید شهرداری نه تنها از بار ترافیکی شهر 
کاسته می شود بلکه قادر خواهیم بود از زمین فعلی 
شهرداری به عنوان پارکینگ طبقاتی استفاده کنیم و 
با احداث چندپروژه دیگر نظیر تقاطع و زیرگذر 
موفق شویم »پیاده راه« خیابان ولی عصر شهریار 
را محقق کنیم. درخشان نسب فرصت همکاری و 
تعامل مجموعه شهرداری شهریار با نماینده محترم 
و  جمعه  امام  شهریار،  شهرستان  فرماندار  مردم، 
اعضای شورای اسالمی شهر را با مغتنم دانسته و 
ضمن قدردانی از همراهی استاندار محترم تهران 
گفت: در سایه همدلی و تعامل مجموعه مدیریت 
استانی، شهرستانی و شهری، آینده درخشانی در 

انتظار شهریار است.
شهردار شهریار خاطرنشان کرد: با توجه به کوشش 
مجموعه مدیریت شهری در طول یکسال گذشته در 
راستای خرید و تملک اراضی جهت اجرای پروژه 
های مهم عمرانی و خدماتی، پروژه های در دست 
اقدام و همچنین کلنگ زنی های چندین پروژه که 
به زودی انجام خواهد شد بی شک سال ۹۸ سال 
رشد بی نظیر اجرای پروژه های عمرانی در شهر 

شهریار خواهد بود.

استاندار تهران تاکید کرد:

توجه به نیاز شهروندان عامل موفقیت شهرداری شهریار

استاندار تهران: با حضور مهندس طاهری، فرماندار مقتدر شهرستان شهریار و با توجه به سوابق و تجربه 
باالی ایشان، در این شهرستان که بیشترین جمعیت را پس از تهران در استان دارد، امور عمرانی، زیرساختی، 

خدماتی و آموزشی تحول چشمگیری یافته است
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توقیف ۳۰۰۰ خودرو پالک مخدوش در تهران

 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از توقیف بیش از 
۳۰۰۰ خودرو با پالک مخدوش در اجرای طرح »طاهر« خبر داد.
طرح  از  مرحله  دومین  اجرای  در  مهماندار  محمدرضا  سردار 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  حضور  با  »طاهر«  ترافیکی  انتظامی 
ترافیکی  و  انتظامی  طرح  از  مرحله  دومین  اجرای  پی  در  کرد: 
با  پایتخت  پلیس  با مشارکت یگان های مختلف  طرح طاهر که 
محوریت پلیس راهور انجام شد، بیش از ۳۰۰۰ خودرو که اقدام 
به مخدوش کردن پالک کرده بودند با حکم قضائی شناسایی و 

متوقف شدند.
مهماندار با بیان اینکه جعل پالک عالوه بر جریمه رانندگی از 
با نظر قاضی دارد، خاطرنشان  نیز  تا یک سال حبس  شش ماه 
کرد: عمده این موارد در محدوده ورودی طرح ترافیک و زوج 

و فرد بوده است.
مهماندار همچنین از امکان شناسایی خودروهای پالک مخدوش 
با  گفت:  و  داد  خبر  دوربین ها  توسط  جعلی  پالک های  نیز  و 
استفاده از دوربین هایی که در اختیار داریم پالک هایی که از سوی 
اینکه  ضمن  دارد.  شناسایی  قابلیت  باشد  شده  پوشانده  راننده 
است  جعلی  پالک شان  که  خودروهایی  تا  داریم  را  امکان  این 
نیز شناسایی کنیم. به عنوان مثال در این طرح خودروی پژویی 
متوقف شده که پالک یک دستگاه سواری سمند روی آن نصب 
شده بود که مأموران ما به وسیله دوربین ها و تطبیق بدنه خودرو 

آن را تشخیص دادند.
مهماندار اضافه کرد: در این شرایط عالوه بر جریمه و مجازاتی 
به  متعلق  باید جریمه  انجام می شود،  قضائی  مقام  با دستور  که 

پالک خودروی دیگر را که جعل کرده اند پرداخت کند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از تشکیل بانک 
اطالعاتی خودروهای پالک مخدوش در پلیس راهور خبر داد و 
گفت: اطالعات این خودروهای توقیفی وجود دارد و اگر دوباره 
دست به چنین اقدامی بزنند با استفاده از این اطالعات مجازات 

بیشتری در انتظارشان خواهد بود.
سوی  از  چشم  خطای  است  ممکن  آیا  اینکه  درباره  مهماندار 
بسیار  اتفاقی  چنین  گفت:  شود،  اشتباه  جریمه  سبب  مأموران 
راننده ای  اگر  اما  شده  گزارش  کمی  مقدار  و  است  نادر  بسیار 
با چنین مسئله ای مواجه شد می تواند با مراجعه به پلیس راهور 
اعتراض کند ضمن اینکه در حال حاضر نیز اکثر ثبت تخلفات ما 

به وسیله دوربین انجام می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اجرای طرح ترافیک و 
اجرای  گفت:  نیز  تأثیرات  و  پنجشنبه  روزهای  در  فرد  و  زوج 
شده  پنجشنبه  روزهای  در  ترافیک  کاهش  به  منجر  طرح  این 
تشکر شهروندان  از  را  متعددی  پیام های  نیز  راستا  در همین  و 

دریافت کرده ایم.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره وضعیت 
ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرداری نیز گفت: متأسفانه توان 
شهرداری امروز پاسخگوی نیازهای شهر در حوزه حمل و نقل 

عمومی نیست و باید این توان افزایش یابد.

خبر

 توقف رشد طالق در تعدادی
 از استان ها 

مشارکت  و  مردمی  های  پیشگیری  مدیرکل 
های مدنی قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری 
مند  فایده  شدن  مردمی  درصورت  جرایم  از 
خواهد بود، گفت: بنیاد صیانت از نهاد خانواده 

به صورت مردمی مدیریت می شود.
مدیران  با  نشست  در  رفاهی  اصغر  سیدعلی 
استانی بنیاد صیانت از خانواده افزود: دلسوزان 
به  کار  و  شناسایی  خانواده  حوزه  در  مردمی 
دست آنان سپرده می شود. وی تاکید کرد: بنیاد 
صیانت از نهاد خانواده را فعالیتی می دانیم که 

به دست خود مردم باید اجرا شود.
این مستشار قضایی تصریح کرد: قوه قضاییه 
در این امر نقش کمکی خواهد داشت تا یک 
خانواده  نهاد  از  صیانت  برای  مردمی  نهادی 
به  رو  را  نهاد  این  مردم  خود  و  بگیرد  شکل 

جلو ببرند.
وی با اشاره به راهبرد ۱۶۰ صفحه ای این بنیاد 
اظهارداشت: بنیاد صیانت از نهاد خانواده برای 
ابعاد خانواده از تشکیل خانواده گرفته تا تحکیم 
بنیان آن باید برنامه داشته باشد و همراه با این 

برنامه ها حرکت کند.
رفاهی خاطرنشان کرد: پرونده خانواده نباید به 
دادگستری برود و قبل از آن در مراکز مشاوره 
به آن پرداخته و مشاوره های الزم به زوجین 
ها  استان  از  بسیاری  در  بسا  چه  شود؛  ارائه 
و  کرده  موفق عمل  مراکز  این  البرز  از جمله 
در  حضور  با  طالق  متقاضی  زوجین  برخی 
جلسات مشاوره از تصمیم خود منصرف شده 
و به زندگی مشترک خود بازگشتند. مدیرکل 
پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی 
وقوع جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
قوه قضاییه خطاب به مدیران استانی حاضر در 
نشست گفت: اگر شما در هر استان موفق به 
انصراف حتی ۵ زوج از طالق شوید، ۵ خانواده 
را از آسیب ایمن خواهید کرد و فرزندان این 
خانواده ها در کنار پدر و مادر به زندگی خود 

ادامه خواهند داد.
های  پرونده  بودن  ای  خوشه  بیان  با  وی 
پرونده  متأسفانه  داد:  ادامه  خانواده در محاکم 
های خانواده خوشه ای است یعنی اگر زوجه 
درخواست مهریه دهد، زوج درخواست عدم 
کند. زوجه  می  ارائه  ازدواج مجدد  و  تمکین 
درخواست نفقه می دهد و این روند همچنان 

ادامه می یابد.

خبر

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: 
پوشش  زیر  بازنشستگان  از  درصد  امسال ۸۲ 
این صندوق مشمول طرح همسان سازی حقوق 
شدند. به گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، 
بازنشستگی  افزود: صندوق  زاده  تقی  جمشید 
را  بازنشسته  نفر  هزار   ۴۲۱ و  میلیون  یک 
تحت پوشش دارد و دومین صندوق بیمه ای 
میانگین حقوق  اینکه  بیان  با  است.وی  کشور 
بازنشستگان کشوری امسال به ۲ میلیون و ۱۰۰ 
با  امیدواریم  گفت:  است،  رسیده  تومان  هزار 
تدبیر دولت و مجلس و اختصاص ۴۵۰۰ میلیارد 
تومان به همسان سازی حقوق، سال ۹۸ شاهد 
افزایش بیشتر حقوق بازنشستگان به خصوص 
تومان  میلیون  از ۲  میان حقوق های کمتر  در 
باشیم.وی با بیان اینکه شفافیت و پاسخگویی دو 
شعار و مؤلفه کلیدی دولت دکتر روحانی است، 
با وجود برخی مقاومت ها و مخالفت  افزود: 
ها برای تحقق این شعارها، گام های جدی و 
اساسی از سوی نهادهای مختلف به ویژه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های تابعه 

برداشته شده است.
اداری  نظام  در  ما  امروز  کرد:  تاکید  زاده  تقی 
انقالب شفافیت  نیازمند  به شدت  اقتصادی  و 
امید  و  تدبیر  دولت  در  خوشبختانه  و  هستیم 
مثابه یک راهبرد مورد توجه قرار  به  شفافیت 
گرفته و ادامه این راهبرد موجب اعتبار بخشی 

و اعتماد سازی در جامعه می شود.

وی با اشاره به برخی ساز و کارها که می تواند 
از فسادها و رانت ها و ویژه خواری های خاص 
قوانین  اجرای  کرد:  تصریح  کند،  جلوگیری 
موجود در زمینه مبارزه با فساد و اصالح آنها در 
صورت نیاز، کاهش تصدی دولت در اقتصاد، 
نظام تصمیم سازی  ارتقای سطح شفافیت در 
و تصمیم گیری دولت، اجرای قانون انتشار و 

دسترسی آزادانه به اطالعات، استفاده از ظرفیت 
شفافیت  افزایش  برای  الکترونیک  دولت  های 
و مبارزه با فساد، تدوین قوانین و به کارگیری 
ابزارهای الزم برای افزایش نظارت عمومی بر 

عملکرد و فعالیت ها مفید باشد.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری ادامه 
داد: اصالح حاکمیت شرکتی در سطح شرکت 
های دولتی و ارتقای شفافیت در عملکرد مالی 
آنها، واگذاری امور به گروه های مدنی به نحوی 
که از شدت رانت های اطالعاتی و مالی کاسته 
فضای  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  و  شود 
از  برای شفاف سازی عملکرد دولت  مجازی 

جمله این سازو کارها است.
و  رویکرد  خوشبختانه  کرد:  تاکید  زاده  تقی 
حقوق  اجرای  برای  هم  دوازدهم  دولت  اراده 
شهروندی و هم برای مبارزه با فساد این است 
که همه دولت به خصوص بخش اقتصادی در 
مدل اتاق شیشه ای در معرض دید و قضاوت 
عموم مردم قرار گیرد تا همه شهروندان مطلع 

باشند دولت چه کار می کند.

82درصد بازنشستگان کشوری مشمول همسان سازی حقوق شدند

ثبت ۱۰هزار مورد  از  بهزیستی  اجتماعی سازمان  امور  معاون 
کودک آزاری در سال گذشته خبر داد و گفت: ۱۵۰۰ زن خشونت 

دیده نیز به مراکز ما مراجعه کردند.
به گزارش مهر، حبیب اهلل مسعودی فرید در حاشیه افتتاح اولین 
خانه امن غیر دولتی گفت:  در حال حاضر ۳۶۰ مرکز اورژانس 
اجتماعی در کشور داریم و براساس تفکیک زنانی که به اورژانس 
اجتماعی مراجعه می کردند، خانه های امن را راه اندازی کردیم.
وی گفت: اولین کار ما این است که ببینیم مشکل خانواده چیست، 
باید ورود پیدا کرده و تمامی افراد دارای مشکل )آزار دیده و 
آزارگر( در خانواده را بررسی و در نهایت اقدامات الزم را انجام 
خواهیم داد. گاهی مداخله در حد مشاوره است و گاهی نیز 
جدی تر می شود و  فرد آزارگر  به مراکز قضایی ارجاع داده می 
شود.وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۵۰۰ زن خشونت دیده 
به مراکز ما مراجعه کردند، گفت: هنوز شیوع شناسی  انجام نشده 
است تا ببینیم میزان این شیوع چقدر است اما بیشترین میزان 
خشونت ها مربوط به همسر آزاری است.معاون امور اجتماعی 
سازمان بهزیستی در مورد کودک آزاری نیز افزود: در سال گذشته 
۱۰ هزار مورد کودک آزاری انجام شده است که در این موارد 

مداخالت الزم صورت گرفته است.

مدیرکل امور فراورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو 
خانوارهای  بهداشتی  و  آرایشی  فراوده های  مالی  گردش  گفت: 
و  میلیارد  هزار  سلولزی ۸  محصوالت  میلیارد،  هزار  ایرانی ۴۷ 
شوینده ها ۱۲ هزار میلیارد تومان است که نشان می دهد میزان 
گردش مالی حوزه آرایشی بهداشتی به بیش از ۶۵ هزار میلیارد 
تومان می رسد.  دکتر عبدالعظیم بهفر در همایش سراسری معاونین 
غذا و دارو کشور با اشاره به راه اندازی اداره کل آرایشی و بهداشتی 
در سازمان غذا و دارو پس از چندین سال، گفت: تشکیل این 
بر  این حوزه  مالی  که گردش  بود  از ضروریات  یکی  اداره کل 
اهمیت آن داللت دارد. وی با اشاره به مقاله علمی منتشر شده در 
حوزه مصرف کازمتیک در ایران، اظهار کرد: بر اساس برآورد این 
مقاله علمی، حجم مارکت فرآورده های آرایشی بهداشتی در ایران 
۴ میلیارد دالر است. همچنین در این مقاله میزان مصرف لوازم 
آرایشی و بهداشتی تا ۴.۵ درصد مخارج خانوار ذکر شده که این 

میزان در ایتالیا ۳ درصد و در انگلیس و فرانسه ۱.۷ درصد است.
مدیر کل اداره فراورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با 
اشاره به گردش مالی ۴۷ هزار میلیارد تومانی فرآورده های آرایشی با 
شامپو خانوار ایرانی، گفت: این میزان در حوزه محصوالت سلولزی 
۸ هزار میلیارد و شوینده )بدون شامپو( ها ۱۲ هزار میلیارد، است.

