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اشتغالزایی برای ۲۷۰ هزار نفر در حوزه صنعت؛

بازگشت ۱۴۰۰ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید

صادرات نفت ایران
 به ۱/38 میلیون 

بشکه در روز رسید

به گزارش زمان ، برآوردها حاکی از آن است که در ماه گذشته میالدی،فوریه، صادرات نفت ایران روزانه به 1/38 میلیون بشکه در روز رسیده است.
 صادرات نفت خام ایران به مشتریان آسیایی در نخستین ماه سال جاری میالدی یعنی ژانویه بعداز آنکه ۲ خریدار نفتی بزرگ این کشور یعنی هند و چین اقدام به کاهش خرید نفت از ایران کردند، روند 
نزولی به خود گرفت. بر همین اساس، مجموع صادرات نفت خام ایران به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در مجموع به ۷1۰ هزار و ۶۹۹ بشکه در روز در ماه ژانویه رسید که در مقایسه با مدت زمان 
مشابه سال قبل ۴۹ درصد کاهش نشان می دهد. در ماه ژانویه خریداران نفتی ایران باید با موضوعات کشتیرانی و پرداخت ها دست و پنجه نرم می کردند که از سرگیری صادرات نفت ایران به ژاپن و 
کره جنوبی را به تاخیر انداخت. ایران چهارمین تولید کننده بزرگ نفت اوپک است. در ماه ژانویه ژاپن اولین محموله نفتی از ایران را بعداز تحریم ها بارگیری و در ماه فوریه تحویل گرفت؛ ضمن اینکه 
کره جنوبی هم واردات نفت از ایران را بعداز ۴ ماه وقفه از سر گرفت؛ اما صادرات نفت ایران به این کشورها ۷۵ درصد کمتر از مدت زمان مشابه سال قبل بود. انتظار می رود صادرات نفت ایران به 

کشورهای آسیایی در ماه گذشته میالدی یعنی فوریه با تقریبا ۲ برابر افزایش به 1.38 میلیون بشکه در روز برسد. 

روزانهم صبح اریان

شرایط ضامن 
برای وام ازدواج 
۳۰ میلیون تومانی

توزیع مرحله دوم 
بسته حمایتی تا 

پایان سال

آینده بازار 
کار در دست 
استارت آپ ها

75۱

رهبر معظم انقالب: 

در عرصه های دشوار، قدرت ایستادگی
 داشته باشیم

آیت اهلل موحدی کرمانی: پیام سفر اسد ثبات سوریه است

است قدرتمند  بسیار  انقالب  بداند  دشمن 
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وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

سرمقاله
ضرورت های رفع تشنج در 

روابط ایران و عربستان
اظهارات مقامات ارشد سیاسی کشورمان 
در  گشایش  برای  ایران  آمادگی  بر  مبنی 
روابط تیره با  عربستان این پرسش را مطرح 
ساخته که در شرایط خطیر کنونی چگونه و 
با چه مکانیسمی می توان بر بن بست موجود 
در رابطه  غلبه کرد و این دو قدرت بزرگ 
منطقه ای به جای تالش برای رقابت های 
سمت  به  امنیتی  و  ژئوپلیتیکی  بی پایان 
هم گرایی منطقه ای بر پایه توسعه جمعی 
حرکت کنند.برای فهم دقیق ماهیت روابط 
ایران و عربستان ناگزیر به بررسی گذشته 
تاریخی دو کشور هستیم. ریشه بسیاری 
از مشکالت و چالش ها در روابط این دو 
اتفاقات پس  قدرت بزرگ منطقه ای در 
انقالب  است.پیروزی  اسالمی  انقالب  از 
اسالمی در ایران با محوریت اندیشه های 
شیعی این ترس و هراس را در میان مقامات 
سعودی برانگیخت که ایران به دنبال صدور 
انقالب و سرنگونی رژیم های محافظه کار 

سنی در منطقه است. 

2 جالل میرزایی

نگاه روز
راهکار مهار قیمت 

خودرو چیست؟
7

آگهی مزایده عمومی 

شهرداری نظرآباد به استناد مجوز شماره 89/ش  97/7/11 شورای محترم اسالمی شهر شهرداری در نظر دارد زمین و ابنیه کارخانه آسفالت خود را 
به صورت اجاره و برداشت از معدن آن را به صورت کارگذاری از طریق مزایده عمومی به مدت 4سال واگذار نماید. متقاضیان میتوانند با واریز سپرده 

سرکت در مزایده قیمت پیشنهادی خود را ارایه نمایند .
شرایط شرکت در مزایده 

1- شرکت کنندگان در مزایده مبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سیبا به شماره  ۰1۰4۷46۷5۷۰۰8 نزد بانک ملی شهرداری 
به نام این شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی به استناد خزانه تهیه و ارایه نمایند .

۲-سپرده نفرات اول تا سوم مزایده تازمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قراداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری 
ضبط خواهد شد .

3-پیشنهادات به صورت مکتوب باشد و به پیشنهادات فاقد سپرده مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و 
شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

4-متقاضیان جهت دریافت اوراق مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند هزینه خرید استاد مزایده مبلغ 5۰۰/۰۰۰ریال میباشد که باید به حساب ۰1۰4534۰۲1۰۰۰ 
به نام درامد شهرداری نظرآباد واریز گردد.

5-سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است .
6-متقاضیان میبایست حداکثر تا پایان وقت اداری 9۷/1۲/۲۰ پیشنهادات خود را تحویل دبیر خانه شهرداری نمایند .

۷-کلیه هزینه های اگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود .
8-رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی به عهده شرکت کنندگان میباشد.

داریوش یگانه مظهر شهردار نظرآباد

نوبت دوم

شهرداری نظر آباد

اسناد و اوراق مربوط به آگهی مناقصه عمومی
  حمل و پخش آسفالت شهرداری چلگرد

شهرداری چلگرد در نظردارد مطابق با مصوبه شماره 34 مورخ 1397/3/9 شورای اسالمی شهر چلگرد مقدار 138تن 
قیر را بر اساس نرخ روز بورس به فروش برساند و به ازای آن آسفالت بر اساس قیمت پایه فهرست بهای راه و باند 
سال 97 خریداری نماید . لذا از کلیه متقاضیان مورد صالحیت دعوت به عمل می آید . جهت دریافت اسناد تا تاریخ 

97/12/16 به امور مالی شهرداری مراجعه نماید. 
1ـ  متقاضیانی می توانند در این مناقصه شرکت نمایند که دارای صالحیت و مجوز از مراجع ذی صالح باشند. 

2ـ  محل دریافت و صدور اوراق امور مالی شهرداری می باشد. 
3ـ   مهلت قبول پیشنهادها تا تاریخ 1397/12/25 می باشد. 

4ـ  بازگشایی پاکت ها روز شنبه مورخ 1397/12/26 راس 10 صبح در محل شهرداری چلگرد می باشد. 
5 ـ سپرده شرکت در مناقصه 168/100/000 ریال می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب 

412714510 نزد بانک کشاورزی کوهرنگ به نام شهرداری چلگرد واریز گردد. 
6ـ  سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه ، طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری می باشد. 

7ـ  پیشنهادها بایستی به طور صریح و روشن و بدون الک گرفتگی و خط خوردگی در پاکت ها باشند. 
8ـ  برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 

9ـ  شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهاد ها مختار است. 
10ـ  پرداخت هزینه چاپ آگهی ، هزینه کارشناسی و آزمایشگاه ، هزینه مالیات بر ارزش افزوده و هزینه حمل قیر ، به 

عهده برنده مناقصه می باشد. 
11 ـ ضمانت نامه بانکی با فیش واریزی در پاکت شماره الف و اسناد و مدارک شرکت در پاکت شماره ب و قیمت 

پیشنهادی در پاکت ج قرار داده شوند. 
12ـ  قیمت هرتن آسفالت براساس قیمت پایه فهرست بها راه و باند سال 1397 می باشد و در ازای اجرای آسفالت معابر 
مقدار 138تن قیر 100 ـ 85 سهمیه شهرداری چلگرد از قرار هر تن 24/400/000 ریال جمعاً به مبلغ 3/362/000/000 

ریال به برنده تحویل داده خواهد شد. 
فریبرز غیبی ـ  شهردار چلگرد

آینده بازار کار در دست استارت آپ ها
معاون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی مراکز آموزش 
فنی و حرفه ای را پل ارتباطی میان بازار کار و مراکز 
آموزشی عالی رسمی دانست و توسعه استارت آپها و 

فناوری های نوین را در آینده بازار کار موثر خواند.
پاک  سلیمان  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سرشت اظهار کرد: در حال حاضر بیش از 4۰ درصد 
مخاطبان کسب آموزش های مهارتی در مراکز فنی 
تشکیل  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  را  حرفه ای  و 
می دهند و طی مذاکرات صورت گرفته با وزارت علوم، 
دانشجویان به جای آنکه بعد از دوران فارغ التحصیلی 
به مهارت های فنی روی بیاورند، می توانند هنگام 
مهارت  وی  ببینند.  مهارتی  آموزش های  تحصیل 
آموزی را دغدغه امروز مسئوالن و خانواده ها دانست 
و گفت: بسیاری از خانواده ها در زمینه سرمایه گذاری 
آموزی  مهارت  حوزه  در  ویژه  به  خود  فرزندان  بر 
مشکل دارند به همین دلیل عالوه بر ایجاد هم افزایی 
و تعامل میان دستگاه ها برای پاسخگویی به مطالبات 

حوزه مهارت آموزی، الزم است با برنامه ریزی مناسب 
خأل  آموزی،  مهارت  توسعه  زمینه  در  اصولی  و 
سیاست های توسعه کسب و کار را جبران کنیم. 
به گفته معاون وزیر کار، تغییر روش های آموزش 
در کیفیت بخشی آموزش ها اثرگذار است و موجب 
هماهنگی بیشتر بین صنعت و بازار کار و جذب بهتر 

نیروهای کار پس از طی دوره های آموزش مهارتی 
جدید  تکنولوژی های  ورود  پاک سرشت  می شود. 
و دیجیتال به صنعت کشور را موجب ایجاد فاصله 
بین نیروهای کار آموزش دیده و صنعت دانست و 
گفت: باید نیروی انسانی مورد نیاز را با تحوالت روز 
آشنا و در کیفیت آموزش ها تغییراتی حاصل کنیم 
تا بتوان آموزش های الزم را برای مشاغل آینده ارائه 
کرد. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در پایان 
گسترش استارت آپ ها و فناوری های نوین را در آینده 
بازار کار و جذب متقاضیان کار مؤثر خواند. بر اساس 
آمارها نزدیک به ۲3 هزار استارت آپ در ایران فعالیت 
دارند در حالی که در چهار سال گذشته تنها 4۰۰۰ 
استارت آپ در کشور وجود داشت. قرار است مرکز 
حمایت از استارت آپ ها در ایران با توافق کشورهای 
آذربایجان، روسیه و ترکیه ایجاد شود تا اکوسیستم 
استارت آپ ها و شرکت های  برای رشد  را  جدیدی 

دانش بنیان در سطح منطقه ای به وجود آورد.

در بیانیه ای اعالم شد؛

کاخ سفید: »ترامپ« و »اون« به توافق نرسیدند
و  آمریکا  سران  دیدار  بیانیه ای  در  سفید  کاخ 
حال  این  با  و  توصیف  سازنده  را  شمالی  کره 
بار هم توافقی میان طرفین  این  تاکید کرد که 
درباره عاری سازی شبه جزیره کره از تسلیحات 

هسته ای حاصل نشده است.
در  سفید  کاخ  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 

جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد  دیدار  بیانیه ای 
در  کره شمالی  رهبر  اون  و کیم جونگ  آمریکا 
هانوی را خوب و سازنده توصیف کرد. این بیانیه 
راه های  درباره  کشور   ۲ سران  افزود:  همچنین 
گوناگون پیشبرد خلع سالح هسته ای شبه جزیره 
بحث  اقتصادی  موضوعات  همچنین  و  کره 

دیدارها  از  دور  این  در  داشتند.  نظر  تبادل  و 
تیم های  آنکه  حال  نشد  حاصل  توافقی  هیچ 
برنامه ریزی  دنبال  به  طرفین  مذاکره کننده 
روز  دیدار  است  گفتنی  هستند.  آتی  دیدارهای 
پنجشنبه به دلیل لغو ناهار کاری طرفین بسیار 

کوتاه بود.

انباشت 7۰ هزار گواهی اسقاط خودرو در مراکز اسقاط
رئیس انجمن مراکز صنفی  اسقاط خودروی کشور: 
تصمیمات و مصوبات دولت درباره این صنف بدون 

حضور نماینده آن گرفته شده است
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، محمدحسین 
گودرزی گفت: تصمیمات و مصوبات دولت درباره 
این  نماینده  آن ها  بدون حضور  ما که همه  صنف 
هزار   ۷۰ انباشت  باعث  است  شده  گرفته  صنف 
برگه اسقاط خودرو بدون استفاده در سایت های این 
مراکز شده است.رئیس انجمن مراکز صنفی  اسقاط 
خودروی کشور افزود: مسئولیت اسقاط خودرو در 
قانون به عهده خودروسازان داخلی و وارد کنندگان 
خودرو های خارجی است، اما این قانون هیچ وقت اجرا 
نشده است.وی گفت: در ابتدا قرار بود که خودروساز ها 
و وارد کنندگان خودرو، خودروی فرسوده را بخرند 
و در اختیار مراکز اسقاط خودرو قرار دهند، اما به 
دلیل اینکه هیچ کدام حاضر به انجام این کار نشدند 
مراکز اسقاط مجبور شدند تا برای ادامه فعالیت خود 
راساً اقدام به خرید خودروی فرسوده و فروش برگه 
اسقاط خودرو کنند.گودرزی افزود: تا پیش از این هم 
مراکز اسقاط خودرو هر خودروی فرسوده را از ۲ و 

نیم میلیون تا 4 میلیون تومان خریداری می کردند، 
اما گواهی اسقاط خودرو را بین یک میلیون و ۲۰۰ تا 
یک میلیون و 5۰۰ تومان به متقاضیان می فروختند 
که این خود باعث ضرر و زیان انباشته ای در این صنف 
شده است.وی تاکید کرد: با توجه به آلودگی بسیار هوا 
در کالنشهر ها و حوادث خودرویی به دلیل فرسودگی 
خودرو ها و همچنین مصرف باالی سوخت در کشور 
که  دارد  تعجب  جای  فرسوده،   خودرو های  توسط 
چگونه برنامه ریزی درستی برای از رده خارج کردن 
ندارد.رئیس  وجود  کشور  در  فرسوده  خودرو های 
انجمن مراکز اسقاط کشور گفت: بر اساس ماده ۲ و 
3   قانون بهبود کسب و کار، هر زمانی که بخش دولتی 
قصد داشته باشد که برای بخش خصوصی تصمیم 
گیری کند  باید نماینده بخش خصوصی در جلسه 
حضور داشته باشد و یا نظرات بخش خصوصی مدنظر 
قرار داده شود، اما تاکنون در هیچ کدام از مصوبات 
دولتی درباره صنف اسقاط خودرو،   نظر این صنف 
پرسیده نشده است.وی افزود: مصوباتی که ناگهان 
ابالغ می شود  و پس  از آن، یا اجرا نمی شود و یا به 
سرعت لغو می شود  برای ما مشکالتی ایجاد می کند 

مثل مصوبه اسقاط یک خودرو به ازای چهار خودروی 
تولیدی داخلی برای خودرو های باالی ۷ و نیم لیتر در 
1۰۰ کیلومتر مصرف سوخت که این مصوبه از سال 
88 تاکنون اصال اجرا نشده و در مراحل بعد هم ۷ و 
نیم لیتر آن، به 8 لیتر تغییر کرد که اجرای مصوبه 

دوم هم بالفاصله لغو شد.
گودرزی با بیان اینکه 6 هزار نفر به صورت مستقیم 
در صنعت اسقاط خودرو فعالیت می کنند، گفت: ۲۰ 
هزار نفر به صورت غیر مستقیم در صنعت اسقاط در 
حال فعالیت هستند، اما در حال حاضر این مصوبات 
ضد و نقیض باعث شده تا از ۲16 مرکز اسقاط خودرو 
موجود در کشور، 19۰ مرکز آن تعطیل شود.رئیس 
انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروی کشور افزود: در 
حال حاضر با اجرایی نشدن  قوانین اسقاط خودرو 
و لغو مصوبات الزام آور برای تولید کنندگان داخلی 
در اسقاط و همچنین ممنوعیت واردات خودرو های 
و  اند  تعطیل شده  به کلی  اسقاط  مراکز  خارجی، 
اگر مراجع دولتی تصمیمی برای برطرف کردن  این 
به  مراکز  همه   این  بزودی   نکنند   اتخاذ  مشکالت 

تعطیلی کشیده می شوند.

آغاز ساخت مسکـن
 در بافت فرسوده ؛ بهار ۹8
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ضرورت های رفع تشنج در روابط
 ایران و عربستان

*جالل میرزایی
اظهارات مقامات ارشــد سیاسی کشورمان مبنی بر آمادگی ایران برای 
گشــایش در روابط تیره با  عربستان این پرسش را مطرح ساخته که 
در شرایط خطیر کنونی چگونه و با چه مکانیسمی می توان بر بن بست 
موجــود در رابطه  غلبه کرد و ایــن دو قدرت بزرگ منطقه ای به جای 
تالش برای رقابت های بی پایان ژئوپلیتیکی و امنیتی به سمت هم گرایی 

منطقه ای بر پایه توسعه جمعی حرکت کنند.
برای فهم دقیق ماهیت روابط ایران و عربستان ناگزیر به بررسی گذشته 
تاریخی دو کشور هستیم. ریشه بسیاری از مشکالت و چالش ها در روابط 
این دو قدرت بزرگ منطقه ای در اتفاقات پس از انقالب اسالمی است.

پیروزی انقالب اسالمی در ایران با محوریت اندیشه های شیعی این ترس 
و هراس را در میان مقامات سعودی برانگیخت که ایران به دنبال صدور 
انقالب و سرنگونی رژیم های محافظه کار سنی در منطقه است. برای 
همین سعودی ها دوشادوش دولت بعثی صدام تمام تالش و راهبردشان 
را بر زمین گیر کردن انقالب ایران و نظام سیاسی تثبیت شده گذاشتند. 
حمایت های سیاسی، مالی و تسلیحاتی از عراق طی هشت سال جنگ 
از همین چالش ریشه می گرفت. پایان جنگ تحمیلی و روی کارآمدن 
دولت سازندگی که بر تنش زدایی منطقه ای تاکید داشت، گرچه باعث 
بهبود نسبی  روابط کشورمان با عربستان شد اما کدورت ها و دشمنی ها 
کما فی السابق ادامه یافت و شاهد روابط گرم وباثبات میان این دو قدرت 
بزرگ جهان اسالم طی دوره هاشمی و بعد ها اصالحات نبودیم.عنصر 
مهم دیگری که در روابط ایران و عربستان طی چهار دهه اخیر فعال عمل 
کرده و همواره به عنوان کاتالیزوری منفی در نزدیکی این دو کشور بازی 
کرده است، استراتژی قدرت های خارجی به خصوص آمریکا و اسرائیل 
اســت. القاء ایران هراسی و دنباله آن هالل شیعی از سوی رسانه های 
خارجی همواره صورت  گرفت و اینگونه  برای مقامات سعودی ترسیم  
شــد که ایران به دنبال سیطره جویی منطقه ای است. این روند با یک 
شیب مالیم ادامه یافت تا اینکه دولت تازه کار عربستان به رهبری محمد 
بن سلمان سیاست مماشات با ایران را کنار گذاشت و آشکار ا به دشمنی 
با ایران پرداخت. اعدام شیخ نمر روحانی مبارز شیعی عربستان اوج این 
تخاصم بود و به دنبال آن حمله به ســفارت و کنسولگری عربستان در 
تهران و مشهد، تنش در روابط دو قدرت را به اوج خود رساند.با عطف به 
این تنش ها و رقابت ها، دو قدرت بزرگ منطقه بطور غیر رسمی وارد 
جنگ های نیابتی در سوریه، یمن و تا حدودی لبنان شدند. حال نکته 
اینجاست که با وجود  چنین گذشته تلخ تاریخی چگونه می توان آینده 
ای دوســتانه در روابط دو کشور ایجاد کرد؟ به خصوص اینکه روابط دو 
کشور از ســوی قدرت های بیرونی خصوصا رئیس جمهور آمریکا  به 
چالش کشیده می شود. اینجاست که دیپلماسی و ابزار مذاکره معنا و 
مفهوم پیدا می کند. اساسا کارویژه  دیپلماسی  مدیریت تنش ها و به 
حداقل رساندن اختالف هاست. ایران و عربستان به عنوان دو کشوری 
مهم و ذی نفع در امنیت و ثبات خاورمیانه باید از این وضعیت بالتکلیف 
بیرون بیایند و نشان دهند که با وجود تمام پیچیدگی ها توان مدیریت 
منازعات را دارند. پیش شــرط این امر در وهله اول پذیرش واقعیت ها 
از ســوی طرفین است. درست است که سعودی ها طی سالهای اخیر 
شمشیر را از رو بسته اند و به سمت ائتالف سازی های منطقه ای و حتی 
جهانی علیه ایران رفته اند و در برابر باید بپذیریم که حمله به سفارت 
عربستان که از ســوی نیروهای خودسر صورت گفت؛ اقدامی خارج از 
عرف بین المللی بود.از سوی دیگر باید با عبرت گیری از تجربه همگرایی 
موفق در قاره سبز، نگاه و راهبرد رهبران دو کشور معطوف به آینده باشد. 
ماندن در گذشته و تکرار تجربیات تلخ صرفا زخم ها را تازه می کند و بر 
پیچیدگی ها می افزاید. رهبران دو کشور باید در نظر داشته باشند که 
تنش و مخاصمه نه تنها باعث آسیب دیدن مردمان دو کشور می شود 
بلکه کل منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. از یک زاویه  کلید امنیت و 
ثبات منطقه در دست این دو قدرت بزرگ است. چه بسا  امروز تقریبا با 
اجماع نظری که صورت گرفت، دولت لبنان تثبیت شد و مانع از آشوب 
دوباره شد. در بحران یمن هم با وساطت سازمان ملل، انتظار بر این است 
که بحران فیصله یابد. از این رو با یک مدیریت هوشمند از سوی هر دو 
کشور، روابط می تواند به سمت دوستی و آشتی حرکت کند. وضعیت 
داخلی هر دو کشور هم ایجاب کننده این وضعیت است.در حال حاضر 
اولویت و برنامه راهبردی عربستان توسعه اقتصادی و علمی است. دولت 
عربستان در نظر دارد تا سال ۲۰3۰  از درآمدهای نفتی به سمت اقتصاد 
تولید محور و دانش بنیان حرکت کند. بی تردید یکی از ملزومات مهم 
این امر عادی سازی روابط با همسایگان و کاستن از هزینه های گزاف 
و بیهوده نظامی است. دوستی با ایران می تواند عربستان را از بسیاری 
از هزینه های نظامی معاف کند. در برابر دولت ایران هم اهم برنامه اش 
اقتصادی و توسعه ای است. دولت ایران برای نشان دادن حسن نیتش 
بارها اعالم آمادگی برای همکاری با کشــورهای منطقه کرده است.  بر 
همین اساس رهبران ال سعودباید  با تشخیص درست از منافع ملی و 
منطقه ای شان متوجه این امر بشوند که منافع شان در گرو دوستی و 
همکاری با ایران است و قدرت هایی مثل آمریکا از آنها  استفاده ابزاری 
مــی کنند،آنها  باید این واقعیت را هم بپذیریند که ایران دغدغه ثبات 
منطقه ای را دارد و اگر امروز هم در بحران های خاورمیانه حضور و نقش 
جدی دارد برای رفع تهدیدات و نقشه های قدرت های مداخله گر است. 
این معنا را یک دیپلماسی فعال وصاحب اختیار می تواند رهبران سعودی 
تفهیم کند. به نظر من نیاز است در داخل ما هم از مفروضات گذشته و 
توام با سوءظن با عربستان دست برداریم  و تصور اینکه بن سلمان با انجام 
تور اسیایی به دنبال ائتالف سازی های جدید علیه ایران است چندان 
با واقعیتها سازگاری ندارد. سفر بن سلمان به پاکستان، هند نه بر مبنا و 
هدف تقابل با ایران بلکه احتماال کم کردن اتکا به آمریکا  و  توازن بخشی 
به سیاســت خارجی اش است . به هر حال  ضروری است که با نگاه به 
آینده و دست شستن از مفروضات قدیمی، رهبران دو کشور پایه گذار 

منطقه ای جدید به دور از فساد، بی ثباتی و آشوب باشند.

نیروهای طالبان به ارتش افغانستان می پیوندند
سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفت، در صورتی  که نیروهای خارجی از 

افغانستان خارج شوند، همه نظامیان طالبان به ارتش خواهند پیوست.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »سهیل شاهین« افزود: گفت وگو با دولت 
افغانستان یک بحث داخلی است و اکنون روی خروج نیروهای خارجی از 
افغانستان مذاکرات خود را با آمریکا ادامه می دهیم.وی ادامه داد: هنگامی 
که اشغال پایان یابد و تمامی نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند 
و یک حکومت فراگیر در کشور ایجاد شود، در این صورت فکر می کنم 
نیازی به جنگ نیســت. یک صلح پایدار در کشور خواهد آمد و تمامی 
نظامیــان و افراد ما به یک اردوی ملی خواهند پیوســت.پنجمین دور 
مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان از دوشنبه گذشته بصورت رسمی 
در دوحه پایتخت قطر آغاز شد.خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، 
همکاری طالبان در مبارزه با شــبکه القاعده و داعش، آتش  بس و آغاز 
مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان از محورهای مذاکرات قطر است.

بدنبال ادامه پنجمین دور مذاکرات، ›ذبیح اهلل مجاهد‹ سخنگوی گروه 
طالبان در اعالمیه ای اعالم کرد که مذاکرات صلح از فردا)شــنبه( 11 

اسفند ماه ادامه خواهد یافت.

رهبر معظم انقالب: در عرصه های 
دشوار، قدرت ایستادگی داشته باشیم

بیانــات رهبــر معظم انقــالب اســالمی در دیدار 
دست اندرکاران کنگره بزرگداشت 65۰۰ شهید استان 
کرمان که در تاریخ 6 اسفند 9۷ برگزار شده بود، صبح 
امروز در مصالی امام علی )ع( در کرمان منتشر شد.

بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در این دیدار، بزرگداشت نام و یاد شهیدان 
را تکریم جهاد و مجاهدان در راه خدا، و تشــویق به 
ادامه دادن راه پر افتخار آنان دانســتند و گفتند: در 
دوران دفاع مقدس، یاد کردن توأم با احترام و افتخار 
از شهیدان و رزمندگان موجب شد میل به حضور در 
میدان دفاع از کشور گسترش یابد و امروز نیز هدف 
دشمنان از ضدیت با احیاء یاد شهیدان، مسدود کردن 
جاده پرافتخار شهادت و جلوگیری از تشویق آحاد 
جامعه به حرکت مجاهدانه است. رهبر انقالب اسالمی، 
افزودند: تعظیم نام و یاد شهیدان حرکت مجاهدانه را 
در کشور تقویت می کند. ایشان راز اقتدار یک ملت را 
وجود جوانان دلیر، نترس و آماده سینه سپر کردن و 
ایستادگی در عرصه های گوناگون دانستند و گفتند: 
ملتی که از این سرمایه برخوردار باشد، پیروز و مقتدر 
است و هرگز ذلیل نخواهد شد، و احیاء نام شهیدان، 
سازنده چنین سرمایه و جوانانی است. حضرت آیت 
اهلل خامنه ای پیام جاودانه شهیدان را برحذر داشتن 
جامعه از ترس و اندوه خواندند و خاطرنشان کردند: 
تالش و هدف دشمنان ایران از جنگ نرم، »اندوهگین 
و ناامید کردن ملت ایران و ترســاندن آن از ورود در 
میدان« اســت اما در مقابل، پیام و بشارت شهیدان 
برای ما این است که اگر بر خالف خواست دشمنان 
وارد میدان مبارزه شوید، خدای متعال همچون دوران 
دفــاع مقدس، ترس و اندوه را دور خواهد کرد. رهبر 
انقالب اسالمی همچنین با تجلیل از علما، جوانان و 
عموم مردم مؤمن و شریف و نجیب کرمان و یادآوری 
خدمات آنان به اسالم و انقالب، افزودند: همه به ویژه 
جوانان باید هرچه بیشتر کار و تالش کنند تا بتوانند 
سهم خود را در پیشرفت کشور همچون گذشته ادا 

کنند.

