
به گزارش زمان ، وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حداقل مزد کارگران که مورد نظر نمایندگان مجلس است، گفت: تعیین حداقل مزد به عهده شورای عالی کار است و بقیه طبقات 
اختیارات قانونی شورای عالی کار نیست. نظام پرداخت مزد در دولت و سازمان امور استخدامی کشور از قانونمندی های جداگانه ای از تعیین حداقل مزد نظام متکی بر قانون کار تبعیت می کند و لذا به لحاظ قانونی، فرایند 
تعیین حداقل دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار دنبال شود.شریعتمداری ادامه داد: تاکنون چندین جلسه در کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شده و به نتایج خوبی رسیده که امیدواریم در جلسات آتی شورای 

عالی کار بتوانیم به نتایج مطلوبی قبل از پایان سال برسیم و رقم دستمزد را اعالم کنیم.
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انتقاد وزیر کار از اعتبارات ۱۰۰۰ میلیاردی روی کاغذ اشتغال؛

دستمزد متناسب با معیشت کارگران تصویب می شود

حکایت 1میلیون و 
200هزار سال عمِر 

 از دست رفته ایرانیان

به گزارش زمان ، ساالنه هزاران تن از ایرانیان را به کام مرگ فرستاده، مصدوم 
تحمیل  درمان کشور  و  بهداشت  بر  نیز  را  بار  بیشترین  و  می کند  معلول  یا 

می کند...
 طبق آمار سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶ هزار و ۲۰۱ تن از 
ایرانیان به دلیل حوادث ترافیکی کشته و ۳۳۵ هزار تن نیز دچار مصدومیت شده اند. 
هرچند که این آمار نسبت به سال های ابتدایی دهه ۹۰ روندی کاهشی داشته است، 
اما همچنان اولین عامل مرگ ومیر ایرانیان محسوب می شود و یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار سال از عمر ایرانیان را از بین برده است.
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روزانهم صبح اریان

20هزار میلیارد 
تسهیالت برای 

واحدهای صنعتی

پرداخت مطالبات 
حق التدریسی ها 

تا پایان سال

امکان مجدد ثبت 
 گوشی مسافری

 در سامانه گمرک
753

الریجانی: حل مشکالت نیازمند عزم 
حکمرانان و فهم مشترک مردم است

اعمال افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی برای تمام کارمندان؛ 

آینده  سال  در  کارمندان  حقوق  افزایش 
۵درصد به عالوه  ۴۰۰هزارتومان 

3

2

1

اخراج ترامپ 
از کاخ سفید در 
انتخابات 2020

سرمقاله

اف ای تی اف، فرصتی برای 
بی اثرسازی تحریم ها

 تمدید مهلت عضویت ایران در لوایح چهارگانه  
»اف ای تی اف« تا ژوئن سال جاری میالدی، باز 
هم دوگانه »امید و نا امیدی« را در فضای سیاسی 

و اقتصادی کشور نگه داشت.
امیدواری به اینکه  ایران در نهایت تا چهار ماه 
به دو الیحه  دیگر عضویت و تعهد خود را 
پولشویی و مبارزه با جرایم بین المللی)پالرمو( 
اعالم کرده و با پیوستن به این دو الیحه، اقتصاد 
کشور از تحمل فشارها و تحریم های جدید در 
امان بماند.در نقطه مقابل کماکان این نگرانی نیز 
وجود دارد که فضای بی تصمیمی و فقدان تدبیر 
و کنشگری تداوم یافته و حکایت روز از نو ر 
و روزی از نو، دوباره تکرار شود. برای همین 
است که واقعا باید تمدید مهلت زمانی کارگروه 
ویژه مالی را به فال نیک گرفت و به استقبال آن 
رفت و یا اینکه این مهلت زمانی باعت خواهد 
شد که دوباره رقابت های جناحی و جریانی 
در داخل کشور گرم تر شود. چرا که این برای 
چندمین باری است که کارگروه مالی به ایران 
برای اصالح قوانین اش در حوزه های پولشویی 

مهلت می دهد.

7 ضیاءالدین صبوری

نگاه روز
پرونده فروش سینما در سال ۹۷ 

با ۲۵۰ میلیارد بسته می شود
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رعایت حریم خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان می آورد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 97/13
)8727۰۰48(

1- موضوع مناقصه: تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان ایستگاههای تقویت فشار گاز جهرم، خاوران، ارسنجان، صفاشهر و آباده
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: منطقه پنج عملیات انتقال گاز – به نشانی شیراز- بزرگراه امام خمینی )کمربندی احمدآباد(- حدفاصل شهرک فرهنگیان و 

فرزانگان- جنب پمپ بنزین فالح زاده – منطقه پنج عملیات انتقال گاز – امور پیمانها 
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 2/501/190/893 )دو میلیارد و پانصد و یک میلیون و صد و نود هزار و هشتصد و نود و سه( ریال

مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی  4- مبلغ برآورد ریالی اولیه کارفرما: برآورد اولیه 50/059/544/663 )پنجاه میلیارد و پنجاه و نه میلیون و پانصد و چهل و چهار هزار و ششصد 
و شصت و سه( ریال می باشد. 5- مهلت اعالم آمادگی، دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ استعالم ارزیابی کیفی: از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 