گردش مالی 65 هزار 
میلیاردی محصوالت آرایشی

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد که 
مواد اولیه داروهای تولیدی و برخی از داروهای خارجی در 

سال آینده با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به کشور وارد می شود.
احمد همتی اظهار کرد: دارو از جمله کاالهایی است که مواد 
اولیه آن برای تولید داخل با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به کشور 
وارد می شود. لذا مبنای قیمت گذاری ها در سال آینده به عهده  
دولت است. چون دولت تأمین کننده ارز می باشد و باید قیمت 

گذاری را انجام دهد.
وی افزود: طبق روال معمول قیمت دارو در سال آینده چند 
درصد افزایش پیدا می کند ولی باز هم به دلیل آنکه در سال 
آینده مواد اولیه دارو با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به کشور وارد 

می شود قیمت گذاری بر عهده دولت است.
همتی یادآور شد که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای داروهای 
خارجی که مشابه آن در کشور وجود ندارد و در داخل تولید 

نمی شود هم اختصاص می یابد.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به طرح پیشنهادی در 
کمیسیون تلفیق برای اختصاص ارز نیمایی به دارو گفت: این 
پیشنهاد در کمیسیون رد شد چون دارو از کاالهای اساسی است 

که باید به آن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی داده شود.

همتی:مواد اوليه دارو وارد 
می شود

ثبت ۱۰هزار مورد کودک آزاری 
طی سال گذشته

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

آقای محمدعلیمرادی فرزند عبدالکریم درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود 
معروف  ۱۳کرمانشاه  بخش  در  واقع  یکاصلیجوانرود  از  فرعی   ۱۰۶ پالک  از  را 
نموده  مالکیت  درخواست سند  نادری خریداری  آقای صالح  از  بیسان جارکه  به 
پرونده نیز تحت کالسه۹۷-۷۲تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۱۲۲۴مورخ ۱۱/۶/ 
۹۷حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانه و دکاکین به مساحت ۱۲۹متر مربع 
به نام آقای محمدعلیمرادی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای 
فتح اله عزیزیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا 
انتشار نوبت اول  چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
ارسال گردد،معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای محمدعلیمرادی صادر خواهد نمود. صدور 

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

تاریخ انتشار اول۸/  ۱۲/  ۱۳۹۷ تاریخ انتشار دوم ۲۳/  ۱۲ /  ۱۳۹۷

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای شهریار والی زاده اردالن به شماره شناسنامه ۱۰۶ و شماره ملی ۳۸۴۹۶۳۵۴۷۳ 
به شرح دادخواست به کالسه ۸/۹۷۱۵۵۹ از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پروانه رحمن پور به شماره شناسنامه 
اقامتگاه دائمی خود  ۴۱۲ و شماره ملی ۳۷۳۱۶۸۹۰۸۱ در تاریخ ۱۳۸۶/۵/۱۶ در 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
ملی  شماره  و   ۱۳۰۹/۲/۱۸ ت   ت   ۶۰ ش  ش  اردالن  زاده  والی  اله  نعمت   .۱

۳۷۳۱۶۶۴۹۲۵ شوهر  متوفی
ملی  شماره  و   ۱۳۳۵/۱۱/۴ ت  ت   ۱۰۶ ش  ش  اردالن  زاده  والی  شهریار   .۲

۳۸۴۹۶۳۵۴۷۳ پسر متوفی
۳. هوشیار والی زاده اردالن ش ش ۱۸ ت ت ۱۳۴۲/۹/۳۰ شماره ملی ۳۸۴۹۷۴۷۴۶ 

پسر  متوفی
۴. میترا والی زاده اردالن ش ش ۹ ت ت ۱۳۴۱/۱/۲۷ شماره ملی ۳۸۴۹۶۴۲۸۵۲ 

دختر متوفی
۵. مژگان والی زاده اردالن ش ش ۷ ت ت ۱۳۴۵/۷/۱ و شماره ملی ۳۸۴۹۷۴۸۰۴۱ 

دختر متوفی
به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 8991 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

اگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری هاچ بک پژو ۲۰۶مدل ۱۳۹۷ به شماره شهربانی ۸۲-۲۵۷م۹۴ 
و شماره موتور ۱۷۹B۰۰۱۷۴۳۷ و شماره شاسی NAAR۰۳FE۳JJ۶۲۶۲۶۸ به 

نام میالد تقی زاده مازندرانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
برگ سبز کامیون بنز خاور ال پی ۳۶/۸۱۳ مدل ۱۳۵۵  و به شماره پالک ۱۷ ایران 
۷۶۲ع۹۸  وبه شماره موتور ۴۰۵۰۶۰ و به شماره شاسی ۱۴۲۳۰۲۲۲ مفقود گردیده 

خویو ازدرجه اعتبار ساقط میباشد/

آگهی مفقودی)نوبت دوم(
مجوزحمل سالح ساچمه زنی تک لول ته پر چخماقی کالیبر۱۲ساخت ترکیه به 
شماره بدنه ۸۸۸۳۲۲۰وشماره سریال۱۸۸۵۲۹۵وشماره مجوز۰۲۵۰۰۸۳۷۰۵۲۰۳به 

نام توکل حسنی مفقود گردیده وفاقد اعتبارمی باشد.
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین کیا اسپورتیج ۲۷۰۰CCمدل ۲۰۱۰ به شماره شهربانی ۸۲-۵۹۷م۹۴ 
 KNAKH۸۱۳DA۷۷۰۲۶۴۶ و شماره شاسی G۶BA۹۷۳۶۰۰۶ و شماره موتور

به نام علی مالتبار فیروز جایی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

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

اول/  هیات    ۱۳۹۷/۱۱/۲ مورخ   –۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۰۸۰۰۴۲۳۴ شماره  رای   برابر   
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد   دوم موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  
سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  
بشماره   سلمان   فرزند  خواهش  خوش  امین   محمد  آقای  متقاضی   بالمعارض 
شناسنامه  ۵۷۶  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  ۳۲ 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  ۱۵  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.

1089- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 
تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۱/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۲/۸

آگهی مفقودی 
پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره پروانه ۲۵۵۰۰۰۰۲۳۰رشته موضوع پروانه 
مهندسی تاسیسات برقی ساختمان به شماره عضویت ۲۵۵۰۰۱۹۶۱ پایه سوم بنام 
آقای مهندس محسن حسینی نژاد میر به شماره شناسنامه ۷۸۷۶ صادره از خرم آباد 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است 
لرستان – خرم آباد

آگهی دادنامه
تنظیم:۱۳۹۷/۱۰/۲۶- دادنامه۹۷۰۹۹۷۶۱۱۰۷۰۰۸۵۹-تاریخ  شماره 
شعبه:۹۶۰۹۸ بایگانی  پرونده:۹۶۰۹۹۸۶۱۱۰۷۰۰۹۳۱-شماره  شماره 

۱                                        پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۱۱۰۷۰۰۹۳۱شعبه۴دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اهوازتصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۱۰۷۰۰۸۵۹-خواهان:خانم 
وآقای  بازعلی  فرزند  مرادی  کامران  آقای  وکالت  با  فرزندبازفتی  شهنازمهرتوکلی 
خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به  محمدهمگی  فرزند  کبابچی  احمدرضا 
وا اول  طبقه  سدن  مجتمع  ومصطفایی  زاده  شریف  –بین  اهواز-اهواز-۲۴متری 

حد۳.                                    خواندگان:۱-آقای مهدی نعمت تبارفرزند 
محمدکاظم۲- خانم مرضیه نعمت تبارفرزند محمد۳-آقای احمد نعمت تبار فرزند 
محمد۴-خانم پروین نعمت تبار فرزند محمد۵-آقای مهران نعمت تبارفرزندمحمد 
تبارفرزند  نعمت  محسن  آقای  ابوالقاسم۷-  گرفرزند  شهنازشیشه  کاظم۶-خانم 
نعمت  ملوک  ۹-آقای  محمدکاظم  تبارفرزند  مهنازنعمت  ۸-خانم  محمدکاظم 
تبارفرزند محمد۱۰-آقای مهرداد نعمت تبار فرزند محمدکاظم۱۱-آقای عبدالحمید 
تبارفرزند محمد۱۳-خانم مهشید  تبارفرزند محمد۱۲-آقای محمود نعمت  نعمت 
همگی  محمد  تبارفرزند  نعمت  علی  کاظم۱۴-آقای  محمد  تبارفرزند  نعمت 
استان  نشانی  به  مهراب  فرزند  باقری  ابراهیم  المکان۱۵-آقای  مجهول  نشانی  به 
ایران  مجتمع  ایثار۷  اهواز-اهواز-صددستگاه-باهنرخیابان  خوزستان-شهرستان 
نگین پالک ۱۶.                                                     خواسته:الزام به تنظیم 
سندرسمی ملک.                                                                     رای 
دادگاه:درخصوص دعوی خانم شهنازمهرتوکلی فرزند بافتی با وکالت آقایان کامران 
ومهدی  مهردادومهران  ها  وخانم  آقایان  طرفیت  وبه  کبابچی  احمدرضا  و  مرادی 
شهنازشیشه  و  محمدکاظم  تبارفرزندان  نعمت  همگی  ومهنازومهشید  ومحسن 
گرفرزند ابوالقاسم و عبدالحمیدوعلی واحمد ومرضیه و پروین وملوک و محمود 
همگی نعمت تبارفرزندان محمد وابراهیم باقری فرزند مهراب و به خواسته الزام 
۲اهوازو  ۲۷۹۸/۳۰۶۸بخش  ثبتی  پالک  سندرسمی  وانتقال  تنظیم  به  خواندگان 
خسارات دادرسی،دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظربه این که وکیل خواهان 
اعالم نموده که موکل خریدار یک باب منزل مسکونی ویالیی احداثی دریک قطعه 
باشد  می  اولیه  ازمالک  الواسطه  ۲۷۹۸/۳۰۶۸بخش۲اهوازمع  ثبتی  پالک  به  زمین 
مالک اولیه آقای محمد کاظم نعمت تبار درتاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۰دارفانی راوداع وورثه 
حین الفوت ایشان خواندگان ردیف اول تاهفتم  می باشندواحدی ازورثه ایشان به 
نام خانم بتول بغدادی فوت نموده وورثه حین الفوت ایشان خواندگان ردیف هشتم 
تقاضای  لذا  است  نشده  سند  انتقال  به  موفق  تاکنون  باشدوموکل  می  تاچهاردهم 
رسیدگی وصدورحکم وفق خواسته رانموده است النهایه دادگاه با توجه وبا توجه 
نامه عادی استنادی به شماره ۱۶۷۱۰۲مورخ  به مستندات خواهان ازجمله مبایعه 
۱۳۹۵/۵/۶وپاسخ واصله ازاداره ثبت اسناد و امالک مبنی براین که ملک موضوع 
دعوی به نام مورث خواندگان ردیف اول تا چهاردهم بوده واین که خوانده ردیف 
میان  دعوی  موضوع  ملک  بیع  معامله  رسیدگی صحت  باحضوردرجلسه  پانزدهم 
تاچهاردهم  اول  ردیف  خواندگان  که  واین  است  نموده  وخودراتایید  خواهان 
سندیا  انتقال  و  تعهد  برانجام  ودلیلی  حضورنیافته  درجلسه  قانونی  ابالغ  علیرغم 
وبه  دانسته  راوارد  خواهان  دعوی  لذا  اند  ننموده  ارائه  خواهان  برردادعای  دلیلی 
دادرسی  آئین  و۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹قانون  مدنی  مواد۱۰و۱۹۰و۲۱۹و۲۲۰قانون  استناد 
انتقال سندرسمی  به  تاچهاردهم  اول  به محکومیت خواندگان ردیف  مدنی حکم 
وفق  ۲۷۹۸/۳۰۶۸بخش۲اهواز  پالک  شماره  به  دعوی  موضوع  ملک  درخصوص 
درحق  تسبیب  ازباب  دادرسی  هزینه  پرداخت  به  وهمچنین  استنادی  نامه  مبایعه 
خواهان صادرواعالم می دارد درخصوص خوانده ردیف پانزدهم با عنایت به این 
که سندبه نام مورث خواندگان ردیف اول تا چهاردهم بوده لذا دعوی را متوجه 
خوانده موصوف ندانسته وبه استناد ماده۸۹ناظربربند ۴ماده ۸۴قانون آئین دادرسی 
می  راصادرواعالم  پانزدهم  ردیف  خوانده  به  نسبت  خواهان  قراررددعوی  مدنی 
دارد رای صادره درخصوص خوانده ردیف پانزدهم حضوری وظرف مهلت بیست 
نظراستان خوزستان است  قابل تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید  ازآن  روزپس 
ودرخصوص خواندگان ردیف اول تا چهاردهم غیابی وظرف مهلت بیست روز 
پس ازابالغ قابل واخواهی دراین مرجع وظرف مهلت بیست روز پس ازآن قابل 

تجدید نظرخواهی دردادگاه تجدید نظراستان خوزستان است.
دادرس شعبه چهارم دادگاه حقوقی اهواز-قاسم خندان

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

 برابر رای  شماره ۹۷۶۰۳۱۸۰۲۰۰۰۳۱۶۳ -۹۷/۱۱/۷ 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 قدرت شیرزاد نظرلو فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه ۱۲۰۷۸ صادره از تهران  
و کدملی ۰۰۳۵۸۶۸۵۱۱ بصورت ششدانگ  یک باب خانه  و محوطه به مساحت  
۷۱۶ متر مربع  پالک ۴۱۳  فرعی از ۲۲۳ اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از ۱۵۰ و 
۱۶۳ 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  ۱۵  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:۹۷/۱۱/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۲/۸

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو پارس مدل ۸۲ با شماره پالک ۶۳۹ص۹۵ایران ۸۲ با شماره 
شفیعی  جانبراری  نیما  ۰۰۸۲۸۰۰۷۴۳بنام  شاسی  شماره  ۲۲۸۲۸۲۰۰۶۳۴و  موتور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم 
بابل در  از  به شماره شناسنامه ۱۰ صادره  اینجانب علی احمدی فرزند عبدالعلی 
مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
خیابان  زند  کریمخان  خیابان  تهران  نشانی  به  جنوب  تهران  واحد  اسالمی  آزاد 
ایرانشهر شمالی نبش آزادشهر پالک ۲۰۹ و یا کد پستی۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نمایید

بابل 

آگهي  اخطار اجرائیه 
کالسه پرونده :۴۹۵/۹۷/ش۶

میگردد.  ابالغ   مجهوالمکان         : آدرس  به  بیگی  مجتبی  به    بدینوسیله   
اختالف  رای شماره ۶۲۷مورخ  ۹۷/۱۰/۱۰از شعبه ششم شورای حل  بموجب  
تنکابن   جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   ۱۵۱/۳۲۰/۰۰۰ ریال      
بابت اصل خواسته   و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  و 
خسارت تاخیر و تادیه از زمان۹۷/۷/۲۱ تا اجرای کامل حکم  که محاسبه آن  با 
اجرای احکام  طبق قانون می باشد در حق خواهان     حسن برنده  ، صادر و اعالم 
میگردد  . به استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار 
آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق 

اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد. 
 مسئول   شعبه   ششم  شورای حل اختالف  تنکابن  