وعده  محقق نشده وزارت صنعت 
به تاکسیرانی

 در34 امین جلســه کارگروه ملی کاهش آلودگی 
هوا که در 1۲ دی ماه ســال 9۷ در سازمان محیط 
زیست برگزار شد، خودروسازان متعهد شدند هفته ای 
۲5۰ دستگاه خودرو را به تاکسیرانی جهت تحویل 
به متقاضیان ثبت نامی تخصیص دهند اما با وجود 
گذشــت دوماه از این مصوبه، فعال خبری از تحویل 

تاکسی های جدید نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، مرتضی ضامنی در 
خصوص وعده وزارت صنعت به تاکسیرانی به منظور 
نوسازی این ناوگان گفت: در این شرایطی که طرح 
نوسازی رو به توقف می رود، این موضوع نوید خوبی 
است منوط بر اینکه وعده داده شده، عملیاتی شود 
زیرا وزارت صنعت وعده های زیادی داده که برخی از 
آنها هنوز عملیاتی نشده است. وی ادامه داد: از ابتدای 
سال تاکنون تنها توانستیم 15۰۰ دستگاه خودرو را 
نوسازی کنیم. اگرچه هفته ای ۲۰۰ دستگاه تاکسی 
با توجه به حجم انباشت فرسودگی تاکسی ها تعداد 
زیادی نیســت، اما اگر همین تعداد را شرکت های 
خودروســاز در اختیار تاکسیرانی قرار دهند حداقل 
فرآیند نوسازی متوقف نخواهد شد. مدیرعامل اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری کشور با اشاره به اینکه هنوز 
۲۰۰ دســتگاه هفته اول و دوم را تحویل نگرفته ایم 
گفت: وزارت صنعت براساس توان تولید شرکت های 
خودروسازی این ۲۰۰ دستگاه تاکسی را تعیین کرده 
است که این موضوع در دو هفته نخست آن محقق 

نشده و امیدواریم از هفته آینده طرح اجرایی شود.

بیانیه شدیداللحن ۴ کشور عربی 
علیه قطر

چهار کشور تحریم کننده قطر بیانیه شدیداللحنی 
علیه دوحه صادر کردند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، چهار کشــور تحریم 
کننده قطر یعنی عربســتان، امارات، بحرین و مصر 
به موضع گیری محمد بن عبدالرحمن وزیر خارجه 
قطر که خواستار مجازات مسئوالن محاصره و تحریم 
قطر شــده و این تحریم ها را ضد ملت قطر دانسته 
بود، واکنش نشان دادند.در بیانیه ای که عبدالکریم 
بوجیری نماینده دائم بحرین در سازمان ملل آنرا اعالم 
کرد، آمده اســت: اقداماتی که علیه قطر انجام شده 
است، آنگونه که قطر ادعا می کند محاصره نیست. این 
اقدامات در راستای حمایت از امنیت ملی و حفاظت 
از آن در برابر سیاست های بی ثبات کننده قطر علیه 
کشورهای ماست. چهار کشور بارها تاکید کرده اند 
که تحریم هایی که به منظور حمایت از امنیت خود 
و ملتهایشان وضع شده است هرزمانی که دولت قطر 
دست از حمایت تروریسم بردارد و به خواسته های 
کشــورهای ما تن دهد، پایان می یابد. این اقدامات 
برای حفظ ثبات در منطقه است. نماینده بحرین در 
سازمان ملل گفت: ما بر آمادگی برای همکاری مثبت 
با میانجی گری کویت به رهبری شیخ صباح االحمد 
الجابر الصباح امیر کویت برای پایان بحران به دور از 
تالش های قطر برای بین المللی کردن و خارج کردن 

آن از سطح منطقه ای تاکید داریم. 

اخبار

سرمقاله

همچنانکه دوست نداری به تو ستم 
شود ، تو نیز ستم مکن

کالمامیر

خطیب نماز جمعه تهران گفت: دشمنان بدانند، 
هم  اگر  و  است  قدرتمند  بسیار  اسالمی  انقالب 
بخواهند ضربه ای به آن وارد کنند، خودشان نابود 

می شوند؛ انقالب می ماند و همواره سرافراز است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، آیت اهلل محمدعلی 
موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران، در خطبه 
های اول نماز جمعه تهران اظهارداشت: در آثار دینی 
دو انقالب ارزنده به چشم می خورد، یکی انقالب در 
بصیرت و آگاهی و دیگری انقالب در قلوب. به برکت 
انقالب بصیرتی نظام طاغوت ساقط می شود و مردم 
زیر سلطه با آگاهی که پیدا می کنند متوجه می 
شوند که باطل رفتنی است و حق ماندی و پیروزی 
است و ولی امر ما قیام می کند و از هیچ چیزی هم 
نمی ترسد که این انقالب در بصیرت است.وی با بیان 
اینکه گذشتگان ما تصور می کردند نمی توانند در 
برابر زور و ستم قیام کنند، بنابراین با خاری و ذلت 
مواجه شدند، گفت: وقتی با بصیرت مردم انقالب 
شد، رهبری آگاه ما به میدان آمد و فرمودند که از 
شاه نترسید که رفتنی است، از آمریکا نترسید که 
هیچ غلطی نمی تواند کند و این جمالت به همراه 
مستندات قرآنی به مردم گفته شد و تاثیر خودش را 
گذاشت. امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: مردم با 
بصیرتی که پیدا کردند به خیابان ها آمدند، شاه فرار 
کرد و آمریکا هم هیچ غلطی نتوانست کند، بنابراین 
این انقالب در بصیرت است. با انقالب اسالمی طی 
چهل سال عظمت ها دیدیدم، توطئه های دشمنان 
این به برکت اجرای احکام اسالمی  خنثی شد و 
دومین  افزود:  کرمانی  موحدی  است.  کشور  در 
انقالب، انقالب در قلوب است، انقالب بصیرتی که 
ایجاد شد، اگر بخواهد ماندگار باشد باید انقالب در 
قلوب هم ایجاد شود که شکر خدا دیدیم از ابتدای 
انقالب اینطور بود. مقاومت ها و ایثارهای مردم را 
در این چهل سال بسیار دیدیم و این نشانه ای از 
وجود انقالب در قلوب مردم است. موحدی کرمانی 
افزود: دنیا در دل های کسانی که به دنبال برتری 
مادی هستند، زیبا جلوه داده می شود. حواسمان 
را جمع کنیم که ما با خون شهدا نباید بازی نکنیم، 
آنها افتخار شهادت را کسب کردند، خون دادند و 
این انقالب را بدست آوردند. ما باید مراقب امانت 
آنها باشیم. اولین سوالی که از ما پرسیده می شود 
در خصوص امانت شهدا است. مسئولین، متمولین، 

کسانی که قدرتی داشتید چه کردید؟ 
وی ادامه داد: آیا عادالنه رفتار کردید؟ آیا یک عده 
خوردند و بردند و یک عده از گرسنگی مردند؟ خیلی 
باید حواسمان جمع باشد. برخی خیال می کنند این 
انقالب است که باعث افزایش قیمت گوشت و این 
موارد شده است، خیر این انقالب هر کجا آمد عزت 
آورد. امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: دشمنان 
اگر  انقالب خیلی قدرتمند است و  این  بدانند  ما 
افرادی هم ضربه ای به آن بزنند خودشان نابود می 
شوند، چرا که انقالب ماندگار و سرافراز است.حجت 
االسالم موحدی کرمانی در خطبه های دوم نماز 
جمعه تهران با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب که 

از سوی رهبر انقالب مطرح شد، گفت: رهبر آینده 
نگر ما بیانیه مهمی را منتشر کردند که به دالیل 
مختلف از جمله محتوا و شرایط زمانی، صدور آن 
بیانیه از اهمیت بسیار باالیی برای ادامه مسیر انقالب 
برخوردار است و باید با ارائه راهکارهای عملی زمینه 
های تحقق آن را فراهم کنیم. وی افزود: صدا و سیما 
با برگزاری نشست های تخصصی ابعاد مختلف این 
وزارت  فرهنگی  ها  دستگاه  کند،  روشن  را  بیانیه 
ارشاد، سازمان تبلیغات اسالمی، مراکز پژهشی برای 
گفتمان سازی آن بیانیه اقدام کنند و نخبگان هم 
زمینه های عینیت بخشی آن را در کشور تهیه کنند.

بودجه ریزی  باید  امام جمعه موقت تهران گفت: 
ساالنه ما بر مبنای توصیه های رهبر انقالب از جمله 
علم و پژوهش، معنویت و اخالق، اقتصاد، عدالت و 
مبارزه با فساد، استقالل و آزادی، عزت ملی و روابط 
خارجی، مرزبندی با دشمن و موضوع سبک زندگی 
انجام شود. موحدی کرمانی خاطرنشان کرد: یکی 
از موضوعات مهم و راهبردی بیانیه گام دوم، زمینه 
سازی برای تحقق تمدن اسالمی است که شکل 
حقیقی آن در زمان ظهور امام زمان )عج( محقق 
خواهد شد. وی با بیان اینکه انقالب اسالمی با ترسیم 
نقش محوری مردمی گام اول را به خوبی برداشته 
است، اظهار داشت: برای ساخت جامعه اسالمی و 
با بازبینی نظامات  رسیدن به تمدن اسالمی باید 
موجود در عرصه های مختلف کشور از جمله نظام 
آموزشی، بودجه ریزی، اداری و اقتصادی، نظاماتی 
متناسب با آموزه های دینی تنظیم شود. دشمن هم 
تالش می کند با ارائه نسخه های غربی مدل اداره 
کشور را به سمتی ببرد که اهداف آنها را تامین کند. 
امام جمعه موقت تهران در خصوص ضرورت اصالح 
وضع معیشتی مردم، تصریح کرد: یکی از ضروریات 
امروز ما عزم جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی و 
گرانی های لجام گسیخته است. باید هزینه های 
بنیه  تقویت  منظور  به  کند.  پیدا  کاهش  جاری 
اقتصادی کشور امالک مازاد دولت به فروش برسد. 
برخی از واگذاری ها و خصوصی سازی ها شائبه 
برانگیز است که باید اصالح شود.موحدی کرمانی 
های  شبکه  و  مجازی  فضای  اهمیت  به  اشاره  با 
اجتماعی تصریح کرد: آگاهان دلسوز، نگران هستند 
که در فضای مجازی به اساس دین، اخالق و انقالب 
خدشه وارد می شود. همه امورات از بانک، صنعت و 
کشاورزی بر روی فضای مجازی متمرکز شده است. 
بر اساس سند چشم انداز و برنامه توسعه و تاکید 
رهبر انقالب توسعه زیر ساخت اینترنت از وظایف 
وزارت ارتباطات است، لذا امروز ارتقای سطح دانش 
و بهره مندی صحیح از فضای مجازی بسیار الزم 
و ضروری است. وی با بیان اینکه اغراض و حاشیه 
سازی سیاسی نباید وارد وزارت ارتباطات شود، گفت: 
برای حفظ ارزش ها و اصول انقالبی و اسالمی باید 
روی اینترنت بومی تمرکز کرد، یعنی همان کاری 
که چینی ها کردند ما هم می توانیم انجام دهیم. 
شما ببینید 8۰ درصد اطالعات و تکنولوژی در کره 
زمین، در اختیار دولت و شرکت های آمریکایی است. 

آیا این مقدار که آنها روی این مساله سرمایه گذاری 
کردند ما انجام دادیم؟ امام جمعه موقت تهران افزود: 
دولت همانگونه که موظف است که در همه زمینه 
ها توسعه تکنولوژی ایجاد کند، باید در پیام رسان 
های اجتماعی هم این کار را انجام دهد، باید قانون 
برخورد با استفاده کنندگان از فیلتر شکن تصویب 
و اجرایی شود. چقدر باید به ارزش ها، قرآن، ائمه 
و مسائل اخالقی ما در فضای مجازی هجمه شود 
تا ما در سیاست خود را بازنگری کنیم؟  وی بیان 
کرد: اگر بنیه ما در مسائل فرهنگی همچون بنیه 
دفاعی تقویت نشود، دشمن از ابزار فضای مجازی 
جوانان ما را منحرف می کند و نشانه های آن آشکار 
است  الزم  داد:  ادامه  کرمانی  است.موحدی  شده 
تالش مضاعفی برای ایمن سازی اینترنت از حمالت 
سایبری به خصوص در بخش های حساس همچون 
سیستم بانکی و نفتی انجام شود. ضرورت مدیریت 
فضای مجازی از سوی نظام و بهره مندی از آن برای 
دستیابی به اهداف انقالب سالمی و تبدیل کردن 
تهدید به فرصت از ضروریات امروز ما است. ما می 
توانیم از این فضا برای تبیین اسالم و تشیع استفاده 
کنیم. امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: چرا 
بومی سازی فضای مجازی اجرایی نشده است؟ ادامه 
فعالیت پیام رسان تلگرام با این وضعیت که موجب 
سلطه اجانب و تضعیف اعتقادات مردم می شود، 
طبق صریح قرآن حرام بین است. فضای مجازی 
لجام گسیخته گسست نسلی را به دنبال دارد.وی 
گفت: تلگرام با وضعیت فعلی خطراتی را به دنبال 
دارد، از جمله اخالل در وحدت ملی، ایجاد اختالف 
میان اقشار جامعه، دسترسی بیگانگان به اطالعات 
انتشار  اشخاص،  خصوصی  حریم  و  کشور  مردم، 
توزیع محتواهای مستهجن و خالف جامعه، اهانت 
به مقدسات و ارزش های اسالمی و تبلیغ فرقه های 
گمراه کننده و تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب. 
مسئوالن  امیدوارم  کرد:  تصریح  کرمانی  موحدی 
مربوطه از خواب بیدار شوند و راه صحیح قرآن را 
بپمایند. من از این تریبون آسیب های فضای مجازی 
را به شدت به مسئولین تاکید می کنم. امام جمعه 
موقت تهران بیان کرد: ما بودیم که شاه را فراری و 
از کشور بیرون کردیم، ما بودیم که بینی آمریکا را 
در کشور به خاک مالیدیم، خدا هم به یاری ما آمد 
و دیدید که شن های طبس کار ابرهه را کردند و 
به کمک ما آمدند.خطیب موقت نماز جمعه تهران 
در بخش دیگری از خطبه های دوم به سفر اخیر 
بشاراسد به تهران اشاره کرد و گفت: خبری که در 
روزهای اخیر در رأس اخبار بین المللی قرار گرفت و 
با تعابیری چون، رویداد بی نظیر و تاریخی و نمایش 
اقتدار ایران از آن یاد شد، سفر رئیس جمهور سوریه 
به ایران بود که از ابعاد مختلف باید مورد بررسی قرار 
گیرد. موحدی کرمانی تصریح کرد: از هشت سال 
قبل این اولین بار است که آقای اسد به کشوری جز 
سوریه سفر می کند، مخالفین او می گفتند که اسد 

عمال در دمشق محاصره شده است.
آمریکا  درگیری  محل  همچنان  سوریه  آسمان 

اشراف  با  آنها  و  است  غربی  کشورهای  برخی  و 
اطالعاتی و ماهواره هایی که دارند اوضاع آنجا را رصد 
می کنند، در این شرایط اسد به تهران سفر می کند 
و به کشورش باز می گردد و این پیام ثبات و امنیت 
را دارد. امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه این 
سفر نشان از روابط عمیق سوریه با ایران و قدردانی 
سوریه از حمایت های ایران و به ویژه رهبری انقالب 
اسالمی دارد، گفت: این سفر پیام روشنی به اسراییل 
و همپیمانان آمریکایی داشت که ایران در سوریه 
حضور خواهد داشت و تهدید و تطمیع همه جانبه 
آنها در تصمیم ما تاثیری ندارد.وی گفت: کشورهای 
عربی پیشنهادهای بسیار فریبنده ای به آقای اسد 
داشتند تا از ایران فاصله بگیرد، پیشنهادهای 1۰ تا 
۲۰ میلیادر دالری و حفظ خاندان اسد در قدرت به 
وی مطرح شد، ولی اسد تسلیم تهدیدها و تطمیع ها 
نشد و استقالل و عزت مندی سوریه و تقویت روابط 
راهبردی با ایران را با پول معاوضه نکرد و برای همین 
موحدی  گرفت.  قرار  انقالب  رهبر  استقبال  مورد 
کرمانی تصریح کرد: آقای بشار اسد در این سفر 
درخواست تقویت روابط اقتصادی، فرهنگی و ارتباط 
میان علما و اندیشمندان دو کشور را مطرح کرد. 
به هر حال این سفر تحولی در انسجام و هماهنگی 
جبهه مقاومت و ایستادگی آن در برابر آمریکا و جبهه 
وابسته به آن محسوب می شود. امام جمعه موقت 
تهران در خصوص نشست ورشو که از سوی آمریکا 
برگزار شد، افزود: تالش آمریکا برای ایجاد ائتالف 
علیه ایران به شکست مفتضحانه ای برای آنها تبدیل 
شد. در این نشست، کشورهای بزرگ جهان حضور 
نداشتند و برخی از اروپایی ها هم در حد نماینده 
شرکت کردند. از همان آغاز مشخص شد که هیچ 
کشوری روی خوشی به این نشست نشان نداده و 
این  از  اذعان کرد که دستاوردی  خود آمریکا هم 
نشست نداشت. آمریکا امروز به غول کاغذی و قدرت 

پوشالی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه آمریکا در درون مشکالت زیادی 
دارد و اعتباری سیاسی آنها نزد متحدانش هم زیر 
شود،  می  بیشتر  آنها  های  ناکامی  و  رفته  سوال 
روابط  توسعه  اهداف نشست ورشو  از  گفت: یکی 
رژیم صهیونیستی با دیگر کشور ها بود که می دانید 
منجر به تجدید و افزایش تنش رژیم صهیونیستی 
با لهستان به عنوان کشور میزبان شد و آنها ُمزد 
خوش خدمتی خود را به آمریکا زود دریافت کردند.

موحدی کرمانی تصریح کرد: این نمایش مضحک 
در لهستان، نه تنها دستاوردی برای آمریکا نداشت، 
بلکه موجب افزایش تنش میان رژیم صهیونیستی 
با لهستان هم شد. امام جمعه موقت تهران با اشاره 
به شهادت تعدادی از پاسداران توسط تروریست ها، 
گفت: این حادثه دلخراش، دل های مردم غیور ما را 
به در آورد و این خواست همه ملت ایران است که 
عوامل این اقدام تروریستی مجازات و تقاص خون 
های پاک شهدا از مزدوران صهیونیستی گرفته شود. 
شکرخدا بخشی از عوامل این حادثه تروریستی در 

همان روزهای اول دستگیر شدند. 

دشمن بداند انقالب
 بسیار قدرتمند است

آیت اهلل موحدی کرمانی:
 پیام سفر اسد ثبات سوریه است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با 
تأمین مالی تروریسم )CFT( در دستور کار نیست و پس از تعیین تکلیف پالرمو، نوبت به این 

الیحه خواهد رسید.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االسالم و المسلمین »غالمرضا مصباحی مقدم« اظهار 
داشت:مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز موضوع پالرمو را بررسی می کند. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درباره میزان آرای الزم برای تصویب این الیحه، خاطرنشان کرد: با توجه 
به رهنمود رهبر معظم انقالب، با کمتر از دو سوم آرا نمی توان گفت مصلحت نظام یا مصلحت ملی 
احراز شده است. بنابراین برای تصویب الیحه پالرمو به دو سوم آرای اعضا مجمع تشخیص مصلحت 
نظام نیاز است و در صورتی که این میزان آرا به دست نیاید، الیحه در مجمع رد خواهد شد. وی 
یادآورشد: بررسی الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در 
دستور کار نیست و پس از تعیین تکلیف الیحه پالرمو، نوبت به CFT خواهد رسید.مصباحی مقدم 
با بیان اینکه احتمال به تعویق افتادن رای گیری درباره این الیحه وجود دارد، به جلسه هیات عالی 
نظارت مجمع در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: اعضای این هیات چهارشنبه گذشته – ۷ اسفند 
- الیحه بودجه سال 98 که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی رسیده است را 
بر اساس سیاست های باالدستی نظامی بررسی کردند.به گفته وی در این جلسه اعضای هیات 

نقطه نظرات خود را درباره الیحه بودجه سال 98 جمع بندی کردند اما هنوز نهایی نشده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه جوانگرایی جزء ذات نیروهای مسلح 
است، گفت: برنامه های دفاعی را طبق بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب بازنگری می کنیم.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر حاتمی در خصوص برنامه ریزی های انجام شده در وزارت 
دفاع مبنی بر محقق شدن بیانیه گام دوم انقالب اظهار داشت: وقتی به اقدام های صورت 
گرفته نگاه می کنیم، می بینیم که گام دوم را شروع کرده ایم. الحمداهلل حوزه دفاع در تحقق 
بیانیه گام دوم انقالب پیشتاز بوده است و جهت ما در همین جهت است و به گام دوم 
انقالب امیدواریم. وی خاطر نشان کرد: در وزارت دفاع در همین چارچوب اخالق و معنویت 
که رهبر انقالب در بیانیه خود اشاره کردند حرکت می کنیم و حوزه های علم و پژوهش را 
توسعه می دهیم و با تمام قوا حرکت می کنیم.حاتمی تصریح کرد: زاویه ای در برنامه های 
وزارت دفاع نسبت به بیانیه بسیار مهم رهبر انقالب ندیدم و حتماً با تأکید بر بیانیه گام دوم 
انقالب بار دیگر برنامه های خود را مرور می کنیم و برنامه های دفاعی را طبق بیانیه رهبری 
بازنگری می کنیم. وی همچنین در خصوص جوان گرایی و میدان دادن به جوانان، عنوان 
کرد: وضعیت نیروهای مسلح ایجاب می کند که بیشترین استفاده را از نیروهای جوان کشور 
داشته باشند.حاتمی در پایان گفت: در قوانین و مقررات این امکان را داریم که جوانان را که 
خاص تر هستند در مشاغل تخصصی و طراحی در صنایع دفاعی به کار گیری کنیم و مسیر 

نیروهای مسلح جوانگرایی است.

مصباحی مقدم:

پس از تعیین تکلیف پالرمو نوبت
 به CFT خواهد رسید

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:

برنامه دفاعی را طبق بیانیه گام دوم 
رهبر انقالب بازنگری می کنیم

وزیر امور خارجه در حساب اینستاگرامی خود نوشت: با اعتماد 
میان مردم و مسئوالن و هم افزایی خدمتگزاران این مرز و بوم 
در انجام وظایف بر اساس قانون، فشارهای سلطه گران کم خرد 

راه بجایی نخواهد برد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد جواد ظریف در حساب 
اینستاگرامی خود نوشت: دریای بیکران محبت مردم بزرگ 
بزرگوارانه  اظهارات  ارجمندشان،  نمایندگان  و  ایران  دالور  و 
برادر عزیزم سردار سرافراز قاسم سلیمانی، نامه سخاوتمندانه 
و پرصالبت ریاست محترم جمهوری و کرامت و لطف پدرانه 
رهبر فرزانه انقالب اسالمی، عزم من و همکارانم در وزارت امور 
خارجه برای پاسداری از منافع ملی و حقوق این مردم بزرگ را 
دو چندان نمود.وی یادآور شد: این وفاق و همدلی رمز پیروزی 

و پیشرفت این ملت بزرگ در طول چهل سال گذشته بوده 
است و نیز بزرگترین دلیل شکست سلطه گران که منافع خود 
را در ایجاد شکاف در جامعه  ایرانی جستجو کرده اند. وزیر امور 
خارجه تاکید کرد: با اعتماد میان مردم و مسئوالن و هم افزایی 
خدمتگزاران این مرز و بوم در انجام وظایف بر اساس قانون، 
فشارهای سلطه گران کم خرد- که پس از تحمل شکست ها 
و خسارت ها، هنوز هم منافع شان را در سلطه طلبی پرهزینه 
ناامن سازی غرب  آسیا و فشار  و بی حاصل، فروش سالح و 
حداکثری بر مردم بزرگ ایران جستجو می کنند- راه بجایی 
نخواهد برد.ظریف یادآور شد: وزارت امور خارجه همواره بر این 
باور بوده که دیپلماسی تنها در سایه قدرت ملی، انسجام داخلی 
و حمایت مردمی می تواند دستاورد های میدانی را در صحنه های 

منطقه ای و جهانی تثبیت کند. وی خاطرنشان کرد: امروز به 
لطف خدا، ثمره دالوری ها و رشادت های بزرگ مردان میدان 
مقاومت و ایثار، با تالش مخلصانه سربازان خط مقدم جبهه 
دیپلماسی به شکست تالش صهیونیست ها برای احیای پروژه 
شوم و خطرناک امنیتی سازی ایران و تثبیت نقش سازنده، صلح 
طلبانه و ضد افراط  و خشونت ایران در صحنه منطقه ای انجامیده 
است. وزیر امور خارجه تصریح کرد: با همدلی و هم افزایی در کنار 
همفکری و نقد سازنده، و با عنایت الهی، کاستی های موجود، 
جبران و مسیر باقی مانده با امید و خودباوری برای کمک به 
پیشرفت اقتصادی کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم طی 
خواهد شد.ظریف تاکید کرد: تمامی ما ایرانیان بدون توجه به 
گرایش سیاسی و یا مذهب و قومیت در یک کشتی نشسته ایم و 
چه نیکوست که در آستانه نوروز، همه دغدغه های مشترک خود 
را به امید و فرصتی برای امنیت و پیشرفت درون زای ایران عزیز 
و برون گرائی خودباورانه و تعامل سازنده با جهان تبدیل کنیم تا 
کشتی ایران عزیزمان در دریای پرتالطم جهان پساغربی مسیر 
پیشرفت و تعالی را بپیماید. به کام و آرزوی دل چو دارم خلوتی 

حاصل / چه فکر از خبث بدگویان میان انجمن دارم.