97/12/20 می باشد.  6- مهلت عودت مدارک استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/01/10می باشد.
7- گشایش پاکت مالی : پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صالحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطالع رسانی شده و طی آن مهلت، مکان و زمان تسلیم »تضمین 

شرکت در فرآیند ارجاع کار« »اسناد مناقصه« و پاکت  پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد. 
8- گواهی صالحیت مورد نیاز : گواهی صالحیت رشته امور آشپزخانه از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، معتبر در زمان عودت مدارک ارزیابی کیفی، گشایش پاکت ها و انعقاد قرارداد و 

گواهی صالحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران
9- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد : نامه اعالم آمادگی و معرفی نامه یک نسخه برابر اصل از کلیه مدارک گواهی صالحیت معتبر، گواهی کد اقتصادی، شناسه ملی و گواهی ثبت نام در 

نظام مالیات برارزش افزوده، تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات رسمی شرکت و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1396
10- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

مناقصه گران جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی منطقه به آدرس : ir. ا http://www.nigc-dist5 )بخش آگهی ها- مناقصه های پیمان( مراجعه و یا با شماره 
تلفن 38132319-071  / 38132310-071 امور پیمان های منطقه تماس حاصل فرمایند.  شماره مجوز : 1397.6611

نوبت اول :دوشنبه 1397/12/13 نوبت دوم: چهارشنبه 1397/12/15 
روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز 

 نوبت دوم

شرکت انتقال گازایران
منطقه 5 عملیات انتقال گاز

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

عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

1-سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روش های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمدید 
باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانک شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد 
نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت 
هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید آن را ارائه نمایند. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار 
آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمان ها واقع در میدان توحید – بلوار بالل شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
6- در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت 
در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد ارائه 
پروانه بهره  برداری جهت پاالیشگاه و یا ارائه قرارداد معتبر با پاالیشگاه برای شرکت های حقوقی، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل، 
روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی الزامی می باشد 9- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد 
درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. 
11- پیشنهادات می بایست در پاکت های مجزا )الف-ب-ج( الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ب و ج تا پایان 
وقت اداری روز یکشنبه مورخ 97/12/26 به آدرس کرج – میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده  شود. 12- پیشنهادات 
رسیده در مورخ 97/12/27 در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج )دفتر شهردار( راس ساعت 13/30 مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده 

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

اداره امور قراردادها و پیمانها- شهرداری کرج 

ردیف
1

شرح عملیات

خرید، حمل و تخلیه قیر گرم خالص 
70-60 بصورت تقریبی 17000 تن جهت 

تولید آسفالت کارخانه شهرداری کرج

مبلغ اعتبار به ریال

10/000/000/000

مبلغ سپرده به ریال

500/000/000

رتبه
- پاالیشگاه های عرضه کننده قیر در بورس کاالی 

ایرانی یا
- شرکت های حقوقی توانمند در تامین قیر از شرکت 

ها یا پاالیشگاه های عرضه کننده قیر در بورس
100% نقد

موسس سازمان امریکایی » جهان عاری از جنگ 
»:مردم امریکا درحال بیداریند و در انتخابات ریاست 

جمهوری ۲۰۲۰ به رقیب ترامپ رأی خواهند داد
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، دیوید هارتساو 
افزود: مردم امریکا در حال بیدار شدن از خواب غفلتند 
و فکر می کنم اکثر قاطع مردم امریکا از سیاست های 
تبعیض آمیز علیه فقرا و به نفع ثروتمندان حمایت 
نمی کنند و در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
به رقیب ترامپ رأی خواهند داد و او را از دفترش 
در کاخ سفید بیرون خواهند کرد. موسس سازمان 
امریکایی » جهان عاری از جنگ » گفت:در دوره 
ریاست جمهوری ترامپ، شرایط فقر در جامعه امریکا 

در حال بدتر شدن است. آنان در حال گرفتن پول 
از قشر های فقیر و حتی طبقه متوسط هستند تا به 
میلیاردر ها باز هم میلیارد ها دالر، بیشتر بدهند. وی 
ابراز امیدواری کرد که مردم امریکا به رئیس جمهور 
و دولتی رأی دهند که بهتر از دولت ترامپ باشد، 
زیرا ما دولتی مردمی می خواهیم که از سوی مردم 
درباره  همچنین  باشد.هارتساو  مردم  همه  برای  و 
این که چرا اکثر محکومان در نظام قضایی امریکا 
از اقلیت های نژادی و مذهبی هستند گفت: مارتین 
لوتر کینگ، رهبر اخالقی بسیار مهم در امریکا بود که 
درباره شرارت های سه گانه نظامی گری، نژادپرستی 
و بهره کشی اقتصادی صحبت می کرد.وی تصریح 