آگهي  اخطار اجرائیه 
کالسه پرونده :۴۰۴/۹۷/ش۶

   : آدرس  به  پری      اسمعیل شعشعانی ۲-ریتا خاله  به   ۱- محمد  بدینوسیله   
مجهوالمکان     ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره ۵۶۶مورخ  ۹۷/۹/۱۱از شعبه 
ششم شورای حل اختالف تنکابن   جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت 
مبلغ   ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال      بابت اصل خواسته  ومبلغ ۳/۶۲۰/۰۰۰  ریال هزینه 
دادرسی    و خسارت تاخیر و تادیه از زمان۹۵/۱/۲۰  تا اجرای کامل حکم     که 
محاسبه آن  با اجرای احکام  طبق قانون می باشد در حق خواهان    رسول اکبر 
ثانی ، صادر و اعالم میگردد  . به استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   
ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این 

صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد. 
 مسئول   شعبه   ششم  شورای حل اختالف  تنکابن  

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره   به  که  درخواستی  بشرح  شعبانعلی       فرزند  منصوری  شاه  ربابه  خانم 
وراثت  انحصار  گواهی  درخواست صدور  گردیده  ثبت  این شورا  ۹۷۰۰۳۰ش۲  
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  عبدالرضا فرقانی فرزند سیف اله به شماره 
خود  دائمی  ۹۷دراقامتگاه  تاریخ۱۱/۸/  در   تنکابن  از   صادره    ۳۰۱۸ شناسنامه  
شهرستان   تنکابن       بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  

منحصر است به: 
۱-  آرسام فرقانی فرزند متوفی
۲- آرش فرقانی فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   دوم  شورای حل اختالف خرم آباد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای غالمرضا رمضان سیگارودی فرزند علی اکبر     بشرح درخواستی که به شماره 
وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  ۴۷۹/۹۷/ش۳این 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان    علی اکبر رمضان سیگارودی  فرزند 
حسین   به شماره شناسنامه  ۸  صادره از  تنکابن  در  تاریخ۹/۸/ ۹۴دراقامتگاه 
مرحوم   آن   الفوت  گفته وورثه/وراث حین  زندگی  بدرود  دائمی خود شهرستان 

منحصر است به: 
۱-  رامین رمضا ن سیگارودی فرزند متوفی

۲- غالمرضا رمضا ن سیگارودی فرزند متوفی
۳- زهرا رمضا ن سیگارودی فرزند متوفی
۴- زهره رمضا ن سیگارودی فرزند متوفی

۵- فاطمه رمضا ن سیگارودی فرزند متوفی
۶- گلناز رمضا ن سیگارودی فرزند متوفی
۷- ربابه رمضا ن سیگارودی فرزند متوفی

۸- خدیجه رمضا ن سیگارودی فرزند متوفی
و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال 

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه  سوم   شورای حل اختالف بخش نشتاء
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کاهش قیمت نفت پس از 
درخواست ترامپ از اوپک 

جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد  آنکه  از  پس 
هایش  تالش  از  تا  خواست  اوپک  از  آمریکا 
برای تقویت قیمت نفت دست بردارد، قیمت 
نفت که روز گذشته بیش از ۳ درصد افت کرده 

بود، دیروز نیز شاهد کاهش بود.
نفت  بشکه  هر  قیمت  گزارش،  این  اساس  بر 
درصد   ۰.۲ معادل  سنت   ۱۰ با  دیروز  برنت 
کاهش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به ۶۴ 
دالر و ۶۶ سنت رسید. قیمت نفت برنت که 
روزگذشته هم ۳.۵ درصد افت کرده بود، روز 
سه شنبه به پایین ترین رقم از ۱۴ فوریه تاکنون 

یعنی ۶۴ دالر و ۳۲ سنت رسید.
قیمت نفت خام آمریکا هم پس از کاهش ۳.۱ 
سنت   ۲۹ با  دیروز  دوشنبه،  روز  در  درصدی 
معادل نیم درصد افت به ۵۵ دالر و ۱۹ سنت 

رسید.
مصرف  بزرگترین  آمریکا،  گفتند  تحلیلگران 
اقدامات  جلوی  دارد  قصد  جهان  نفت  کننده 
تولید کنندگان عمده نفت جهت افزایش قیمت 
 ۲۲ تا   ۸ فاصله  در  نفت  قیمت  بگیرد.  را  ها 

فوریه ۸.۱ درصد افزایش داشته است.
ترامپ روز دوشنبه در خصوص افزایش قیمت 
نفت ابراز نگرانی کرده و بار دیگر درخواست 
نگه  پایین  بر  مبنی  اوپک  از  خود  قبلی  های 

داشتن قیمت ها را تکرار کرده بود.
»این  نوشت:  یادداشتی  در  زد  ان  ای  بانک 
هشدار این بار تاثیر بیشتری روی بازار گذاشته 
است، زیرا قانون گذاران آمریکایی در حال تهیه 
هدف  اوپک  آن  اساس  بر  که  هستند  طرحی 
مقررات ضد تراستی دولت آمریکا قرار خواهد 

گرفت.«
این  غیر عضو  کنندگان  تولید  برخی  و  اوپک 
گذشته  سال  اواخر  روسیه  جمله  از  سازمان 
میالدی توافق کردند که به منظور جلوگیری از 
افزایش عرضه در بازار تولید خود را به میزان 

روزانه ۱.۲ میلیون بشکه کاهش دهند.
جهان  نفت  کننده  صادر  بزرگترین  عربستان 
اخیرا برآورد کرده که تولید نفتش در ماه مارس 
بیش از رقم توافق شده با اوپک و متحدانش 

کاهش خواهد یافت.

خبر

الزام صادرات قیر از طریق بورس کاال تعلیق شد

مدیرعامل نفت پاسارگاد از تعلیق الزام صادرات قیر از طریق بورس 
کاال خبر داد و گفت: در زمان تحریم، مشتریان خارجی برای خرید قیر 
از طریق بورس کاال اقدام نمی کنند به طوری که امسال روند مراجعه 
مشتریان خارجی قیر به بورس کاال به ویژه از آبان ماه تقریبا به صفر 

نزدیک شده است.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، مسعود جبراییلی اظهارکرد: اعتقاد کامل 
به تامین نیاز داخل از طریق بورس کاال داریم؛ از نظر ما بورس کاال 
سازوکاری شفاف برای تأمین درخواست مصرف کنندگان به شمار می 
رود اما سازوکار صادرات قیر در زمان تحریم باید متفاوت و متناسب با 

شرایط موجود باشد.
وی یادآور شد: اکنون برای تعیین قیمت وی.بی )ماده پایه تولید قیر( و 
همچنین سایر خرید و فروش های داخلی، از بورس کاال استفاده می 

کنیم که روندی مطلوب است.
مدیرعامل نفت پاسارگاد با بیان اینکه در شرایط کنونی، صادرات قیر 
از طریق بورس کاال مشکالت بسیاری را ایجاد کرده است، ادامه داد: 
اکنون با تحریم های همه جانبه آمریکا مواجه ایم که در این شرایط هیچ 

مشتری خارجی تمایل ندارد از طریق بورس کاال قیر ایران را بخرد.
جبراییلی اضافه کرد: باید برای شرکت های تولیدی و صادرکنندگان در 
زمان تحریم راهکارهای ویژه ای ارائه کنیم تا صادرات و تولید با مشکل 
مواجه نشود. وی گفت: پس از اعمال تحریم ها تعداد مشتریان خارجی 
قیر مراجعه کننده به بورس کاال به شدت کاهش داشته و تقریبا صفر 
شده است. مدیرعامل نفت پاسارگاد با اعالم اینکه مشتریان خارجی 
نگران »خرید شناسنامه دار« از ایران هستند، تصریح کرد: برای مدیریت 
صادرات قیر و گذار از دوران تحریم باید صادرات این محصول، خارج 
از بورس انجام شود اما تامین نیاز داخل می تواند همچنان از طریق 
بورس کاال تداوم یابد. جبراییلی تصریح کرد: در تامین قیر مورد نیاز 
داخل هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد و تامین داخل همچنان در 
اولویت است. وی یادآورشد: اکنون پتروشیمی ها می توانند صادرات 
این  که  دهند  انجام  کاال  بورس  از  از طریق سازوکار خارج  را  خود 
شیوه می تواند به صادرات قیر نیز تسری یابد. مدیرعامل نفت پاسارگاد 
اضافه کرد: این موضوع در معاونت برنامه ریزی وزارت نفت به صورت 
کامال کارشناسی بررسی شد که در نهایت این معاونت، موافقت خود 
را با فروش قیر صادراتی با منشاء فاکتورهای خرید »وکیوم باتوم« )ماده 
پایه تولید قیر( بورس اعالم کرد. وی با بیان اینکه هیات وزیران تصمیم 
گیری درباره صادرات قیر را به وزارت نفت واگذار کرده است، ادامه 
داد: در ۲۴ دی ماه معاونت برنامه ریزی وزارت نفت بخشنامه مربوط 
به الزام نبودن عرضه قیر صادراتی در بورس کاال را به گمرک ابالغ 
کرده است. مدیرعامل نفت پاسارگاد یادآورشد: نامه وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی به وزیر نفت در راستای وظایف قانونی وزارت تعاون و 
صیانت از اشتغال موجود در این صنعت و اتخاذ راهبرد درست در زمان 

تحریم ها بوده است.

کوتاه از انرژی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس معتقد است 
اگرچه گرانی آب و برق و گاز در سال آینده 
بر  تاثیرات منفی روانی  اما  ناچیز است  بسیار 
جامعه می گذارد با این وجود ثابت نگه داشتن 
قیمت ها نیز افزایش جهشی آن را در سال های 

آتی به دنبال دارد.

به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، اسدا… 
قره خانی با اشاره به افزایش ماهانه ۳۰۰ تومان 
به قبوض برق و گاز و افزایش ۲۰ تومانی قیمت 
هر متر مکعب آب شرب شهری در پی مصوبه 
اخیر مجلس در جریان بررسی الیحه بودجه 
با هر  سال ۹۸، گفت: اگرچه در حال حاضر 

نوع افزایش قیمت مخالف هستم و دلیل آن نیز 
تورم، افزایش نرخ ارز و عدم کنترل نقدینگی 
است، درواقع هزینه های مردم بسیار باال رفته 
و درآمدهای شان  همچنان پایین است لذا نباید 
با گران کردن قیمت آب و برق و گاز هزینه 

دیگری را به آن ها تحمیل کرد.
گرانی آب و برق و گاز بسیار ناچیز است اما 

تاثیرات منفی روانی بر جامعه می گذارد
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: با وجود آنکه گرانی آب و 
شرایط  در  اما  است  ناچیز  بسیار  گاز  و  برق 
بر التهاب اقتصادی کنونی تاثیرات بسیار منفی 
از  گذاشت.مردم  خواهد  جامعه  بر  روانی 
جزئیات این گرانی -مانند اینکه چند درصد 
تحت  خدمات  ارائه  و  تولید  هزینه های  از 
تاثیر این افزایش قیمت قرار گرفته است- با 
خبر نمی شود،فقط اخبار این گرانی ها بهانه ای 
برای گران شدن کاالهای دیگر می شود در غیر 
این صورت نقش چندانی در سبد هزینه های 

خانواده ها ندارد.

افزایش تدریجی قیمت ها، بهترین روش برای 
مدیریت هزینه ها به شمار میاید

وی از بین بردن استهالک و تجهیزات سیستمی 
در حوزه زیرساختی آب، برق و گاز را مسئله 
دیگری دانست که باید ساالنه برای آن هزینه 
کرد چراکه به گفته وی در غیر این صورت باید 
به یکباره از مردم هزینه های باالیی را برای این 
مهم دریافت کرد لذا افزایش تدریجی قیمت ها، 
بهترین روش برای مدیریت هزینه ها به شمار 

میاید.
ثابت قیمت بنزین، آب، برق، گاز موجب افزایش 

قیمت ها در آینده به صورت جهشی می شود
معتقد  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
قیمت  کالن نگری  عدم  دلیل  به  اگر  است 
بنزین، آب، برق، گاز همچون فنر ثابت نگه 
قیمت ها  و  قاچاق  افزایش  با  آینده  در  شود 
به صورت جهشی مواجه می شویم، همچنین 
نظم اقتصادی جامعه بهم می ریزد بنابراین باال 
رفتن تدریجی قیمت های انرژی به نفع کشور 

است.

قره خانی: 

ثبات قیمت بنزین، آب، برق، گاز موجب افزایش جهشی قیمت ها در آینده می شود

افزایش ظرفیت برداشت نفت از میدان مشترک 
یاران جنوبی

چاه  حلقه   ۶ گرفتن  قرار  تولید  مدار  در  با 
یاران  مشترک  میدان  از  نفت  تولید  جدید، 

جنوبی افزایش یافت.
به گزارش زمان به نقل از شرکت مهندسی 
مجری  کاظمینی-  همایون  نفت،  توسعه  و 
جنوبی،  یاران  نفتی  میدان  توسعه  طرح 
جهادی  و  شبانه روزی  تالش  با  کرد:  اظهار 
متخصصان شرکت مهندسی و توسعه نفت 
در ایام بزرگداشت چهلمین سالروز پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی ایران، ۶ حلقه چاه 
مدار  به  یاران جنوبی  نفتی  میدان  در  جدید 

تولید این میدان افزوده شد.
این  راه اندازی  و  نصب  مراحل  افزود:  وی 
برنامه ریزی شده  زمان  از  زودتر  چاه ها، 

همچنان  روند  این  که  است  گرفته  صورت 
ادامه خواهد داشت.

مجری طرح توسعه میدان نفتی یاران جنوبی 
از  مربوطه  عملیات  همه  اینکه  بر  تأکید  با 
است،  شده  انجام  ایرانی  شرکت های  سوی 
گفت: این موضوع سبب ایجاد اشتغال برای 
بومی و  نیروهای  به ویژه  داخلی  متخصصان 
همچنین افزایش ظرفیت تولید نفت خام از 

این میدان مشترک شده است.
یاران  نفتی  میدان  گزارش،  این  اساس  بر 
کشور  با  مشترک  طرح های  از  یکی  جنوبی 
عراق است که در غرب رودخانه  کارون و 
در ۱۳۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز واقع 

است.

 ششمین عرضه نفت خام
 در بورس انرژی؛ 1۳ اسفند

سبک  خام  نفت  عرضه  ششمین  اطالعیه 
بین الملل  رینگ  در  ایران  نفت  ملی  شرکت 
منتشر  اسفندماه  تاریخ ۱۳  انرژی در  بورس 

شد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی نفت، 
سبک  خام  نفت  عرضه  ششمین  اطالعیه 
بین الملل  رینگ  در  ایران  نفت  ملی  شرکت 
بازار فیزیکی بورس انرژی منتشر شد. شرایط 
پیشین  عرضه  مشابه  دوره  این  در  عرضه 
است. پیش پرداخت ۶ درصد و امکان تسویه 
۱۰۰ درصد ریالی از ویژگی های این عرضه 
است. همچنین مدت تسویه حساب از زمان 

بارگیری ۹۰ روز تعیین شده است.
در مرحله ششم عرضه نیز همانند نوبت پیش 

با حجم  یک میلیون بشکه نفت خام سبک 
خرید حداقل تعداد ۳۵ هزار بشکه و قیمت 
بشکه  هر  برای  سنت   ۶۳ و  دالر   ۵۹ پایه 
تاریخ  پنجمین عرضه در  تعیین شده است. 
۲۹ بهمن با فروش ۳۵ هزار بشکه به قیمت 
۵۲ دالر و ۲۵ سنت به ازای هر بشکه انجام 
شده بود. قیمت پایه در عرضه پنجم ۵۶ دالر 
و ۸۱ سنت برای هر بشکه بود. بر اساس این 
انرژی  نفت خام در بورس  گزارش، عرضه 
اقتصاد  سیاست های  تحقق  با  همسو  ایران 
تنوع در روش های  ایجاد  بر  مبتنی  مقاومتی 
فروش نفت و استفاده از ظرفیت های بخش 
غیردولتی برای صادرات نفت خام در دستور 

کار قرار گرفته است.