وزیر امور خارجه:

فشارهای سلطه گران با اعتماد میان مردم
 و مسئوالن راه بجایی نخواهد برد
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سردار سالمی:
دشمن را در گام دوم انقالب تحت تعقیب

 قرار می دهیم
جانشین فرمانده کل سپاه گفت:در گام اول دشمنان را متوقف کردیم و برخی از فضاها 

را شکافتیم و او را مجبور به عقب نشینی کردیم؛ امروز دیگر نوبت تعقیب آنهاست.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین سالمی دیروز در شانزدهمین مجمع 
خیرین امدادگران عاشورا، اظهار داشت: یک حقیقتی وجود دارد که هر وقت شادی 
ها را با دیگران تقسیم می کنیم به شادی های ما اضافه می شود و هر وقت غم ها را 
به اشتراک می گذاریم از غم های ما کاسته می شود.وی افزود: کسانیکه در این وادی 
خیر قدم می گذارند قطعاً کاری نبوی انجام می دهند. باید دانست که هر جامعه ای با 
قلب های خود زندگی می کند، حتی جامعه در قلب خود پیروز می شود و در قلب 
خود شکست می خورد.جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: این واقعیت که چرا ما 
هرگز نشکستیم و دشمنان ما شکستند از این حقیقت سرچشمه می گیرد.سالمی ادامه 
داد: شما به فلسفه غرب نگاه کنید، ببینید چه انسان هایی در تراز این فلسفه ساخته 
می شود؟ در آنجا وقتی علم پیشرفت می کند، ظرفیت انهدام  سیاره زمین به وجود 
می آید. وقتی علم شیمی، فیزیک و بیولوژیک رشد می کند، ظرفیت انهدام بشر به 
همراه آن به وجود می آید، این فلسفه غرب است.وی افزود: وقتی انیشتین رابطه بین 
جرم و انرژی را کشف می کند، انسان تراز غرب که تربیت شده آن مکتب است، 
بمب اتم می سازد و هنگامی که علم شیمی پیشرفت می کند، سالح های شیمیایی 
می سازند.جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: هر گاه دانش پزشکی در غرب پیشرفت 
می کند، میکروب های مخرب و ویرانگری که می تواند نسل ها را از بین ببرد ساخته 
می شود. غرب در این فلسفه شکست خورده است، چرا که در عین حال که آمریکا 
اقتصاد برتر جهان است، امروز با بیش از ۴۰ میلیون انسان زیر خط فقر که نمی توانند 
خدمات بهداشتی دریافت کنند رو به رو است.سالمی افزود: عکس آن، در کشور ما 
وقتی در تحریم همه جانبه اقتصادی زندگی می کنیم، همچنان شادابی و نشاط زندگی 
پابرجاست، این مربوط به همان فلسفه سیاسی است که از آن برخورداریم.وی تصریح 
کرد: در فلسفه ای که ما اینجا داریم گفته شده اگر انسانی یک انسان را احیاء کند انگار 
همه بشریت احیاء شده است و نه فقط انسان مسلمان بلکه هر انسانی را احیا کند 
چنین نتیجه ای خواهد داشت. چرا که دایره توجه اسالم، همه بشریت است و نه فقط 
مسلمانان. وقتی ما اینگونه زندگی می کنیم، طبیعی است که غم ها و شادی ها را با هم 
تقسیم می کنیم.جانشین فرمانده کل سپاه تاکید کرد: طبیعی است که برای زدودن گرد 
فقر از چهره مردمان همه تالش خود را به کار می گیریم. طبیعی است که در چنین 
شرایطی مردم اجازه نمی دهند که ناامیدی، یاس و فقر که از وعده های شیطان است 
بر جامعه ما بنشیند.سالمی افزود: شما نگاه کنید انسان تربیت شده تراز غرب، رئیس 
جمهور فعلی آمریکاست که تمام همت او این است که به قیمت فقیر شدن همه 
جهان، آمریکا را دوباره اول کند.وی ادامه داد: یک شعار هم این است بشریت باید از 
اسارت و بردگی و فقر و ذلت نجات پیدا کند. آزادی، کرامت، احیای انسان، انسانیت، 
عاطفه و مهرورزی در طرف دیگر داستان است و این طبیعی است آن مکتبی که به 
این ارزش ها متکی است هرگز نمی شکند.سردار سالمی ادامه داد: امروز دشمنان ما 
دوست دارند، سیمای مردم ما نحیف و افسرده باشد ولی در این طرف هم قلب ها 
مطمئن و مستحکم است.جانشین فرمانده کل سپاه گفت: کاری که امروز مردان عرصه 
کمک و امداد در همه حوزه ها در فقرزدایی، محرومیت زدایی، درمان و بهداشت و 
هر عمل خیر دیگری که انجام می دهند، یک جهاد فی سبیل اهلل است.سردار سالمی 
با بیان اینکه امروز خاکریزهای جنگ به درون خانه ها کشیده شده است، اظهار داشت: 
فقر و محرومیت تیرهای بالیی است که دشمن به سوی ما شلیک می کند و رسالت 
اصلی ما امروز نجات جامعه در این جنگ است و می دانیم وقتی مردم ما از حوادث 
۴۰ سال گذشته آموختند، عظمت ما و رشد ما در تولد از رحم سختی هاست.جانشین 
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه وقتی ما تحمل می کنیم، پیروز می شویم، گفت: هر 
جنگی جز با مشارکت همه ما به پیروزی نخواهد رسید، در جنگ اقتصادی هم، همه 
با هم باید بجنگیم، جهاد با مال که خداوند مطرح می کنند و برای آن ارزش زیادی 

قائل است، یک جهاد الهی است.

 2 سامانه رادار جدید رونمایی شد
سامانه راداری و کمک ناوبری »معین ۴۰« و نیز سامانه راداری 
کمک ناوبری »ناصر ۴۰« با حضور»علیرضا صباحی فرد« فرمانده 

پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( ارتش رونمایی شد.
به گزارش زمان به نقل ازروابط عمومی ارتش، رادار معین ۴۰ 
یک سامانه راداری پسیو با قابلیت کشف اهداف در محیط 
شهری است که توسط سازمان جهاد خودکفایی قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم االنبیاء )ص( و با همکاری معاونت علمی و فن 
آوری ریاست جمهوری طراحی و تولید شده است.این سامانه 
قابلیت کشف و اهداف ریز پرنده و موشک های کروز در 
محیط های شهری و پیرامون آن ها دارد.بر اساس این گزارش 
رادار معین ۴۰ به رادار غیرفعال و پنهان نیز مشهوراست و هیچ 
یک از هواپیما ها و سامانه های جمع آوری اطالعات دشمن، قادر 
به کشف این رادار نیستند.همچنین سامانه کمک ناوبری ناصر ۴۰ 
دیگر بعنوان دیگر دستاورد دفاعی با لحاظ کردن همه   الزامات 
مربوط به سازمان بین المللی هوانوردی )ایکانو( قابلیت باالیی 
در تعیین موقعیت جغرافیایی اهداف، امکان ارتفاع سنجی و زاویه 
سنجی دقیق و تبادل هدف و تبادل اطالعات باسایر رادار های 
کشوری را داراست و می تواند همزمان مورد بهره برداری نظامی 
وتجاری قرار گیرد.ناصر ۴۰ رادار سامانه کمک ناوبری هست 
که همه  اطالعات هواپیمای در حال پرواز را نه از خلبان بلکه 
از خود سیستم هواپیما سوال می کند؛ برد این سامانه بیش از 

۴۰۰ کیلومتر است.
داعشی ها با البی آمریکا به خاک 

عراق بازمی گردند
یک مقام الحشدالشعبی عراق گفت که بازگشت داعشی های به 

عراق با البی آمریکا صورت می گیرد.
 به گزارش زمان به نقل ازایرنا، رییس شورای سیاسی جنبش 
مقاومت اسالمی نجبا از گروههای الحشد الشعبی در عراق با 
اشاره به اخبار منتشره راجع به بازگشت داعش یا تشکیالتی 
مشابه آن، اظهار داشت: ورود هزاران داعشی از مرز سوریه به 
عراق، پیش چشم نظامیان امریکایی، این سؤال را ایجاد می کند 
که چه کسی به آن ها اجازه عبور از مرز را می دهد؟»علی االسدی« 
درباره تالش مجدد بیگانگان برای احیای تروریسم تکفیری در 
عراق هشدار داد. وی فاش کرد که تروریست ها با حمل سالح 
سبک و مقداری طال، پیش چشم اشغالگران از مجاورت پایگاه 
نظامی ›عین االسد‹ که تحت کنترل امریکایی هاست، بدون هیچ 
واهمه ای وارد خاک عراق شده اند. مقام ارشد نجبا در ادامه از 
دولت عراق خواست که با ایفای نقش حاکمیتی خود، امنیت را 
در مرزهای کشور با سوریه تامین کند.االسدی در پایان تاکید کرد: 
برای مقابله با این تجاوزها باید به ارتش و نیروهای امنیتی اجازه 
بدهیم تا نقش حقیقی خود را در دفاع از امنیت کشور عملیاتی 
کنند.هشدار این مقام الحشد الشعبی در حالی است که همزمان با 
جنایت تازه گروه تروریستی داعش در گردن زدن ۵۰ زن اقلیت 
دینی ایزدی عراقی در سوریه و تحرکات جدید این گروهک 
تروریستی در برخی نقاط عراق، بار دیگر نگرانی از بازگشت 
این گروهک تکفیری افزایش یافته است. برخی ناظران مسائل 
سیاسی و امنیتی، همزمانی این تحوالت با تحرکات نیروهای 
آمریکایی در برخی مناطق عراق را معنا دار دانسته و احتمال 
وجود طرحی در واشنگتن برای به هم زدن اوضاع عراق جهت 
توجیه ادامه حضور نظامی خود در این کشور را مطرح می کنند. 

خبرخبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۷۰ هزار 
سال  برای  صنعت  حوزه  در  اشتغال  ایجاد  نفر 
جاری هدف گذاری شده بود که در دست اقدام 

است.
رحمانی  رضا  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در مراسم کلنگ زنی زیست پاالیشگاه تولید بایو 
اتانول سوختی و کنجاله تخمیری باشت افزود: 
فرمودند  خود  بیانات  در  رهبری  معظم  مقام 
به مسائل  اگر می خواهید مشکالتتان حل شود، 
مردم بپردازید. مسائل ما در حال حاضر اشتغال 
برای جوانان و تورم و فقر هستند.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت تصریح کرد: راه کار حل تمام 
حمایت  و  ملی  تولید  به  توجه  مشکالت،  این 
عنوان یک  به  باید  که  است  داخلی  تولیدات  از 
شود. گرفته  نظر  در  اصولی  راهکار  و  اعتقاد 

اشتغال  درصد   ۶۰ باالی  کرد:  عنوان  رحمانی 

و  تجارت  و  معدن  صنعت،  حوزه  در  مولد 
گفت:  است.وی  کشاورزی  در حوزه  نیز  مابقی 
باید بدانید که خدمت به مردم در شرایط خاص 
فعلی خستگی معنا ندارد، در حالی که تولید ما 
دارای مشکالتی شده است.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت خاطر نشان کرد: ما در گذشته توانستیم 
باید  نیز  امروز  می توانیم،  که  کنیم  ثابت  دنیا  به 
با اتحاد و همدلی و پشتکار فراوان نشان دهیم 
پای  و  کرد  خواهیم  عبور  نیز  گردنه  این  از  که 
این  کرد:  بیان  ایستاده ایم.رحمانی  محکم  کار 
که  است  این  دهنده  نشان  مراسم ها، خود  گونه 
مردم و اقتصاد ایران زنده هستند و مسئولین نیز 
پای کار ایستاده اند.وی افزود: امروز حفظ وضع 
موجود تولید یکی از وظایف مهم ماست که اگر 
این کار انجام شود، اشتغال نیز محفوظ می ماند.
ایجاد  داد:  ادامه  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 

اشتغال برای مسئوالن باید یک پروژه محسوب 
شود، همانطور که ما برای سال آینده برنامه های 
متعددی در راستای توسعه واحدها در این نهاد 
کرد:  اضافه  داشت.رحمانی  خواهیم  دست  در 
۷۰ درصد از ماشین آالت کارخانه باشت ایرانی 
خواهد بود.وی گفت: در پروژه هایی که در منطقه 
احداث می شود، حق اولویت استخدامی در آن ها 
با افراد بومی آن منطقه است.وزیر صنعت، معدن 
ایجاد  نفر  هزار   ۲۷۰ کرد:  تصریح  تجارت  و 
اشتغال در حوزه صنعت برای سال جاری هدف 

گذاری شده بود که در دست اقدام است.

بازگشت ۱۴۰۰ واحد صنعتی راکد 
کشور به چرخه تولید

راکد  واحدهای  بازگشت  افزود:  رحمانی  رضا   
تولیدی در کشور را در دست اقدام داریم. برای 
امسال بازگشت بالغ بر ۲۰۰۰ واحد راکد را در 
دستور کار قرار دادیم که تا پایان سال جاری اجرا 
شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: 
را  واحد   1۴۰۰ توانستیم  تاکنون  میزان  این  از 
تعداد  این  بازگشت  گردانیم.  باز  کار  چرخه  به 
اشتغال  نفر  هزار   ۲۵ برای  کار  به چرخه  واحد 
کشور  کل  در  گفت:  است.وی  کرده  ایجاد 
کلینیک هایی را با اصطالح واحد درمان صنعت 
راستا  دادیم. در همین  استان ها تشکیل  تمام  در 
جذب  را  مجرب  و  متخصص  مشاور   ۷۰۰ نیز 
کردیم.رحمانی اضافه کرد: در تمام استان ها این 
متخصصان مشکالت را اعم از سرمایه گذاری در 
گردش، مدیریتی و غیره را بررسی خواهند کرد 

تا آنها را رفع کنیم.

اشتغالزایی برای ۲۷۰ هزار نفر در حوزه صنعت؛

بازگشت ۱۴۰۰ واحد صنعتی راکد کشور به چرخه تولید

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
 16 شماره  نشست   8 بند  باستناد  نظردارد 
شورای محترم اسالمی شهرنسبت به احداث 
سالن ورزشی درمسکن مهراز طریق مناقصه 

اقدام نماید.
دریافت  جهت  شرایط  واجد  لذامتقاضیان 
برگه شرایط وکسب اطالعات بیشتربه واحد 

قراردادها مراجعه نمایند.
ریال    13/933/260/000 اعتبار:  مبلغ 
میلیون  وسه  وسی  میلیاردونهصد  )سیزده 

ودویست وشصت هزار ریال(
پایان تحویل مدارک : 1397/12/26

محمدعلی کریمی - شهردارصفادشت

تجدید آگهی مناقصه
شهرداری صفادشت در نظردارد 
باستناد بند 2 مصوبه نشست شماره 16 شورای 
محترم اسالمی شهرنسبت به احداث 2 واحد 
مسکن  3و4  درناحیه  کالسه   12 مدرسه 

مهرصفادشت از طریق مناقصه اقدام نماید.
لذامتقاضیان واجد شرایط جهت دریافت برگه 
مناقصه وکسب اطالعات بیشتربه واحد عمران 

مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 30/366/852/700 ریال

پایان تحویل مدارک : 1397/12/26
محمدعلی کریمی - شهردارصفادشت

آگهی مناقصه
در  صفادشت  شهرداری 
شماره  نشست   9 بند  باستناد  نظردارد 
16 شورای محترم اسالمی شهرنسبت به 
خرید واجرای پروفیل وفنس جهت زمین 

چمن از طریق مناقصه اقدام نماید.
لذامتقاضیان واجد شرایط جهت دریافت 
بیشتربه  اطالعات  وکسب  شرایط  برگه 

واحد قراردادها مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 3/600/000/000 ریال

پایان تحویل مدارک : 1397/12/26
محمدعلی کریمی - شهردارصفادشت

آگهی مزایده
 سازمان حمل و نقل شهرداری رامسر در 
نظر دارد در اجرای بند 5 مصوبه شماره 104 مورخه97/10/12 
شورای محترم اسالمی شهر رامسر نسبت به اجاره یکساله 

پارکینگ شهید قلی زاده اقدام نماید 
1-واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطالع 
از سایر شرایط و جزئیات  تا مورخه 97/12/20به شهرداری 
55250811-011تماس   تلفن  باشماره  یا  و  مراجعه  رامسر 

حاصل فرمایند 
کارشناسی  پایه  قیمت  درصد  پنج  می بایست  2-متقاضیان 
نامه  یا ضمانت  واریز  رامسر  به حساب سپرده شهرداری  را 

بانکی به همان میزان ارائه نمایند 
3-در صورتی که برندگان اول- دوم -سوم حاضر به انعقاد 

قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد 
4-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ 97/12/21خواهد بود

قبول  یا  رد  در  رامسر  شهرداری  نقل  و  حمل  سازمان   -5
پیشنهادات مختار است

حسن مجدی مدیر عامل سازمان حمل و نقل شهر رامسر

         »آگهي مزایده«
بهره برداری سالن ورزشی 

شهرداری ماهدشت در نظر دارد دو باب سالن ورزشی با تاسیسات و مستحدثات 
جانبی آنها را جهت بهره برداری امور ورزشی به اشخاص حقوقی دارای شرایط 

ذیل واگذار نماید. 
1- دارای اساسنامه و اسناد ثبت شرکت، آگهی تاسیس در روزنامه رسمی و آخرین تغییرات 

2- دارای گواهینامه تائید صالحیت از مراجع ذیربط
3- دارای سوابق، تجربه و تخصص کافی در زمینه امور ورزشی و ارائه گواهی حسن انجام کار 

حائزین  از  لذا  سالنها  نگهداری  و  نیاز  مورد  لوازم  و  تجهیزات  تهیه  مالی جهت  توان  دارای   -4
از شرایط مزایده  و آگاهی  اسناد مزایده  از سالنها، دریافت  بازدید  شرایط دعوت میشود جهت 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/12/20 به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و 

یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل نمایند. 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

- هزینه کارشناسی سالنها و درج آگهی مزایده به عهده برنده میباشد. 
شهرداری ماهدشت

آگهی مزایده فروش خودرو
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن در نظر یک دستگاه خودرو سبک خود رااز طریق مزایده عمومی  

و با رعایت شرایط مندرج به فروش  برساند :
الف (مشخصات خودرو :

ب(شرایط خرید وتحویل اوراق:
4- میزان سپرده شرکت در مزایده معادل 10 درصد قیمت پیشنهادی چک تضمین شده بانکی در وجه مرکز تحقیقات وآموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن 
5-مدت زمان فروش اوراق و تحویل پیشنهادات به مرکز از روز شنبه مورخ 97/12/11 لغایت پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ 
97/12/20 می باشد متقاضیان جهت  بازدید از خودرو در ساعات اداری به دبیرخانه کمیسیون معامالت )خانم عارفی دوست (
مستقر در امورمالی مرکز و تلفن : 33690064 - 013به آدرس: کیلو متر 10 اتوبان رشت به تهران – روبروی دانشکده تربیت بدنی  

مراجعه نمایند .
)ضمنا این مرکز در روز پنجشنبه مورخ 97/12/16 نیز از ساعت 9 لغایت 12 ظهر جهت فروش اوراق مزایده آمادگی خود را اعالم 

می نماید (
6-هزینه آکهی ، کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد .

7- جلسه بازگشایی پاکات مزایده روز سه شنبه مورخ 97/12/21 راس ساعت 9 صبح در دفتر ریاست این مرکز برگزار می گردد.
دبیر خانه کمیسیون معا مالت مرکز 

 نوبت اول
 نوبت اول نوبت اول

 نوبت دوم

شهرداری ماهدشت

 نوبت اول

رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری واستخدامی با 
بیان اینکه 9۰۰ هزار پست سازمانی دولتی داریم، گفت: حذف 
قائم مقامی و برخی دیگرازپست ها و معاونت ها و دانشکده های 

کاربردی در دستور کار است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علیرضا شاهپری با بیان اینکه 
مطابق با برنامه اصالح نظام اداری و دستورات رئیس جمهوری 
بحث چابک سازی دولت، در دستور کار قرار گرفت، اظهار 
داشت: در حال حاضر مباحث مربوط به اصالح ساختار سازمانی، 
کوچک سازی ومتناسب سازی دولت از سوی سازمان اداری و 
استخدامی کشور در حال پیگیری است.رئیس امور ساختارهای 
از  یکی  افزود:  کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  سازمانی 
مباحث، مربوط به حذف پست قائم مقام بوده است که سازمان 
اداری و استخدامی مورخ ۲8 فروردین ماه سال 9۷ بخشنامه 
ای را به دستگاه های اجرایی ابالع کرد تا دستگاه های اجرایی 
ملزم به حذف پست قائم مقام از تشکیالت خود شوند مگر اینکه 
آن پست به موجب قانون یا اساسنامه دستگاه ایجاد شده باشد.

وی ادامه داد: در ستاد وزارتخانه و سازمان های مستقل  4۲ 
پست قائم مقام داشتیم که تمام این پست ها حذف و در سامانه 
ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور ثبت شده است.

شاهپری گفت: البته با توجه به اینکه در اساسنامه برخی از 
دستگاه ها همچون وزارت امور خارجه، سازمان بازرسی کل 
کشور، شرکت راه آهن، بیمه مرکزی و سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی صراحتا پست قائم مقام آمده است، الزامی 
به حذف این پست در این دستگاه ها نیست.وی با بیان اینکه 
اگر پست قائم مقام در بقیه موارد حذف نشده باشد، خالف 
قوانین جاری کشور است، اظهار داشت: از نظر سازمان اداری و 

استخدامی، پست قائم مقام وجود ندارد و حقوق و مزایایی نباید 
برای این پست تعلق گیرد.شاهپری در رابطه با حذف پست 
قائم مقام در شهرداری تهران، اظهار داشت: شهرداری تهران 
از حوزه حقوقی شهرداری و سازمان اداری استعالم کرده بود 
و مشخص شد که مشمول این قانون هستند؛ بنابراین پست 
های قائم مقامی در این دستگاه نیز حذف می شود.وی به پست 
های دیگر اشاره کرد و گفت: همچنین کاهش معاونین وزرا از 
دستگاه های اجرایی نیز از دیگر موارد مورد تاکید در چابک 
سازمان  سازمانی  امور ساختارهای  است.رئیس  دولت  سازی 
اداری و استخدامی ادامه داد: این موضوع در برخی از دستگاه ها 
همچون معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه 
و بودجه، سازمان میراث فرهنگی و وزارت آموزش و پروش 
)حذف دفتر( اجرا شده است.شاهپری گفت: همچنین حذف 
پست های ترکیبی نظیر »مشاور وزیر و مدیرکل«، »مشاور و 
مدیرکل« و عناوین مشابه برای تخصیص به پست های سازمانی 
در دستگاه های اجرایی ممنوع اعالم شده است.وی با بیان اینکه 
حدود 9۰۰ هزار پست سازمانی در سامانه ملی مدیریت ساختار 
دستگاه های اجرایی کشور ثبت شده است، اظهار داشت: طبق 
ماده ۲8 قانون برنامه ششم توسعه باید حجم دولت 15 درصد 
کاهش یابد که تا پایان سال جاری باید 5 درصد محقق شود. 
البته مدارس دولتی استثنا هستند و مشمول این بند قانونی 
نمی شوند.شاهپری همچنین در رابطه با سرنوشت الیحه تبیین 
نقش فعاالن توسعه کشور مانند سمن ها و بخش خصوصی، 
اظهار داشت: دولت به دنبال این بوده که بسیاری از خدمات 
خود را به سمن ها و فعاالن حوزه های تخصصی واگذار کند؛ 
برخی از دستگاه ها اقداماتی انجام داده اند اما چندان قابل توجه 

نیست.وی افزود: بحث این است که سمن ها و بخش خصوصی 
قابلیت و توانمندسازی اخذ خدمات را از دولت داشته باشند و 
خودشان بتوانند خدماتی که دولت در آنها تصدی گر است را 
انجام دهند.این مقام مسئول با بیان اینکه به عنوان نمونه در 
وزارت ارشاد و وزارت بهداشت برخی از خدمات به سمن ها 
و تعاونی ها واگذار شده است، گفت: متاسفانه این موضوع در 
دستگاه های اجرایی چندان فراگیر نبوده است؛ البته دستگاه ها 
اعالم می کنند که تمایل به انجام این کار دارند اما برخی موانع 
قانونی همچون نظارت و بازرسی نهادهای نظارتی مشکالتی را 
در این مسیر ایجاد کرده است که دولت و قانون گذار در پی 
حل این مشکالت هستند.وی در ادامه اظهار داشت: در راستای 
موسسات  و  دانشگاه  حذف  موضوع  دولت،  سازی  متناسب 
ابالغ  اجرایی  به دستگاه های  وابسته  کاربردی  جامع علمی 
شده که تاثیر مثبتی در کاهش ساختار دولت اندازه ساختار 
دولت و فضای بیشتر برای بخش خصوصی در حوزه آموزش 
داشته است.رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و 
استخدامی با بیان اینکه از پذیرش دانشجو در این موسسات 
و  فارغ التحصیالن  مدارک  البته  گفت:  شود،  می  جلوگیری 
مشغولین به تحصیل در این موسسات به مشکل نمی خورند.

وی در خصوص اینکه آیا تفکیک وزارت صمت خللی در چابک 
سازی دولت ایجاد می کند، اظهار داشت: اگر این موضوع عملی 
شود پست سازمانی جدید  به دستگاه ها اضافه نمی شود بلکه 
در سقف پست های سازمانی موجود این اتفاق می افتد.شاهپری 
افزود: با توجه به شرح وظایف جدید وزارت بازرگانی، در سقف 
پست های موجود جداسازی می شود و در جلوگیری از چابک 

سازی دولت خیلی دخیل نیست.