کرد: نژادپرستی در امریکا عمیقاً نهادینه شده است 
چنانکه رفتار ما با بومیان یا برده های آفریقایی که به 
امریکا آمده بودند نژادپرستانه بود بسیاری از مردم 
رنگین پوست امریکا، مردمی فقیرند که برای ادامه 
بقای خود و فراهم کردن غذای کافی برای خانواده 
هایشان با مشکل مواجه اند از اینرو آنان به هر دری 
می زنند تا بتوانند پولی برای تغذیه خانواده هایشان 
بیابند. بسیاری از این افراد یا دست کم، برخی از آن 

افراد، مسلمانند.
این فعال سیاسی - اجتماعی امریکایی، نژادپرستی 
را به اقدام علیه پیروان مذاهب مختلف دینی مرتبط 
دانست و افزود: مثالً ممنوعیت سفر مسلمانان به 
امریکا که ترامپ فرمانش را صادر کرد یکی از همین 
موارد نژادپرستی علیه مسلمانان است. البته بسیاری 
افراد در کنگره و مردم امریکا با آن مخالفند و قویاً 

مخالفت شان را ابراز کردند.

بر اساس گزارش ارزشیابی ملی خودروهای ساخت 
داخل، پرستاره های رده های کیفی در بهمن ماه 
امسال مشخص شدند و ۱۶خودروی سواری ۴ ستاره 

کیفی گرفتند.
به گزارش زمان به نقل ازشاتا، در دسته قیمتی یک 
گروه خودروهای سواری پژو ۲۰۰8 و سوزوکی گرند 
ویتارا و نیو مزدا 3 و در دسته قیمتی ۲ کیاسراتو، 
هیوندای accent، موفق به دریافت ۴ ستاره کیفی 

 ،CS35 و چانگان B3۰ شدند. در دسته قیمتی سه
ساندرو  رنو   ۴ قیمتی  دسته  در  و  اتوماتیک  آریو 
اتوماتیک ، تندر 9۰ پالس اتوماتیک ، تندر 9۰ پالس، 
برلیانسH۲3۰، پارس تندر ، پژو ۲۰7 اتوماتیک، پژو 
۲۰7 و آریو دنده ای ۴ ستاره گرفتند.در دسته قیمتی 
5 هیچکدام از خودروهای ساخت داخلی نتوانستند 
در رده کیفی باال قرار بگیرند و سایپا ایکس ۱۱۱، 
سایپا ایکس ۱3۱ ، سایپا ایکس ۱3۲ و سایپا ایکس 

۱3۱ پارس خودرو دو ستاره گرفتند.همچنین در 
بخش وانت و در دسته قیمتی یک، وانت نیو پیکاپ 
فوتون سه ستاره و در دسته قیمتی ۲ وانت تندر 3 
ستاره دریافت کرد. در گروه خودروهای سنگین- 
مینی بوس، ون مسافری وانا ۴ ستاره گرفت.درگروه 
کامیونت   ،NPR75K ایسوزو ، کامیونت  کامیونت 
هیوندای HD۶5 و کامیونت ایسوزو NMR85 و در 
گروه کامیون، کامیون ایسوز FVR و کامیون ایسوز 
NPR75M و در گروه کشنده ها نیز کشنده ولوو 
FH5۰۰ ، کشنده اسکانیا G۴۱۰ و کشنده ولوو 

FH۴۶۰ موفق به دریافت ۴ ستاره شدند.

صلح طلب امریکایی:

اخراج ترامپ از کاخ سفید در انتخابات 2020

16 خودرو سواری ۴ ستاره شدند
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مجمع عمومی خانه احزاب 23 اسفند 
برگزار می شود

ســخنگوی وزارت کشور با اشــاره به اجرای قانون جدید احزاب 
اظهارداشــت: در اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های 
سیاسی، کمیســیون ماده ۱۰ وضعیت احزاب موجود در کشور 
را با شــرایط مندرج در قانون جدید تطبیق داده است که نهایتا 

تعداد 98 حزب تایید و مجوز ادامه فعالیت را دریافت کرده اند.
به گزارش زمان به  نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور، وی 
افزود: این احزاب می توانند در مجمع عمومی خانه احزاب که در 
تاریخ ۲3 اسفندماه 97 برگزار می شود شرکت کرده و در تشکیل 
ارکان خانه احزاب مشارکت داشته باشند.قائم مقام وزیر کشور در 
امور مجلس و هماهنگی استانها تصریح کرد: 98 حزب یاد شده 
از یارانه خانه احزاب که در قانون بودجه پیش بینی شــده است، 

بهره مند خواهند شد.
 

تشکیل کمیته سیاستگذاری، برنامه ریزی و 
نظارت بر تولید کاالی ایرانی

اولین جلسه هم اندیشــی حمایت از تولید داخلی و برنامه ریزی 
با هدف توســعه و تعمیق ســاخت داخل با حضور معاونین وزیر 