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با توجه به برخی 
اظهارنظرها پیرامون مسائل مرتبط با راهبردهای ملی 
بازاریابی و فروش نفت ایران در شرایط تحریم برای 
تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه داد و تاکید کرد: 

اکنون وقت تسویه حساب های سیاسی نیست.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، در توضیحات 
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت آمده است: وزیر 
شورای  مجلس  علنی  غیر  نشست  در  نفت  محترم 
تبیین  ضمن  امسال،  بهمن ماه   ۲۷ روز  در  اسالمی 
و  راه ها  نفتی؛  تحریم های  در حوزه  داده  شرایط رخ 
راهبردهای مقابله با تحریم ها را در حد امکان توضیح 

نمایندگان  برخی  اظهارات  این وصف  با  است.  داده 
محترم در روزهای پس از نشست و ابهام این عزیزان 
درباره »میزان اراده« وزارت نفت در مقابله با تحریم ها 
جای تعجب بسیار دارد. هر چند بنا به شرایط خاص 
کشور تشریح روش های فروش نفت در دوره تحریم 
را معقول ندانسته و آن را موجب هوشیاری دشمن و 

لو رفتن برنامه های مان می دانیم، اما تنها این توضیح را 
ارائه می دهیم که وزارت نفت ماه هاست همه کوشش و 
اهتمام خود را برای عبور کشور از شرایط کنونی به کار 
گرفته و هر پیشنهادی را که برای بهبود بازارهای هدف 
و فروش نفت دریافت کرده، مورد ارزیابی و پیگیری 
پیشنهادهایی که  درباره  این رویکرد  داده است،  قرار 

حتی احتمال موفقیت کمی را داشته هم به مورد اجرا 
قطعیت  احراز  صورت  در  سرانجام  و  شده  گذارده 
صیانت از منافع ملت ایران عملیاتی شده است؛ از این 
پس هم وزارت نفت همین رویکرد را ادامه خواهد 
داد. در روزها و هفته های اخیر، اظهارنظرهایی را نیز 
درباره مقایسه اوضاع کشور در تحریم های کنونی و 

تحریم های ابتدای دهه ۹۰ شاهد بودیم که در نوع خود 
جای تعجب و تأمل دارد، زیرا به رغم ابعاد گسترده تر 
و در عین حال پیچیده تر این دوره از تحریم ها، وزارت 
نفت در این دوران نسبت به گذشته اقدام ها و عملکرد 
ضد تحریمی به مراتب موثرتری داشته است. در شرایط 
امروز همه باید به کسانی که در خط مقدم نبرد اقتصادی 
با آمریکا و یاران شرورش در منطقه قرار دارند یاری 
رسانند نه اینکه وضع کنونی را فرصتی برای تسویه 
حساب های سیاسی قرار دهند، زیرا التهاب آفرینی در 
فضای جامعه با طرح ابهام و اتهام های غیر مستند نافی 

منافع ملت ایران در این شرایط پرمخاطره است.

توضیحات وزارت نفت پیرامون راه های فروش نفت در شرایط تحریم؛

وقـت تسـویه حـساب های سیـاسی نیست

مفقودی
 برگ سبز خودرو سواری پراید صبا  GLXI مدل ۱۳۸۷به رنگ نقره ای متالیک با شماره 
موتور ۲۴۱۸۲۷۷و شماره شاسی  S۱۴۱۲۲۸۷۷۶۱۸۰۳ و شماره پالک ۳۷۶ق۳۴ایران 

۷۲ به مالکیت مهدی اکبری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی
پالک  شماره  با   ۷۷ مدل  ال  جی   ۵۰۴ پژو  سواری  کمپانی  سند  و  سبز  برگ   
فرشته  ۲۵۹۰۶۶۹بنام  شاسی  شماره  ۲۵۹۰۶۶۹و  موتور  ۴۴شماره  ۵۸۴س۸۳ایران 

بابلفریدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
آبی روغنی  مدل  به رنگ  نیسان زامیاد تیپ ۲۴۰۰  سند کمپانی خودروی وانت 
۱۳۸۶ به شماره نیروی انتظامی ۴۶۸ ی۱۱ ایران -- ۸۲ و به شماره موتور ۳۵۱۶۴۴ 
و به شماره  شاسی J۰۴۰۳۲۴ به نام محمد علی امیری  مفقود گردیده واز درجه 

نوشهر.اعتبار ساقط  میباشد

مفقودی
با شماره  ایران ۷۲   سند خودروی پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۳با شماره پالک ۸۹۹م۹۴ 
مسعود  NAAP۱۳FE۸EJ۴۸۷۲۶۴بنام  شاسی  شماره  موتور۱۶۳B۰۰۶۶۵۹۷و 

فریدونکنار نصیری گناری مفقود گردیده و  از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
سفید  رنگ  به  و  مدل۱۳۸۹   ۲۰۶ پژو  سواری  سبز خودروی  وبرگ  کمپانی  سند 
موتور  شماره  ایران--۱۰وبه   ۸۲ م   ۷۷۳ انتظامی  نیروی  شماره  به  و  روغنی 
نیلوفر  نام  به   NAAP۰۳ED۷AJ۱۱۶۴۹۱شاسی شماره  وبه    ۱۴۱۸۹۰۱۰۸۱۷

نوشهر حسینی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد

مفقودی 
برگ سبز سواری پراید جی ال ایکس آی مدل ۸۸ با شماره پالک ۲۳۵م۶۵ایران ۵۶ 
امین  بنام محمد   S۱۴۱۲۲۸۸۰۳۰۹۰۵ با شماره موتور ۳۰۹۶۷۲۳و شماره شاسی

بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند 

آگهی حصر وراثت 
به شرح  شناسنامه شماره ۲۰۶۱۷۰۱۶۱۱-۸۱۷  دارای  کانی  کاظمی  جانعلی  آقای 
دادخواست به کالسه۱۰/۱۲۸۲/۹۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
شناسنامه  به  پور  حسین  خانم  حدیقه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
۳-۲۰۶۴۰۶۲۳۳۵ در تاریخ ۹۷/۳/۱۲اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی گفته ورثه 
حین الفوت ان مرحوم عبارتنداز  ۱-جانعلی کاظمی کانی فرزند علیجان و صدیقه 

به شماره شناسنامه ۸۱۷ متولد ۱۳۴۱ محل تولد بابل فرزند متوفی
۲- علی کاظمی کانی فرزند علیجان و صدیقه به شماره شناسنامه ۵ متولد ۱۳۴۳ 

محل تولد بابل فرزند متوفی
۳- سلیمان کاظمی کانی فرزند علیجان و صدیقه به شماره شناسنامه ۱۳۲۸ متولد 

۱۳۴۹ محل تولد بابل فرزند متوفی
 ۴-سلیمه کاظمی کانی فرزند علیجان و صدیقه به شماره شناسنامه ۳ متولد ۱۳۶۳ 

محل تولد بابل فرزند متوفی
۵- هاجر کاظمی کانی فرزند علیجان و صدیقه به شماره شناسنامه ۵ متولد ۱۳۴۸ 

محل تولد بابل فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی حصر وراثت
پرونده  شرح  به   ۱۶۴۴۳ بشماره  شناسنامه  دارای  اجیرلو  معرفت  اسماعیل  آقای 
کالسه ۲۰۱۶-۹۷ این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در   ۲۵۷۷ شناسنامه  شماره  به  اجیرلو  معرفت  بخشعلی  شادروان  که  داده 
آنمرحوم  ورثه  گفته،  حیات  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  اردبیل  در   ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

منحصر است به:
۱- اسماعیل معرفت اجیرلو فرزند بخشعلی به شماره شناسنامه ۱۶۴۴۳ پسر متوفی.
۲- ابراهیم معرفت اجیرلو فرزند بخشعلی به شماره شناسنامه ۱۴۵۰۳۰۷۹۷۳ پسر 

متوفی.
پسر  شناسنامه ۱۴۵۰۸۵۹۹۴۱  به شماره  بخشعلی  فرزند  اجیرلو  معرفت  داود   -۳

متوفی.
۴- تعارفه طالعی نیارق فرزند محمد به شماره شناسنامه ۲۴۹۷ همسر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری 

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شرح  ۴۰۲۲به  شماره  شناسنامه  دارای  کروئی  هاشمی  اهلل  سیف  سید  آقای 
وراثت  دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از  به کالسه۱/۱۲۳۴/۹۷  دادخواست 
نموده  و چنین توضیح داده که شادروان سید نوراله هاشمی کروئی به شناسنامه 
۲۰۸ در تاریخ ۹۵/۶/۹ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم عبارتنداز 
نوراهلل  سید  فرزند   ۴۰۲۲ شناسنامه  شماره  با  کروئی   هاشمی  اهلل  سیف  ۱-سید 

وستاره فرزند پسر
۲-  سیده سکینه هاشمی کروئی شماره شناسنامه ۷۵۶ فرزند سید نوراهلل و ستاره 

متولد ۱۳۴۲ فرزند متوفی
۳- سیده خدیجه هاشمی کروئی با شماره شناسنامه ۶ فرزند سید نوراهلل و ستاره 

متولد ۱۳۴۹ فرزند متوفی
 ۴-سیده طاهره هاشمی کروئی با شماره شناسنامه ۱۰۱۱ فرزند سید نوراهلل و ستاره 

متولد ۱۳۳۵ فرزند متوفی
۵- سیده فاطمه هاشمی کروئی با شماره شناسنامه ۳ فرزند سید نوراهلل و ستاره 

متولد ۱۳۴۳ فرزند متوفی
 ۶-سیده راضیه هاشمی کروئی با شماره شناسنامه ۹۷۷ فرزند سید نوراهلل و ستاره 

بشماره متولد ۱۳۴۸ فرزند متوفی
۷- سیده آسیه هاشمی کروئی با شماره شناسنامه ۳۸۲۷۰فرزند سید نور اهلل و ستاره 

متولد ۱۳۵۲ فرزند متوفی
 ۸-باب اله  هاشمی با شماره شناسنامه ۳۹۳ فرزند سید نوراهلل ستاره متولد ۱۳۴۵ 

فرزند متوفی
۹- سید نبی اهلل هاشمی کروئی با شماره شناسنامه ۹۱۱ فرزند سید نور اهلل و ستاره 

متولد ۱۳۳۴ فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

رای شورا
 شماره  دادنامه :۵۳۹مورخ ۹۷/۱۱/۱۵
شماره کالسه  پرونده : ۸۲/۹۶/ش۲ح

به  زاده     قلی  با وکالت محمود  فر  در خصوص  دادخواست محمود خسروی 
نشانی: سه راه خرم آباد -طبقه فوقانی داروخانه آفتاب  بطرفیت   حامد محسن 
نژادبه نشانی: فعال مجهول المکان   ، بخواسته مطالبه  وجه بمبلغ شصت و پنج 
میلیون ریال   به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده  که مستندا  دعوی دو فقره 
سفته  و استشهادیه عادی  و شهادت شهود  است با مالحظه محتویات  و مستندات  
پرونده  از اظهارات گواهان  و مفا استشهادیه  عادی  در خصوص مدیونیت خوانده  
اقناع وجدانی حاصل نشد  و مثبت ادعای خواهان نیست  و فقط  دوفقره سفته 
واخواست  نشده  به سریال های ۶۶۰۴۰۹ و ۶۶۰۴۰۸  )هر دو سری ج ( به مبلغ 
هر یک ده میلیون ریال  که مجموعا بیست میلیون ریال  است در ید خواهان  قرار 
دارد   ، نشان از    اشتغال ذمه خوانده  به همین مبلغ و استحقاق خواهان  در مطالبه 
وجه آن را دارد و اینکه خوانده  دلیلی که مثبت برائت ذمه خود باشد ارائه نداده 
است با استصحاب بقای دین، ادعای خواهان را وارد تشخیص، مستندا به  مواد 
۵۲۲و ۵۱۹و۵۱۵و۱۹۸    قانون آیین دادرسی عمومی و انقالب در امور مدنی، حکم 
به محکومیت خوانده به پرداخت ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  بابت اصل خواسته  و مبلغ 
۸۷۳۵۰۰ ریال  بابت  هزینه دادرسی   به انضمام  حق الوکاله وکیل  و همچنین 
خسارت تاخیر  تادیه از تاریخ  ۹۷/۲/۲۹ )تاریخ تقدیم دادخواست (صادر و اعالم 
می نماید در خصوص تاخیر تادیه نیز اجرای احکام  بر اساس شاخصهای اعالمی  
از سوی بانک مرکزی اقدام میگردد.رای صادره در اجرای بند الف ماده ۹ و مواد 
قانون شورای حل اختالف مصوب ۱۳۹۴  غیابی و بدوا ظرف مهلت  ۲۶ و ۲۷ 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر در  دادگاه عمومی  خرم آباد می باشد.
قاضی  شعبه   دوم حکمی شورای حل اختالف  خرم آباد

آگهی مزایده  
شهرداری صفادشت درنظر 
 40 شماره  نشست   11 استنادبند  به  دارد 
شهرصفادشت  اسالمی  محترم  شورای  
مجتمع  تجاری  واحد  اجاره  به  نسبت 

آفتاب اقدام نماید.
لذامتقاضیان واجد شرایط جهت دریافت 
به  بیشتر  اطالعات  وکسب  شرایط  برگه 

امورقراردادها مراجعه نمایند.
پایان تحویل مدارك : 1397/12/19

محمدعلی کریمی  - شهردار صفادشت

  نوبت دوم

تجدید آگهی مزایده
درنظر  صفادشت  شهرداری 
دارد به استنادبند 8 نشست شماره14 شورای  
محترم اسالمی شهر نسبت به فروش واحدهای 
عمومی  مزایده  مهرازطریق  مسکن  تجاری 

اقدام نماید.
شرایط  برگه  دریافت  جهت  لذامتقاضیان 
وکسب اطالعات بیشتر به واحد امالك مراجعه 