تشریح اقدامات تازه برای کوچک سازی دولت
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شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ) نوبت اول (

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 3 بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ 98/1/20 در 
محل سالن اجتماعات دبیرستان شهید شرافت به نشانی: خیابان طالقانی شمالی روبروی 

پارک شرافت- دبیرستان شهید شرافت تشکیل می-گردد حضور به هم رسانید. 
یادآوری می شود:  در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد، می تواند 
حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. در 
این صورت، هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش 3 عضو را بپذیرد. ضمنا جهت تنظیم 
وکالتنامه وکیل به همراه موکل با همراه داشتن کارت عضویت می تواند از تاریخ انتشار این 
آگهی تا تاریخ 97/12/28 در یکی از ساعت اداری، صبح ها از ساعت 13-8:30 و عصرها 
از ساعت 18:30 – 15:30به غیر از ایام تعطیل به دفتر تعاونی واقع در خیابان طالقانی 
شمالی فروشگاه فرهنگیان مراجعه نمایند. همچنین وکالتنامه های مورد نظر باید به امضاء 
یک نفر عضو هیئت مدیره و یک نفر بازرس برسد.  - مصوبات مجمع عمومی درصورت 
ازحاضروغایب  اعم  اعضاء  کلیه  برای  قانونی  باضوابط  مغایرت  وعدم  یافتن  رسمیت 

نافذومعتبرخواهدبود.
* دستور جلسه : - انتخاب اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل 

** تذکر :1- افرادی که مایل به کاندیدا شدن هیئت مدیره شرکت می باشند حداکثر ظرف 
مدت 18 روز بعد از انتشار آگهی جهت ثبت نام و تکمیل پرسشنامه با در دست داشتن 
1- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی 2- شاغلین حکم کارگزینی معتبر و بازنشستگان حکم 
بازنشستگی معتبر 3- کارت پایان خدمت و کارت عضویت تعاونی 4- مدرک تحصیلی 
و تخصص 5- دو قطعه عکس 4*3 به امور اداری شرکت مراجعه نمایند، در ضمن ارائه 
گواهی عدم سوء پیشنه سال جاری برای منتخبین مجمع با اخذ معرفی نامه از شرکت 
تعاونی مصرف فرهنگیان کرج الزامی است.  2- ارائه برگه وکالت و کارت عضویت موکلین 

توسط وکیل در جلسه برگزاری مجمع عمومی جهت دریافت برگه رای الزامیست. 
3- این آگهی ضمن درج در سایت تعاونی به نشانی www.tmfk.ir ، ارسال به اداره کل 
و نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج از طریق پیامک و روزنامه زمان مورخه 97/12/11 

نیز به اطالع اعضا محترم تعاونی خواهد رسید. 
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج – علی طاهری

اصالحیه
شماره  به  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  آگهی 
چاپ   97/12/7 تاریخ  در  که   1397/6362 مجوز: 
در   97/12/2 تاریخ  در  آن  اول  نوبت  است  شده 

روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده است.
ایالم

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 را از پالک 
1۰۶ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به بیسان جارکه از 
آقای صالح نادری خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز تحت کالسه۹۷-
۷۲تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 
شماره 13۹۷۶۰31۶۰۰۷۰۰1۲۲۴مورخ 11/۶/ ۹۷حکم به صدور سند مالکیت یک باب 
خانه و دکاکین به مساحت 1۲۹متر مربع به نام آقای محمدعلیمرادی صادر نموده است و 
نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای فتح اله عزیزی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 
1۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا 
به دادگاه ارسال گردد،معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل تحویل 
دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد 
تقاضا به نام آقای محمدعلیمرادی صادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزیمتضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار اول11/  1۲/  13۹۷ تاریخ انتشار دوم ۲۶/  1۲ /  13۹۷

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
 برابر  رای شماره 13۹۷۶۰318۶۰3۰۰3۷۹۶ مورخ  13۹۷/۹/1۷ هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  حوزه  ثبت  
ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی آقای حسین جانی پور اسکلکی فرزند 
عبداله  به شماره  شناسنامه  ۴۲۷  صادره  از رودبار  در قریه  خسبخ در ششدانگ  یکباب خانه  و 
محوطه  به  مساحت  1۵8/۶3  متر مربع  پالک  فرعی  ۲۰۵۶۷  از اصلی  1۲  مفروز  مجزی  از 
پالک1۶88 از اصلی  1۲  واقع  در بخش  چهار رشت  خریداری  از مالک  رسمی  آقای  علی  
کارسرشت  محرز گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  1۵ 
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:65۰8– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/1۲/11 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/1۲/۲۶

فقدان سند
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابررای شماره 13۹۷۶۰3۰1۰۹۰۰1۷۲۰/۹۲/1۰۷۷      مورخ 13۹۷/۰۹/۰1 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
اسالمشهر تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی  آقای خیر اله موسی پور سوران   فرزند علم 
اله   به شماره شناسنامه 11۵    صادره از خلخال  به شماره ملی 1۶3۹۰۵1۹۶1    نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1۲3 متر مربع به  پالک 3813۷     فرعی 
از ۴۲   اصلی مفروز و مجزی شده  در قسمتی از پالک ۶11    فرعی از اصلی مذکور واقع در 
قریه  قاسم آباد شاهی  بخش 1۲ تهران خریداری از مالکیت رسمی فرخ مجیدی آهی   محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود، 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره ثبت اسناد و امالک 
اسالمشهرتسلیم نموده و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم 
گواهی تقدیم دادخواست طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادر خواهد شد. م/الف ۲3۵8 

تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/11/۲۷ تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹۷/1۲/11
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  اسالمشهر سید محسن سادات حسینی

دادنامه
تاریخ:۹۷/11/۲۴             پرونده کالسه:1/۹۷ ح/۶۷۹         شماره دادنامه:۶۹۹ 

مرجع رسیدگی کننده:حوزه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 
خواهان: حسن سعیدی با وکالت آقای محمد بهبودی: تهران- فلکه اول ستار خان اشرفی 

اصفهانی- گلستان 1۲- پ ۷- واحد 3 
خوانده: 1. معصومه فتحعلیان: چهاردانگه- 18 متری هیدخ- گلستان۹- پ ۶ 

۲. حسین سعیدی : چهاردانگه- 18 متری هیدخ- گلستان۹- پ ۶
3. محسن سعیدی: چهاردانگه- 18 متری هیدخ- گلستان۹- پ ۶
۴. عاطفه سعیدی: چهاردانگه- 18 متری هیدخ- گلستان۹- پ ۶

خواسته: تحریر ترکه  
گردشکار: خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده باال تقدیم شورا نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آیین 
دادرسی در وقت فوق العاده/مقررشورا بتصدی امضا  کننده زیر تشکیل است و با بررسی 
جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به انشاء رای می نماید: 

رای شورا
در خصوص دعوی خواهان آقای حسن سعیدی با وکالت آقای محمد بهبودی به طرفیت 
خواندگان 1. خانم معصومه فتحعلیان ۲. آقای حسین سعیدی 3. آقای محسن سعیدی ۴. 
خانم عاطفه سعیدی به خواسته تقاضای تحریر ترکه و مهر و موم آن و در نهایت تقسیم 
ترکه مرحوم رجبعلی سعیدی که متوفی به تاریخ ۹۴/3/۲۵ در اقامتگاه دائمی شورا با 
عنایت به گواهی حصر وراثت به شماره 1۴3 مورخ ۹۴/۶/1۴ و گواهی فوت به شماره 
13۶۷۵۵ ف/18 صادره از ثبت احوال و سایر مدارک ضمیمه و مستندا به مواد ۲۰۶ و ۲۰۷ 
قانون امور حسبی قرار تحریر ترکه و مهر و موم نامبرده را صادر و اعالم و در اجرای ماده 
۲1۰ همان قانون مقرر می دارد دفتر شورا وقتی را کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از 
تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و با هزینه متقاضی در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
نماید که ورثه یا نماینده قانونی آن ها، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که 
حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در شورا برای تحریر ترکه حاضر شوند 
به عالوه برای هریک از ورثه یا نماینده قانونی آن ها وصی و موصی معین که اگر  در 
حوزه شورا مقیم باشند برای حضور در وقت مقرر دعوت نامه فرستاده و به متقاضی ابالغ 
شود و وسیله اجرای قرار فراهم نماید قرار صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ 

قابل اعتراض در دادگاه عمومی بخش چهاردانگه می باشد.م/الف ۲31۵ 
هاشم امامی - قاضی شعبه 1 شورای حل اختالف چهاردانگه  

مفقودی نوبت دوم 
با شماره  اتاق کامل  به  گواهي میشود فاکتور فروش شماره ۹۲۰۴۷3۶83 مربوط 

شاسي 8۲۰۴۹۰۵۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است
 بابل

آگهی مفقودی
برگ سبز خودروی سواری رنو تیپ لوگان L۹۰  به رنگ مشکی ـ متالیک مدل 13۹1 
و    NAPLSRALD   ۰11۵13۰۷ شاسی  شماره  به   1۰3۰3۰wموتور شماره  به 
کدملی  به  غالمرضا  فرزند  قادری  اکرم  نام  به  ایران   ۴۹ د  ـ ۲8۷  پالک ۷1  شماره  به 

۴۶۲۲۶۴3۷31مفقود گردیده و فاقد اعتبار است . ۹۷

مفقودی
 برگ سبز پراید 131سایپا مدل ۹۰ با شماره پالک ۵1۶و۶8 ایران ۹۹  با شماره موتور 
۴۴888۷1و شماره شاسی s3۴1۲۲۹۰3۹۵۹۵1بنام محبوبه آقائی بندپی مفقود گردیده و 

بابل از درجه اعتبار ساقط می باشد 

تسهیالت جدید سازمان وظیفه 
عمومی ناجا در پرداخت مبلغ 

جریمه مشموالن غایب

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان 
تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار زمان ضمن 
اظهار داشت: باتوجه به اینکه خرید جریمه مشموالن 
غایب در قانون بودجه سال 13۹8 تصویب نشده و به 
احتمال زیاد در سال آتی این طرح اجرا نخواهد شد 
شاهد حضور تعداد زیادی از مشموالن طرح فوق در 
وظیفه عمومی هستیم که بعضا بعلت مشکالت مالی، 
امکان خرید را ندارند و باعث ناراحتی خانواده های 
در  غالمی  مصطفی  دوم  سرهنگ  است.  شده  ایشان 
ادامه اظهار داشت: سازمان وظیفه عمومی ناجا جهت 
مساعدت و کمک به این افراد با هماهنگی های صورت 
گرفته این امکان را فراهم آورده که مبلغ جریمه بصورت 
اقساط تا پایان سال 13۹8 نیز قابل پرداخت باشد بدین 
صورت که کل مبلغ جریمه بصورت 13 قسط تقسیم که 
قسط اول در سال ۹۷ و 1۲ قسط مابقی در سال 13۹8 
پرداخت می شود. وی افزود: متقاضیانی که در ماه های 
گذشته درخواست خود را ثبت نموده و موفق به واریز 
وجه نشده اند میتوانند با مراجعه به وظیفه عمومی استان 
از تسهیالت فوق بهره مند گردند. معاون وظیفه عمومی 
فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران خاطرنشان 
کرد: مبلغ جریمه هیچ تغییری نکرده و فقط جهت رفاه 
حال متقاضیان امکان تقسیط تا سال ۹8 فراهم شده است 
که از این طریق نسبت به تعیین وضعیت خدمتی خود 
اقدام نمایند ؛ شایان ذکر است متقاضیان در صورت نیاز 
به اطالعات بیشتر می توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی 
سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir  و تلفن 

گویای ۰۹۶۴8۰ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

برگزاري دوره آموزشي آشنایي با تاالب 
ها توسط محیط زیست رشت

منکویی- رشت: به مناسبت روز جهانی تاالب ها و با 
هماهنگی واحد آموزش اداره کل یک دوره آموزشی در 
زمینه »آشنایی با اهمیت تاالب ها ، کنوانسیون رامسر و 
تاالب بین المللی انزلی«  در دو سطح پنجم و ششم ابتدایی 
مدرسه هوشمند گلهای داوودی پسران برگزار شد.   اصغر 
خودکار رئیس اداره محیط زیست شهرستان رشت اعالم 
کرد:با توجه به استقبال و تقدیر مدیر این واحد آموزشی از 
برگزاری دوره های زیست محیطی و به پیشنهاد وي ؛ دوره 
مذکور همچنین برای کلیه آموزگاران این واحد برگزار 
شد  تا ضمن آشنایی با مفاهیم و مباحث ارائه شده امکان 
طرح آنها در کلیه کالس ها فراهم گردد. همچنین در هفته 
جاری دوره آموزشی دیگری با عنوان »نقش پالستیک 
و مشتقات آن در آلودگی اکوسیستم های دریایی و آبی 
جهت آگاهی دانش آموزان سه مقطع چهارم، پنجم و 
ششم ابتدایی مدرسه شاهد دختران با هماهنگی مدیر و 
حضور معلمان این واحد اموزشی برگزار شد که بدینوسیله 
دانش آموزان با معضالت و خطرات رهاسازی پالستیک 
در محیط زیست برای حیات آبزیان و اکوسیستم های آبی 
و راهکارهای کنترل و کاهش این آلودگی آشنا شوند.  این 
اداره در ادامه آموزشهاي زیست محیطي در نظر دارد با 
حضور کارشناسان محیط زیست نسبت به برگزاري دوره 
های آموزش زیست محیطی در زمینه موضوعات اولویت 
دار و متنوع محیط زیست استان و کشور جهت افزایش 
سطح آگاهی و مشارکت دانش آموزان این واحد آموزشی 
و سایر مدارس و مقاطع تحصیلی بطور منظم و مداوم 

تدوین و اقدام نماید. 

خبر

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کرج :

 تمهیدات الز م برای سهولت در خرید شب عید

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کرج که به همراه هیأتی از محل آماده 
سازی برگزاری نمایشگاه بهاره در استان بازدید داشت، گفت: امید می رود 
با تعامل و همکاری مسوالن از جمله؛ اصناف و اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت، شاهد رضایت خاطر شهروندان از خرید در نمایشگاه بهاره البرز باشیم.
به گزارش زمان به نقل از  روابط عمومی معاونت استانداری البرز و فرمانداری 
ویژه شهرستان کرج، »مهندس محمدمجرد« در جریان حضور در مجتمع 
گلشهر- مرکز برگزاری نمایشگاه های استان، از  نزدیک روند آماده سازی 
غرفه ها را مورد بازدید میدانی قرار داد و بر ضرورت اتخاذ تصمیمات الزم و 
پیش بینی الزاماتی که  در برگزاری نمایشگاه ها باید مورد توجه قرار گیرد، تاکید 
کرد. مهندس مجرد در جریان این بازدید گفت: نمایشگاه های عرضه مستقیم 
کاال با هدف حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان کاالهای داخلی و 
برقراری تعادل قیمت های بازار برگزار می شودکه امید می رود در سالجاری 
نیز با تمهیدات اتخاذ شده از سوی  مسوالن امر و دستگاه های متولی اعم از 
صنعت،معدن و تجارت  و اصناف، شاهد رضایت مردم از اقالم و محصوالت 
عرضه شده باشیم. وی همچنین با اشاره به پیش بینی 3۶۰  غرفه در نمایشگاه 
بهاره امسال نیز بیان کرد: در نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال انواع کاالها و 
مایحتاج ضروری خانواده های ایرانی شامل ،شیرینی و آجیل ،پوشاک ،مرغ و 
گوشت،حبوبات،منسوجات،کیف و کفش ،فرش و تابلو فرش و ده ها قلم 
کاالی دیگر با تخفیف زیر قیمت بازار در معرض خرید قرار خواهد گرفت.
نمایشگاه عرضه مستقیم کاال در کرج ،ضلع جنوبی میدان امام ،موسسه گلستان 

گلشهر، از 11 تا ۲۰ اسفندماه دایر خواهد بود.

 ایجاد ۴50 طرح اشتغال زایی بنیاد برکت
 در شرق مازندران

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تا پایان سال جاری 
۴۵۰ طرح اشتغال زایی را در شرق مازندران ایجاد می کند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، این بنیاد وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
استان  را در شرق  اشتغال زایی  امسال ۴۵۰ طرح  پایان  تا  امام)ره(  حضرت 
مازندران و به طور مشخص در روستاها و مناطق کم تر برخوردار شهرهای نکا، 
بهشهر و گلوگاه به بهره برداری کامل می رساند. طرح های اشتغال زایی مذکور در 
قالب طرح اجتماع محور سحاب )سرمایه گذاری حمایتی اشتغال زایی برکت( 
و در رشته هایی مانند پرورش دام سبک و سنگین، زنبورداری، کشاورزی 
قرار  پوشش  را تحت  از 1۰۴ روستا  بیش  و  است  ایجاد شده  باغداری  و 
می دهد. بنیاد برکت برای ایجاد و راه اندازی ۴۵۰ طرح اشتغال زایی در شرق 
استان مازندران 13۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته است که به شکل وام 
قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می شود. این ۴۵۰ طرح اشتغال زایی از میان 
۲۴3۰ طرحی که در ابتدا معرفی شده بود، پس از گذراندن مراحلی هم چون 
بازدید و اهلیت سنجی اعتباری و فنی انتخاب شده است. از این تعداد، ۲۰۰ 
طرح اشتغال زایی به  بهره داری رسیده و مابقی نیز تا پایان سال به بهره برداری 
می رسند. در طرح توانمندسازی اقتصادی و اشتغال زایی اجتماع محور سحاب 
)سرمایه گذاری حمایتی اشتغال زایی برکت(، متقاضیان پس از کسب شرایط 
الزم، از سوی بنیاد برکت برای دریافت وام تا سقف 3۰۰ میلیون ریال بدون 
بهره و با کارمزد ۴ درصد به بانک عامل معرفی می شوند و به منظور ایجاد 
اشتغال و آموزش مورد حمایت و پشتیبانی این بنیاد قرار می گیرند. در قالب این 
طرح، افراد آموزش می بینند که با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های منطقه ای، چه 
فعالیت هایی داشته باشند و سپس، از آن ها حمایت می شود. برای این منظور، 
تسهیل گرانی پیش بینی شده اند که به متقاضیان آموزش می دهند، سیستم بانکی 
را تسهیل و نهاده های کسب وکار را برای شان فراهم می کنند. در طرح سحاب، 
وام به شکل مستقیم به خود متقاضی ارایه نمی شود، بلکه در اختیار پشتیبان قرار 
می گیرد تا نهاده ها را خریداری کرده و در اختیار آن ها قرار دهد و ضمن آموزش، 
خرید کاالی شان را هم تضمین کند.  گفتنی است، بنیاد برکت وابسته به ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( امسال 1۰ هزار طرح اشتغال زایی را در قالب 
طرح های اشتغال زایی اجتماع محور، بنگاه محور و تسهیالت محوردر مناطق 

محروم و کم تر توسعه یافتهی کشور راه اندازی و به بهره برداری رسانده است.

برگزاری دومین نشست هم اندیشی ارکان تعاونی های 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ساری

ساری-سامان علیزاده:  سید محسن موسوی  تاکامی  در دومین نشست 
هم اندیشی ارکان تعاونی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اعالم اینکه با 
مساعدت مقام معظم رهبری در سال ۹۷ بیشترین اعتبار از صندوق توسعه ملی 
منابع در حوزه آبخیزداری اختصاص یافته است، گفت: در سال ۹۷ بیش از ۲۰۰ 
میلیون دالر اعتبار به این بخش اختصاص پیدا کرده است. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری،  مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خاطر نشان کرد: براساس برنامه ریزی 
اعالم شده در بودجه سال ۹8 هم اعتباری به مبلغ 1۵۰ میلیون دالر معادل هزار 

و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

خبر

وحیدی فر-اهواز: مدیر پروژه حفاری ۲۲ حلقه 
چاه در فاز 1۴ طرح توسعه میدان گازی پارس 
جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران از تحقق 
یکصد هزار متر حفاری در اجرای این پروژه 

خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری 
باره  این  در  مکوند  شفیعی  رضا  حمید  ایران 
گفت: عملیات حفاری این چاه ها به طور کامل 
به اتمام رسیده و در مجموع 1۴ حلقه چاه بر 
 SPD1۴ و  A -SPD1۴ روی دو سکوی

– C تکمیل نهایی و تحویل کارفرما گردید. 
تولید  کارفرما  اساس محاسبات  بر  افزود:  وی 
یک میلیارد فوت مکعب گاز از این ۲۲ حلقه 
به همکاری و  با توجه  بود که  برنامه  چاه در 
هماهنگی تنگاتنگ میان متخصصان ملی حفاری 
و شرکت نفت و گاز پارس و کیفیت عملیات، 
در عمل استحصال این میزان گاز از 1۴ حلقه 

چاه تحقق یافت. 
شفیعی با بیان اینکه اجرای پروژه حفاری ۲۲ 
حلقه چاه گازی درفاز 1۴ پارس جنوبی پس از 

حضور این شرکت در حفاری فازهای یک ، ۹ 
و 1۰ و 1۷ و 18 در این موقعیت در شمار پروژه 
های اجرایی از سوی شرکت ملی حفاری در 

میادین مشترک است، اظهار کرد: مراحل تکمیل 
نهایی هشت حلقه چاه باقیمانده در این فاز نیز 

در دستور کار قرار دارد. 
فاز 1۴  پروژه حفاری ۲۲ حلقه چاه در  مدیر 
در  جنوبی  پارس  گازی  میدان  توسعه  طرح 
شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه هم 
اکنون دستگاه های حفاری این شرکت از منطقه 
فاز 1۴ ترخیص شده اند، گفت: با ابالغ برنامه 
کارفرما مبنی بر انجام مراحل تکمیلی چاه های 
باقیمانده  یک دستگاه حفاری در موقعیت مستقر 
و مراحل پایان کار در کوتاهترین زمان ممکن 
صورت می پذیرد.  وی به اتمام عملیات حفاری 
و تکمیل 1۴ حلقه چاه به مدت ۵۲ روز زودتر 
از برنامه تعیین شده از سوی کارفرما اشاره کرد 
و افزود: این شرکت آمادگی کامل برای انجام 
این  جانبی  خدمات  ارایه  و  حفاری  عملیات 

صنعت در مناطق دریایی را دارد.

در اجرای پروژه حفاری ۲۲ حلقه چاه توسط  شرکت ملی حفاری ایران: 

تحقق یکصد هزار متر حفاری در فاز ۱۴ طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی 

رییس اداره میراث فرهنگی شهرستان شهریار خبر داد:

ساماندهی و حمایت از صنعتگران  و فعاالن 
صنایع دستی

اداره  خبرنگار زمان - مهرداد ضمیری: رییس 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث 
زمان  خبرنگار  با  گفتگو  شهریاردر  شهرستان 
فعالیت  از  وحمایت  ساماندهی  شناسایی،  از 
صنعتگران و هنرمندان رشته های مختلف صنایع 
دستی جهت بهره مندی هنرمندان ازخدمات این 

سازمان در قالب برنامه های ذیل خبر داد:
1.ارائه تسهیالت حمایتی و ترویجی 

 ۲.معرفی صنعتگران وهنرمندان شهرستان جهت 
شرکت در نمایشگاه های داخلی وبین المللی

3. صدور کارت شناسایی هنرمندان صنایع دستی
۴. صدور پروانه تولیدی انفرادی و کارگاهی و 

غیره
می  عالقمندان  افزود:  راد  ستایش  فرشید 
 : نشانی  بیشتربه  اطالعات  توانند جهت کسب 
شهریار؛شهرک وایین؛ خیابان میالد سوم؛ ساختمان 
فرهنگسرای امام علی)ع( طبقه اول اداره میراث 
شهریار  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی 

مراجعه نمایند.
شماره تماس اداره: ۶۵3۲۴8۵8- ۰۲1

 گرامیداشت دانش آموز 
شهید یعقوب شعباني در نوشهر

افرین   غرور  شهادت  سالروز  نظري:  نوشهر- 
با  کاکرودي  شعباني  یعقوب  شهید  اموز  دانش 
حضور شهردار شهر بندري نوشهر ،جمیله هاشمي 
اموزش  (،معاون  نوشهر  شهر  شوراي  )اعضاي 
دبستان شهید شعباني  ،مدیر مدرسه  وپروورش 
،عادل شعباني )برادرزاده  شهید(،اعضاي خانواده 
شهید یعقوب شعباني در کانون شهید باهنر نوشهر 

برگزارشد.
بیان داشت  عادل شعباني دراین مراسم باشکوه 
: شهید یعقوب شعباني در سال 13۴۴ در یک 
روستاي  دراشکوارت  مذهبي  روستایي  خانواده 

کاکرود گیالن به دنیا امد .
یعقوب  کرد:رفتاروکردارشهید  تصریح  شعباني  
براي اهل خردي گواه براینده درخشان اوداشت. 
کودکي  دوران  در  ونجابت  افزود:متانت  وي 
مومن  اورافردي  شدوهمه  مي  دراومشاهده 
یعقوب  شهید  برادرزاده  دانستند.  مي  ومذهبي 
شعباني  با اشاره به وصیت نامه شهید بیان داشت 
:پدرومادراني که درراه خدا چنین گذشتهایي داشته 

باشندوبا شهامت استقامت کنند رستگارند .
که  گفت  برادرانش  به  خطاب  افزود:شهید  وي 

باید درخط اسالم وامام حرکت کنند وامام راتنها 
نگذراند وهمیشه در صحنه باشند تا توطئه گران 

ارزوي خود روبه گورببرند.
عادل شهباني درخاتمه اظهارداشت: شهید یعقوب 
شعباني عاشق امام بود ودرهرزمینه اي که امکان 
داشت درراه امام گام  موثر وسازنده برمي داشت 
.معاون اموزش وپرورش شهرستان نوشهر دراین 
را  شهیدان  گفت:یادوخاطره  باشکوه  مراسم 
فراموش نخواهیم کرد چون انان با شهادت عزت 
وافتخار را به جهانیان اموختند .وي گفت:امروز 
تمام اسایش وراحتي ما به برکات خون شهداست..
رییس اداره ارشاد اسالمي شهرستان نوشهردراین 
نطام  وشرف  عزت  کرد:شهیدان  عنوان  مراسم 
جمهوري اسالمي ایران هستند،بنابراین باید خون 
شهدا راپایمال نکنیم وارزش واالیي قائل شویم 
دنیا  کل  وافتخار  کرد:عزت  تصریح  .مختاري 

مرهون خون شهداست.
وي افزود:شهیدان با دشمنان مي جنگیدند تا ما 
بتوانیم راحت زندگي کنیم .گفتني است در پایان 
یعقوب  شهید  ازخانواده  سپاس  لوح  با  مراسم 

شعباني کاکرودي تقدیر بعمل امد.

رییس کانون وکالی دادگستری گلستان در نشست 
خبری با اصحاب رسانه ضمن بیان اینکه پیشگیری 
می تواند برنامه ای جدی برای کاهش پرونده های 
ورودی به قوه فضاییه باشد, اظهار کرد: با وجود 
اما  است  یافته  افزایش  قضاییه  قوه  پرسنل  اینکه 
پرونده های بسیاری در صف رسیدگی  همچنان 

قضایی هستند.
وی ضمن بیان اینکه  وکالی دادگستری فقط تأیید 
کانون وکال را احتیاج دارد, ادامه داد: بر اساس تبصره 
ماده ۴8 آیین دادرسی، تنها وکالی مورد تأیید قوه 
قضاییه می توانند برای جرایم خاص فعالیت کنند 
و از دید ما در این زمینه مقنن مرتکب اشتباه بزرگی 
شده است و اساساً وکالی مورد تأیید قوه عبارت 
ناصحیحی است و وکال زمانی صالحیت خود را از 
دست می دهد که برابر قانون، مرجع انتظامی کانون 

وکال پروانه آن وکیل را باطل کند.
نهادی  وکال  »کانون  کرد:  تصریح  سلیمانی  رضا 
مستقل و صنفی است« و در هیچ مسأله ی سیاسی 
دخالت نمی کند و صرفا به دلیل سیاسی بودن غیر از 

امور مهم  مداخله نمی کند. وی ضمن اشاره به این 
موضوع که اجرای عدالت یکی از دغدغه های مهم 
ماست, اذعان داشت: اجرای عدالت مستلزم وجود 
شرایط و لوازم خاص خود است, در قسمتی که به 
وکالت مربوط می شود بایستی یک کانون وکالی 
مستقل، حمایت ها و برنامه های مدون در حمایت از 
شهروندان و رسانه های مستقل، وجود داشته باشد.

رئیس کانون وکالی دادگستری گلستان ضمن اعالم 
آمادگی کانون وکال درخصوص آموزش همگانی 
حقوق به شهروندان بیان داشت: ما معتقدیم اگر در 
حوزه حقوق شهروندی آموزش های الزم صورت 

گیرد کار ما نیز به سامان تر خواهد بود.
رضا سلیمانی  با تأکید بر الزامی کردن حضور وکیل 
در قراردادها، گفت: حضور وکیل باید در قراردادها 
و دعاوی الزامی شود. این موضوع بارها از طریق 
رسانه ها عنوان و حتی از طریق نمایندگان مجلس 
نیز پیگیری شده است. ما معتقدیم باید این موضوع 
تبدیل به مطالبه ای شود و رسانه ها در کمک به این 
امر، موضوع را مطالبه کنند تا شهروندان بیش از این 

متضرر نشوند.
وی خاطر نشان کرد: برخی مشاغل مانند قضاوت 
نیاز به تجربه دارد,قضاوت باید ازجمله مشاغلی باشد 
که بعد از سی سال، بازنشستگی نداشته باشد زیرا ما 
معتقدیم بعد از 1۵ تا ۲۰ سال تجربه ی قضاوت، 
یک قاضی تبدیل به یک قاضی خوب می شود این 
در حالی است که در سیستم فعلی قوه قضاییه اکثر 
قضات در موعد مقرر بازنشست می شوند و این 
اصاًل خوب نیست و سیستم قوه قضاییه را تضعیف 
و این قوه را از داشتن نیروهای خوب خالی می کند.
سلیمانی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی و وظایف 
دولت در حمایت از شهروندان، بیان داشت: طبق 
اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت موظف است از محل 
درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت 
مردم خدمات و حمایت های مالی را برای یک یک 
افراد کشور تأمین کند و یکی از اقشاری که به هیچ 
وجه بهره ای از این اصل نبرده است وکال هستند 
و به نظر می رسد اگر دولت می خواهد از حقوق 
وکال دفاع کند باید هم به مسایل معاضدتی و هم 

مشکالت وکال توجه کند.
تصریح  گلستان  دادگستری  وکالی  کانون  رییس 
کرد: یکی از نتایج قانون الیحه قانونی استقالل کانون 
های وکالی دادگستری در سال های ابتدایی دهه 
۴۰، اعتباربخشی بیشتر به آرا و سیستم قضایی در 
سطح بین الملل بوده است؛ آرای قضایی زمانی که 
با حضور وکیل مستقل صادر می شود هم از لحاظ 
داخلی و هم بین المللی اعتبار بیشتری دارد و به 
سیستم قضایی اعتبار خاصی می بخشد و بالعکس، 
در کشورهایی که سیستم قضایی آنها وکیل مستقل 
ندارد احکام قضایی آنها نیز از اعتبار الزم برخوردار 
نیست. در ادامه نشست »فرهاد توماج« ضمن بیان 
اینکه شهروندان از ناآگاهی حقوقی رنج می برند, 
تصریح کرد: بخشی از این مسأله به کانون وکال برمی 

گردد و بخشی دیگر نیز وظیفه رسانه هاست.
وی همچنین به آمادگی کانون وکال در خصوص 
ادامه  و  داشت  اشاره  شهروندی  حقوق  آموزش 
داد: آموزش حقوق شهروندی یکی از این راه حل 

هاست که باید به آن توجه جّدی شود..