صنعت، معدن وتجارت برگزار شد.
بــه گزارش زمان به نقل ازشــاتا، در این نشســت تخصصی که 
مدیران ســازمان گسترش و نوســازی و سازمان صنایع کوچک 
وشــهرکهای صنعتی ایران حضور داشتند، فرشاد مقیمی معاون 
امور صنایع وزارت صنعت، معــدن وتجارت با تاکید بر ضرورت 
توجه به توسعه ساخت داخل برخی از کاالهای وارداتی خواستار 
تشکیل کمیته سیاستگذاری داخلی ســازی در راستای اجرای 
قانون اســتفاده حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور شد.در 
این نشست تخصصی صالحی نیا معاون وزیر و مدیرعامل سازمان 
صنایع کوچک و شــهرکهای صنعتی ایران نیز حضور داشــت، 
ضمن بررســی آخرین وضعیت اصالح قانون حداکثر استفاده از 
توان تولیدی و خدماتی در مجلس شــورای اسالمی، اختیارات 
وزارت صنعت ، معدن وتجارت و تکالیف جدیدی که قانون گذار 
بعهده وزارت متبوع نهاده اســت، مورد بررسی و تبادل نظر قرار 
گرفت.مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن وتجارت 
در جریان این نشست اظهار داشت: با توجه به گستره حمایت از 
تولید داخلی در بخش های مختلف صنعتی ، معدنی، کشاورزی 
و... ایجاد یک ســاختار منسجم جهت رصد برنامه دستگاه های 
اجرایی و پیگیری عملکرد آنها در راســتای توسعه ساخت داخل 
ضروری به نظر می رسد.وی برگزاری اولین نشست هم اندیشی 
حمایــت از تولید داخلی را در این راســتا عنوان کرد و گفت: با 
توجه به بررســی های که در این نشست صورت گرفت، سازمان 
گســترش و نوسازی صنایع آمادگی خود را برای تدوین ساختار 
مناسب اعالم کرده است.معاون امور صنایع وزارت صنعت ، معدن 
و تجارت در ادامه با تشریح سایر تصمیمات اتخاذ شده تصریح کرد: 
در این نشست مقررشد در سطح وزارت صنعت ، معدن وتجارت 
کمیته سیاســتگذاری داخلی سازی متشکل از معاونان ذی ربط 
وزارتخانه شــکل بگیرد تا امور مربوط به سیاســتگذاری ، برنامه 
ریزی و نظارت بر پروژه های ســاخت داخل به صورت هدفمند 

صورت گیرد.

ادعای پمپئو مبنی بر انتقال سالح
 از ایران به یمن

 وزیر امورخارجه آمریکا با تکرار ادعای بی اســاس خود مبنی بر 
حمایت تسلیحاتی ایران از حوثی ها گفت که آمریکا دیگر نخواهد 

پذیرفت که موشکی از یمن به سمت عربستان پرتاب شود.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، مایــک پمپئو وزیر امورخارجه 
آمریکا در یک جلسه پرسش و پاسخ در دبیرستانی در ایالت آیووا 
در جواب این ســوال که چرا واشنگتن همچنان به فروش سالح 
به عربســتان ادامه می دهد درحالیکه تأثیر آن را بر غیرنظامیان 
یمنی می بیند، به تکرار ادعاهای بی اســاس و نخ نمای خود علیه 
کشــورمان پرداخت و عربســتان را متحد استراتژیک آمریکا در 
منطقه خوانــد.وی در ادامه با طرح این ادعــای واهی که ایران 
ســامانه های تسلیحاتی در اختیار حوثی ها قرار داده است، گفت: 
یمن جای بســیار پیچیده ای است. ایران به حوثی ها سامانه های 
تسلیحاتی داده است و اکنون موشک هایی در آنجا )یمن( ساخته 
شده اســت که در عربستان ســعودی فرود می آیند. نه، ما این 
مسئله را برای بار دوم نخواهیم پذیرفت.پمپئو افزود: اگر ایرانی ها 
به گروهی در دس موینس )منطقه ای در آمریکا( موشک می داد، 
به طور قطع شــما از دولت انتظار داشــتید که در برابر این اتفاق 
بایستد و با آن مقابله کند، همان گونه که دولت سعودی در حال 
مقابله با آن )در یمن( اســت.وزیر امورخارجه آمریکا همچنین از 
سفر قریب الوقوع خود به منطقه غرب آسیا خبر داد.این ادعاهای 
واهی در حالی از سوی مقامات آمریکایی مطرح می شود که ایران 
بارها آن را رد و تاکید کرده  که موشــک هایی که حوثی ها توسط 
آن، عربســتان را هدف قرار داده اند متعلق به خودشان و ساخت 
خودشان بوده است و جمهوری اسالمی هیچ گاه سالحی به یمن 
منتقل نکرده است. واضح است که آمریکا تالش دارد با دستاویز 
قرار دادن این ادعاها توجیهی برای فروش میلیاردی تســلیحات 
خود به عربســتان بیابد که از آنها در تجاوزات خود علیه یمن و 

مردم بی گناه این کشور استفاده می کند.