نمایند.
پایان تحویل مدارك : 1397/12/23

محمدعلی کریمی  - شهردار صفادشت

 نوبت اول

آگهی مزایده
مجوز  برابر  دارد  نظر  در  ساداتشهر  و  کتالم  شهرداری 
شورای اسالمی شهر به میزان 128 مترمربع زمین واقع در 
ساداتشهر - خیابان 15 خرداد کوچه بهرام پرور را براساس 
قیمت کارشناسی به استناد ماده 13 آئین نامه مالی به مزایده 
کارشناسی  مبلغ  درصد   5 میزان  واریز   -1 نماید.  واگذار 
کتالم شعبه  ملی  بانک  نزد  شهرداری  سپرده  حساب   به 
دوم  نوبت  آگهی  انتشار  تاریخ  از  اسناد  دریافت   -2  
به  پیشنهادات  تحویل  و   97/12/15 لغایت   97/12/8
تاریخ   . میباشد  تا ساعت 14 مورخ 97/12/22  دبیرخانه 
 97/12/23 مورخ  پنجشنبه  روز  پیشنهادات  بازگشایی 
اول و دوم و سوم  نفر  برندگان  بود. در صورتیکه  خواهد 
نفع  به  آنان  سپرده   ، نشوند  قرارداد  انعقاد  به  حاضر 
شهرداری به ترتیب ضبط خواهد شد. شهرداری در رد یا 

قبول کلیه پیشنهادات مختار است. 
مجتبی رضوانی  - شهردار کتالم و ساداتشهر

مرحله اول نوبت دوم
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بدهی بدون بهره؛ راه نجات اقتصاد کشور
* سلمان خادم المله

بحث تامین مالی پروژه های نیمه کاره بویژه با مالکیت دولتی، خصولتی یا 
نهادهای عمومی غیردولتی در شرایط فعلی در اقتصاد کشور از چند جنبه دارای 

اهمیت است.
شرایط اقتصادی کشور عمدتا به دلیل فشار ناشی از تحریم های ظالمانه از 
یک طرف و عملکرد نامناسب داخلی در سال های گذشته از طرف دیگر به 
سمتی پیش رفته است که عمال از دولت و بخش های مرتبط با آن نمی توان 
انتظار کمک برای تامین مالی در شرایط فعلی را داشت. نکته بعدی این است 
که سیستم بانکی ایران )اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی( به دلیل مشکالت 
ساختاری بازار پول اعم از وجود دارایی های سمی در ترازنامه بانک ها و نیز 
ماهیت زیانده عملیات بانکی ناشی از بی توجهی به اصول بانکداری علمی و 
ناهمخوانی نرخ سود پرداختی متناسب با نرخ تورم و فضای اقتصادی کشور، 
برای کمک موثر به تامین مالی پروژه های بزرگ نیمه کاره خصوصا پروژه های 
با ماهیت دولتی و عمومی، منابع و کارایی الزم را ندارد. از طرف دیگر یکی 
از معضالت بزرگ اقتصادی ایران حجم باالی نقدینگی و تاثیر آن در اقتصاد 
کشور و معیشت مردم است. همچنین حجم باالی نقدینگی و وجود تورم باال 
در شرایط فعلی و احتمال افزایش شدید آن در سال آینده و تزریق نشدن این 
نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی، توجیه پذیری تولید داخلی را با چالش 
جدی مواجه می کند و احتمال افزایش قابل توجه نرخ بیکاری را در سال های 
آینده بیشتر می کند. از طرف دیگر پروژه های نیمه کاره ای که دارای توجیه 
اقتصادی بوده و به احتمال زیاد برای سال های آینده سودآوری مناسبی خواهند 
داشت کم نیستند. همچنین باید توجه داشت تامین منابع مالی برای پروژه ها و 
تکمیل شدن آنها نیز باعث اشتغالزایی در قبل، حین و پس از دوره بهره برداری 
می شود. همچنین امکان دارد بخشی از مشکالت کشور که ناشی از تحریم های 
ظالمانه بین المللی است، دوام طوالنی مدت نداشته و از طرف دیگر هر جامعه 
ای با امید به آینده و فردایی بهتر زنده و پویا است و رو به جلو حرکت می کند. 
بنابراین تامین مالی از عموم مردم از طریق بازار سرمایه شامل بورس و فرابورس 
برای تکمیل پروژه های نیمه کاره با ماهیت دولتی و عمومی ما را به اهداف یاد 
شده )شامل بی نیازی به دولت و سیستم بانکی، جمع آوری نقدینگی از جامعه، 
اشتغالزایی بیشتر و خرید زمان برای گذار از وضعیت فعلی( نزدیک می کند. به 
طور کلی تامین مالی عمومی از طریق بازار سرمایه می تواند از طریق روش های 
مشارکتی )مانند انتشار سهام و تاسیس انواع صندوق های سرمایه گذاری پروژه( 
و از طریق روش های مبتنی بر استقراض )مانند انتشار اوراق مشارکت و انتشار 
انواع صکوک( و همچنین روش های ترکیبی )مانند اوراق مشارکت قابل تبدیل 
به سهام و ترکیب ابزارهای مشتقه با دارایی مالی( انجام شود.در تامین مالی پروژه 

ها در ایران دو نکته مهم وجود دارد: 
اول اینکه تامین مالی که به بازپرداخت بین دوره ای نیاز داشته باشد عرصه را بر 
مجری پروژه تنگ می کند و چه بسیار پروژه هایی که به واسطه الزام پرداخت 
بین دوره ای یا تنفس های کوتاه مدت برای بازپرداخت یا تقسیم سود دچار 
آسیب های جدی شده اند.همچنین نکته دیگر ذات محافظه کار غالب سرمایه 
گذاران در کشور است که به واسطه بسیاری متغیرها از جمله ویژگی های 
فرهنگی و سوابق ناخوشایند به تضمین سطح مشخصی از سود برای سرمایه 
گذارای عادت کرده اند. با توجه به همه جوانبی که ذکر شد و برای حل این 
مشکالت ۲ ابزار مالی پیشنهاد می شود: اوراق بدهی میان مدت و بلندمدت با 
بهره صفر و اختیار بازخرید برای ناشر و یا صندوق سرمایه گذاری پروژه همراه با 
اختیار فروش پس از دوره بهره برداری و تکمیل پروژه.می توان امیدوار بود اوراق 
بدهی میان مدت و بلندمدت با بهره صفر در صورت طراحی اصولی، از آنجا که 
بهره بین دوره ای پرداخت نمی کند و با کسر قابل توجه نسبت به قیمت اسمی 
فروخته می شود و با توجه به تجربه نسبتا موفق اوراق بدون پرداخت بین دوره 
ای چند سال اخیر )مانند اخزا و سخاب(، مورد استقبال عموم قرار گیرد. همچنین 
اختیار بازخرید به ناشر این امکان را می دهد که در صورت دسترسی به منابع قبل 
از اتمام پروژه، بدهی یاد شده را سریع تر تسویه کند. همچنین صندوق سرمایه 
گذاری پروژه همراه با اختیار فروش می تواند به شرطی با استقبال روبرو شود 
که با اختیار فروش برای دارنده واحدهای سرمایه گذاری در زمان تکمیل پروژه 
همراه باشد و قیمت اعمال اختیار در زمان انتهایی پروژه، حداقل سود عرف را 
تضمین کند.امید است با استفاده از این ابزارها به اهداف تعیین شده دست یافته 
و با تدبیر مناسب شرایط سخت و تهدید آمیز پیش رو را پشت سر گذاشته و در 

راستای اهداف بلند گام برداریم.

صدور مجوز ترانزیت کاالهای ایرانی
 به سوریه از عراق

رئیس کل گمرک ایران از افزایش صادرات غیر نفتی به ۴۰ میلیارد دالر در 
۱۱ ماهه امسال خبر داد و اعالم کرد: ترانزیت محموله های ایرانی به سوریه و 

ترکیه از خاک عراق به زودی اجرایی می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مهدی میر اشرفی در جمع هیأت بلند پایه 
گمرک اقلیم کردستان عراق، مدیران گمرکات مرزی و معاونین استانداری 
کردستان و کرمانشاه اظهار کرد: بر اساس آنچه سازمان جهانی گمرک اعالم 
کرده است هر یک روز توقف کاال یک درصد هزینه کاال را باال می برد 
بنابراین باید با توسعه همکاری های مشترک معطلی در مرزهای گمرکی را 
به حداقل برسانیم.وی ایجاد هماهنگی میان گمرکات دو طرف و پس از 
آن میان سازمان های داخلی را در امر تجارت از استانداردهای توصیه شده 
سازمان جهانی عنوان کرد و گفت: در دو طرف مرز دستگاه های ذی مدخل 
در امر تجارت خارجی هنوز تحت مدیریت هماهنگ مرزی قرار نگرفته اند 
و باید دروازه مشترک مرزی میان دو طرف ایجاد شود. البته برخی رویه های 
 )TRIPTYQUE( گمرکی از جمله کارنه تیر، کارنه دوپاساژ یا تریپتیک
نیز در عراق شکل نگرفته است.رئیس کل گمرک ایران به حجم تجاری میان 
ایران و عراق اشاره کرد و گفت: رقم صادرات ایران در ۱۱ ماهه سال جاری به 
۴۰ میلیارد دالر رسید و عراق و به خصوص اقلیم کردستان بزرگترین شریک 
تجاری ماست که پیش بینی می شود، رقم صادرات ما به عراق تا پایان سال 
به ۱۰ میلیارد دالر برسد. عراق در حوزه صادرات انواع کاال فقط با اختالف 
۱۰۰ میلیون دالر پس از چین در رتبه دوم قرار گرفته و هشت میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دالر از صادرات کشورمان را به خود اختصاص داده است و این آمار 
حکایت از آن دارد که این کشور به زودی شریک اول تجاری ایران در بخش 
صادرات غیر نفتی خواهد بود.رئیس کل گمرک ایران در ادامه به افزایش ۱۰ 
درصدی ترانزیت انواع کاال به عراق اشاره کرد و در خصوص توسعه تجارت 
با ارائه چندین پیشنهاد خواستار رفع موانع گمرکی میان دو کشور شد.میر 
اشرفی ایجاد دروازه مشترک مرزی را در اولویت قرار داد و گفت: دروازه 
مشترک مرزی در دنیا تجربه بسیار مفیدی است و ما باید با حل مشکالت هر 

چه زودتر به استانداردهای گمرکی موجود در دنیا برسیم.

نگاه روز

موجودی گندم کشوربیشتر 
از میزان ابالغی 

گندم  موجودی  اینکه  بیان  با  کشاورزی  وزیر جهاد 
کشور بیشتر از میزانی است که ابالغ شده است گفت: 
۲۵۰ کانتینر گوشت که به دلیل مشکالت ارزی در بنادر 

متوقف بود با حل این مشکالت، ترخیص می شود.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی در جلسه 
ستاد تنظیم بازار با اشاره به دالیل افزایش قیمت گوشت 
مرغ گفت: برخی مطرح می کنند که قیمت کاالهایی که 
ارز ۴۲۰۰ تومانی می گیرند، به جامعه هدف اصابت 
نکرده و گران به دست آنها می رسد در حالیکه قیمت 
ذرت بیش از ۶۰ درصد رشد داشته، هزینه حمل و نقل 
نیز از ۸۰ تومانی برای هر کیلو گوشت به ۲۵۰ تومان 
رسیده و هزینه انتقال ارز هم نسبت به سال گذشته 
قیمت  افزایش  عین حال  در  است.او  داشته  افزایش 
گوشت قرمز را با توجه به میزان افزایش هزینه های 
تولید این محصول غیرمنطقی دانست و افزود: افزایش 
قیمت گوشت قرمز غیرقابل قبول است و ارتباطی نیز 
به حجم واردات ندارد، قاچاق هم که می گویند باعث 
افزایش قیمت شده درست نیست، چرا که ۵۸ میلیون 
دام سبک تولید می شود، در حالی که حجم قاچاق 
حدود یک میلیون رأس است و این مقدار نمی تواند 

نقش آنچنانی در قیمتها داشته باشد.
توزیع  در  مشکالت  درباره  کشاورزی  جهاد  وزیر 
گوشت اظهار کرد: زمانی که تفاوت قیمت بین گوشت 
توزیعی و بازار وجود دارد و توزیع هم به صورت باز 
و محدود باشد، این مشکالت رخ می دهد که برخی 
برای رفع آن پیشنهاد توزیع کوپن دادند که رد شد و 
حال نیز توزیع هدفمند گوشت ضرورت دارد.حجتی 
با اشاره به انتقادات به عدم ترخیص گوشت در بنادر 
افزود: در هفته گذشته ۱۱۶ کانتینر ترخیص شد و ۱۷۰ 
کانتینر جدید نیز وارد شد و این طور نیست که تعدادی 

کانتینر به طور ثابت در بندر مانده باشد.
این بین، ۵۵۰ کانتینر  اما در  او در عین حال گفت: 
به دلیل مشکالت تأمین ارز در بنادر مانده است که 
با اقدامات صورت گرفته مشکل ۲۵۰ کانتینر آن حل 
واردات  در  می شود  مطرح  حالی  در  افزود:  شد.او 
گوشت انحصار وجود دارد که ۹۷ شرکت گوشت 
گوساله و ۱۷۰ شرکت گوشت گوسفندی وارد کشور 

کرده اند.

مافیایی پشت پرده گرانی خودرو

 عضو کمیته خودروی مجلس گفت: مافیایی پشت 
پرده گرانی خودرو در بازار است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبداهلل رضیان با انتقاد 
یک  خودروسازان  گفت:  خودرو،  بازار  وضعیت  از 
به  مکلف  و  کرده اند  پیش فروش  را  میلیون خودرو 
تحویل این خودروها به قیمت قبل از گرانی ها شدند.
وی افزود: خودروسازان به دلیل اجرای این مصوبه ی 
وزارت صنعت در زمان تصدی آقای شریعتمداری، ۱۲ 
هزار میلیارد تومان ضرر و زیان کردند. وی خاطرنشان 
کرد: طبق گزارش هایی که خودروسازان در کمیسیون 
صنایع ارائه می دهند، مقدار زیادی بدهی انباشت دارند 
بنابراین در بازار پرنوسان شب عید، دست و پا می زنند 

تا مشکالت خود را حل کنند. 
پرده گرانی های  مافیایی، پشت  اینکه  بیان  با  رضیان 
خودرو است، تصریح کرد: قول آقای رحمانی وزیر 
این بود که زمانی که خودرو ۵ درصد زیر  صنعت 
قیمت  شود،  عرضه  کارخانه ها  توسط  بازار  قیمت 
خودرو کاهش یابد اما این اتفاق نیفتاده و استقبال مردم 
بیشتر شده است. وی با انتقاد از نحوه قیمت گذاری 
خودرو در بازار، گفت: نگاه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت این است که نمی توان برای بازار خودرو قیمت 
تعیین کرد و قیمت خودرو در بازار، طبق نظام عرضه و 

تقاضا تعیین می شود. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه عموماً بازار خودرو در ایام عید تالطم دارد، 
گفت: از مدیریت وزارت صنعت در بازار خودرو و 
لوازم خانگی رضایت نداریم زیرا زمانی می توان قیمت 
کاالها را بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین کرد که 
شرایط تولید عادی باشد.  رضیان تاکیدکرد: در شرایطی 
که به صورت قطره چکانی تولیدات وارد بازار می شود، 

نباید قیمت گذاری را به نظام عرضه و تقاضا سپرد.