رییس کانون وکالی دادگستری گلستان:

  حضور وکیل در قراردادها و دعاوی الزامی شود
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سونامی سالمندی در کشور طی 20 سال آینده

ابرکوه  قیومی  سالمندان  خانه  افتتاح  مراسم  در  دانا«  قبادی  »وحید 
نگهداری  مراکز  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  در  سالمندان  وجود  به 
شبانه روزی یکی از مأمن های حضور سالمندان است به  طوری  که 
مرکز   3۰۰ در  سالمند  هزار   11 از  بیش  کشور  سطح  در  هم اکنون 

شبانه روزی نگهداری می شوند.
وی با اشاره به این که اگر بهترین شرایط رفاهی هم برای سالمندان 
در  سالمندان  افزود: حضور  دارند،  تنهایی  احساس  باز  شود  فراهم 

خانه های کوچک سالمندی بخشی از این مشکل را مرتفع می کند.
امور  انجام  امور خانه و  اداره  داد: مشارکت سالمندان در  ادامه  وی 
روزانه همچون افراد عادی، ضمن تقویت روحیه اعتمادبه نفس به طور 

طبیعی یک نوع کاردرمانی محسوب می شود.
رییس سازمان بهزیستی کشور از وجود موج سونامی سالمندی در 
۲۰ سال آینده کشور خبر داد و گفت: مسئوالن باید از هم اکنون خود 
را برای مواجهه با این مشکل آماده کرده و در این رابطه از ظرفیت 

خیرین نیز بهره گیری کنند.
بهزیستی مجموعه ای شامل  این که سازمان  بر  تأکید  با  این مسئول 
نیازمندان، معلولین، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، بخشی از 
زنان سرپرست خانوار و سازمان های مردم نهاد است، گفت: هم اکنون 
۹۲ درصد از فعالیت های سازمان بهزیستی توسط بیش از ۴۰ هزار 

مرکز که در حوزه بهزیستی فعال هستند، انجام می شود.
مالی،  مشکالت  و  سختی ها  تمام  وجود  با  شد:  یادآور  قبادی دانا 
اقتصادی و بین المللی که دولت با آن مواجه است، میزان مستمری 
افراد تحت پوشش بهزیستی بین 3 تا ۵ برابر شده و همچنین تعداد 
افرادی که تحت پوشش این مستمری ها قرارگرفته اند نیز تقریباً دو 

برابر شده است.

صدور کارت ملی هوشمند از ۱5 اسفندماه

ملی  کارت های  صدور  از  کشور  احوال  ثبت  سازمان  سخنگوی   
هوشمند با تولیدات داخلی از 1۵ اسفند خبر داد.

ملی  کارت های  صدور  وضعیت  آخرین  درباره  ابوترابی  سیف اهلل 
هوشمند اظهار کرد: از ۴8 میلیون نفری که اقدام به ثبت نام کرده اند، 
تعداد  این  از  و  است  شده  صادر  هوشمند  ملی  کارت  میلیون   ۴۴
گرفته  قرار  افراد  اختیار  در  کارت  هزار  و ۵۰۰  میلیون  تاکنون ۴3 

است.
وی تصریح کرد: از چند ماه پیش و با توجه به تحریم های ظالمانه 
نبود  به دلیل  هوشمند  ملی  کارت های  صدور  کشورمان،  علیه 
زمینه  همین  در  که  شد  همراه  مشکالتی  با  نیاز  مورد  کارت های 
بر همین  با چاپخانه دولتی گرفتیم،  تفاهمنامه  امضاء  به  ما تصمیم 
تولیدات داخلی در  با  این پس کارت های ملی هوشمند  از  اساس 

اختیار افراد قرار می گیرد.
ابوترابی ادامه داد: طی ماه های گذشته و در چند نوبت کارت های 
داخلی مورد ارزیابی قرار گرفت و برخی از اشکالت به مسئوالن 
مربوطه اعالم شد و با رفع موارد مطرح شده قرار است کارت های 

ملی هوشمند تولید داخل آغاز شود.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی 
ملی  کارت های  از  مرحله  نخستین  اسفندماه   1۵ از  صورت گرفته 

هوشمند ایرانی در اختیار هموطنان قرار می گیرد.

خبر

دفترچه های بیمه 
الکترونیکی می شوند

نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در ادامه 
بررسی جزئیات بودجه 98 در بخش هزینه ای 

بند ج تبصره 1۷ را تصویب کردند.
بر اســاس این بند در راستای اجرایی نمودن 
بند )چ( مــاده )۷۰( قانون برنامه پنج ســاله 
ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطالعات 
برخط بیمه شــدگان درمان کشور و مدیریت 
مصارف، کلیه شــرکت ها و صندوق های بیمه 
پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی 
و نیز دســتگاه های اجرایی موضوع ماده )5( 
قانون مدیریت خدمات کشــوری، ســازمان 
تأمین اجتماعی نیروهای مسلح )با هماهنگی 
ســتاد کل نیروهای مسلح(، کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، سازمان تأمین اجتماعی و سایر 
سازمان های بیمه گر مکلفند نسبت به ارسال 
برخط اطالعات بیمه شدگان خود و به روزآوری 
پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام 
و نســبت به بهره برداری از پایــگاه مذکور از 
طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای 
دفترچه، جهت ارائــه کلیه خدمات بیمه ای و 
درمانی به بیمه شــدگان تحت پوشــش خود 
استفاده کنند.سازمان بیمه سالمت ایران مکلف 
است نسبت به استحقاق سنجی بیمه شدگان 
مشــتمل بر امکان اعتبارســنجی بیمه ای و 
کنتــرل رفع همپوشــانی آنان با اســتفاده از 
پایگاه اطالعات برخط بیمه شدگان کشور و به 
صورت الکترونیکی اقدام کند. هزینه خدمات 
موضوع این حکم بــا تصویب مجمع عمومی 
سازمان بیمه سالمت ایران بر مبنای تراکنش 
انجام شــده تعیین و از مراجعه کننده دریافت 
می شود.صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی 
و همچنین کلیه مراکز بهداشتی ، تشخیصی ، 
درمانــی و دارویی اعــم از دولتی، غیردولتی، 
خیریه و خصوصی مکلفند بر اساس ضوابطی 
که از سوی ســازمان بیمه سالمت ایران ابالغ 
می شــود بدون نیاز به دفترچــه و مبتنی بر 
نســخه الکترونیکی و با اســتفاده از امضای 
الکترونیکی موجود در پایگاه اطالعات هویتی 
کشــور به بیمه شــدگان کلیه صندوق ها ارائه 
خدمت کنند. ســازمان های بیمه گر پایه نیز 
موظفند کلیــه پرداخت های خــود به مراکز 
فوق را صرفاً بر اساس اسناد دریافتی از طریق 
سامانه الکترونیکی برخط انجام دهند.در بخش 
درآمدی تصویب شده بود که به ازای هر فقره 
نسخه الکترونیکی مبلغ هزار )1.۰۰۰( ریال از 
اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمت 

طرف قرارداد دریافت می شود.

خبر

رئیس مرکز مدیریت آمار وفناوری اطالعات 
وزارت بهداشت با اشاره به آماده بودن پرونده 
ایران  مردم  اعظم  بخش  سالمت  الکترونیک 
گفت: در حال آماده سازی نسخه شهروندی 
هستیم تا پزشکان و مردم به آن دسترسی داشته 

باشند.
محمود تارا در یک برنامه رادیویی با اشاره به 
اقدامات مثبت فنی دولت دوازدهم در زمینه 
دولت الکترونیک اظهار کرد: از ابتدای طرح 
راستا صورت  این  در  اقدامات خوبی  تحول 
گرفته و دولت الکترونیک یکی از اولویت های 
به  اشاره  با  برنامه ای در کل کشور است.وی 
1۷۰ هزار مرکز سالمت در کشور گفت: از این 
تعداد ۷۰ مرکز به نظام پرونده سالمت متصل 
بودند، ولی در یکی دو سال ابتدای طرح تحول 
نظام  به  دولتی  بیمارستان های  کلیه  سالمت 
متصل شدند. در سال ها  الکترونیک  پرونده 

را  بهداشتی  مرکز  تا ۹۶ حدود 3۰ هزار   ۹۴
به این نظام متصل کردیم.رئیس مرکز مدیریت 
با  بهداشت  وزارت  اطالعات  وفناوری  آمار 
بیان اینکه امروز بخش های موثر مراکز به نظام 
پرونده الکترونیک ملحق شده اند، تصریح کرد: 
پرونده الکترونیک شهروندان در قانون برنامه 
پنجم و ششم یک ابزار برای در اختیار قرار 
گرفتن مردم نبود؛ بلکه بستری برای دسترسی 
خدمات سالمت کشور بود.وی با اعالم اینکه 
پرونده نظام سالمت از ابتدا قرار بود بستری 
به منظور تحقق نظام ارجاع و پزشک خانواده 
باشد، بیان کرد: امروز قسمت عمده جمعیت 
حوزه  در  الکترونیک  پرونده  دارای  کشور 
بیمارستان  این چرخه در  بهداشت هستند و 
ادامه  است.تارا  شده  تکمیل  داروخانه ها  و 
به  دفترچه  بدون  هر شخص  اگر  امروز  داد: 
بیمارستانی مراجعه کند، قادر است وضعیت 

از  بیمه ای خود را دریافت کند که  اطالعات 
بستر پرونده سالمت برخاسته است. همچنین 
نظام ارجاع یا پزشک خانواده در همین بستر 
آمار  مدیریت  مرکز  اجراست.رئیس  قابل 
بستر  بهداشت  وزارت  اطالعات  وفناوری 
راستای  در  اقدام  کمترین  را  ها  داده  سازی 
پرونده الکترونیک سالمت دانست و افزود: ما 
این بستر را در حوزه خدمات سالمت استفاده 
می کنیم؛ همچنین در حال آماده سازی نسخه 
آن  به  مردم  و  پزشکان  تا  هستیم  شهروندی 
اگر یک  ادامه داد:  باشند.تارا  دسترسی داشته 
بیمار برای تکمیل درمان به مرکزی تخصصی 
ارجاع داده شود، پرونده الکترونیک او نیز به آن 
مرکز ارسال می شود و حتی در استان هایی نظیر 
گلستان و مازندران نوبت بیمار نیز به صورت 
خودکار دریافت و وقت ویزیت دریافتی به او 
پیامک می شود.وی دو استان مذکور را محل 

پایلوت اجرای نظام ارجاع عنوان کرد و افزود: 
نظام نسخه الکترونیک، نظام اسناد الکترونیکی 
و… را هر یک در استان هایی خاص پیگیری 
می کنیم و وزارت بهداشت برنامه ای مدون دارد 
تا این چرخه را تکمیل کند.تارا در پاسخ به این 
ادعا که ناکارآمدی طرح تحول بدلیل ضعف 
اختیارات الکترونیک وزارت بهداشت است، 
اظهار کرد: بنده وارد ضعف وزارت بهداشت 
نمی شوم؛ درباره مشکالت موردی نظیر ورود 
استارتاپ ها به وزارت بهداشت، باید گفت در 
یکی دو سال گذشته حوزه اجتماعی وزارتخانه 
برنامه ویژه ای برای حمایت از استارتاپ ها اجرا 
برای  استارتاپ ها  تمایل  از  انتقاد  با  کرد.وی 
دریافت مجوزهای مسئوالنه و ورود به حوزه 
عنوان  به  گفت:  سالمت  خدمات  محتوایی 
آزمایشگاه  یا  داروخانه  پروانه  فاقد  فرد  مثال 

نمی تواند در این دو حوزه ارائه خدمت کند.

ارتباطات  وزارت  به  مصوبه ای  در  مجلس  نمایندگان   
خدمات  توسعه  و  الکترونیک  دولت  پروژه های  دادند  اجازه 
را   ۹8 سال  در  مدارس  هوشمندسازی  ازجمله  الکترونیکی 

انجام دهد.
در  و  مجلس  )چهارشنبه(  علنی  جلسه  در  مجلس  نمایندگان 
بند ج تبصره  جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه سال ۹8، 

18 را به تصویب رساندند.
بر این اساس به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه 
داده می شود که از طریق سازمان توسعه ای و شرکتهای تابعه 
خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی 
توسعه  و  الکترونیک  دولت  های  )پروژه(  انجام  به منظور 
موضوع  مدارس  هوشمندسازی  ازجمله  الکترونیکی  خدمات 
ماده )۶۹( قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقدام کند. منابع 
مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و منابع داخلی شرکتهای 

تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.

مجوز وزارت ارتباطات برای 
هومشندسازی مدارس

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست  پارلمان با بند ۴ 
تبصره 1۲ الیحه بودجه سال ۹8 کل کشور مخالفت کردند.

بندالحاقی۴- اعمال بازنشستگی فقط براساس قوانین از جمله قانون 
مدیریت خدمات کشوری است و تصمیمات و مقررات داخلی 
از خصوصی و غیر  اعم  بیمه  سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای 
آن، مالک بازنشستگی نیست و ادامه اشتغال با بیش از سی سال 
خدمت یا شصت سال سن)برای دارندگان تحصیالت پایین تر از 
کارشناسی ارشد( و سی و پنج سال خدمت و یا شصت و پنج سال 
سن)برای دارندگان تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر( تحت 
هر عنوان در سمتهای اجرائی، اداری و عضویت در هیأت مدیره 
دستگاهها و بنگاههای اقتصادی که تمام یا درصدی از منابع آنها 
متعلق به دولت، دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی 
می باشد، به جز موارد استثناء شده در قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان مصوب 13۹۵/۲/۲۰ با اصالحات و الحاقات بعدی 
آن، ممنوع است. ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی فاقد شرایط فوق 

نیز صرفاً در فعالیتهای علمی، آموزشی و تحقیقی مجاز می باشد.

»رشایط بکارگیری ابزنشستگان« 
از الیحه بودجه حذف شد

هم  نشست  حاشیه  در  رفاه  وزیر  شریعتمداری  محمد 
اندیشی مشاور امور زنان و خانواده و بانوان مدیرکل ستادی 
افزایش حداقل حقوق و  با وی، درباره  تابعه  و سازمان های 
این سه ضلع سه جانبه  اجزای  کارگران گفت:همه  دستمزد 
نظراتی درباره نحوه تامین فاصله حداقل سبد معیشتی با حداقل 
دستمزد دارند و ما به همه نظرات احترام می گذاریم ولی مرجع 

تصمیم گیر نهایی شورای عالی کار است.
وی افزود: قبال کمیته ای معین شده و در کلیات تفاهم است که 
ارتباط منطقی بین حداقل دستمزد و میزان حداقل سبد معیشتی 
خانوار به وجود بیاوریم و البته تالش می کنیم آن هدف را در 
یک زمان بندی های معین و در بازه سه تا پنج ساله محقق کنیم.
برای  دیگر  حمایتی  بسته  یک  توزیع  درباره  شریعتمداری 
مددجویان بهزیستی، گفت: دستور رئیس جمهور برای این 
موضوع ابالغ شده و تامین منابع باید با توجه به مقتضیات مالی 
سازمان برنامه انجام شود و به محض تامین منابع فورا توزیع 

می کنیم و تالش می کنیم تا آخر سال انجام شود.

زمان توزیع مرحله دوم بسته 
حماییت ات اپیان سال

آگهی مفقودی
برگ سبز خودروی سواری رنو تیپ لوگان L۹۰  به رنگ مشکی ـ متالیک مدل 13۹1 
و    NAPLSRALD   ۰11۵13۰۷ شاسی  شماره  به   1۰3۰3۰wموتور شماره  به 
کدملی  به  غالمرضا  فرزند  قادری  اکرم  نام  به  ایران   ۴۹ د  ـ ۲8۷  پالک ۷1  شماره  به 

۴۶۲۲۶۴3۷31مفقود گردیده و فاقد اعتبار است . ۹۷

اگهی مفقودی
مجوز حمل سالح شکاری پنج تیر کالیبر 1۲ دستکش ترکیه به شماره ۲۲۰۷ متعلق به 
اینجانب اصغر رستمی محمد آبادی فرزند رمضان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
بهشهر

مفقودی 
برگ سبز وسیله نقلیه  سواری پژو  ۴۰۵ جی-ال-ایکس مدل 138۰ به شماره انتظامی 
پالک 3۷ ایران ۴3۴ب۵۹  به شماره موتور ۲۲۵۲8۰۲۰۴۰1 و به شماره ساشی 8۰31۹883  

خویمفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط میباشد/

مفقودی 
موتور  پالک ۶88ج۲۷ایران 8۲با شماره  مدل ۹۷با شماره  بک  هاچ  سبز سواری  برگ 
1۷۷b۰۰۲۹۲۹8و شماره شاسی NAAR13FE۴JJ۶۵۷۰3۹بنام آمنه اشتری طبرستانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 دفتر دریافت خدمات  ویژه  ماشین االت خودگردان کشاورزی   دستگاه تراکتور  تیپ 
ITM۲8۵   و شماره موتور  LFW8۴1۴k بنام اقای  محمد رحیم کریم خانی به کدملی  

خوی۲8۰311813۰مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

آگهی مفقودی
سندوبرگ سبزسواری پژو۴۰۵رنگ نقره ای متالیک مدل1388به شماره پالک ایران۲۴-
۷۶۵ب۴3 شماره شاسیNAAM۰1CA۲۹K۹۲33۶۵شماره موتور1۲۴8۷۲1۴3۵۶بنام 
وازدرجه  مفقودگردیده  ازایذه  دادبشناسنامه8۷صادره  فرزنداله  زاده  صیدی  فاطمه 

شهرستان باغملکاعتبارساقط می باشد.

مفقودی 
سند کمپانی  وسیله نقلیه سواری پژو۴۰۵ جی ال ایکس ای 1/8 مدل 1383 به شماره 
پالک 3۷ایران811م1۲  شماره موتور 1۲۴83۰۶3۰38  و به شماره شاسی 83۰۲8۷8۶  

خویمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

مفقودی
کارت خودروسواري  و  سبز)  مالکیت(برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
سیستم: سایپا–تیپ: 131SLX مدل13۹۰به  شماره موتور۴۴۰۵۴۴3 و شماره شاسی 

S3۴1۲۲۹۰۹۹۵۷۷۹ بهنام عبدالرضا عزیزی مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد.
کرمانشاه

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو ۲۰۶ مدل ۹۵ با شماره پالک ۲۹۵ص۹3 ایران 8۲ با شماره موتور 
1۶3B۰۲۵۹8۶3و شماره شاسی NAAP13FE۵GJ8۶۵۴1۵مفقود گردیده و از درجه 

بابل اعتبار ساقط می باشد 

متن آگهی
بدین وسیله آگهی وقت رسیدگی به تاریخ ۹8/1/18 13 ساعت 1۰ صبح به کالسه پرونده 
۹۷۰۶8۶  شورای حل اختالف شعبه ۲ شهرستان سامان خواهان بهرام سلیمانی  پور فرزند 
حسین و خوانده به نام یعقوب یلبی پور به نشانی مجهول المکان به خواسته الزام به  تنظیم 
سند خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 1۴ ایران ۴18 ص ۷۴  با نضمائم خسارت 
دادرسی  دراین شوراثبت گردیده وباعنایت به مجهول المکان بودن خوانده آقای یعقوب 
یلبی پور مراتب جهت یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شود تا به همراه 

یک نسخه به این شورا ارسال گردد. 
اعظم فرجی چمزینی ـ مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف شماره ۲ سامان  

رونوشت آگهی حصروراثت
آاقای حسن علی بهرامی سامانی  دارای شناسنامه شماره ۶۹ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۷۰۷۷۰  ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان عربعلی بهرامی سامانی به شناسنامه شماره ۲1۷۵ درتاریخ13۹۷/۲/3۰ 

دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1-مرتضی بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۲88۴۴۴۵ فرزند ذکور   

۲- ایرج بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۲۹1۹8۰1 فرزند ذکور   
3-حسن علی بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۲۹۶۰8۰1  فرزند ذکور   

۴-مصطفی بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۰8۹3۶۰۹  فرزند ذکور   
۵-رامین بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲31۰33۵8  فرزند ذکور   
۶-شهرام بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲313۶۹۷3  فرزند ذکور   

۷-توران بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۲8۴۹۶31 فرزنداناث 
8-پریا بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲31۵۷1۷۲ فرزند اناث

۹ـ   حسین علی بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲3۰3۶۶8۵فرزندذکورو الغیر    
تا  نماید  آگهی می  نوبت  مزبوررا دریک  مقدماتی درخواست  انجام تشریفات  با  اینک 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

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

آگهی حصروراثت
بشناسنامه1۵3۵8صادره  پدرسیدصادق  نام  سیدناظرموسوی  خانم/آقای 
ازماهشهردرخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم 
سیدصادق موسوی بشناسنامه۵1۴صادره از اهوازدرتاریخ۹۷/1۰/1۴دراقامتگاه دائمی فوت 
موسوی  )فرزندمتوفی(۲-سیدحسن  فوق  بامشخصات  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه 
بشناسنامه1۹۴۰۴۶۷۹8۵ماهشهر3-سیدجوادموسوی بشناسنامه 8۹۹آبادان۴-سیدعبدالفتاح 
موسوی بشناسنامه۲۰۷آبادان۵-سیدناظم موسوی بشناسنامه1۲آبادان۶-سید احمدموسوی 
ذکورمتوفی(8-  بشناسنامه8۹1آبادان)فرزندان  بشناسنامه1۰۶۴ماهشهر۷-سیدفوادموسوی 
سیده جواهرموسوی بشناسنامه1۹۴۰3۵8۲۹۹ماهشهر۹-فرح سادات موسوی بشناسنامه 
1۹۴۰81۶۴3۲ماهشهر1۰-سیده صدیقه موسوی بشناسنامه1۵3۷۰ماهشهر)فرزندان اناث 
متوفی(1۲-خانم  بشناسنامه۶آبادان)همسراول  متوفی( 11-خانم ماجده خلفیان موسوی 
حیات کاظمی اصل بشناسنامه۲8۵1آبادان)همسردوم متوفی(والغیر.اینک باانجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف حوزه مرکزی 
ماهشهرشعبه3تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف)1۶/1۰1۲(
شورای حل اختالف شهرستان ماهشهرحوزه مرکزی شعبه سوم

آگهی حصروراثت
بخواسته  ازخرمشهردرخواستی  پدرعویدبشناسنامه13۲صادره  نام  محمدزویدی  آقای 
عبدزویدی  مرحوم  عموم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی 
غیردائمیش  خرمشهردرتاریخ13۶۶/۵/13دراهوازاقامتگاه  بشناسنامه18۲۷8۰۰۲۶۷صادره 
فوت ورثه اش عبارتنداز1-عویدزویدی بشناسنامه۵1۴خرمشهر)برادرمتوفی(والغیر.اینک 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  به جزسری ورسمی که  نامه  داردواالگواهی صادروهروصیت 

ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)۹/1۲۵۵(
سیدمحمدمحمدی-رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان خرمشهر

آگهی
فغانیان  آقای علی  ثبت  المکان دراجرای ماده ی1۴۹قانون  به مالک مجهول  ابالغ  آگهی 
دراجرای  اینکه  حوزه۵آبادان.نظربه  شناسنامه8۷1صادره  شماره  به  فرزندرمضان  دوانی 
ماده1۴۹قانون ثبت مالک فعلی پالک قدیم۲1فرعی از18۵۷بخش3خرمشهرمنطبق برپالک 
جدید8۶8ناحیه3بخش3 خرمشهرمبلغ ارزیابی شده میزان مساحت اضافی برسندمالکیت طبق 
ارزش مندرج دراولین سندانتقال  رادرصندوق ثبت این اداره تودیع نموده وتوجهامجهول 
المکان اعالم نمودن شماتقاضای اصالح سند خویش رانموده لذامستفادازماده1۴۹قانون ثبت 
وباوحدت مالک ازماده ی۷3قانون آ.د.م بدین وسیله ضمن درج واعالم مراتب ازطریق 
نشرآگهی اعالم می داردکه:آقای علی فغانیان دوانی یاورثه قانونی وی می تواندبامراجعه به 
این اداره:وجه تودیعی رادریافت بدارند.ضمنامتذکرمی شودعدم مراجعه برای دریافت وجه 
درمدتی زائدبرده سال ازتاریخ اصالح سند اعراض قانونی محسوب ووجه مزبور به حساب 

درآمداختصاصی ثبت واریزمی گردد.شماره م الف:۹/1۲۶1
احمدی زاده-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک خرمشهر

اگهی فقدان سند مالکیت
خانم اقدس حسین زاده  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  شصت وهشت 
مترونود ودودسی مترمربع  قطعه 3۴۷3 تفکیکی به شماره پالک ۷۷۲۵ فرعی از 1۷۲ اصلی 
که در اجرای ماده 133قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به نام 
نامبرده ذیل صفحه 3۶1دفتر ۵۴۶صادر و تسلیم شده است که به علت اسباب کشی مفقود 

گردیده و درخواست صدورسند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد به ماده 1۲۰ ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی میشود 
تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به 
انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را  ملک مذکور باشد از تاریخ 
ضمن ارائه ی سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/

الف ۵8۶
رشیدی   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

رونوشت آگهی حصر وراثت 
اصغر مقیمی درزی با وکالت آقای بهرام حیدری فرد دارای شماره 8۹ به شرح دادخواست 
به کالسه ۲/11۴۶/۹۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید محمد مقیمی درزی بشناسنامه 1۵ در تاریخ ۹۷/۷/8 اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-سید خدیجه مقیمی فرزند رمضان و هاجر به ش ش ۶۰1 صادره از بابل همسر متوفی 
۲-سید کریم مقیمی درزی فرزند سید محمد و سید خدیجه به ش ش ۴ صادره از بابل 

فرزند متوفی 
3-سید عباس مقیمی درزی فرزند سید محمد و سید خدیجه به ش ش 1 صادره از بابل 

فرزند متوفی
۴-سید نعمت اله مقیمی درزی فرزند سید محمد و سید خدیجه به ش ش ۴ صادره از 

بابل فرزند متوفی
۵-سید هادی مقیمی درزی فرزند سید محمد و سید خدیجه به ش ش ۴۶ صادره از 

بابل فرزند متوفی
۶-سید اصغر مقیمی درزی فرزند سید محمد و سید خدیجه به ش ش 8۹ صادره از 

بابل فرزند متوفی
۷-سیده نرگس مقیمی درزی فرزند سید محمد و سید خدیجه به ش ش 8۲۲ صادره از 

بابل فرزند متوفی
8-سیده فاطمه مقیمی درزی فرزند سید محمد و سید خدیجه به ش ش 1۰۹8 صادره 

از بابل فرزند متوفی
۹-سیده معصومه مقیمی درزی فرزند سید محمد و سید خدیجه به ش ش 1131 صادره 

از بابل فرزند متوفی
1۰-سیده صدیقه بیگم مقیمی درزی فرزند سید محمد و سید خدیجه به ش ش 3۹ 

صادره از 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 دوم شورای حل اختالف بابل 

رونوشت آگهی حصروراثت
آاقای حسن علی بهرامی سامانی  دارای شناسنامه شماره ۶۹ به شرح دادخواست به کالسه 
۹۷۰۷۷۰  ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان عربعلی بهرامی سامانی به شناسنامه شماره ۲1۷۵ درتاریخ13۹۷/۲/3۰ 

دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
1-مرتضی بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۲88۴۴۴۵ فرزند ذکور   