توضیحات ظریف در مورد میانجی گری 
ایران بین هند و پاکستان

 وزیر امورخارجه کشورمان در خصوص میانجی گری 
ایران بین هند و پاکستان، اظهار کرد: با وزیرخارجه 
پاکستان صحبت کرده ام و با مسئوالن هندی نیز در 
تماس هستیم تا کاری که مقدور است را انجام دهیم.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد جواد ظریف 
با اشــاره به التهابات بین پاکستان و هند، بیان کرد: 
ادامه این وضعیت به صالح منطقه نیست.ظریف در 
گفت وگو با خانه ملت در خصوص مسائل مرزی بین 
ایران و پاکستان گفت: مسائل این حوزه را نیز پیگیری 
می کنیم، پاکســتانی ها گفته اند، همه نوع اقدامی را 
انجام می دهند برای اینکه مانع از تکرار مشــکالت 

گذشته شوند.
بی اطالعی »ظریف« از سفر »بشار اسد« به 

تهران 
 ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به سوال 
برخی خبرنگاران در خصوص برداشت نادرستی که 
از پاسخ وی به ســوال خبرنگار یک خبرگزاری در 
نشست خبری روز دوشنبه اش با رسانه های داخلی 
و خارجی در مورد سفر آقای بشار اسد به تهران ایجاد 
شده است، گفت: منظور اینجانب از این جمله »آنهایی 
که باید در جریان ســفر قرار می گرفتند، در جریان 
سفر بودند و برنامه خود را هم بخوبی انجام دادند«، 
در واقع اشاره به یک واقعیت تلخ در این ماجرا بود که 
تعداد محدودی به جز وزیر امور خارجه می توانستند 
از آن اطالع داشته باشند و وزارت امور خارجه در هیچ 
سطحی از آن اطالع نداشت و این بی اطالعی تا پایان 
سفر حفظ شد. قاسمی همچنین اظهار داشت: یکی 
از دالیل استعفای دکتر ظریف این نوع از ناهماهنگی 
ها با وزارت امور خارجه بوده و همانگونه که قبال هم 
اعالم شده موضوع استعفای وزیر محترم یک موضوع 
شخصی و فردی نبوده و نیست و هدف و نیت از آن 
تالشــی مثبت برای ارتقاء و بازگرداندن وزارت امور 
خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور به جایگاه اصلی 

خود بوده است.

تصمیمات ارزی در کمیته پنج نفره 
گرفته می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تصمیم درباره ارز 
و مسائل مربوط به آن در یک کمیته پنج نفره گرفته 
می شود و بانک مرکزی آن را در قالب بخشنامه اعالم 

می کند .
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، فرهاد دژپسند در 
آخرین جلسه شــورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی در ســال 97 که در اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، از فعاالن اقتصادی 
خواســت درباره مسائل ارزی به بانک مرکزی خرده 
نگیرند زیرا بخشنامه های آن حاصل تصمیم جمعی 
اســت.وی از وزیران نفت، صنعت و اقتصاد به همراه 
رییس کل بانک مرکزی و رییس ســازمان برنامه و 
بودجه به عنوان اعضای این کمیته نام برد.وزیر اقتصاد 
به بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای تسهیل بازگشت 
ارز حاصل از صادرات اشــاره کرد و گفت: تصور این 
بود دستورالعمل به قدری شرایط را تسهیل کند که 
عرضه ارز صادراتی شدت بگیرد. حتی تصور ما این 
بود با دســتورالعمل اخیر بازار تاثیر خوبی بگیرد و 
قیمت دالر در بازار به زیر ۱۰۰۰۰ تومان برســد.وی 
یکی از ویژگی های این بخشــنامه را توجه ویژه به 
صادرکنندگان بزرگ دانست تا بتوانند به همان میزانی 
که ارز به کشور باز می گردانند، از مشوق های قانونی 
برخوردار شوند.او با بیان اینکه تا حد امکان از صادرات 
حمایت می کنیم افزود: صادرکنندگان هم باید امکانی 
را فراهم کنند تا از برکات صادرات ۴۰ میلیارد دالری 
غیرنفتی در کشور بهره ببریم بنابراین صادرکنندگان 
ارز را برگرداننــد تا جامعه میوه صادرات غیرنفتی را 
بچشد.دژپسند ادامه داد: از ۴۰ میلیارد دالر صادرات 
غیرنفتی تنها 8 میلیارد دالر ارز وارد کشور شده است 
که شــش و نیم میلیارد دالر آن مربوط به صادرات 
فوالد و پتروشیمی است .هشتاد و سومین نشست 
شــورای گفت و گوی دولــت و بخش خصوصی با 
حضور وزیــر امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی 
رییس جمهوری و اعضای این شورا در اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزارشد.

ارتقاء توان تولید ملی با افزایش 
1/2 میلیارد دالری سهم داخلی

مدیر کل دفتر صنایع نســاجی و پوشاک وزارت 
صمت گفت: با افزایش  یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
دالری  سهم ساخت داخل محصوالت صادرات گرا، 

تالش داریم وضعیت تولید را حفظ کنیم.
بــه گزارش زمان به نقــل ازوزارت صنعت، معدن 
و تجارت، افسانه محرابی گفت: پیگیری بازسازی 
و نوســازی خطوط تولید، پیگیری تأمین سرمایه 
در گــردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، مدیریت 
تعرفــه ای و اصــالح قیمت های پایــه وارداتی و 
صادراتی با رویکرد حمایت از تولید داخل، از دیگر 
برنامه های سال 98 است.وی با بیان اینکه اجرای 
ســاماندهی واردات و عرضه پوشاک خارجی هم 
باید به طور مستمر پیگیری شود، گفت: پیگیری 
و اقدامــات الزم جهت کاهش قیمت تمام شــده 
کاالهای تولیــد داخل همچون اصــالح قوانین، 
ضوابط تأمیــن اجتماعی و امور مالیاتی هم انجام 

می شود.