صدور 2۰ هزار مجوز پرواز 
برای نوروز 98

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: 
برای انجام سفرهای هوایی در نوروز امسال این سازمان 
مجوز حدود ۲۰ هزار پرواز فوق العاده برنامه ای برای 

مسیرهای داخلی و خارجی صادر کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان هواپیمایی کشوری، 
پرواز  اوج  روزهای  اینکه  بیان  با  جعفرزاده«  »رضا 
 ۱۷ تا  و  آغاز   ۹۷ اسفندماه   ۲۵ از  امسال  نوروزی 
فروردین ۹۸ ادامه دارد، افزود: در مسیرهای بین المللی 
برای شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی پنج 
هزار و ۴۸ مجوز و در مسیرهای داخلی ۱۴ هزار و 
۶۳۹ مجوز صادر شده است.وی تصریح کرد: برای 
اینکه بتوان بلیت هواپیمای بیشتری به صورت سیستمی 
در اختیار متقاضیان سفرهای بخش هوایی قرار گیرد، 
و  داخلی  العاده  فوق  پرواز  مجوز ۸۶۱  امروز  به  تا 
خارجی صادر شده است و سازمان هواپیمایی کشوری 
آماده است برای انجام پروازهای فوق العاده نوروزی 
ایمنی و توان شرکت ها، براساس  با رعایت اصول 
در  پرواز  هواپیمایی مجوز  درخواست شرکت های 
مسیرهای زیارتی و سیاحتی صادر کند.مدیر روابط 
عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: از این تعداد 
پرواز فوق العاده برای مسیرهای بین المللی ۳۹۵ مجوز 
برای شرکت های هواپیمایی داخلی و ۱۱۲ مجوز پرواز 
برای شرکت های خارجی و همچنین در مسیرهای 
داخلی ۳۵۴ مجوز برای شرکت های هواپیمایی داخلی 
در  توانند  می  مسافران  افزود:  است.وی  شده  صادر 
صورت نیاز و مشاهده هر گونه تخلف در نحوه توزیع 
و قیمت بلیت هواپیما ابتدا به شرکت مربوطه تماس 
گرفته و یا از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری 
به نشانی www.cao.ir، شکایت خود را ارسال کنند.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نظارت بر 
بازار شب عید گفت: از چند روز گذشته، نظارت 
حمایت  سازمان  و  تعزیرات  توسط  کنترل  و 
شده  تشدید  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان 
در  مشترک،  گشتهای  برگزاری  ضمن  و  است 
جاهایی که نیاز بوده دادستانی ها هم ورود کردند.

به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، رضا رحمانی در حاشیه جلسه ستاد 
تنظیم بازار که با حضور مقامات عالی قوه قضائیه 
گفت:  ستاد  این  اقدامات  درباره  شد،  برگزار 
جلسات کارگروه تنظیم بازار به طور منظم هر 
هفته برگزار می شود که جلسه دیروز با حضور 
در  گزارشاتی  و  برگزار  قضائی  عالی  مقامات 

وزارت  که  کارهایی  و  اساسی  کاالهای  حوزه 
جهاد کشاورزی در رابطه با ذخیره سازی کاالهای 
اساسی انجام داده ارائه شد. او با بیان اینکه باید 
بین دستگاه های دولتی و سایر قوا در حوزه تنظیم 
از چند روز  افزود:  ایجاد شود،  بازار هماهنگی 
گذشته، نظارت و کنترل توسط تعزیرات و سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشدید 
شده است و ضمن برگزاری گشتهای مشترک، در 
جاهایی که نیاز بوده دادستانی ها هم ورود کردند. 
رحمانی با اشاره به اینکه نظارت؛ فرایند تولید، 
واردات، توزیع عمده و خرد را در بر می گیرد، 
اظهار کرد: نظارت بر کاالها متفاوت است، اگر 
شویم  مطمئن  باید  می گیرد  دولتی  ارز  کاالیی 

مصرف کننده  دست  به  مصوب  قیمت  با  حتماً 
واقعی می رسد و برای دیگر کاالها نیز ضوابطی 
وجود دارد که بر اساس آن، کل زنجیره را کنترل 
می کنیم تا با قیمتی معقول در اختیار مردم قرار 
گیرد. او با بیان اینکه به دلیل تفاوت نرخ ارز با 
کشورهای همسایه، قاچاق دام سواستفاده می شود 
گفت: باید مطمئن شویم گوشتی که با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی وارد می کنیم، حتماً به دست مصرف کننده 
می رسد لذا فرایند توزیع را تغییر دادیم و از امروز 
این گوشت از طریق تعاونی ها، اتحادیه ها و غیره 
دولت  اقدامات  درباره  رحمانی  می شود.  توزیع 
برای مدیریت بازار گوشت گفت: برای واردات 
و  شد  فراهم  تسهیالتی  نیمایی  ارز  با  گوشت 

و جهاد  کند  وارد  می تواند گوشت  هر شرکتی 
کشاورزی مانعی ایجاد نمی کند، همچنین بانک 
مرکزی ارز واردات گوشت را با اولویت تأمین 
می کند و دولت نیز تعرفه واردات گوشت را به 
۴ درصد کاهش داده است.او تاکید کرد: در طول 
سهم  توزیعی  گوشت  از  خانواده ها  عمده  سال 
دارند که توزیع از بازنشسته ها شروع شده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی 
درباره برخورد با دالالن و سوء استفاده گران گفت: 
با این موضوع برخورد می شود و مقامات قضائی 
نیز که در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار حضور 
داشتند تاکید کردند که با سوءاستفاده گران حتمًا 

برخورد خواهند کرد.

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۳۱۰۵۷۰۰۲۲۱۳ هیات اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی مزرعه فرزند محمد مهدی بشماره شناسنامه ۴۱۰ صادره 
از در یک باب خانه به مساحت ۲۰۳/۵۰ متر مربع پالک ۱۸۵۷ فرعی از ۹ 
اصلی واقع در ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای مقصود وجاهتی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعترافی 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.  ۹۷/۶۹۱۷۲/ف
 تاریخ انتشار نوبت اول :۹۷/۱۲/۸   تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۹۷/۱۲/۲۳
رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج- ایرج فهیمی

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

نظارت بر توزیع گوشت قرمز و بازار شب عید تشدید می شود

رئیس کل بانک مرکزی از اتخاذ تصمیماتی برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی مردم در ماه های آینده 
خبر داد و اعالم کرد: نرخ دالر نسبت به هفت ماه پیش )زمان حضورش در بانک مرکزی( حدود 12 درصد 
رشــد داشــته و با وجود جو روانی منفی که هر از چند گاهی در بازار ارز ایجاد می شود، به سرعت بازار را 
مدیریت می کنیم و نوسان زیادی در بازار ارز نمی بینیم. اکنون هم عرضه و تقاضا در ثبات نسبی قرار دارد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیروز در پنجاه و هشتمین مجمع 
ساالنه بانک مرکزی که با حضور رئیس جمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت در حال برگزاری 
است، در جمع مدیران بانکی با بیان این که دشمن برنامه وسیعی برای نابود کردن اقتصاد ایران چیده بود، 
اظهار کرد: مهم ترین بخش های اقتصاد ما بازار ارز و پول اســت و دشمن می خواست این دو بازار را برهم 
بزند.رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که بانک مرکزی به عنوان عمود خیمه مجموعه اقتصاد کشور باید 
از این شرایط محافظت می کرد، تصریح کرد: روالی که اکنون در بازار پول و ارز موجود است سیگنال ها و 
آمار نشان دهنده موفقیت خدمت گزاران مردم در نظام بانکی است.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حضور 
هفت ماهه خود در بانک مرکزی، اظهار کرد: زمانی که این مســئولیت را برعهده گرفتم، دالر 11 هزار و 
600 تومان بود و بعد از دو مرحله اجرای ســخت ترین تحریم ها در مرداد و آبان ماه، در شــرایطی هستیم 
که قیمت دالر در بازار ارز نسبت به آن زمان حدود 10 تا 12 درصد رشد کرده است.همتی افزود: ترامپ 
گفته بود که پول ملی ایران را نابود خواهیم کرد و بازار پول مهم ترین هدف دشمن بود، اما امروز مشاهده 
می کنیم که با وجود کنترل بازار، روند رشد نقدینگی تفاوت چندانی با سال های گذشته ندارد.به گفته رئیس 
کل بانک مرکزی، شتاب رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم کاهش یافته و امسال نیز این کاهش 
شتاب ادامه داشته است.رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعدیل نرخ سود بانکی، کاهش هزینه بانک ها و 
بهبود وضعیت مالی آنها تصریح کرد: این اتفاقات در شرایط عادی موفقیت محسوب نمی شود، اما در شرایط 
سخت تحریم ها این ها موفقیت های بزرگی است که ما به دست آوردیم.همتی با بیان این که توانستیم در این 
شرایط عمده کاالهای اساسی مورد نیاز کشور را از جمله دارو فراهم کنیم، اظهار کرد: با وجود این که نقل 
و انتقال پول بسیار دشوار است اما توانستیم به هر نحوی که شده کاالهای اساسی مورد نیاز مردم را تأمین 
کنیم.رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که وظیفه دولت و بانک مرکزی ایجاد بهبود در شرایط اقتصادی و 
معیشتی مردم است، گفت: اما در این شرایط ما چاره ای نداشتیم جز این که تالش کنیم جلوی بدتر شدن 
اوضاع را بگیریم. با این وجود اکنون اعالم می کنم در شرایطی هستیم که ما آمادگی داریم در ماه های آینده 
تصمیمات بهتری را برای بهبود رفاه و معیشت مردم اتخاذ کنیم.وی با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر ارزی 
و پولی کشور اظهار کرد: بازار ارز و پولی را با حداقل هزینه مدیریت کردیم و در این شرایط ذخایر ارزی ما 
نیز افزایش پیدا کرد و وضعیت مطلوبی از نظر ارزی و پولی برای واردات داریم.رئیس کل بانک مرکزی ادامه 
داد: همان طور که مشاهده می کنید با وجود جو روانی منفی که هر از چند گاهی در بازار ارز ایجاد می شود 
به سرعت بازار را مدیریت می کنیم و نوسان زیادی در بازار نمی بینیم. به گفته همتی، بحث عرضه و تقاضا 

در بازار پول و ارز امروز در ثبات نسبی قرار دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:وقوع برخی نوسانات اقتصادی در سال های گذشته که بخش مهمی 
از آنها حاصل تحریم های همه جانبه بوده، درس های مفیدی برای سیاســتگذاران اقتصادی کشــور 

داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، فرهاد دژپســند در پیامی به دوازدهمین همایش سیاست های مالی و 
مالیاتی ایران که دیروز در محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: وقوع برخی نوسانات اقتصادی 
در سال های گذشته که بخش مهمی از آنها حاصل تحریم های همه جانبه اقتصادی علیه جمهوری 
اسالمی ایران است درس های مفیدی برای سیاستگذاران اقتصادی کشور داشته است که مهمترین آن 
تکیه بر ظرفیت های داخلی اقتصاد است. در این میان تجربه کاهش درآمدهای نفتی موجب شد اهمیت 
کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و لزوم تکیه بر منابع جایگزین داخلی بیش از پیش نمایان شود.

وی گفت: در این راستا نظام مالیاتی می تواند با تامین منابع مالی دولت و همچنین پیگیری سیاست 
گذاری های عالمانه در بخش های مختلف به شــکل کارایی در ایفای تعهدات دولت در قبال ملت در 
حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اثرگذار باشد. بدیهی است این نقش در شرایط فعلی 
اقتصاد کشــور بیش از پیش اهمیت یافته است. در حقیقت مالیات به دلیل کارکردهای چندگانه آن 
نقش بســیار مهمی در سیاســتگذاری های اقتصادی، تامین مالی بودجه دولت و تامین عدالت و رفاه 
عمومی دارد و به عنوان یک ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل مورد نظر در سطح کالن 
اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد و به کارگیری این ابزار تاثیرات عمده ای بر ابعاد مختلف جامعه 
دارد.دژپسند در این پیام ادامه داد: تردیدی وجود ندارد که توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر روش های 
سنتی امکان پذیر نیست و اصالح و طراحی سیاست های مالیاتی مناسب به عنوان بخش الینفک برنامه 
توسعه نظام مالیاتی جز با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقات و انجام مطالعات گسترده و بررسی نظام 
مالیاتی پیشرو و البته با تاکید بر بومی سازی این یافته های مبتنی بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی کشور میسر نخواهد شد.وی گفت: در این راستا تشکیل هسته های اندیشه ورزی و تصمیم 
سازی برای حوزه های تخصصی مختلف در وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله در حوزه مالیات به 
عنوان یکی از راهبردهای وزارت در تصمیمات و روش های علمی و بهره گیری از تجربیات و تخصص 
جامعه علمی و پژوهشی کشور و گامی اساسی در این مسیر به شمار می رود.وی افزود: علیرغم اینکه 
در سال های اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور تالش ها و اقدامات بسیار مناسبی انجام گرفته است 
و آثار آن در شاخص های عملکردی نظام مالیاتی قابل مالحظه است، اما با این وجود به نظر می رسد 
نظام مالیاتی کشور ظرفیت های زیادی برای شکوفایی دارد که در صورت تحقق و بالفعل شدن آنها، 
بدون شک بخش قابل توجهی از مشکالت اقتصادی کشور حل شده و همچنین اهداف سیاست های 
اقتصاد مقاومتی نیز محقق خواهد شد.به گفته وی، در حال حاضر سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله 
گذار از یک سازمان سنتی به یک سازمان مالیاتی مدرن قرار دارد و البته در مسیر انجام ماموریت های 

خود با مشکالت و چالش هایی رو به رو است. 

کرد:تصمیمات  اعالم  مرکزی  بانک  رئیس کل 
جدید برای بهبود معیشت مردم

یم، توجه ما را به ظرفیت  یر اقتصاد:تحر وز
های داخلی جلب کرد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
ممکن است برخی معافیت های مالیاتی 
می تواند  این  که  کند  پیدا  ادامه  بورس 
باعث ادامه روند شفافیت در بورس کشور 

باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، شاپور 
محمدی دیروز )سه شنبه( در همایش 
سیاست های مالی و مالیاتی که در 
دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با 
بیان اینکه مالیات مهمترین ابزار تنظیم 
از  باید  گفت:  است،  ملی  سیاست های 
تکیه بیشتر بر مالیات در بودجه بندی 
درست  باید  همچنین  کنیم.  استقبال 
از  بسیاری  در  تقویت کنیم.  را  اظهاری 

کشورها اظهارات مؤدیان مالیاتی یکی از پایه های اخذ 
مالیات است. در این راستا باید کسانی را که خود اظهاری 
نمی کنند از حقوق اجتماعی محروم کنیم. وی با اشاره 
به مشکالت مربوط به اظهارات مالیاتی مؤدیان مالیاتی 
بورس  در  پذیرش  برای  شرکت ها  برخی  کرد:  اظهار 
یک نوع اطالعات می دهند و برای سازمان امور مالیاتی 
هم یک نوع دیگری اطالعات می دهند. برای حل این 
مسئله اتصال پایگاه های اطالعاتی به همدیگر می توانند 
راهگشا باشد. محمدی در ادامه با بیان اینکه شرکت های 
بورسی از شفافیت خوبی برخوردار هستند، اظهار کرد: 
سازمان مالیات کمک کرده است مالیات نقل و انتقال 
سهام از 0.5 درصد به 0.1 درصد کاهش یابد. رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با بیان اینکه اگر 
مؤدیان جدید مالیاتی شناسایی شوند فشار کمتری به 

شرکت های شفاف و بورسی وارد می شود، گفت: ممکن 
است برخی معافیت های مالیاتی بورسی ادامه پیدا کند 
که این می تواند باعث ادامه روند شفافیت در بورس کشور 
باشد. محمدی در ادامه با بیان اینکه اگر انگیزه بازیگران 
اقتصادی با هم سازگار نباشد حتی قوانین خوب هم 
نمی توانند پیش بروند، گفت: در سیاست های مالیاتی باید 
منافع دولت و بازیگران به صورت هم زمان در نظر گرفته 
شود و از سوی دیگر اذعان درست مالیاتی باید تشویق و 

اذعان نادرست باید تنبیه شود. 
وی در ادامه با بیان اینکه اطالعات اولین پایه اخذ مالیات 
است، اظهار کرد: 350 شرکت که در بورس و وابسته 
به مجموعه نهادهای حاکمیتی هستند، اطالعاتشان در 
کدال افشا خواهد شد، این مسئله باعث ارتقای شفافیت 

در کشور خواهد شد.