۲- ایرج بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۲۹1۹8۰1 فرزند ذکور   
3-حسن علی بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۲۹۶۰8۰1  فرزند ذکور   

۴-مصطفی بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۰8۹3۶۰۹  فرزند ذکور   
۵-رامین بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲31۰33۵8  فرزند ذکور   
۶-شهرام بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲313۶۹۷3  فرزند ذکور   

۷-توران بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۲8۴۹۶31 فرزنداناث 
8-پریا بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲31۵۷1۷۲ فرزند اناث

۹ـ   حسین علی بهرامی سامانی به شماره ملی ۴۶۲3۰3۶۶8۵فرزندذکورو الغیر    
تا  نماید  آگهی می  نوبت  مزبوررا دریک  مقدماتی درخواست  انجام تشریفات  با  اینک 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه 

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

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 3/۷۷۴/۹۷شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
خانم کوثر مرادیانی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته 
شادروان امین مرادیانی در تاریخ۹۷/1۰/3در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش 

عبارتند از:
1.امیرمرادیانی زایچه: 13۵8 کدملی: 3۲۵۷1131۹۶  پسر متوفی
۲.امیدمرادیانی زایچه:13۵۹ کدملی: 3۲۵۶3۹۵1۴۷  پسر متوفی

3.کبری مرادیانی زایچه:13۶۲ کدملی:3۲۵1۷۹۶۶۰۷  دختر متوفی
۴.ایوب مرادیانی  زایچه: 13۶8 کدملی: 3۲۴۰۰۶3۹8۰  پسر متوفی
۵.وحید مرادیانی  زایچه: 13۷۰ کدملی: 3۲۴۰۵81۹۹1  پسر متوفی
۶.کوثر مرادیانی  زایچه: 13۷۲  کدملی: ۴۹۵۰۰۹۹1۰8 دختر متوفی

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

خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی تاسیس شعبه
ملی  ۴8۹۷۲وشناسه  ثبت  شماره  محدود(به  مسئولیت  )با  آراد  سپاهان  سهند  شرکت   
1۰۲۶۰۶۷۲۵۲8 به استناد آگهی شماره 13۹۷3۰۴۰۲۰8۵۰18۲۹۷مورخ 13۹۷/11/1۶اداره 
ثبت شرکت های شهرستان اصفهان ،شرکت درمنطقه آزاداروند به نشانی خرمشهر،دیزل 
آباد،خیابان محوطه 13،خیابان محوطه11،طبقه همکف،کدپستی ۶۴13۷۵3۶3۹با مدیریت 
آقای هادی مسلمی دهنوی به شماره ملی 1۲۹۰8۹۷۷1۹دراین اداره به ثبت رسید.شماره 

م الف:۹/1۲۶۴
عبدالرضا مقدمی –رئیس اداره ثبت شرکت ها

آگهی
پرونده کالسه 3/۹۶/1۰۲۰ 

مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف  شعبه سوم خوی
 خواهان : شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت  و فرهنگیان 

خوانده: مجید سامعی 
فرهنگیان  و  دولت   کارکنان  مصرف  تعاونی  شرکت   3/۹۶/1۰۲۰ کالسه  پرونده  برابر 
بطرفیت مجید سامعی مجهول المکان  ؛ مبنی بر مطالبه مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال  از بابت 
دادنامه شماره ۲۹۲۵ مورخه  ۹۶/۹/۲۹  برابر  و  نموده  یکفقره چک طرح دعوی  وجه 
محکوم گردیده لذا مراتب به تجویز ماده 3 ق.آ.د.م یک نوبت آگهی به محض اطالع 
آدرس دقیق خود را اعالم و با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

دادنامه را تحویل قانونی الزم اقدام خواهد شد
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف  شهرستان خوی-جعفرزاده چراقی

آگهی احضار متهم
ابالغ وقت دادرسی متهم آقای رضا تیر گردان که به اتهام تخریب عمدی خودوو و توهین 
که فعال مجهول المکان و متواری می باشد وفق ماده 11۵ قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر این آگهی جهت رسیدگی در 
شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد حاضر و از خود دفاع 

نماید درغیراین صورت وفق قانون اقدام خواهد شد. 
دادیارشعبه دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد- سارا میر حسینی

تهیه نسخه شهروندی پرونده 
الکترونیک سالمت
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برنامه تامین خوراک پایدار پاالیشگاه 
گازی  پارسیان تشریح شد 

برنامه تامین خوراک پایدار پاالیشگاه گازی پارسیان 
توسط شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در جلسه 
پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران و شرکتهای تابعه توسط مهندس 
حمید ایزدی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 

و گاز زاگرس جنوبی تشریح شد. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران، مهندس ایزدی در رابطه با 
تامین خوراک پایدار برای پاالیشگاه گازی پارسیان 
اظهار داشت : برای تامین خوراک پایدار پاالیشگاه 
پارسیان پنج محور در نظر گرفته شده است که 
می توان به طرح ارزیابی و تولید زودهنگام از 
میدانهای  پازن و مدار، احداث مرکز تفکیک میدان 
گازی تابناک و احداث ایستگاه تقویت فشار گاز 
میدانهای وراوی و هما اشاره کرد. وی در توضیح 
مختصر این پروژه ها که تامین کننده گاز مورد نیاز 
پاالیشگاه پارسیان است، خاطرنشان کرد : در طرح 
ارزیابی و تولید زودهنگام از میدان پازن با سرمایه 
گذاری ۷۵ میلیون دالر سه حلقه چاه تولیدی حفر 
و یا تکمیل خواهد شد و با نصب تسهیالت سطح 
االرضی روزانه سه میلیون متر مکعب گاز از آن 
برداشت و در برنامه بلند مدت تولید از این میدان 
نیز روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب هدف گذاری 
تولید  و  ارزیابی  در طرح  است. همچنین  شده 
زودهنگام از میدان مدار نیز ۴۴ میلیون دالر سرمایه 
گذاری صورت گرفته و برنامه حفاری دو حلقه 
چاه تولیدی در دستور کار قرار گرفته است که با 
تکمیل و نصب تسهیالت فرآِیندی سطح االرضی  
روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب گاز 
تولید خواهد شد. میزان برداشت از این میدان در 
برنامه بلند مدت روزانه  ۲۰ میلیون متر مکعبخواهد 
بود.مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی  در رابطه با پروژه احداث مرکز 
تفکیک میدان گازی تابناک تصریح کرد: در این 
پروژه سرمایه گذاری ۵8 میلیون دالر در نظر گرفته 
شده است و تولید روزانه 3۶ میلیون متر مکعب 
گاز با کیفیت مناسب تضمین خواهد شد. بر اساس 
این گزارش، ایزدی درباره احداث ایستگاههای 
پروژه  در   : افزود  هما  و  وراوی  فشار  تقویت 
احداث ایستگاه تقویت فشار هما 1۷۵ میلیون دالر 
سرمایه گذاری و تولید گاز بین 1۲ تا 1۵ میلیون 
متر مکعب در روز طی مدت 1۰ سال تضمین می 
شود. در پروژه احداث ایستگاه وراوی ۷۹ میلیون 
دالر سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است و 
تثبیت تولید روزانه هفت میلیون متر مکعب برای 

مدت ۹ سال هدفگذاری خواهد شد.

خبر

احداث جایگاه سوخت در پیاده رو تهران!

در  قراردادی  انعقاد  از  باانتقاد  تهران  شهر  شورای  نظارت  معاون 
کوچک مقیاس  سوخت  جایگاه  ساخت  برای   ۲ منطقه  شهرداری 
صورت  خوبی  به  ترافیکی  مطالعات  گفت:  شورا،  تصویب  بدون 
نگرفته به گونه ای که شرکت احداث کننده، جایگاه پیاده روی موجود 

در خیابان را برای احداث سازه مورد استفاده قرار داده است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، افشین حبیب زاده گفت: براساس 
به  زمین  تحویل  مورد  در  شورا  نظارت  معاونت  که  بررسی هایی 
بخش خصوصی برای احداث جایگاه سوخت کوچک مقیاس انجام 
ایراداتی وجود دارد، براساس مصوبه شورای  داد مشخص شد که 
پنجم واگذاری حق بهره برداری هر ملک باید به صورت الیحه به 
شورا بیاید و در صحن شورا به تصویب برسد، اما قرارداد احداث 
جایگاهی در منطقه ۲ توسط سازمان سرمایه گذاری انجام شده که 
تاکنون هیچ نسخه ای از قرارداد در اختیار مناطق قرار نگرفته است.

وی با بیان این که ۲۰روز پیش در این خصوص تذکر دادیم اما هنوز 
نسخه ای از این قرارداد در اختیارمان قرار نگرفته است، اظهار کرد: 
متاسفانه بررسی ها نشان داد که در ساخت برخی از این جایگاه های 
شرکت  و  نگرفته  صورت  خوبی  به  ترافیکی  مطالعات  سوخت، 
احداث  برای  را  خیابان  در  موجود  پیاده روی  احداث کننده جایگاه 
سازه مورد استفاده قرار داده و تردد شهروندان را با مشکل مواجه 

کرده است.

اختصاص 5 هزار میلیارد تومان برای ایجاد 
نیروگاه خورشیدی در روستاها 

نمایندگان مجلس با اختصاص مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع 
سپرده قرض الحسنه و عادی بانک ها برای ایجاد نیروگاه خورشیدی 

در روستاها و مناطق محروم موافقت کردند.
به گزارش زمان به نقل از فارس، نمایندگان در نشست علنی مجلس 
شورای اسالمی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای الیحه 
بودجه سال ۹8 کل کشور، با بند الحاقی پنج و ۶  تبصره 1۶ ماده 

واحده این الیحه موافقت کردند.
مرکزی  بانک  الیحه؛  این   1۶ تبصره  پنج  الحاقی  بند  براساس 
با  عامل  بانک های  طریق  از  است  مکلف  ایران  اسالمی  جمهوری 
هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه 
منابع سپرده های قرض الحسنه و عادی  از محل  ریال  میلیارد  هزار 
بانک ها برای پرداخت به تعداد 1۰۰ هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه 
مناطق  و  شهرها  حاشیه  و  روستاها  در  کیلوواتی  پنج  خورشیدی 
محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون ریال با بازپرداخت شصت ماهه 

و نرخ چهاردرصد )۴%( اقدام کند.
همچنین مابه التفاوت نرخ سود تا سقف هزار میلیارد ریال نسبت به 
نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند »الف« تبصره 
)18( این قانون پرداخت می شود که مسئولیت نصب و راه اندازی 
این نیروگاه ها به صورت رایگان به عهده سازمان بسیج مستضعفین 

است.
استفاده از تسهیالت این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی 

برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.

کوتاه از انرژی

رئیس جمهوری گفت: ایران آماده همکاری برای افزایش صادرات گاز 
به کشور ارمنستان است.

به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، دکتر 
حسن روحانی، چهارشنبه- هشتم اسفندماه در پایان نشست هیئت های 

عالی رتبه ایران و ارمنستان و امضای اسناد همکاری مشترک گفت: در 
جریان مذاکرات هیئت عالی رتبه دو کشور که با حضور نخست وزیر 
ارمنستان برگزار شد، طیف گسترده ای از مسائل بررسی و پیرامون 
آنها توافق شد.وی با بیان اینکه در زمینه اقتصادی هنوز ظرفیت های 

بسیار زیادی داریم که باید به فعل برسند، افزود: مهم ترین موضوع 
در همکاری های اقتصادی دو کشور در زمینه گاز، برق و تهاتر این 

دو است که در این مذاکرات راجع به آنها بحث و گفت وگو کردیم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه افزون بر مسئله روابط دوجانبه اقتصادی، 
در زمینه اتصال برق بین ایران، ارمنستان و گرجستان به صورت سه جانبه 
و سپس با روسیه به صورت چهارجانبه توافق کردیم، تصریح کرد: در 
زمینه گاز آمادگی داریم عالوه بر افزایش صادرات گاز به این کشور، 
برای صادرات گاز از طریق ارمنستان به گرجستان مذاکرات صورت 
پذیرد و همچنین درخصوص اتصال خلیج فارس به دریای سیاه از 
پاشینیان،  بررسی شد.نیکول  و  بحث  و گرجستان  ارمنستان  طریق 
نخست وزیر ارمنستان نیز در این دیدار با قدردانی از استقبال گرم 
رئیس جمهوری ایران گفت: احساس می کنم در یک کشور دوست 
هستم و حضور هیئت سیاسی، پارلمانی در کنار وزیران دولت ارمنستان 
در این سفر، نشان دهنده این است که روابط دوستانه با ایران از اهمیت 
باالیی برخوردار است.وی افزود: همکاری در زمینه انرژی برای ما مهم 
است و خوشبختانه ایران هم برای افزایش حجم صادرات گاز اعالم 
آمادگی کرده است که با توافق بر سر قیمت آن، این موضوع عملیاتی 
می شود.پاشینیان با بیان اینکه ارمنستان مصمم به توسعه همکاری های 
دو جانبه با ایران است، تصریح کرد: ارمنستان آمادگی دارد در مسیر 
ترانزیت گاز ایران به گرجستان نقش ایفا کند و این همکاری می تواند 

به نفع منطقه باشد.

اموال غیر منقول
امام  دبستان  روبروي   – نوري  حسین  کوچه  روبروي   – شیرایه   – کوچصفهان  نشاني: 

سجاد)ع(
1- اعیان خانه پدري: ششدانگ اعیان یک بابخانه اداري 3 اتاق و یک آشپزخانه با مصالح 
دیوار بلوک سیماني و شربندي چوب و حلب و درب و پنجره آلومینیومي با قدمت ساخت 
حدود 3۰ سال و با  زیربناي حدود 1۲۲ متر به مبلغ ۷3۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و برآورد 

مي گردد.
۲- عرصه خانه پدري: با توجه به این که براي عرصه )محوطه( خانه پدري سند مالکیت 
رسمي ارائه نشده است با بررسي کلیه عوامل مؤثر در قضیه ارزش روز عرصه محوطه خانه 
براساس قیمت پایه در سطح 11۶3 مترمربع به مبلغ 1/3۹۵/۶۰۰/۰۰۰ ریال برآورد مي گردد.

3- اعیان کارخانه برنجکوبي: اعیان کارخانه با توجه به نوع مصالح بکار رفته در احداث 
ساختمان آن و جمیع جهات مؤثر در قضیه از جمله دارا بودن ستون هاي بتن مسلح و... 
براساس قیمت پایه  در سطح ۵۶۲ مترمربع به مبلغ ۶/۷۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد مي گردد.

۴- عرصه کارخانه برنجکوبي: براي عرصه کارخانه برنجکوبي سند مالکیت رسمي ارائه 
نشده است. لذا با توجه به استقرار عرصه موصوف در بر اصلي جاده آسفالته شیرایه و لحاظ 
موقعیت مکاني و استقرار جغرافیایي براساس قیمت پایه در سطح ۵۹۰ مترمربع به مبلغ 

8۴۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال برآورد مي گردد.
۵- ارزیابي ساختمان انباري: ساختمان به مساحت تقریبي 1۰۵ مترمربع با توجه به قدمت 
و نوع مصالح بکار رفته و محل استقرار آن و دارا بودن دیوارهاي بلوک سیماني و سربندي 

ژوب و حلب از به مبلغ 3۷8/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و برآورد مي گردد.
۶- عرصه فلخانه: عرصه مذکور با توجه به جمیع جهات مؤثر در قضیه براساس قیمت پایه 

براساس قیمت پایه در سطح 1۵۲ مترمربع به مبلغ 1۰۹/۴۴۰/۰۰۰ ریال برآورد مي گردد.
۷- زمین صیفي کاري شماره یک جنب کارخانه برنجکوبي: نظر به اینکه عرصه موصوف به 
مساحت تقریبي ۴۶۴ مترمربع در بر اصلي جاده آسفالته شیرایه استقرار دارد و سند مالکیت 
آن نیز ارائه نشده است فلذا با التفات به کمیت و کیفیت زمین توصیفي و مقایسه مورد با 
رقبات قرب در آن محدوده و با لحاظ وضعیت و موقعیت مکاني و جغرافیایي ملک و با 
توجه به اوضاع و احوال محقق قضیه ارزش زمین موصوف براساس قیمت پایه به مبلغ 

33۴/۰8۰/۰۰۰ ریال تقویم و برآورد مي گردد.
به  موصوف  عرصه  اینکه  به  نظر  پدري:  خانه  روبروي   ۲ شماره  صیفي کاري  زمین   -8
مساحت تقریبي 11۲ مترمربع محاط در حریم جاده اصلي و کوچه فرعي و نهر آب استقرار 
دارد. زمین موصوف به شکل هندسي مثلث مي باشد. فلذا با التفات  و کمیت و کیفیت زمین 
توصیفي و با توجه به اوضاع و احوال محقق قضیه ارزش زمین موصوف براساس قیمت 

پایه به مبلغ ۵3/۷۶۰/۰۰۰ ریال تقویم و برآورد مي گردد.
۹- ارزیابي قیمت مغازه: با توجه به موقعیت مکاني مصالح بکار رفته فرسودگي بنا و... 
ارزش یک باب مغازه به مساحت 3۰ مترمربع براساس قیمت پایه به مبلغ 3۶/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال تقویم و برآورد مي گردد.
با توجه به این که براي زمین موصوف سند  1۰- ارزیابي قیمت زمین جلوي کارخانه: 
مالکیت رسمي ارائه نشده است با مقایسه موقعیت آن با زمین هاي مشابه در آن محدوده و با 
لحاظ وضعیت و موقعیت مکاني و جغرافیایي ارزش روز زمین مذکور براساس قیمت پایه 

و در سطح ۹1 مترمربع به مبلغ 1۰۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و محاسبه مي گردد.
به  پالک 18/1۲۷  مالکیت  سند  برابر  پالک 18/1۲۷:  پشته  زمین  باقیمانده  ارزیابي   -11
مساحت 3۰۰ مترمربع مي باشد. مرحوم غالمرضا حق  پسند در زمان حیات خود مساحت 
۲۲1 مترمربع از پالک 18/1۲۷ را به هیئت فاطمه زهرا)س( شیرایه اهدا نموده است لذا 
مساحت ۷۹ مترمربع از پالک فوق جزء ماترک باقي مي ماند که ارزش روز آن براساس 

قیمت پایه در سطح ۷۹ مترمربع به مبلغ 33/18۰/۰۰۰ ریال برآورد مي گردد.
تأسیسات، ماشین آالت و امتیازات کارخانه:

الف- تأسیسات
تابلوهاي برق و تجهیزات و خازن و سیستم  با  با قدرت ۴۰kW همراه  امتیاز برق   -1
روشنایي همراه با سیم کشي هاي انجام شده جمعاً به ارزش 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سیصد 

میلیون ریال(
۲- دوربین هاي مدار بسته همراه با dvr1۶ کاناله جمعاً به ارزش ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال )نود 

و شش میلیون ریال(
ارزش  به  جمعاً  لیتري  و   8۰۰۰ و   ۶۰۰۰ و   ۴۰۰۰ و   ۲۰۰۰ سوخت  تانکرهاي   -3

33/۶۰۰/۰۰۰ ریال )سي و سه میلیون و ششصد هزار ریال(
جمع ارزش تأسیسات به شرح مذکور مبلغ ۴۲۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال )چهارصد و بیست و نه 

میلیون و ششصد هزار ریال( برآورد مي شود.
ب- ماشین آالت

1- دو عدد خنک کن بتني 3۰۰ تن و دو عدد خشک کن بتني ۲۵۰ تن به همراه مشعل هاي 
مربوطه جمعاً به ارزش ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال )نود و شش میلیون ریال(

الواتور )دو دستگاه ۶ متري ۹ یک دستگاه ۵ متري و یک دستگاه ۴  ۲- چهار دستگاه 
متري( همراه با الکتروموتورهاي مربوطه جمعاً به ارزش ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال )نود و شش 

میلیون ریال(
3- یک دستگاه الک جو به همراه خاک کش به ارزش 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سي میلیون ریال(
۴- یک دستگاه پوست کن ایساکي ۵/۵ کیلووات به ارزش ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال )شصت و 

شش میلیون ریال(
۵- یک دستگاه سفید کن 11 کیلووات مدل دادکي به ارزش ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال )شصت 

و شش میلیون ریال(
۶- یک دستگاه الک دو طبقه مجهز به دو عدد الکتروموتورkw 1/۵ به ارزش 3۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال )سي میلیون ریال(
۷- یک عدد ترازوي قپان kg به ارزش ۵/۴۰۰/۰۰۰ ریال )پنج میلیون و چهارصد هزار 

ریال(
8- یک عد ترازوي دیجیتال صنایع پند kg۵۰۰ به ارزش ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال )بیست و 

چهار میلیون ریال(
جمع ارزش ماشین آالت خط تولید کارخانه به شرح 8 بند مذکور مبلغ ۴13/۴۰۰/۰۰۰ ریال 

)چهارصد و سیزده میلیون و چهارصد هزار ریال( برآورد مي شود.
ج- امتیاز صنعتي کارخانه

با توجه به مجوزات اخذ شده جهت کارخانه و نوع ماشین آالت خط تولید امتیاز صنعتي 
کارخانه برنجکوبي به مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یکصد میلیون ریال( برآورد مي گردد.

نتیجه ارزیابي
الف- تأسیسات ۴۲۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال
ب- ماشین آالت ۴13/۴۰۰/۰۰۰ ریال

ج- امتیاز صنعتي کارخانه 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
     جمع ۹۴3/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مبلغ  به  مذکور  شرح  به  کارخانه  صنعتي  امتیاز  و  ماشین آالت  تأسیسات  ارزش  جمع 
۹۴3/۰۰۰/۰۰۰ )نهصد و چهل و سه میلیون ریال( برآورد و اعالم مي شود.

ارزیابي قیمت اموال منقول:
اموال غیرمنقول تعرفه شده از ماترک مرحوم غالمرضا حق پسند به شرح جدول ذیل تعیین 

و برآورد قیمت مي گردد. )جدول یک(
مجموع قیمت ارزیابي شده اموال منقول فوق االشاره ۲1۷/۹۹۲/۰۰۰ ریال )دویست و هفده 

میلیون و نهصد و نود و دو هزار ریال( مي باشد.
ارزش قیمت تجهیزات و ماشین آالت کشاورزي:

تجهیزات و ماشین آالت کشاورزي موجود که به کارشناسان منتخب تعرفه گردیده که از 
برآورد قیمت مي گردد:  تعیین و  به شرح جدول ذیل  ماترک مرحوم غالمرضا حق پسند 

)جدول دو(
مجموع قیمت ارزیابي شده تجهیزات و ماشین آالت کشاورزي ۹۰/۴3۲/۰۰۰ ریال )نود 

میلیون و چهارصد و سي و دو هزار ریال( مي باشد.
قیمت فوق به عنوان ارزش پایه از سوي کارشناس دادگستري برآورد گردیده و مع الوصف 
مزایده  برندة  نماید  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین  که  کسي  و  شروع  ارزیابي  مبلغ  از  مزایده 

محسوب خواهد شد.
برنده مزایده مي بایست ده درصد مبلغ خریداري شده را در روز و ساعت مزایده به حساب 
سپرده این دادگستري نزد بانک ملي به شماره ۲1۷1۲۹۴۴۷۲۰۰3 واریز و سند پرداخت 
آن را در روز و ساعت مزایده به این اجرا تحویل نموده و مابقي را ظرف یک ماه به همان 
حساب واریز و سند پرداخت را تحویل این اجرا نماید. در صورت عدم تأدیه مابقي مبلغ 

ده درصد واریزي به نفع صندوق دادگستري ضبط خواهد شد.
محل مزایده: دادگاه عمومي حقوقي بخش کوچصفهان – شعبه اجراي احکام مدني

زمان مزایده: ساعت 1۰ الي 1۲ مورخه ۹۷/1۲/۲۲
6514- مدیر اجراي احکام مدني دادگاه بخش کوچصفهان

)جدول یک(

)جدول دو(

مفقودی- نوبت اول
8۲۷۴۹8A المثنی برگ سبز نیسان تینا مدل ۹1 با شماره پالک 3۵۲ه8۲ ایران ۹۹ با شماره موتور 
و شماره شاسی NAPBBUJ3۲C1۰۰۲۵1۴مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

گواهی  حصروراثت
آقای اکبر الیاسی به شماره شناسنامه 1۴1۴ به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 
چنین  نموده  شورا  این  تقدیم  شماره۹۷۰8۷۷   پرونده  به  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 
اشعار داشته است که شادروان اصغر الیاسی به شماره شناسنامه ۰311۲۰۵1۹۴ در تاریخ 

13۹۷/۶/18 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی /عبارتست از:
1-رقیه آخشیک متولد 13۴۹/1۰/۶ به شماره شناسنامه 1۲18صادره ازابهر نسبت مادر 

متوفی 
۲- اکبرالیاسی متولد 13۵3/۵/1 به شماره شناسنامه 1۴1۴ صادره ازتویسرکان نسبت پدر 

متوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول هر گونه 
الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی حسب گواهی متصدی مربوط و 
مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – سر انجام در تاریخ  دروقت 
فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و 
پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که ورثه در گذشته منحصر به اشخاص/
شخص  یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت 

و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد.
اعتبار قانونی این گواهی نامه از حیث مبلغ تا سقف سی میلیون ریال/ نامحدوداست.
قاضی شورای حل اختالف چهارباغ

متن آگهی 
احتراما با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی 
به  بنام مهدی خداکرم فرزند حسنعلی  متهم  با چاپ آگهی در روزنامه رسمی  کیفری 
از  از سند مجعول عادی 3-تحصیل مال  امانت ۲-جعل و استفاده  اتهام 1-خیانت در 
طریق نامشروع از طریق سوءاستفاده از کارت بازرگانی و وکالت اعطایی دیگران موضوع 
شکایت آقای عسگر مراد نژاد فرزند رحمان خان ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت 

تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردند. 
بازپرس شعبه نهم دادسرای خرم آباد – یونس آزاد پور. 

متن آگهی
بدین وسیله آگهی وقت رسیدگی به تاریخ ۹8/1/18 13 ساعت 1۰ صبح به کالسه پرونده ۹۷۰۶8۶  
شورای حل اختالف شعبه ۲ شهرستان سامان خواهان بهرام سلیمانی  پور فرزند حسین و خوانده 
به نام یعقوب یلبی پور به نشانی مجهول المکان به خواسته الزام به  تنظیم سند خودرو سواری 
پراید به شماره انتظامی 1۴ ایران ۴18 ص ۷۴  با نضمائم خسارت دادرسی  دراین شوراثبت گردیده 
وباعنایت به مجهول المکان بودن خوانده آقای یعقوب یلبی پور مراتب جهت یک نوبت دریکی 

ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می شود تا به همراه یک نسخه به این شورا ارسال گردد. 
اعظم فرجی چمزینی ـ مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف شماره ۲ سامان  

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای عبدالعلی دلفانی مالک شش دانگ پالک ۲3۲ فرعی از ۲۰۹۴ اصلی واقع در بخش 1 
خرم آباد با تنظیم دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره 1831۵ مورخ ۹۷/1۲/۵ گواهی 
شده دفتر خانه 33 خرم آباد که هویت وامضاء شهود رسما تایید شده مدعی است که اسناد 
مالکیت فوق الذکر ذیل ثبت 818۲ و۷۷۴۵ صفحات  ۵۵۰و۶۷ جلد۵۹و۶1 به شماره چاپی 
3۶11۴۵و3۶1۴۷۷ بنام عبدالعلی دلفانی فرزند ولی مراد به شماره ۴۲۰۹۴۷31۷۰ ش ش 13۶ 
متولد 133۶/1۲/۷ ثبت صادر وتسلیم شده است و بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است و با 
جستجوکامل پیدا نشده ودرخواست صدور سند المثنی نموده علیهذا مراتب باستناد تبصره یک 
اصالحی ماده 1۲۰ آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب در یک نوبت آگهی می گردد 
تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی نسبت به آن عنوان شده یا 
وجود سند مالکیت مزبورنزد خود می باشد می توان از تاریخ انتشاراین آگهی ظرف مدت 1۰ 
روز اعتراض خود را کتبا با ذکر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم ویا اصل سند مالکیت به 
این اداره تسلیم ورسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد ودر غیر اینصورت پس از 
انقضای مهلت قانونی وعدم وصول واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

رئیس ثبت اسناد وامالک خرم آباد- ملک اسدالهی  قانونی اقدام خواهد شد 

آگهی مزایده فروش زمین با کاربری تجاری
دولت  کارکنان  و  فرهنگیان  مسکن  های  تعاونی  رساند  می  اطالع  به  بدینوسیله 
جوانرود در نظر دارند یک قطعه زمین با کاربری تجاری و دارای سند تک برگ به 
مساحت 8۲۴/۲۶ متر مربع واقع در ضلع شمالی مجتمع آپارتمانی هالنیه را بصورت 

مزایده و قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری به فروش برسانند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید.