اخبار

خبر

به کسی که تو را امین خود نموده است خیانت 
مکن ، هر چند او به تو خیانت کرده باشد

کالمامیر

رئیس مجلس شورای اسالمی مهمترین راه حل 
برای حل مشکالت کشور را رسیدن مردم به یک 
هم گرایی دانست و اعالم کرد: در کشور به علت 
فربه شدن دستگاه های اداری، سرمایه گذاری در 

بخش  عمرانی کاهش یافته است.
الریجانی  علی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از  همدان  استان  خبرنگاران  بازدید  حاشیه  در 
مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه برای حل 
فهم  به  رسیدن  نیازمند  کشور  فعلی  مسائل 
نیازمند  مشکالت  حل  گفت:  هستیم،  عمومی 
عزم حکمرانان و فهم مشترک مردم است چرا که 
مردم تصور می کنند منابع موجود به خوبی توزیع 
نمی شود این درحالیست که این منابع بسیار کم 

بوده و مردم دچار سوءتفاهم شده اند.وی با تأکید 
بر اینکه در کشور به علت فربه شدن دستگاه های 
کاهش  عمرانی  بخش   در  سرمایه گذاری  اداری، 
یافته است، مطرح کرد: با اتمام جلسات رسیدگی 
به بودجه 98، مبلغی حدود 5۰ تا ۶۰ هزار میلیارد 
این  یافته  اختصاص  عمرانی  بخش  به  تومان 
درحالیست که این مبلغ در این بخش مناسب 
نیست چرا که پروژه های عمرانی موتور محرک 
مقام   به دستور  اشاره  با  کشور هستند.الریجانی 
معظم رهبری مبنی بر تشکیل جلسه ای توسط 
پروژه های  اعتبارات  حل  برای  قوه  سه  روسای 
مهمترین  از  دیگر  یکی  کرد:  اظهار  عمرانی، 
موضاعات مورد توجه مسئوالن افزایش تولیدات 

کشور است از این رو در تبصره های بودجه 98، در 
دو بخش اتمام ۶۰۰ هزار پروژه  نیمه کاره و ایجاد 
اشتغال ُخرد، تسهیالت بانکی آسان تری در نظر 
گرفته شده است.وی با تأکید بر اینکه کشور در 
شرایطی است که باید رویکرد تولیدمحور داشته 
در  خوبی  ظرفیت های  کرد:  خاطرنشان  باشد، 
کشور برای اشتغال و ارتقاء تولیدات وجود دارد 
برای  استانداران  اختیارات  افزایش  به طوری که 
در  که  است  اقداماتی  جمله  از  استان ها  آبادانی 
جهت ارتقاء و رونق تولیدات در تمامی نقاط کشور 
صورت گرفته است.رئیس مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: مبلغ قابل توجهی افزون بر 3۱۰ هزار 
میلیارد تومان از بودجه سال آینده به هزینه های 

ضروری مانند تجهیز امکانات نیروهای نظامی در 
شرق و غرب کشور اختصاص یافته است.وی با 
به  تومان در حالی  اینکه 8۰ هزار میلیارد  بیان 
صندوق های  که  یافته  اختصاص  بازنشستگان 
مربوطه باید در این حوزه فعالیت می کردند، ادامه 
داد: تا هنگامی که ساختار بودجه مشکل داشته 
باشد نمی توان امیدی به حل مسائل موجود در 
کشور داشت.الریجانی با اشاره به وظیفه مهم و 
مطرح  روشنگری،  بحث  در  رسانه  پررنگ  نقش 
یارانه  افزایش  به  توجهی   98 بودجه  در  کرد: 
مطبوعات به ویژه مسأله کاغذ صورت گرفته چرا 
که بخش مهم روشنگری بر عهده اصحاب رسانه 

است.

الریجانی: حل مشکالت 
نیازمند عزم حکمرانان و 
فهم مشترک مردم است

اصالحیه
که  نظرآباد  شهرداری  مناقصه  آگهی 
به   3964 باشماره   97/12/11 مورخ  در 
تحویل  مهلت   6 بند  در  رسیده  چاپ 
پیشنهادات مراجعین  تاریخ 97/12/22 

صحیح میباشد که بدینوسیله اصالح می گردد. 

امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس   رییس کمیسیون 
شورای اسالمی تاکید کرد که برگزاری رفراندوم برای لوایح 
مرتبط با FATF چه از طرف مجلس شورای اسالمی و چه 
از طرف دولت باعث ایجاد فضای التهابی در کشور می شود به 
خصوص در جامعه فعلی که به اندازه کافی به دلیل مسائل 

اقتصادی رنجیده خاطر است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حشمت اهلل فالحت پیشه با 
اشاره به طرح مباحثی مبنی بر برگزاری رفراندوم در خصوص 
مباحثی درباره برگزاری  لوایح پالرمو و CFT، گفت: اخیراً 
رفراندوم برای کنوانسیون های مرتبط گروه اقدام ویژه مالی 
رفراندوم  برگزاری  با  بنده  که  است  شده  مطرح   )FATF(
رفراندوم  که  توضیح  این  با  هستم.وی  مخالف  باره  این  در 
تعریف مشخصی دارد، اظهار کرد: در مواردی که محلی برای 
تصمیم گیری وجود نداشته باشد به مردم رجوع می شود تا 
نظرشان را اعالم کنند نمونه آن موضوع برگزیت در انگلیس 
است که برای خروج رفراندوم برگزار کردند، اما کنوانسیون های 
مرتبط با FATF محل قانون گذاری دارد و سیر آن از دولت، 
مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان گذشته و اکنون در 

کمیسیون  می باشد.رئیس  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
مجمع  جلسات  در  جمهور  رئیس  حضور  عدم  از  انتقاد  با 
کنوانسیون  به  ایران  الحاق  الیحه  بررسی  برای  تشخیص 
مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی )پالرمو( گفت: بنده در 
طول مدتی که به عنوان نماینده مجلس شورای اسالمی در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص پالرمو حضور 
داشتم آقای رئیس جمهور در این جلسات نبودند، ولی معموالً 
فضای مجمع تحت تأثیر مصاحبه های شخص رئیس جمهور 
و برخی اعضای دولت، منفی می شد و این مصاحبه ها اثر منفی 
برموضع گیری ها می گذاشت.فالحت پیشه ادامه داد: بهتر است 
رئیس جمهور به جای طرح مسائل در حوزه های عمومی و 
رسانه ها در مجمع تشخیص حضور یافته و از نظر دولت دفاع 
کند. متأسفانه بخش عمده ای از دوره های ریاست جمهوری 
کشور با این مشکل عجین شده بود که برخی رؤسای جمهور 
که  نداشتند  قبول  را  قانون گذاری  دستگاه های  از  برخی 
تصمیم گیری های آنها کشور را تحت تأثیر قرار می داد. نمونه 
آن دوران آقای احمدی نژاد است که سیاست قهر با مجلس 

شورای اسالمی را در پیش گرفت و اکنون هم آقای روحانی 
هم سیاست قهر با مجمع را دارد.وی با تاکید بر این که این 
رفتارها باعث عقب ماندن کشورها و تعلل در تصمیم گیری ها 
می شود، اظهار کرد: بخشی از تعلل در تصمیم گیری ها ناشی 
افراد مستقیم مذاکره نمی کنند آن هم در  از آن است که 
وضعیتی که عمل به قانون برای کشور الزم است لذا در چنین 
طرح  نمی دانم.  درست  را  رفراندوم  برگزاری  بنده  شرایطی 
برگزاری رفراندوم چه از طرف دولت و چه از طرف مجلس 
شورای اسالمی برای لوایح پالرمو و CFT به معنای ایجاد 
فضای التهاب در کشور است آن هم برای جامعه ما که به 
اندازه کافی به دلیل مسائل اقتصادی رنجور شده است.الیحه 
تروریسم  مالی  تأمین  با  مقابله  کنوانسیون  به  ایران  الحاق 
 FATF تأیید پالرمو دو کنوانسیون مورد  )CFT( و الیحه 
است که در مرحله بررسی در مجمع تشخیص می باشد. اخیر 
FATF مهلت مجددی را به ایران جهت عمل به توصیه ها 
اعالم کرد که بعد از آن برخی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و برخی از دولتی ها طرح رفراندوم درباره این لوایح را 

مطرح کردند.

فالحت پیشه: طرح برگزاری رفراندوم برای پالرمو و CFT به معنای ایجاد التهاب در جامعه است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اهمیت 
از کارکردهای  یکی  نقش رسانه ها، گفت:  و 
برنامه ریزی  تصمیم سازی،  نظام  در  رسانه 
برای  فضا  نگذارند  که  است  این  حمایتی  و 
این  چراکه  شود  باز  غیررسمی  رسانه های 
برای کشور محسوب  بزرگی  تهدید  موضوع 

می شود.
ازایرنا، سید عباس  نقل  به  زمان  به گزارش 
صالحی در دیدار اهالی رسانه استان همدان 
افزود: رسانه در حوزه فرهنگ جایگاه خاص 
امروز یک پدیده جدید  را دارد، رسانه  خود 
چندوجهی به شمار می رود که نشان دهنده 
اهمیت نقش آن است. وی ادامه داد: نهادهای 
اجتماعی عمدتا تک وجهی یا نهایتا دو یا سه 
مدرن  دوره  در  رسانه ها  اما  هستند  وجهی 
زمان  افزایش  با  و  شدند  متولد  چندوجهی 
نظر  این  از  و  افزوده می شود  آنها  بر وجوه 
جایگاه رسانه ها دائما در حال افزایش است. 
کرد:  تاکید  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
رسانه ها در حوزه آگاهی بخشی، تربیت پذیری 
رکن  تا  دیگر  متنوع  حو زه های  و  اجتماعی 
امنیتی یک  کشور مورد اهمیت هستند و تنها 
نمی روند،  به شمار  اخبار  انتقال  پنجره  یک 
مدرسه  مشابه  رکن  یک  رسانه ها  واقع  در 
هستند و هرچه زمانه می گذرد این رسانه به 
عنوان یک رکن مهم نظام نقش خود را نشان 
می دهد، در اصل رسانه یک  دژ است که اگر 
فرو بپاشد خیلی چیزها از بین می رود و اگر 
این دژ پایدار بماند همه چیز حفظ می شود. 
صالحی یادآور شد: یک سوال همیشه مطرح 
است که چرا هرچه زمان می گذرد و فناوری ها 
به کمک رسانه می آید اهمیت رسانه افزایش 