احتمال 
ادامه برخی 

معافیت های 
مالیاتی 

بورس

بررسی ها نشان می دهد از 10 هزار کانتینر قطعات خودرو دپو شده 
در مناطق آزاد و ویژه، تنها 3هزار کانتینر مربوط به 2خودروساز 
شناخته شده به مدت 5 یا 6 ماه در بندر چابهار رسوب کرده است.

به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، در روزهای منتهی به پایان 
سال در دو حوزه گوشت قرمز و خودروی داخلی بازار به یکباره 
با کاهش عرضه و افزایش قابل توجه قیمتها رو به رو شده است. 
در خصوص گوشت قرمز تحقیقات صورت گرفته توسط خبرنگار 
تسنیم مشخص کرد از دی ماه تعداد قابل توجهی کانتینر گوشت 
قرمز وارداتی در گمرک شهید رجایی دپو شد و مدتی بعد یعنی 
در اوایل بهمن ماه شاهد تشکیل صفهای عریض و طویل در 
خیابانها و مقابل فروشگاههای زنجیره ای برای تهیه گوشت قرمز 
بودیم.بررسیها نشان می دهد ظاهرا به دلیل دپو کاالی مربوط 
به خودروسازان در  بنادر و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عرضه 
در بازار این محصوالت نیز با چالش رو به رو شده است. گفتنی 
است، این موضوع ارتباطی به دپو خودروی کامل در کارخانجات 
خودروسازی نداشته و تولیدکنندگان بایستی در این خصوص 
پاسخگو باشند.اما در تازه ترین نمونه از دپو کاال، رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور گفته است، حدود 10 هزار کانتینر لوازم یدکی 

خودرو در گمرکات و مناطق آزاد وجود دارد. متأسفانه  حدود 10 
هزار کانتینر لوازم یدکی خودرو در گمرکات و مناطق آزاد وجود 
دارد که آنها را بررسی کردیم و  با مدیرعامالن سایپا و ایران خودرو 
صحبت کردیم آنها مطالبی در رابطه با کمبود نقدینگی داشتند 
و قرار شد که اقداماتی در رابطه با ترخیص این 10 هزار کانتینر 
لوازم یدکی انجام شود.سراج افزود: امیدواریم هرچه سریع تر این 
کانتینرها ترخیص شوند و به سیستم خودروسازی بیایند که قبل 
از عید مشکالت تا حدودی مرتفع شود.بررسی ها نشان می دهد، 
تنها در منطقه آزاد چابهار 2000 کانتینر متعلق به شرکت سایپا 
و 1000 کانتینر قطعات خودرو مربوط به شرکت ایران خودرو 
و مجموعا 3 هزار کانتینر قطعه دپو شده است. ظاهرا مشکالت 
ارزی و اسنادی دو دلیل  عمده عدم ترخیص این محوله ها عنوان 
شده  است.در همین رابطه عزیز شمس مدیر کل گمرک چابهار 
در گفتگو با تسنیم، ضمن تایید دپو 3000 کانتینر مربوط به 2 
خودروساز عمده کشور گفت: اخیرا این شرکتها برای جلوگیری از 
متروکه شدن کانتینرهای خود به گمرک مراجعه کرده اند.وی در 
پاسخ به این سوال که چرا واردکنندگانی که کاالی آنها  به صورت 
کالن در گمرک مانده از تسهیالت ))ترخیص 80 درصِد بار و 

تهیه اسناد بعد از ترخیص(( استفاده نمی کنند، گفت: متاسفانه 
به نظر می رسد تمایلی از سوی برخی واردکنندگان  برای استفاده 
از تسهیالت گمرکی وجود ندارد. البته آنها یک استدالل را نیز 
مطرح کرده اند، به اعتقاد آنها ممکن است اگر کاال از گمرک 
ترخیص شود، بانکها در نهایت ارز خریداری شده)۴200 تومانی( 
را در اختیار شرکتهای واردکننده قرار ندهند.شمس در پاسخ به  
این سوال که این شرکتها ارز نیمایی و نه دولتی دریافت کرده اند و 
ظاهرا استدالل آنها پذیرفتنی نیست، گفت: بارها از سازمان بنادر 
خواستیم تا تکلیف این کانتینرها را مشخص کنند، در نهایت اعالم 
کردند این محموله ها حدود 6 یا 5ماه است در بندر باقی مانده و 
به عبارت دقیق تر اظهار نشده اند. در ادامه نیز  این شرکتها بدنبال 
تمدید مهلت هستد تا در ادامه کاالی خود را به گمرک اظهار 
کنند. آنها معتقد هستند در ثبت سفارش و مسائل بانکی مشکالتی 
برای آنها وجود دارد.وی افزود، متروکه کردن این محموله های 
اظهار نشده در اختیار گمرک است اما  ابتدا انبارهای زیر نظر 
سازمان بنادر باید موضوع را به گمرک منتقل کنند.به گفته مدیر 
کل گمرک چابهار بر اساس قانون هر واردکننده 3ماه فرصت دارد 

تا کاالی خود را به گمرک اظهار کنند.

رسوب ۶ ماهه ۳۰۰۰ کانتینر قطعات خودرو در منطقه آزاد چابهار



ما در رویدادهای زندگی خود نقشی نداریم، اما در 
اینکه چگونه آن ها را تعبیر کنیم مؤثر هستیم.

 نیچه

سخن حکیمانه

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار 
 ببر اندوه دل و مژده ی دلدار بیار

نکته ی روح فزا از دهن دوست بگو 
 نامه ی خوش خبر از عالم اسرار بیار

امروز با حافظ

چاپ نوشته های ساختارشکن و رادیکال 
متفکران درباره حِق حق داشتن

ّ داشتن« با محوریت مساله   ترجمه کتاب »حّق ِ حق 
آوارگی مردم در جنگ اخیر کشورهای سوریه، عراق 
و افغانستان، توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر 

شد.
ّ داشتن« به تازگی با  به گزارش  مهر، کتاب »حّق ِ حق 
ترجمه حسین پیران توسط نشر نو منتشر و راهی بازار 
نشر شده است. این کتاب که یکی عناوین مجموعه 
»کتابخانه فلسفه« زندگی این ناشر است، به قلم جمعی 
از مولفان نوشته شده است.  نسخه اصلی این کتاب در 
سال ۲۰۱۸ توسط انتشارات ورسو در لندن چاپ شده 
است. اسامی نویسندگان و گردآورندگان این کتاب 
عبارت است از: استفانی دگویر، آلیستر هانت، لیدا 

ماکسول، ساموئل موین و آسترا تِیلور.
کتاب پیش رو به بهانه بحران آوارگی در سال ۲۰۱۶ 
که به موجب آن، میلیون ها انسان به واسطه جنگ در 
افغانستان، عراق و سوریه از خانه خود دور افتاده و 
راهی اروپا شدند، تهیه و منتشر شد. به این ترتیب  
موضوع و دغدغه اصلی آن در وهله اول، شرایط و 
حقوق آوارگان جنگ، پناهجویان و انسان های آواره 
است. این کتاب ۴ فصل اصلی دارد که عناوین شان 
مانند بخش های تشکیل دهنده یک عبارت هستند. 
عناوین این فصول به ترتیب این چنین اند: »حّق ِ...«، 
دارندگاِن   ...« و  »...حقوق...«   ،»... از  برخورداری   ...«
حّق«. پیش از این فصول هم مقدمه مترجم و »مقدمه: 
حق برخورداری از حقوق« درج شده است. پس از 

آن ها هم »سخن آخر« آمده است.
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اوقات شرعی

بررسی آثار راه نیافته به جشنواره »فیلم 1۰۰« توسط 
خردمندان، خالدی و مهران

در  نیافته  راه  فیلم های  بار  اولین  برای 
»فیلم  بین المللی  جشنواره  دوازدهمین 
۱۰۰« توسط نمایندگان هیات داوری و با 
حضور کارگران اثر ضمن نمایش، بررسی  

می شود.
عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
»فیلم  بین المللی  جشنواره  دوزادهمین 
درخواست  به  بنابه  اقدام  این  ۱۰۰«؛ 
کارگردانان آثار و همزمان با نمایش آنها 

صورت می گیرد.
بر پایه این خبر؛ جدول زمان بندی نمایش 
بخش های  به  نیافته  راه  آثار  بررسی  و 

مسابقه جشنواره به این تترتیب است:
روز چهارشنبه ۸ اسفند از ساعت ۱۶ الی ۱۸/۳۰  فیلم های مستند با حضور لقمان 
خالدی-روز چهارشنبه ۸ اسفند از ساعت ۱۸/۳۰  الی ۲۱ فیلم های داستانی با حضور 
محمدرضا خردمندان-روز پنجشنبه ۹  اسفند از ساعت ۱۶ الی ۱۸/۳۰ فیلم های 

انیمیشن با حضور امیر مهران
شایان ذکر است دوازدهمین جشنواره بین المللی »فیلم ۱۰۰« به همت حوزه هنری و 
به دبیری علی قربانی طی روزهای ۸ تا ۱۰ اسفند در پردیس سینمایی آزادی تهران 

برگزار می شود.
 عناوین ۴۴ فیلم بخش حمایت از کاالی ایرانی جشنواره »فیلم ۱۰۰« اعالم شد.

به گزارش روابط عمومی این رویداد سینمایی؛ عناوین فیلم های منتخب این بخش 
در قالب فیلم های داستانی، مستند و انیمیشن اعالم شد. این آثار  از استان های تهران، 
البرز، اصفهان، خوزستان، کهکیلویه و بویراحمد، قم، مرکزی، مازندران، قزوین، یزد 

و هرمزگان انتخاب شدند.

خبر

شاید زمانی که بوریس اینگستر ایده اولیه فیلم نوآر »غربیه ای در 
طبقه سوم« را در ذهن می پروراند هیچگاه تصور نمی کرد اولین 
فیلمش، الگوی به صحنه بردن نمایشی در این ژانر شود. نمایشی که 
پشت صحنه ای است از فیلمی نوآر که با اقتباس آزاد از نمایشنامه 
»ازدواج آقای می سی سی پی« اثر دورنمات برای چندمین  بار در 
سالن های تئاتر تهران اجرا شد. نوآر، ژانری به اصطالح مردانه است 
که شمایل زنانه در آن دگرگون می شود و دیگر زنان انسان ّهایی 
بسیارعاطفی، اسیر عشق و عوطف خود با روحیه لطیف و شکننده 
نیستند. برای اکثر این زنان، عشق ابزاری برای تسخیر روح و روان 
شخصیت مرد و وادار کردن او به نقشه های شوم اوست. معموالً 
سه نوع شخصیت در این فیلم ها درگیرند: قانون شکنان، نیروهای 
قانون و قربانیان یا ناظران بی گناه. همه شخصیت ها در فیلم های 
نوآر، در هر حالی مشغول سیگار کشیدن هستند. این فیلم ها یا به 
صورت سیاه و سفید فیلمبرداری شده اند یا اگر هم رنگی باشند، 

حس و حال سیاه و سفید دارند.
نمایش »می سی سی پی نشسته می میرد«، داستانی است از فساد 
نظام سرمایه داری که در تقابل با تفکر چپ و کمونیستی قرار 
می گیرد و در نهایت تراژدی به نابودی هرگونه تفکر تحت سیطره 
قدرت مسلط به فراخور زمانه خود رقم می خورد. در این میان 
آقای می سی سی پی با بازی سیامک صفری، در مقام نیروی 
قانون است که براساس ایدئولوژی خود قصد برقراری عدالتی 
را دارد که با تعریف سنت کلود با بازی داریوش موفق - پیرو 
حزب کمونیست- و در مقام قانون شکن داستان، متفاوت است. 
شخصیت بی گناه و ناظر در اینجا اوبلوهه با بازی بهرام افشاری، 
پزشکی است که سعی دارد عدالتی در جغرافیای زیست فردی 
خود را با کمک به بیماران در مناطق گرمسیری و دور از امکانات 
رقم بزند. زن اغواگر و آشنازدایی شده این نمایش آناستازیا با بازی 
ویشکا آسایش، محور پیوند شخصیت ها به دور از تفکرات حزبی 
یا فردی آنهاست. مردانی که خواهان تصاحب او هستند و آناستازیا 

محور تنافر آنها در برخورد با دیگر مسائلشان می شود.
اما به مانند پایان های مرسوم نوآری، این نمایش- فیلم نیز با مرگ 
تمام این شخصیت ها و پیروزی شخص دیگری در این جنگ 
برای عدالت طلبی صورت می گیرد. شخصیت وزیر با بازی سجاد 
افشاریان که به کرات در صحنه گفته می شود »تو قرار نیست 
بمیری! تنها کسی که در این فیلم زنده می ماند تو هستی« شخصی 
است که به هیچ اصلی پایبند نیست و هیچ ایدئولوژی خاص و 

آرمانی در سر ندارد.
نمایشی که غنی زاده روی  تراژیک دورنمات، در  مانیفست  اما 
صحنه  برده است، نسبتی با دورنمات، مؤلف اثر و روحی که بر 
نمایشنامه حاکم است، برقرار نمی کند. درواقع، نمایش کالبدی بی 
روح سیاست زدایی شده و الکنی است که تنها از ویژگی کمیک 

متن اصلی بهره برده اما در این نکته نیز راه به جایی نمی برد. 
دیالوگ های محوری نمایش در میان انبوهی از شوخی های مکرر، 
نمودی ندارند. گویی دیالوگ ها تنها برای رسیدن به صحنه مورد 
نظر کارگردان گفته می شود و هیچ قصد دیگری را دنبال نمی کند. 
از دیدگاه مؤلف، کمدی بهترین شیوه برای بیان واقعیت های بیرونی 
است. اما در اینجا کمدی بهترین شیوه برای ابتذالی است مملو از 
شوخی های سطحی که پهلو به تئاتر آزاد می زند. در صحنه ای که 
آقای می سی سی پی از همسر مقتولش یاد می کند، به جز ترسیم 
اندام زنانه او، گویا نکته دیگری به ذهنش نمی رسد. نکته ای که تنها 
برای خندان مخاطب در چند پرده دیگر نیز تکرار می شود. تاکید 
بر شی وارگی زنان و نگاه جنسی در تمام شخصیت ها تنها تعریفی 
است که سیمای زن داستان را نمایان می سازد. زنی که در پیوند با 
خیانت روابط پیرامونی خود را شکل می دهد. روابطی که هم در 
داستان نمایش برقرار است و هم در نگاه کارگردان و عوامل فیلمی 

که آناستازیا را در کنار خود دارد.
 کارگردان که در نمایش حضورش با لیزر و صدا مطرح می شود، 
در تاکیدی چند باره این نگاه را تقویت می کند. نگاهی مرسوم و 
کلیشه ای که در آن زن حضورش در هر نقشی، براساس جنسیتش 
تعریف می شود. با اینکه بازیگر نقش اوبلهه بازیگری حرفه ای 
است اما کارگردان بازی غلو شده آناستازیا را به دلیل زن بودنش 
تحسین می کند. نگاهی که قرار است انتقادی طنزآمیز و البته تلخ 
به ستاره سازی در سینما باشد، اما در این نمایش، رویکردی ابزاری 
به این مساله شده است. از مصادیق این نگاه ابزاری و هالیودی 
لرزندان نور لیزر قرمز بر برجستگی های اندام آناستازیا، لحن کشدار 

و شهوانی کارگردان فیلم در ادای نام زن و اجراهای متعدد راه رفتن 
مشهور به کت واکینگ آناستازیاست.