۰۹18888۴۹۲۹-۰۹188۵۹۰۰۷۰

دادنامه 
کالسه پرونده 13/۶13/۹۷   شماره دادنامه ۹۷/11/1۵-13۹۹

خواهان : بانک رفاه کارگران با مدیریت محمود آقایی ساری خ امیر مازندرانی اداره امور 
شعب بانک رفاه 

خوانده : موسی قلندریان فیروزجائی ف عیسی ۲- خسرو خانلرپور فرزند عسکری 3- کیا 
مرز قربانیان قادیکالئی فر زند حسین همگی مجهول المکان  خواسته : مطالبه وجه 

رای قاضی شورا در خصوص دادخواست بانک رفاه کارگران و مدیریت محمود آقایی به 
طرفیت خوانندگان موسیقی اندریان فیروزجایی فرزند عیسی خسروخان لرد پور فرزند 
عسکری کیامرز قربانیان قادیکالیی فرزند حسین به خواسته مطالبه مبلغ ریال تا تاریخ 
بابت اصل خواسته و از آن به بعد خسارت تاخیر روزانه به مبلغ ریال بر مبنای نرخ 1۲ 
درصد تا زمان وصول مطالبات به انضمام هزینه دادرسی با عنایت به مجموعه محتویات 
پرونده منجمله قرارداد دریافت وام پیوسته پرونده و اینکه خواندگان با وصف ابالغ در 
جلسه شورا حاضر نشدند و ایراد و دفاعی نسبت به دعوی مطروحه به عمل نیاورده و 
دلیل بر پرداخت دین ارائه نمودند فلذا قاضی شورا خواسته خواهان را ثابت و وارد دانسته 
به استناد ماده 1۰ ون مدنی و مواد ۵1۵ و ۵1۹ و 1۹8 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان 
را متضامناً به پرداخت مبلغ 1۶۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه خسارت تاخیر بر مبنای 1۲ درصد روزانه از تاریخ تا زمان اجرای کامل 
حکم در حق خواهان محکوم می نماید و رای صادره غیابی است و ظرف مدت ۲۰ روز 
قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های 

عمومی دادگستری بابل می باشد 
قاضی  شعبه سیزدهم شورای حل اختالف بابل خیری زاده سماکوش

ایران آماده افزایش صادرات
 گـاز به ارمنستـان است

فازهای 6، ۷ و 8 پارس جنوبی در شرایط مناسب در 
حال تولید محصوالت خود هستند.

به گزارش زمان به نقل از شرکت مجتمع گاز پارس 
جنوبی، بهزاد ساالری- مدیر پاالیشگاه چهارم مجتمع 
به   8 و   ۷  ،6 فازهای  اینکه  بیان  با  جنوبی  پارس 
عنوان یک پاالیشگاه مادر به خوبی نقش خود را در 
و کنگان  ها در عسلویه  پاالیشگاه  از سایر  پشتیبانی 
جاری  سال  ماه  بهمن  پایان  تا  گفت:  کند،  می  ایفا 
تولید  میزان  گذشته  سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت 
افزایش  درصد   1۰ از  بیش  پاالیشگاه  این  ترش  گاز 

داشته است.
وی همچنین به افزایش سایر محصوالت تولیدی این 
پاالیشگاه اشاره کرد و گفت: در این بازه شاهد رشد 
33 درصدی تولید پروپان از فازهای 6،۷ و 8 نیز بوده 
به  توجه  با  تولید  افزایش  این  اینکه  بیان  با  ایم.وی 
افزایش کیفیت فرآیند در بخش های مختلف صورت 
نیز  پاالیشگاه  بوتان  تولید  میزان  افزود:  است،  گرفته 
بیش از ۲۰ درصد تا پایان بهمن سال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
کاندنسیت  تولید  میزان  تثبیت  از  پایان  در  ساالری 
تولیدی در این بازه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
هیچ  بدون  و  دارد  پایداری  شرایط  چهارم  پاالیشگاه 
عرضه  نفعان  ذی  به  را  خود  تولیدات  محدودیتی 

می کند.

منابع تجاری و انرژی پیش بینی می کنند که کشورهای 
آسیایی واردات نفت از ایران را در ماه های آینده افزایش 
دهند. خبرگزاری انگلیسی رویترز از سنگاپور گزارش داد 
: منابع تجاری گفته اند انتظار می رود واردات نفت ایران 
از سوی ژاپن و کره جنوبی تا ماه های منتهی به ماه مه 
)اردیبهشت( افزایش یابد زیرا خریداران میزان نفتی را که 
می توانند در مدت زمان اجرای معافیت ها خریداری کنند، 
افزایش داده اند. رویترز با استناد بر آمار شرکت »ریفینیتو« 
نوشت انتظار می رود واردات نفت آسیا از ایران تقریبا دو برابر 
شود و به 1.38 میلیون بشکه در روز برسد. این خبر گزاری 
گفت : چهار کشور اصلی خریدار نفت خام ایران شامل چین، 
هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه ژانویه در مجموع ۷1۰ هزار و 
699 بشکه نفت در روز از ایران وارد کرده اند که 49 درصد 
کمتر از همین ماه از سال ۲۰18 بوده است. این خبرگزاری 
نوشت: تحریم های آمریکا علیه ایران که از اواخر ماه نوامبر 
)آذر( اجرایی شد، بر صادرات نفت این کشور به آسیا تاثیر 
منفی داشته است. به نوشته رویترز، خریداران نفتی باید بر 
مشکالت ناشی از حمل محموله های نفتی و پرداخت پول 
آن غلبه کنند که این امر از سرگیری واردات از ایران توسط 
ژاپن و کره جنوبی را به تاخیر انداخت. رویترز افزود: آمار 
شرکت نفت ملی کره نشان می دهد: کره جنوبی واردات 
نفتی از ایران را در ماه ژانویه به دنبال چهار ماه تردید از 
سرگرفت اما انتقال نفتی این کشور ۷5 درصد کمتر از رقم 

همین ماه در سال گذشته بوده است.

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو 
نمایندگان کمیسیون با طرح سهمیه بندی سوخت به اتفاق 
آراء مخالفت کردند و دولت نیز با این طرح مخالف کرد. به 
گزارش زمان به مهر، هدایت اهلل خادمی در تشریح جلسه 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: کمیسیون 
امروز ۲ دستور کار داشت که دستور کار نخست بررسی 
طرح نمایندگان درخصوص سهمیه بندی سوخت بود که 
براساس این طرح به ازای هر نفر روزانه یک لیتر بنزین 
اختصاص می یابد و براساس آن سامانه ای برای خرید و 
فروش بنزین ایجاد می شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه اعضای کمیسیون معتقد بودند 
که این طرح از لحاظ اجرایی مشکالت عدیده ای داشته 
و سبب کاهش مصرف یا جلوگیری از قاچاق سوخت نمی 
شود، افزود: بنا بر نظر نمایندگان این طرح سبب پیدایش 
دالالن سوخت می شد، چرا که مکانیزم صحیحی برای 
اجرای طرح وجود نداشت، در کنار آن نیز شاهد افزایش 
قیمت کاالها بودیم چرا که کاال و خدمات خود را با افزایش 
قیمت سوخت، وفق داده اند. نماینده مردم ایذه در مجلس 
ادامه داد: نمایندگان کمیسیون با طرح سهمیه بندی سوخت 
به اتفاق آراء مخالفت کردند، دولت نیز با این طرح مخالف 
کرد. وی ادامه داد: در بخش دوم نشست کمیسیون، وزیر 
نفت گزارشی درخصوص فروش نفت در زمان تحریم ها، 
مشتریان نفتی و کشورهای هدف ارائه و تبیین کرد که چه 

مکانیزم هایی در آینده پیگیری می شود.

کمیسیون انرژی با طرح سهمیه 
بندی سوخت مخالفت کرد

آسیایی ها نفت بیشتری از
 ایران می خرند

افزایش 33 درصدی تولیدی 
پروپان از فازهای 6، 7 و 8
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راهکار مهار قیمت خودرو چیست؟

* مریم یعقوبی

دادفر گفت: پیشنهاد من به مجلس این است که به جای استیضاح 
به فکر راه های دیگری برای ایجاد هماهنگی بین مجلس و دولت و 
پشتیبانی بیشتر از وزرا برای مدیریت وضع موجود و حل مشکالت 

باشند.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص جلسه 
از  گفت:  خودرو  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  با  صنعت  وزارت 
به  را  خودرو  واردکنندگان  و  تولیدکنندگان  صمت  وزارت  طرف 
از  ساعت  دو  گذشت  با  متاسفانه  اما  فراخواندند.  صنعت  وزارت 
برای برگزاری جلسه  از مسئولین وزارتخانه  آنها هیچکس  حضور 
نداد که جلسه  ما اطالع  به  نفر هم  حاضر نشد. حتی حداقل یک 
به صورت رسمی و  نامه  برگزار نخواهد شد در حالی که دعوت 
بازار  به وضعیت  اشاره  با  وی  بود.  شده  ابالغ  ما  به  تلفنی  تماس 
نظر  به  اینطور  متاسفانه  گفت:  صنعت  وزارت  اقدامات  و  خودرو 
میرسد که برخی مدیران و کارکنان وزارت صنعت از وزیر حرف 
شنوی ندارند و این مقاومت در برابر اجرای صحیح و کامل بخشنامه 
ها و دستورالعمل ها باعث بروز این همه اشکال در حوزه صنعت 
در  شدید  های  بحران  وجود  با  دادفر  گفته  به  است.  شده  کشور 
بازار، درون وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگی الزم برای 
حل مشکالت وجود ندارد.دادفر در ادامه با اشاره به ماجرای تاکید 
معاون اول رئیس جمهور بر تعیین تکلیف خودروهای وارداتی که 
در گمرک مانده است گفت: مصوبه ای در دولت امضا می شود و 
توسط باالترین مقام دولتی بعد از رئیس جمهور ابالغ می شود اما 
با وجود تاکید معاون رئیس جمهور و صدور دستور از سوی وزیر 
صنعت، در مرحله اجرا متوقف شده و زیرمجموعه وزارت صنعت 
از اجرای آن سرباز می زنند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در 
پاسخ به سوالی مبنی بر ضرورت استیضاح وزیر صنعت گفت:  ما 
در کشور تنها یک وزیر صنعت، معدن و تجارت داریم و هزاران 
مسئله و مشکل. قطعا همه معضالت و مشکالت به وساطه ایشان 
مسائل  این  در  هم  دیگری  های  و شاخص  شرایط  و  نشده  ایجاد 
دخیل بوده است. از طرف دیگر اونماینده دولت است و به تنهایی 
اما   . نیست  مشکالت  همه  به حل  قادر  خود  اختیارات  پایه  بر  و 
عنوان  به  وزیر  تاکید  وجود  با  چرا  که  است  این  ما  اصلی  سوال 
نماینده دولت مصوبه ها در اجرا سرگردان می شود. دادفر با اشاره 
استیضاح  احتمال  درخصوص  مجلس  نمایندگان  اظهارنظرهای  به 
پست  تصدی  برای  آمادگی  فعلی  اوضاع  در  گفت:  صنعت  وزیر 
وزارت جرات و جسارت میخواهد که در کمتر کسی می توان دید. 
استیضاح وزیر صنعت راه حل مشکالت موجود نیست. پیشنهاد من 
به فکر راه های دیگری  این است که به جای استیضاح  به مجلس 
برای ایجاد هماهنگی بین مجلس و وزاتخانه و پشتیبانی بیشتر از 
آقای رحمانی برای مدیریت وضع موجود و حل مشکالت باشند. 
این فعال اقتصادی در ادامه گفت وگو با اشاره به خودروهای توقیف 
شده در گمرک گفت: بخشی از این خودروها حدود ۴ هزار دستگاه، 
با ارز دولتی وارد شده اما همچنان در گمرک در حال خاک خوردن 
سفارش  یا  و  ها  شرکت  های  سرمایه  با  هم  دیگر  بخشی  است. 
دهندگان وارد شده است که طی مدت توقیف متاسفانه در شرایط 
بد نگهداری می شود. وی گفت: این خودروها اگر همین االن هم 
ترخیص شوند قطعا الستیک ها و جلوبندی و ... بسیاری از قطعات 
اصلی آنها باید تعویض شود و هزینه این تعویض به عهده شرکت 
است، اما حتی تعویض قطعات تمام خودروها هزینه ای به مراتب 
کمتر از هزینه های انبارداری و ... طی این یک سال دارد. به گفته 
در  تاثیری  شوند  ترخیص  گمرک  از  هم  خودروها  این  اگر  دادفر 
قیمت خودرو نداشته و با دالر 13 هزارتومانی معامله خواهند شد، 
در حالی که این خودروها با گذشت یک سال توقیف در گمرکات 

کشور قطعا کیفیت سال قبل را ندارند.

واردات گوشی همراه مسافری منوط 
به داشتن بلیط سفر شد

 رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی گفت: واردات مسافری 
گوشی تلفن همراه منوط به داشتن بلیط برگشت سفر شد.

به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، مهدی محبی افزود: از دیروز، 
چهارشنبه 8 اسفند سایت همتا برای دریافت کارت ملی خریداران 
گوشی تلفن همراه و پرداخت عوارض گمرکی گوشی برای ریجستر 
آن به نوعی محدود شد و تنها کسانی که کثیرالسفر هستند با داشتن 
تعداد  ریجستر  به  اقدام  می توانند  خود  خارجی  مسافرت  مدارک 
محدودی گوشی همراه نمایند.وی گفت: البته این طرح پیش از این 
مثل طرح  بود  بهتر  شاید  اما  است،  قانون  و جزء  می شد  اجرا  باید 
ریجستری قبل از اجرا مدت زمانی به فروشندگان و واردکنندگانی که 
گوشی های خود را در بازار پخش کرده بودند فرصت داده می شد تا 
با اجرای ناگهانی این قانون دچار ضرر و زیان نشوند.محبی افزود: در 
حال حاضر تعداد بسیار زیادی گوشی تلفن همراه در فروشگاه ها انبار 
شده است، همچنین بسیاری از خریداران گوشی هم ممکن است در 
لحظه خرید، تلفن خود را ریجستر نکرده باشند که اکنون با اجرای 
این طرح امکان ریجسترکردن گوشی ها حتی در صورتی که خریداری 
شده باشد و مبلغ آن توسط مشتری پرداخت شده باشد هم وجود 
ندارد.رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی گفت: البته از اجرای 
مدتی  ریجستری  طرح  اجرای  از  بعد  اما  زد،  سرباز  نمیتوان  قانون 
شرکت های اصلی واردکننده گوشی اقدام به واردات موردنیاز کشور 
کردند که به دالیلی شاید توانایی پوشش کل بازار را نداشتند و همین 
واردات مسافری بود که در این مدت بازار را متعادل نگه داشت.وی 
افزود: باید تاکید کرد که اجرای این گونه طرح ها اگر با اطالع رسانی 
قبلی و تعیین زمان بندی باشد مشکلی برای خریداران و فروشندگان 
ایجاد نمی کند، اما در حال حاضر با توجه به اینکه به بازار شب عید 
نزدیک می شویم اجرای این طرح ممکن است هم باعث ضرر و زیان 
مالی برای فروشندگان و خریداران شود و هم در روزهای پایان سال 

قیمت گوشی تلفن همراه را افزایش دهد.

نگاه روز

شرایط ضامن برای وام ازدواج 
۳0 میلیون تومانی

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه صف 
دریافت وام ازدواج در سال ۹8 بین ۹۰۰ هزار تا یک 
میلیون نفر است، گفت: شرایط ضامن نیز به گونه ای 
تسهیل شده که اخذ یک ضامن معتبر و سفته کفایت 

می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمشرق، رحیم زارع با اشاره 
به مصوبه مجلس برای پرداخت وام ازدواج 3۰ میلیون 
تومانی به هر یک از زوجین، گفت: منابع قرض الحسنه 
و  می کند  کفایت  ازدواج  وام  پرداخت  برای  موجود 
براساس مصوبه مجلس پرداخت این وام در سال ۹8 
تسهیل می شود.وی با بیان اینکه بازپرداخت وام ازدواج 
در سال ۹8، ۶۰ ماهه بوده یعنی زوجین باید طی پنج 
افزود: شرایط  این وام را پرداخت کنند،  اقساط  سال 
ضامن نیز در پرداخت وام ازدواج تسهیل شده به گونه 
ای که اخذ یک ضامن معتبر و سفته کفایت می کند که 
بانک مرکزی می تواند کارت یارانه زوجین را به عنوان 
تضمین دریافت کند.وی ادامه داد: وام ازدواج در سال 
۹8، به زوجینی پرداخت می شود که تاریخ عقد آنها پس 
از ابتدای فروردین سال ۹۶ است و اولویت پرداخت با 
زوجینی بوده که تاریخ عقد آنها زودتر است.این نماینده 
مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه براساس برآوردهای 
صورت گرفته بین ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نفر مشمول 
دریافت وام ازدواج می شوند، اظهار داشت: بانک مرکزی 
بر اساس آیین نامه اجرایی بانک های عامل برای پرداخت 
وام ازدواج را مشخص می کند و  باید هر ۶ ماه یکبار 
گزارش پرداخت این وام را به مجلس ارائه دهد.عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: 
یکی از دغدغه های نمایندگان مجلس تسهیل شرایط 
ازدواج جوانان کشور است و به این منظور در جریان 
بررسی سال ۹8، نمایندگان مبلغ وام ازدواج برای هر 
زوج را از 1۵ میلیون تومان به 3۰ میلیون تومان افزایش 

دادند.

تطبیق کد ملی با شماره تلفن همراه 
دراپلیکیشن های موبایلی اجباری شد

 ارائه خدمات بانکی صرفا با تطبیق کدملی با شماره 
تلفن همراه در اپلیکیشن های موبایلی از ابتدای سال ۹8 

امکانپذیر خواهد بود
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین ، بانک مرکزی در 
مستند الزامات ارائه خدمات بانکی توسط برنامک های 
همراه اعالم کرد که ارائه خدمات بانکی صرفا با تطبیق 
کد ملی با شماره تلفن همراه در اپلیکیشن های موبایلی 
از ابتدای سال ۹8 اجباری خواهد بود. اداره نظام های 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  پرداخت 
راستای تبیین الزامات اپلیکیشن های موبایلی در حوزه 
خدمات بانکی، الزاماتی را با عنوان »مستند الزامات ارائه 
خدمات بانکی توسط برنامک های همراه« تدوین و منتشر 
کرد؛ بر این اساس تمامی تولیدکنندگان این اپلیکیشن ها از 
جمله بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت های 
پرداخت الکترونیک باید مفاد مستند مذکور را رعایت کنند 
چرا که بر اساس اطالعیه بانک مرکزی که به شرکت های 
زیر مجموعه بانک مرکزی ارسال شده، رعایت مفاد 
الزامات جدید در حوزه اپلیکیشن های موبایلی از ابتدای 
سال 13۹8 اجباری است.بر اساس اعالم بانک مرکزی 
توسط  صورتحساب  و  مانده گیری  تراکنش  ارسال 
برنامک همراه با رعایت این الزامات، آزمون های موفق 
سامانه مانا و نهاب و تطبیق با روال های جدید شرکت 
شاپرک مجاز خواهد بود؛ بر اساس پیگیری خبرنگار ایبِنا 
از بانک مرکزی این خدمات به زودی با رعایت الزامات 
جدید توسط ارائه دهندگان اپلیکیشن های بانکی موبایلی 
در دسترس کاربران اپلیکیشن های موبایلی قرار خواهد 

گرفت.

آغاز طرح ضربتی برخورد با 
گرانفروشان

 معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توزیع بیش از 
۲3۰ هزارتن شکر طی یک ماه گذشته، گفت: به اندازه 
دو ماه شکر آماده عرضه به بازار داریم و از دیروز طرح 

ضربتی برخورد با گرانفروشان آغاز می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، قیمت شکر طی روزهای 
اخیر در بازار دچار نوساناتی شده است. گزارش های 
میدانی نشان می دهد مغازه های خرده فروشی که قبال 
هرکیلوگرم شکر را ۶ هزارتومان عرضه می کردند این 
محصول را هم اکنون کیلویی ۹ هزارتومان عرضه می 
کنند. مغازه داران عنوان کردند که کمبودعرضه شکر 
در بازار باعث این افزایش قیمت است.در همین زمینه 
یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران 
و معاون وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به افزایش 
قیمت شکر در خرده فروشی ها اظهارداشت: از بعدازظهر 
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  دیروز،جمعه، 
تعزیرات حکومتی طرح ضربتی برخورد با گرانفروشی 
شکر را اجرا خواهند کرد.وی ادامه داد: بازرسان این 
نهادها به فروشگاه ها، مغازه ها و کلیه مراکز عرضه سطح 
شهر  مراجعه و بر قیمت عرضه این کاال نظارت خواهند 
کرد.سیف با بیان اینکه شکر نرخ مصوب دارد و این 
قیمت باید روی بسته بندی آن درج شده باشد، گفت: 
اگر بسته ای دارای قیمت نباشد یعنی قیمت روی آن 

پاک شده است.

خبر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13۹۷۶۰331۰11۰۰۲۹۶3مورخه 13۹۷/1۲/۰8 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای داود سلمی بشناسنامه شماره ۶۶۴ صادره از کرج فرزند نصرت اله در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مساحت 11۶/۰3 مترمربع مفروز از پالک شماره 18۹ فرعی از 1۴3 اصلی واقع در البرز و با 
خریداری از آقای سبحان سلمی و خانم ریحان سلمی و آقای بهزاد آشوری و با مالکیت مالک اولیه آقای حسین 
مدیر روستا تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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. ۹۷/1۲۰۰۵/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/1۲/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۷/1۲/۲۷
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13۹۷۶۰331۰11۰۰۲۹۶۲مورخه 13۹۷/1۲/8 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم اقدس جوکار بشناسنامه شماره 31۲ صادره از ساوه فرزند ابوالفضل در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن به مساحت ۲3۷/۰۵ مترمربع مفروز از پالک شماره 3۷۷ فرعی از 1۶۹ اصلی واقع در البرز 
و با خریداری از آقای محمدرضا سیاری که خود مالک اولیه می باشد تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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. 

۹۷/11۹۵۲/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/1۲/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۷/1۲/۲۷
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13۹۷۶۰331۰11۰۰۲81۰مورخه 13۹۷/11/۲۷ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای شاپور بهاری بشناسنامه شماره ۵۴۲1 صادره از تهران فرزند حسین در ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مساحت 1۷۹/۰8 مترمربع مفروز از قطعه اول از پالک شماره 1۰1 فرعی از 1۴۲ اصلی واقع 
در البرز و با خریداری از آقای حسین بهاری و با مالکیت مالک اولیه آقای جعفر قلی امیر مختاری تایید می نماید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 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. ۹۷/11۹۵۲/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/1۲/11 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۷/1۲/۲۷
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ساخت  کرد:  اعالم  شهرسازی  و  راه  وزیر 
از  فرسوده  های  بافت  در  مسکونی  واحدهای 

بهار سال آینده آغاز خواهد شد.
اسالمی  محمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
درباره واگذاری مسئولیت رسیدگی به مشکالت 
به  شهری  بازآفرینی  شرکت  از  نشینی  حاشیه 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی اظهار داشت: چنین 
استان  دو  در  تنها  و  ندارد  صحت  موضوعی 
توسعه  که  خوزستان  و  بلوچستان  و  سیستان 
حاشیه نشینی سرعت باالیی دارد، مقرر شد تا 
در این دو استان مستقر شود و حاشیه نشینی را 

ساماندهی کند. اما رسیدگی به مشکالت حاشیه 
استان،  دو  این  جز  به  ها  استان  سایر  نشینی 
همچنان در مسئولیت شرکت بازآفرینی شهری 
است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا علی 
و  ساخت  آغاز  بر  مبنی  قبلی  های  وعده  رغم 
ساز واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده 
در سال ۹۷، این اقدام آغاز نشده است؟ گفت: 
مشکلی که وجود داشت این بود که برنامه هایی 
که قبال مصوب شده بود، تماما اقدامات حاشیه 
که  نبودند  اساسی(  )اقدامات  متن  و  بودند  ای 
مسکن مهمترین این اقدامات است. وزیر راه و 

شهرسازی ادامه داد: برنامه ای که قبال پیگیری 
می کردند عمدتا حول این محورها بود که محله 
ها را بدنه سازی یا کف سازی کنند در حالی که 
این اقدامات کمکی نمی کرد تا بازآفرینی شهری 
تمرکز  ما  کرد:  تصریح  اسالمی  بیفتد.  اتفاق 
خود را روی ساخت مسکن و بناهایی که می 
تواند به فعالیت و کسب و کار رونق دهد، قرار 
ابنیه های  و  که مسکن  زمانی  بنابراین  داده ایم. 
کار  اقتصادی و کسب و  فعالیت های  با  مرتبط 
احداث شود، خود به خود این محله ها بازسازی 
می شود. وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: 

این رویکرد اصلی ماست و در همه استان ها نیز 
است.  دنبال شدن  در حال  رویکرد جدید  این 
من هفته اخیر در اراک بودم؛ فاز یک بازآفرینی 
شهری اراک را با رویکرد سابق انجام داده بودند 
همانجا  که  نبود  نشده  واقع  موافقت  مورد  اما 
دستور دادیم تا فازهای بعدی بازآفرینی شهری 
بیان  با  وی  شود.  اجرا  جدید  رویکرد  با  اراک 
در  مسکونی  واحدهای  ساخت  عملیات  اینکه 
می شود،  آغاز  بهار ۹8  از  فرسوده  های  بافت 
تأکید کرد: محوریت نوسازی بافت های فرسوده 

در پایتخت با شهرداری تهران است.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

آغاز ساخت مسکـن در 
بافت فرسوده؛ بهار ۹8

مابه  سرانه  اینکه  بیان  با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه نیما 6 میلیون و با سامانه 
سنا1۲میلیون تومان می شود، پیشنهاد کرد این مبلغ به طور 

مستقیم به هر نفر داده شود.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی 
داورانی افزود: سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا نرخ بازار 
آزاد باید در قالب اعتبار به مردم پرداخت شود.وی با اشاره به 
ارجاع بند مربوط به نحوه تخصیص ارز به تامین کاالهای اساسی 
به کمیسیون تلفیق بودجه سال 98، گفت: پیشنهاد شده دولت 
در اقالم کاالهایی که می تواند نظارت داشته باشد و قیمت  کاالها 
همان قیمتی بوده که با نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته با همان 
روش قبلی به تامین این کاالها ادامه دهد، به عنوان مثال ممکن 
است سیستم نظارتی بر توزیع دارو امکان پذیر باشد، البته باید در 
این حوزه دولت نظر خود را اعالم کند.وی با بیان اینکه در برخی 
اقالم دولت نظارت کافی نداشته و یا شیوه نظارت منطقی بر آن 
حاکم نیست، افزود: در این شرایط پرداخت ارز و خرید کاالی 
گران توسط مردم منطق ندارد و استمرار این مسیر در حوزه 
اقتصادی قابل پذیرش نیست.وی ادامه داد: اگر دولت می تواند 
قیمت کاالهایی که با ارز دولتی وارد و تولید شده را در خرده 
فروشی ها با همان نرخ ارز ترجیحی به مردم ارائه کند، مجلس 
استمرار این روش را می پذیرد، در غیر اینصورت ادامه روش 
فعلی در تامین کاالهای اساسی امکان پذیر نیست.پورابراهیمی با 
بیان اینکه پیشنهاد شده که سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی 
با سامانه نیما یا سنا به عنوان وجه اعتباری در اختیار مردم قرار 

گیرد، اظهار داشت: براین اساس مردم کاالی مورد نیاز خود را 
خریداری کرده و مابه التفاوت قیمت را از محل خط اعتباری که 
برای هر فرد به صورت جداگانه در نظر گرفته شده پرداخت می 
کنند.وی با تاکید بر اینکه سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی تا 
نرخ بازار آزاد باید به مردم اعطاء شود، افزود: اگر مابه التفاوت نرخ 
ارز ترجیحی با نرخ ارز نیما محاسبه شود حدود 5۰ هزار میلیارد 
تومان و با نرخ ارز سامانه سنا حدود 1۰۰ هزار میلیارد تومان 
می شود که سرانه ساالنه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با سامانه 

نیما بیش از 6 میلیون یعنی ماهانه 5۰۰ هزار تومان و با نرخ ارز 
سامانه سنا  1۲ میلیون تومان یعنی ماهانه یک میلیون تومان 
می شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه این وجه اعتباری باید به تمام مردم ایران  پرداخت 
شود، تصریح کرد: براین اساس قیمت ها نیز بر اساس مکانیزم 
عرضه و تقاضا محاسبه می شود که این رقِم 5۰۰ هزار و یا یک 
میلیون تومان، اعتباری بوده که به هر فرد داده می شود تا کاالها 

را خریداری کنند و به آنها وجه نقد پرداخت نمی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت یارانه کاالهای اساسی را ماهانه به خود مردم پرداخت کند

تحویل خودروهای سایپا به مشتریان
 شتاب می گیرد

معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از تسریع در تحویل خودروهای 
پیش فروش شده به مشتریان در روزهای آتی خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازسایپا، حسین کاظمی طرقی افزود: باتوجه به رشد تولید 
محصول در گروه سایپا، در هفته های اخیر تحویل خودرو به مشتریان سرعت گرفته 
است.وی ادامه داد: برنامه ریزی الزم برای شتاب هرچه بیشتر در عرضه خودرو به 
بازار انجام شده و این موضوع تا پیش از تعطیالت نوروز اجرایی خواهد شد.به گفته 
وی، پس از رشد دوبرابری عرضه خودرو در بهمن ماه نسبت به ماه پیش از آن، گروه 
سایپا قصد دارد تعهدات عقب افتاده را با سرعت دنبال کند.معاون بازاریابی و فروش 
ایام  در  به خودرو  مصرف کنندگان  نیاز  به  باتوجه  افزود:  سایپا  گروه خودروسازی 
تعطیالت نوروز، گروه سایپا با درک این موضوع و جهت رفاه حال مشتریان، برنامه 
عرضه  و  تولید  افزایش  است  کرد.گفتنی  خواهد  اجرا  را  خودرو  عرضه  در  تسریع 
خودرو توسط گروه سایپا در یک ماه اخیر، باعث بهبود شرایط تولید در شرکت های 

قطعه سازی و خروج از رکود شدید چند ماه اخیر شده است.