در اجرای سه ساعته این نمایش پرداخت و نگاه عمیقی به آنچه متن 
اصلی دغدغه آن را دارد، صورت نمی پذیرد و نمایش هجویه ای 
پر زرق و برق است که به متن و تئاتر اندیشه مند، وفادار نیست. 
در واقع، قرار نیست بحث بی عدالتی در جامعه یا قضاوت های 
متناقض و تعاریف متفاوت از مفهوم بی عدالتی و برقراری آن در 
نمایش مطرح شود. قدرت مسلطی که در نهایت در دوران مرگ 
ایسم های مختلف خود را رها از قید و بندهای تفکرات دست و 
پا گیر- به زعم صاحب قدرت- می داند. آنچه اصالت می یابد بی 

اخالقی و بهره بردن از شرایط موجود به نفع خود است.
اما نمایش »می سی سی پی نشسته می میرد«، در نسبت با مخاطب 
امروز تئاتر می تواند چندین نکته را به وضوح بازنمایی سازد. اینکه با 
اعتقاد کارگردان فیلمی که نمایش را قرار است سینمایی کند، مؤلف 
مرده است. )در پشت صحنه کارگردان به کرات می گوید مؤلف 
مرده است( البته در اینجا مرگ مؤلف به بهای فروش بلیتی گزاف 
در تئاتری مجلسی رخ می دهد. تئاتری که در آن چندین سلبریتی و 
شخصیت  اصلی قرار است با حرکاتی فاقد معنی و فلسفه خاصی، 
تنها به جذب مخاطب فکر کنند. در نمونه های بسیاری از صحنه 
فیلمبرداری، شخص می سی سی پی به این شکل از اجرا ایراد 
دارد،  اما کارگردان در جواب تنها یک پاسخ صادقانه می دهد که 
مخاطب را به یاد این روزهای تئاتر می اندازد: »تماشاگر دوست 
دارد اینگونه ببیند. یا این را ببیند« این نسبت نمایش »می سی سی 
پی نشسته می میرد« با مخاطب تئاتری این روزهاست. شیوه اجرای 
نمایش، ادای دینی است به سینمای کالسیک و در ادامه ورود 
آن به دوره جدید خود. اما این ادای دین مانند شوخی های اثر به 
قدری مصرانه تکرار می شود که شاید بتوان گفت نیمی از آن را بی 
کارکرد می کند. مانند عالقه به نمایش ویژگی هایی مانند: استفاده از 
جذابیت های زنانه در سینما، جلوه های بصری پر زرق و برقی که 
پشت دوربین بسیار محقرانه می نمایاند، ترسیم جهانی سیاه و سفید 
و نیروهای خیر و شر که هر کدام اهدافی را دنبال می کنند. تاکید 
بسیار بر سینمای مدرنی که با تدوین گریفیثی و آیزنشتاینی جادوی 

خود را کامل می کند.
 در این نمایش کارگردان فیلم؛ نگاه جنسیتی به شخصیت ها دارد و 
می خواهد با ایجاد تبعیض هایی مکرر از مخاطب خنده بگیرد. اما 
این شوخی ها به شکلی ادامه می یابد که در مدتی کوتاه خاصیت 
حداقلی خود را نیز از دست می دهد و دیگر فقط همان خنده 
سطحی و از سر بی چیزی را دارد. در این میان موسیقی امروزی 
نمایش نسبتی  به فضای کالسیک   la decou verte مانند
برقرار نمی سازد و پخش مکرر آن نیز از دیگر اصرار های کارگردان 

است. اصرار بر نمایشی پر زرق و برق و بی روح.

کاریکاتور

ساحل خوار!!!

نگاهی به نمایش »می سی سی پی نشسته می میرد«

* رؤیا سلیمیاصرار بر نمایشی پر زرق و برق و بی روح

 آگهی مناقصه عمومی 
حمل  و  آوری  جمع   ... روب  و  رفت   ( شهری  خدمات  واگذاری  به  نسبت  دارد  نظر  در  هیچیرود   شهرداری 

مرتبط  صالحیت  دارای  که  هایی  شرکت  و  کاران  پیمان  به  حجمی  صورت  به  محالت  و  هچیرود  شهر  سطح  زباله( 
مناقصه  در  شرکت  جهت  متقاضیان  لذا   . نماید  اقدام  میباشند  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نام  ثبت  فرم  دارای  همچنین  و  کار  اداره  از 
الکترونیکی سایت  به  یا  شهرداری  مالی  امور  به  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  ذیل  زمانبندی  طبق  دوم  نوبت  آگهی  نشر  تاریخ   از 

 www.hachiroud.ir مراجعه نمایند .
1- برآورد یک سال واگذاری خدمات مذکور تقریبا به مبلغ 34/995/000/000 ریال معادل سه میلیارد و چهار صد و نود و نه میلیون و پانصد هزار 

تومان می باشد .
2- بابت سپرده شرکت در مزایده باید مبلغ اعالمی در جدول فوق در قالب ضمانت نامه بانکی یا معادل آن فیش واریزی به حساب سپرده به شماره 
0108197062004 نزد بانک ملی شعبه هچیرود  و یا چک بین بانکی تضمینی به مبلغ فوق در وجه شهردار ی هچیرود ضمیمه قیمت پیشنهادی 

باشد ) چک های  بانکی مسافرتی رایج مورد قبول نمی باشد ( 
3-در صورتی که نفرات  اول تا سوم با حق تقدم حاضر به عقد قرارداد با شهرداری نباشد سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

4-تاریخ انتشار نوبت اول روزچهار شنبه97/12/1  می باشد .  5-تاریخ انتشار نوبت دوم روز چهارشنبه97/12/8 می باشد .
6-زمان و تاریخ دریافت اسناد مناقصه از ساعات 8 صبح الی 14 ظهر ،از روزچهار شنبه مورخ 97/12/8 لغایت روز شنبه 97/12/18 می باشد. 

7-تاریخ باز گشایی مناقصه روز یک شنبه مورخ 97/12/19 می باشد و نتیجه مناقصه حداکثر یک هفته بعد اعالم می گردد.
8-ضمنا این آگهی مناقصه هم زمان در سایت شهرداری هچیرود  به آدرس الکترو نیکی www.hachiroud.irمنتشر می شود سایر اطالعات  

و موارد در اسناد مناقصه درج می گردد .
9-به پیشنهادات مخدوش و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.   10-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است 

کیانی  مهندس  زمان:  زاده - خبرنگار  فاطمه حسن 
سرپرست شهرداری با اعالم این مطلب در آیین افتتاحیه 
ششمین جشنواره ملی گل و گیاه که با حضور ولیزاده 
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل، رییس و 
اعضای شورای  اسالمی شهر بابل، جمعی از مدیران 
استان و شهرستان و مقامات قضایی و انتظامی برگزار شد 
ادامه داد: موجب افتخار بود که ظرف کمتر از یک ساعت 
غرفه ها پر شده است و شاهد حضور استقبال پرشور 
عالقمندانی از سراسر کشور بوده ایم.کیانی افزود: حضور 
گسترده تولیدکنندگان از سراسر کشور فرصت مناسبی 
برای بابل و شهرهای اطراف استسرپرست شهرداری 
بابل از اهتمام جدی شهرداری در توسعه فضای  سبز 
و دهها فرش گل در آستانه سال  نو در شهر بابل خبر 
داد.ایشان در خاتمه ضمن تشکر از حضور گسترده مردم 
،از همراهی  اعضای  شورای  اسالمی شهر ،سازمان 
فضای سبز و سایر ادارات  و نهاد ها تشکر کرد.در ادامه 
ابوالحسنی  رییس شورای اسالمی شهر بابل گفت: سرانه 
فضای سبز در بابل کم است پیام این جشنواره  همراهی 

مردم و شهروندان جهت افزایش سرانه فضای سبز است 
.وي افزود؛ امروزه صنعت گل و گیاه نقش بسیار مهمی  
در توسعه شهري پیدا کرده است و توسعه صنعت  گل 
گیاه برابر با افزایش درآمد  و اشتغال  برای استان  است.

رییس شورای اسالمی شهر بابل بر تغییر رویکرد در 
مدیریت شهرداری تاکید نمود و گفت؛ پیامش اینست  
که در سال ۹۸ از قصور  و تقصیر های  خود بکاهیم  و 
پروژه های خوبی در بابل اجرا کنیم.این جشنواره فرصتي 
است تا از فرماندار بابل  درخواست  همکاری در جهت 
ایجاد یک سایت بزرگ نمایشگاهی در بابل داشته باشم.
ایشان در پایان از تالش های شهرداری، مساعدت های 
شورای اسالمی شهر ،فرمانداری  و مقامات قضایی  و 

سازمان فضایی سبز  تقدیر و تشکر کرد.
مهندس تقوی  مدیرکل گلهای زینتی  وزارت جهاد و 
کشاورزی کشور نیز در آیین افتتاح این جشنواره گفت: 
تولیدات گل های  زینتی  برای ۱۵۰ هزار نفر اشتغال  
در کشور ایجاد کرده است. ایشان بیان داشت: اهمیت و 
ضرورت گل وگیاه در شرایط جنگ اقتصادی   و تحریم 

های ظالمانه ای  که  سبب فشارهای روحی وروانی بر 
برخی اقشار شده است ،بدین دلیل است که تولیدات 
گل وگیاه از حیث منبع ارزی و تامین کاالهای اساسی 
بسیار  حائز اهمیت است .وي همچنین ادامه داد: از حیث 
اشتغال زایی در این حوزه  تولید گل در  ۷ هزار سطح با 
۴ میلیارد شاخه و گلدان ؛ ۱۵۰ هزار نفر مشغول  به کار 
هستند.ایشان گفت: استفاده از منابع تولید و گیاهان زینتی 
از مقرون به صرفه ترین تولیدات در حوزه کشاورزی 
است و  تولید گل وگیاه اقتصادیست و تولیدات گل 
وگیاه با رقابت محصول صادراتی نفت چشمه جدیدی 

در اقتصادی کشور و ارز اوری پدید اورده است .
مدیرکل گلهای زینتی  وزارت جهاد و کشاورزی کشور  
تاکید کرد: تولید و عرضه گل و گیاه می تواند راهی 
برای جلب سرمایه بخصوص سرمایه سرگردان در کشور 
باشد. وي در پایان بیان کرد: ما از رخدادها و پدیده های 
اینچینی حمایت خواهیم کرد و امیدواریم انچه را که حق 

مردم فرهیخته بابل است فراهم شود.

 نوبت دوم

افتتاح ششمین جشنواره ملی گل و گیاه در  بابل 
حضور ۱۲۵ غرفه از سراسر کشور در ششمین جشنواره ملی گل و گیاه در بابل

تئاتر  »مسابقه ی  داوران  هیئت  که  حالی  در 
ایران یک«، حسینکیان را برای موسیقی نمایش 
»آقامحمدخان« حائز دریافت تندیستشخیص داده 
بودند، این عنوان برای موسیقی همین نمایش، 

بهاشتباه به عرفان خاتونی مقدم اعطا شد.

 به گزارش زمان از روابط عمومی سی و هفتمین 
شنبه  شامگاه  تئاترفجر،  بین المللی  جشنواره ی 
سی  جشنواره ی  اختتامیه ی  در  اسفند  چهارم 
وهفتم در اعالم نام نفر برگزیده ی »مسابقه ی تئاتر 
ایران یک« درحوزه ی موسیقی اشتباهی سهوی 
رخ داده است که دبیرخانه یجشنواره ضمن اعالم 

نام درست، بابت این اشتباه پوزش می طلبد.  
پیش تر داوران »مسابقه ی تئاتر ایران یک« متشکل 
از حسینمسافرآستانه، الهام کردا و رضا گوران 
اسامی چهار نامزد را درحوزه ی موسیقی به شرح 

زیر اعالم کرده بودند: 
میثم عبدی برای موسیقی نمایش »عروسی خون«
کیان حسین برای موسیقی نمایش »آقامحمدخان«
و  »مرگ  نمایش  موسیقی  برای  دوستی  امیر 

دوشیزه«
عرفان خاتونی  مقدم برای موسیقی نمایش »رومئو 

و ژولیت«
تکثر  به علت  اما  اختتامیه  برگزاری  در حین 
در  مسابقه،  بخش هایگوناگون  در  نامزدها 
خاتونی مقدم  عرفان  نام  سهوی  اشتباهی 

برایموسیقی نمایش »آقامحمدخان« به عنوان 
نفر برگزیده و حائزدریافت تندیس جشنواره 

اعالم شد. 
این اساس، دبیرخانه ی جشنواره ی سی و  بر 
این اشتباه،  هفتم ضمنعذرخواهی و تصحیح 
»آقا  موسیقینمایش  برای  را  کیان  حسین 
محمدخان« حائز دریافت تندیس به عنوان نفر 
برگزیدهاعالم می کند. عنوان برتر این بخش 
برای موسیقی نمایش»عروسی خون« به میثم 

عبدی تعلق گرفت.

 اشتباهی سهوی
 در خواندن یک نام

شهردار هچیرود  - محمد کیا کجوری

جناب آقای عیسی بابایی
انتصاب شایسته جناب عالی به عنوان ” قائم مقام کمیته امداد استان گلستان” را تبریک عرض می نمایم.امید است که حضور شما در این 
مسئولیت به عنوان خادمی صدیق و والیت مدار با کوله بار گرانی از تجربه ، نوید بخش پیشرفت و تحرك بیش از پیش این نهاد شود. دوام 

توفیقات روز افزون را از جهاندار جان آفرین برای شما مسالت دارم.

علی اصغر سلیمانی - سرپرست روزنامه پیام زمان و مدیر موسسه رهپویان سبز جوان