زیان کشور از ورود کاالهای غیر 
ضروری بدون انتقال ارز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به زیان های واردات بدون انتقال ارز گفت: 
این موضوع باعث واردات کاالهای غیرضروری به کشور می شود.

به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، سیدناصر موسوی الرگانی با بیان این مطلب 
ممکن  شود  کشور  وارد  ارز  انتقال  بدون  کاال  که  شود  داده  مجوز  این  اگر  افزود: 
است مشکالتی در اقتصاد کشور ایجاد کند، چرا که بدون انتقال ارز امکان ورود هر 
کاالیی حتی کاالهای که در کشور تولید شده وجود دارد.وی افزود: اگر صادراتی از 
سوی تولیدکنندگان انجام شده و در ازای صادرات به صادرکننده اجازه داده شود 
که به جای ارز وارداتی کاالی موردنیاز کشور را وارد کند، مشکلی در اقتصاد کشور 
ایجاد نمی شود.وی با بیان اینکه پتروشیمی ها باید درصدی از ارز صادراتی خود 
را در سامانه نیما ارائه دهند، گفت: پشتوانه ارزی کشور باید با ارائه ارز صادراتی 
به سامانه نیما حفظ شود.موسوی الرگانی با بیان اینکه واردات کاالهای غیرضرور 
اشتغال کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، ادامه داد: با این اقدام تورم گریبان کشور 

را گرفته و پشتوانه ارزی کشور کاهش می یابد.



کسی که بر جایگاه خویش منم زد، بخت از 
وی روی بر خواهد تافت

فردوسی خردمند

سخن حکیمانه

دل می رود ز دستم صاحب دالن خدا را
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

 کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که بازبینم دیدار آشنا را

امروز با حافظ

کتاب »ساره« چاپ دومی شد

»ساره«  کتاب  دوم  چاپ 
شهید  سردار  همسر  روایت 
علی خداداد توسط انتشارات 

شهید کاظمی منتشر شد.
این  ناشر  مهر،  گزارش   به 
آورده  آن  معرفی  در  کتاب 
است: بهترین روایتگر زندگی 
مردان جنگ، همسران آنها هستند؛ چرا که آنها به 
خوبی از رفتارها، خلق و خو و زوایای پنهان و پیدای 
شخصیت مردان جنگی با خبر هستند و با تمام افت 
و خیزها، تلخی و شیرینی زندگی با یک مرد جنگی 
دست و پنجه نرم کرده اند و آن را چشیده اند. خانم 
نیکخو یکی از این زنان مهربان و صبور است.در 
این کتاب، ایشان روایتگر روزهای زندگی خودش 
و زندگی مشترکش با شهیدش )علی خداداد( است.
در   1338 سال  فروردین  خداداد،  سبزعلی  شهید 
روستای هکته پشت در شهرستان بابل به دنیا آمد. 
وی دوره ابتدایی را در دبستان روستای زادگاه خود 
گذراند و چندی بعد برای ادامه تحصیل به شهرستان 
بابل رفت و مقطع دبیرستان را در رشته فرهنگ و 

ادب تحصیل کرد.
در  مستمر  شرکت  علت  به   13۵۷ سال  در  او   
فعالیت های انقالبی از ادامه تحصیل بازماند و موفق 
به اخذ مدرک دیپلم نشد.در همین سال فعالیت های 
وی به اوج خود رسید تا اینکه انقالب اسالمی به 
رهبری امام خمینی )ره( به پیروزی رسید. ....چاپ 
دوم کتاب »ساره« روایت همسر سردار شهید علی 
خداداد به قلم حسن شیردل و حسین شیردل در ۴۰۰ 
صفحه و قیمت ۲8هزار تومان توسط انتشارات شهید 

کاظمی منتشر شد.
طریق  از  می توانند  کتاب  تهیه  جهت  عالقه مندان 
تخفیف  درصد   ۲۰ با   manvaketab.ir سایت 
کتب را تهیه نمایند و یا از طریق ارسال نام کتاب 
به سامانه پیام کوتاه 3۰۰۰1۴1۴۴1 کتاب را با پست 

رایگان دریافت نمایند.

در دنیای کتاب
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اذان ظهر 12/16  اذان مغرب 18/18
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Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r
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اوقات شرعی

پیام دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد 
دانش بنیان به جشنواره ۱00

پیام پرویز کرمي دبیر ستاد فرهنگسازي اقتصاد 
دانش بنیان به جشنواره 1۰۰ اعالم شد.

عمومي  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
 1۰۰ فیلم  المللي  بین  جشنواره  دوازدهمین 
، پرویز کرمي مشاور علمي و فناوري رییس 

جمهوري،در پیامي به جشنواره گفت:
راستینه  و  رویا  مرزِ  بردارنده ی  میان  از  هنر، 
است. هنر، زبان ناگفته های زیبا و ناشنیده های 
دلرباست. هنرمند در این میان، راهبر است و 

راهگشا. طی چند دهه فعالیت فرهنگی و رسانه ای، دریافته ام که سینما، هنر-صنعتی ست 
که فرهنگساز است و فرهنگباز. هم می سازد و هم می بازد. هم باور می آفریند و هم ایمان 
را فرو می ریزاند. هر چه انسان امروز، فرهیخته تر و داناتر می شود، از ظرف حوصله اش 
کم می شود و هر چه ابزارش تواناتر می شود، توانایی تسلط بر ساخته هایش نیز کاهش 
می یابد.رسم روزگار همین است. چندصباحی پیش از این، یک ثانیه، یک لحظه بود و 
تمام. اما اینک هر ثانیه، زمانی است که در آن میلیاردها واژه از اطالعات و آگاهی، میان 
میلیاردها انسان در جهان، جابه جا می شود. دقیقه، زمانی است که در این زمانه، ارزشی 
بس فراتر از هر زمان دیگری یافته است و هنرمنِد هوشمنِد معاصر، از هر ثانیه اش، 
ساعت ها فکر و تحلیل خلق می کند. از این بابت، جملگی می باید که شکرگزار باشیم که 
هر لحظه از عمرمان، بارورِ باورهاست؛ باورهایی که فردایی خواستنی را برای نوع بشر، 
متصور است.در این میان، دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 1۰۰، غنیمتی گرانمایه 
است در میاِن هوی و های ایام. در آثار برگزیده این رویداد، با زبانی مفید، مختصر و موثر؛ 
اندیشه های هنرمندانه، بیان می شوند و بی شک به جان مخاطبان می نشیند و بر همین مدار، 
استمرار می یابد. خرسندم از اینکه دوره های منظم این جشنواره دوست داشتنی را هر سال 

شاهد هستم. آرزومندم که این گلستان، همچنان رنگارنگ و شاداب بماناد.
فروش »افسوس برای نرگس های افغانستان« 

به نفع نیازمندان

 کتاب »افسوس برای نرگس های افغانستان« برای کمک به خانواده های نیازمند به صورت 
ویژه به فروش می رسد. 

به گزارش زمان به نقل از مهر، ژیال بنی یعقوب، نویسنده کتاب »افسوس برای نرگس های 
افغانستان« در صفحه شبکه اجتماعی اینستاگرام خود از فروش این کتاب با هدف تامین 
سبد کاال برای نوروز خانواده های نیازمند خبر داد. بر این اساس، کتاب »افسوس برای 
نرگس های افغانستان« به بهای ۵۰ هزار تومان به فروش خواهد رسید تا از سوی گروه 
»شمیم آزادی« عواید آن به آزادی یک نوجوان نیز اختصاص یابد.بنی یعقوب در پست 
موقت اینستاگرام خود درباره این نوجوان نوشته است: »همه چیز از یک اسباب کشی 
شروع شد! خانواده مهدی مجبور به نقل مکان از تهران به حومه شدند. مهدی که آن زمان 
1۶ سال داشت در مدرسه نمونه دولتی درس می خواند و از بچه های ممتاز مدرسه بود. 
خیلی سریع در دبیرستان جدید جا افتاد، به خاطر عالقه اش به درس مورد توجه معلمین 
قرار گرفت، اشتیاق زیادی به شرکت در کالس های تقویتی نشان می داد و نمی دانست 
که هر چه شوقش برای درس خواندن و پیشرفت بیشتر شود بچه های دیگر بیشتر با او 
اختالف پیدا می کنند. اذیت ها و درگیری های لفظی شروع شد. بعد از مدتی درگیری های 
فیزیکی همکالسی هایش با او برایش اذیت کننده شد، مهدی به ناظم مدرسه اطالع داد 
که مورد تهدید و اذیت همکالسی هایش قرار می گیرد، اما ناظم گمان  کرد یک درگیری 
ساده و کودکانه است. زنگ مدرسه به صدا در آمد، مهدی راهی خانه شد، در بین راه ۶ 
نفر از همکالسی هایش با او درگیر شدند و آنچه که نباید می شد اتفاق افتاد! ناگاه مهدی 
که آرزوی درس و دانشگاه داشت به یک قاتل تبدیل شد و در عین ناباوری به خاطر یک 
دعوای بچگانه وارد کابوس و تاریکی ای شد که تا امروز ادامه دارد. کتاب »افسوس برای 
نرگس های افغانستان« شرح ۶ سفر ژیال بنی یعقوب است که از پاییز 138۰ تا پاییز 138۶ 

به نیمروز، کابل، دره پنجشیر و هرات افغانستان انجام شد.

از یازده اسفندماه و به مدت یک هفته؛
آغاز ثبت نام از ناشران برای حضور در نمایشگاه کتاب  

معاون اجرایی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از آغاز ثبت نام همزمان ناشران 
داخلی و خارجی برای حضور در این رویداد فرهنگی خبر داد.

به گزارش مهر، مهدی اسماعیلی راد؛ معاون اجرایی سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران درباره زمان ثبت نام گفت: ثبت نام ناشران از ساعت 1۰صبح روز شنبه)11 اسفندماه( 
آغاز می شود. وی ادامه داد: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت www.tibf.ir نسبت به 
ثبت نام اقدام کنند. بر اساس آیین نامه نمایشگاه ناشران داخلی باید ۴۰ عنوان و ناشران کودک 
و نوجوان ۴۵ عنوان کتاب در چهارسال اخیر منتشر کرده باشند.معاون اجرایی نمایشگاه 
تصریح کرد: ثبت نام ناشران داخلی بر اساس روال گذشته بر عهده تشکل های نشر است. از 
این رو اتحادیه شرکت های تعاونی ناشران آشنا، انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی، انجمن 
فرهنگی ناشران آموزشی و انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در بخش های ناشران 
عمومی، دانشگاهی، آموزشی و کودک و نوجوان مشارکت دارند.بر اساس این گزارش، 
شیوه نامه ثبت نام و شماره تماس انجمن های نشر در سایت ثبت نام قرار گرفته است و 
مراجعان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره  تلفن های عنوان شده در سایت 
تماس حاصل نمایند.سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ ۴ الی 1۴ 

اردیبهشت ماه 13۹8 برگزار خواهد شد.

خبر

معاون رئیس جمهور از کشورهای 
نوروز  جهانی  پرونده  عضو 
برای  برنامه ریزی  با  تا  کرد  دعوت 
تعریف  و  مشترک  همکاری های 
مانند  بین المللی  رویدادهای 
نمایشگاه ها و هفته های فرهنگی با 
این  جهانی  حِق  نوروز،  محوریت 
میراث ارزشمند و آئین های جذاب 
آن را به جا آورند و نشان نوروز را 
در عرصه صنعت گردشگری شکوفا 

کنند.
»جهان  آئین  در  مونسان  علی اصغر 
در  اسفند   ۹ پنج شنبه  که  نوروز« 
با  و  میالد  برج  همایش های  سالن 
حضور وزیر امورخارجه و سفرای 
کشورهای شریک در پرونده جهانی 
کرد:  تاکید  شد،  برگزار  نوروز 
باستانی  این جشن بزرگ  معتقدیم 
برای جلب  بالقوه عظیمی  ظرفیت 
و جذب گردشگران سراسر جهان 
در  گردشگری  صنعت  رونق  و 
کشورهای عضو پرونده نوروز دارد.

فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
صنایع دستی و گردشگری با اشاره 
به ثبت جهانی نوروز با همراهی و 
گفت:  همسایه،  کشور  همدلی 1۲ 
عود،  یلدا،  مانند  دیگری  آئین های 
صورت،  بدون  عروسک های 
به  نیز  را  سوزن دوزی  و  نقره کاری 
تا  گذاشته ایم  فراخوان  و  اشتراک 

سایر کشورها به ما بپیوندند، چون 
چیز  هیچ  که  است  این  ما  باور 
مانند آئین های مشترک و امیدآفرین 
دوستی  و  صلح  ضامن  نمی تواند 
میان ملل و دعوت به گفتمان میان 
در  کرد:  بیان  باشد.وی  جهانیان 
تاریخ امت ها و اقوام مختلف آمده، 
و  آداب  تفاوت  به   انسانی  جوامع 
رسوم و اعتقادات خود هر یک، روز 
خاصی در سال را برای یادآوری و 
تجدید خاطره نسبت  به موضوعات 
ویژه ای که در تاریخ و فرهنگ آن 
قوم اهمیت زیادی  داشته، مشخص 
به  ویژه  ای  مراسم  و هر سال  کرده 
است   می کرده  مناسبت  برگزار  آن 
انجام  را  خاصی  رسوم  و  آداب  و 
می داده   اند.مونسان ادامه داد: در قرآن 
کریم وقتی یاران حضرت عیسی )ع( 
سفره ای آسمانی را آرزو کرده و به   
می طلبند،  الهی  نشانه  و  آیه  عنوان 
خداوند  از  )ع(  عیسی  حضرت 
می خواهد تا منتی بر آنها گذاشته و 
آن  تا  بدهد  آنها  به  آسمانی  روزی 
روز را عید امت قرار دهند. عالمه 
طباطبایی )ره( نیز جمله ای نزدیک 
دارد که گفته بود »خصوصیت عید 
این است که زمینه وحدت کلمه و 
تجدید حیات اجتماعی و نشاط و 
که  بار  هر  و  می آفریند  سرزندگی 
فرا می رسد عظمت دین را تجدید 

ادامه  می کند.«معاون رئیس جمهور 
را  نجومی  بتوان  قواعد  اگر  داد: 
حوادث  برای  دقیقی  نشانه های 
طبیعی شمرد و سرآغاز فصل بهار را 
روزی شمرد که سیر اعتباری آفتاب 
در بُرج اعتباری حمل قرار می گیرد، 
 می     توان گفت که عید نوروز نیزجزو 
تجدید  سالیانه  که  است  اعیادی 
می شود و سنتی  تاریخی برای یک 
حادثه متجدد و متناسب با تجدید 
حیات طبیعت است.او با اشاره به از 
بین رفتن بخشی از آئین ها و رسومی 
زمان  آزمون های  در  نتوانستند  که 
از  یکی  نوروز  افزود:  بمانند،  باقی 
کهن ترین آئین های بشری است که 
هیچ آئینی و اهریمنی نتوانسته آن را 
نابود یا کم رنگ کند. آئینی که دین 
اسالم نیز در همزیستی و همدلی با 
آن برآمد و گره مبنایی و مستحکم 

بر  تاکید  با  شد.وی  زده  آنها  بین 
این که نوروز همدلی و هم گرایی 
نوع بشر را می طلبد و آرزو می کند 
بانگ صلح در دنیا باشد، اظهار کرد: 
از  مدیترانه،  بحر  تا  اروپا  خاور  از 
آسیای میانه تا خاور دور، از کردها 
و ازبک ها تا عراق و شام، از غرب 
چین تا آناتولی ، از شبه قاره هند و 
افغانستان در شرق تا بین النهرین در 
آسیای  و  کیانگ  سین  از  و  غرب 
مرکزی در شمال شرق تا دامنه های 
و  شمال  در  بزرگ  قفقاز  شمالی 
آسیای صغیر در شمال غربی، تاریخ 
نگه  زنده  نوروز  در  را  خود  بلند 
همگرایی  ثمره  اکنون  و  اند  داشته 
آذربایجان،  جمهوری  هند،  ایران، 
ازبکستان، قزاقستان، پاکستان و ترکیه 
میراث  سازمان  است.رئیس  شده 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

با اشاره به ابعاد فرهنگی نوروز، تاکید 
کرد: نوروز در جنبه های اقتصادی و 
تجاری اش نیز رونق و تحرک دارد. 
در بازاری که دست کم جمعیتی ۴۰۰ 
میلیون نفری از آن ارتزاق می کنند، از 
حمل و نقل و جوانب آن گرفته تا 
نساجی و پوشاک، از صنایع دستی 
و مایحتاج زندگی تا صنایع شیرینی 
سازی و تنقالت، از صنعت هتلداری 
و رستوران تا تجارت و کشت گل 
همه اینها یعنی رونق گردشگری میان 

کشورهایی که نوروز را می ستایند.
اشتراکات نوروز را عاملی  مونسان 
و  دانست  ملت ها  همگرایی  برای 
گفت: از این وجه مشترک می توان به 
عنوان یک عامل فرهنگی- سیاسی 
برای برقراری گفتمان بین فرهنگی 
راستای  در  فرهنگی  دیپلماسی  و 
همگرایی های منطقه ای بهره گرفت.

کاریکاتور

وزیر ارشاد در خصوص استفاده از سیگار و مشروبات الکلی در 
فیلم های جشنواره فجر گفت: من فیلم ها را ندیدم و در این مورد 

اغراق شده است.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص استفاده از سیگار 
و مشروبات الکلی در فیلم های جشنواره فجر گفت: من فیلم ها 
را ندیدم و در این مورد اغراق شده و به من چنین گزارشی نشده 

است.
وی افزود: باید مراقبت های بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

واکنش به استفاده از مرشوب

 در فیلم های فجر

فرارمالیاتی۷هزارمیلیاردیجامعهپزشکی!

حق جهانی نـوروز را به جـا آورید

در پی درگذشت »خشایار الوند« هنرمند توانمند و فیلمنامه نویس 
سینما و تلویزیون، بنیاد سینمایی فارابی در پیامی درگذشت این 

هنرمند را به خانواده وی و جامعه هنری تسلیت گفت.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در پیام 

تسلیت علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی آمده است:
»اناهلل و انا الیه راجعون-در نهایت تالم و اندوه فراوان، خشایار الوند 
یکی از فیلمنامه نویسان جوان و خوش قریحه سینما و تلویزیون 
درگذشت.این هنرمند خالق و توانمند، با نویسندگی و خلق آثاری 
ماندگار، به ویژه سریال های طنز، سال ها خنده را بر چهره مردم 
سرزمین خود نشانده است.درگذشت مرحوم »خشایار الوند« را 
به فیلمساز پیشکسوتمان سیروس الوند، خانواده محترم و جامعه 
فرهنگی و هنری کشور تعزیت و تسلیت عرض نموده، از درگاه 
پروردگار، علو درجات و آرامش ابدی مسئلت می کنم. روحش شاد 
و یادش گرامی«خشایار الوند روز، پنجشنبه ۹ اسفند به دلیل ایست 
قلبی درگذشت.او نویسنده فیلم هایی چون »مزاحم«، »برگ برنده«، 
»هر چی تو بخوای«، »کیش و مات« و... بوده است.پیکر زنده یاد 
خشایار الوند روز شنبه یازده اسفند ماه، ساعت 1۰ صبح از ساختمان 
شماره دو خانه سینما، در خیابان  وصال تشییع و در قطعه هنرمندان 

بهشت زهرا )س( به خاک سپرده خواهد شد.

»خشایار الوند« نویسنده 
اپیتخت در گذشت

با استقبال مخاطبان از »قانون مورفی« جدیدترین ساخته رامبد 
جوان به تهیه کنندگی محمد شایسته، این فیلم به فروش ۹ 
میلیاردی رسید و عنوان پرفروش ترین فیلم زمستان ۹۷ را 
کسب کرد.امیر جدیدی، امیر جعفری، مهسا طهماسبی، دانیال 
غفارزاده، سروش صحت، سیروس گرجستانی، آناهیتا درگاهی، 
ارشا اقدسی، محمد معتضدی، بهزاد قدیانلو، حسین شاهرخ نیا 
و رامبد جوان با حضور هادی کاظمی گروه بازیگران »قانون 
مورفی« را تشکیل می دهند.اکران فیلم همچنان در سینماهای 
سراسر کشور ادامه دارد و خرید بلیط هم اکنون در سایت 
سینماتیکت امکان پذیر است.رامبد جوان تجربه موفقیت آمیزی 
در عرصه آثار کمدی برای خود ثبت کرده و در فیلم هایی 
همچون اسپاگتی در 8 دقیقه، دختر آدم پسر حوا و ورود آقایان 
ممنوع مخاطبان بسیاری را از آن خود کرده است.حال جوان 
با تجربه مثبت سینمای اکشن فیلم نگار به سراغ ساخت فیلم 
قانون مورفی رفته است فیلمی که ترکیبی از دو نوع موفقیت 
رامبد جوان درسینمای کمدی و سینمای اکشن است.قانون 
مورفی واژه ای است که در آن شخص مورد نظر در لحظه ای 

که فکرش را نمی کند بدترین اتفاق برای او می افتد.

»قانون موریف« پرفروش ترین 
فیلم زمستان ۹۷ شد

جناب آقای عیسی بابایی
را  گلستان”  استان  امداد  کمیته  مقام  قائم   ” عنوان  به  عالی  جناب  شایسته  انتصاب 

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 تحرک 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

علی قربانی دبیر دوازدهمین جشنواره »فیلم 1۰۰« با بیان اینکه برخی از 
آثار این جشنواره به لحاظ حرفه ای باعث شگفت زدگی آنها شده است، 

نسبت به اعتراض یکی از کارگردان ها واکنش نشان داد.
علی قربانی دبیر دوازدهمین جشنواره »فیلم 1۰۰« در گفتگو با مهر درباره 
این جشنواره گفت: دوازدهمین جشنواره فیلم های صد ثانیه ای با شعار 
»سینمای اخالق« از هشت اسفند آغاز به کار کرده و هم اکنون در حال 
برگزاری است. این جشنواره به موضوعاتی می پردازد که مفاهیم اخالقی 
دارند، چرا که هدف ما از برگزاری این جشنواره این است که بستر تولید را 
برای این گونه فیلم ها که بهترین وسلیه برای انتقال پیام است فراهم کنیم تا 
بتوانیم این مضامین را هرچه بیشتر در جامعه انتشار بدهیم از سوی دیگر به 
نظرم جشنواره فیلم های 1۰۰ ثانیه ای در دوره دوازهم موفق بوده زیرا هزار 
و چهار صد فیلم تولید و به جشنواره ارسال شده که این امر نشان دهنده این 
است که بستر تولید فراهم شده است بنابراین ما باید بتوانیم هرچه بیشتر 
به تولید و انتشار این فیلم ها در شبکه های مختلف تلویزیونی و موبایلی 
کمک کنیم.وی ادامه داد: من معتقدم ساخت فیلم های 1۰۰ ثانیه ای یک 
تخصص مستقل از سینمای بلند است و نمی شود گفت فیلم کوتاه دریچه 
ای برای ورود به دنیای فیلم بلند است چون ساخت فیلم کوتاه نیازمند یک 
تخصص مستقل است به طوری که امکان دارد یک فیلمساز سال ها فیلم 
کوتاه بسازد و در این امر تخصص پیدا کند اما هیچگاه نتواند یک فیلم بلند 
بسازد با این وجود این جشنواره محلی برای کسانی است که می خواهند 
فیلم بسازند و در جشنواره ها شرکت کنند از همین رو ما بخشی به نام 
»مسیر تجربه« داریم که مربوط به فیلم اولی هاست اما با تماشای آثار این 
بخش شگفت زده شدیم چراکه به قدری خوب و باکیفیت ساخته شده 
بودند که هیات داوران ما نیز متعجب شدند البته در بخش مسابقه ملی هم 
اتفاقات بسیار خوبی در بخش تولید رخ داد به طوری که فیلمسازان جدیدی 
به عرصه ساخت فیلم های کوتاه اضافه شدند.دبیر این رویداد با اشاره به 
حمایت از فیلمسازان اظهار کرد: ما چند مرکز در حوزه هنری مثل باشگاه 
فیلم سوره، مرکز مستند و مرکز انیمیشن داریم که این مراکز در طول سال 
با حمایت از فیلمسازان به تولید می پردازند در همین جشنواره هم دوستان 
ما با رصد و گفتگو با فیلمسازان از این افراد در تولیداتشان حمایت می کنند.

برخی از آثار ما را شگفت زده کرد