پیدا می کند، ممکن است گذر زمان اهمیت 
برخی نهادهای فرهنگی را کم کند اما رسانه به 
این شکل نیست. وی افزود: وقتی در مشروطه 
رسانه های سنتی و مدرن آغاز می شود ایرادات 
کمی و کیفی هم  دیده می شود اما اتفاقی که 
می توانیم بر روی آن تاکید کنیم و تحول آن 
در چند  بدانیم  اسالمی  انقالب  خاطر  به  را 
موضوع مشاهده می شود، ابتدا جریان کمی 
رسانه بعد از انقالب رشد قابل توجهی پیدا 
کرده است، هرچند کمیت تنها معیار نیست 
قابل توجهی در رسانه  اتفاقات  اما ما شاهد 
هستیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه 
داد: در سال 53 باوجود اتفاقاتی که با بستن 
مطبوعات رخ می دهد از ۱95 رسانه به ۱3۱ 
رسانه و در سال بعد به ۱۰۴ رسانه تقلیل پیدا 
می کند اما این رقم بعد از انقالب با ساماندهی 
رسانه ها به میزان هفت هزار رسانه مکتوب و 
سه هزار رسانه الکترونیک می رسد. بنابراین 
رشد کمی رسانه بعد از انقالب اسالمی قابل 

توجه است.صالحی اظهار داشت: اتفاق دیگر 
این است که حوزه مطبوعات محلی و استانی 
ما بسیار قابل توجه است و نگاه مرکزگرا در 
تمام حوزه ها که فراگیر بود کامال درهم  ریخته 
شده است، ۲3۰۰ نشریه غیرتهرانی در حال 
حاضر فعالیت می کنند و این نشان می دهد 
که یک نسل از رسانه در استان ها شکل گرفته 
است، پس در تولید و  مصرف رسانه غیرتهرانی 
در طول چهل سال شاهد رشد خوبی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پس از انقالب اسالمی 
سهم حوزه اقلیت های مذهبی در کشور در 
رسانه هم با رشد روبر و  بوده است، همچنین 
در حوزه جنسیت نیز شاهد حضور بانوان به 
عنوان صاحبان امتیاز رسانه ها هستیم، پس 
فضای رسانه ما در طول این ۴۰ سال انقالب 
همگام با شعارهای امام راحل و رهبر معظم 
انقالب در امر رسانه بوده است.عضو شورای 
به  اشاره  با  ادامه  در  فرهنگی  انقالب  عالی 
نقش رسانه ها در تولید علم گفت: نقشی که 

مطبوعات ما در روند تولید علم ایجاد کردند 
ستودنی است، جریان شتابنده علم  در کشور 
مطبوعات  از  بسیاری  است،  انکار  غیرقابل 
تخصصی ما در حو زه علم به رشد علوم بسیار 
کمک  کرده است، سهم  مطبوعات تخصصی 
در این زمینه بسیار چشمگیر است و حتی 
یک مقاله علمی امروز تو انسته به علم ما کمک 
کند.صالحی اظهارداشت: روز به روز بر اقتدار 
رسانه افزوده می شود، مسیر رسانه در ۱5۰ 
سال ایران روند رو به رشد بوده و در ۴۰ سال 
انقالب این رشد قابل توجه تر نیز شده است، 
رسانه ها در ایران مسیر شتابنده را طی کردند 
اما اینکه رسانه های رسمی مغلوب رسانه های 
غیررسمی بشوند و  مرجعیت خود را از دست 
بدهند موضوع مهمی است، رسانه های رسمی 
و حرفه ای که همان وجوه کاربردی خود را ایفا 
می کنند نباید در مقابل رسانه های غیررسمی 
کاربرد خود را از دست بدهند.وی تصریح کرد: 
وقتی ما میدان را به غیر رسمی ها واگذار کنیم 
نباید نقش خاصی از رسانه رسمی طلب کنیم، 
بنابراین نباید نظام رسمی خود را کم اهمیت 
بدانیم، همانگونه که یک کشور ارتش نداشته 
باشد امنیت نخواهد داشت نباید فراموش کرد 
که وقتی یک کشور نظام رسانه ای نیز نداشته 
را در  این موضوع  نمونه  ندارد،  امنیت  باشد 
دی ماه سال گذشته به عنوان یک پدیده شاهد 
بودیم.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: یکی 
از کارکردهای رسانه در نظام تصمیم سازی، 
برنامه ریزی و حمایتی این است که نگذارند 
فضا برای رسانه های غیررسمی باز شود زیرا 
این موضوع تهدید بزرگی برای کشور محسوب 

می شود.

وزیر ارشاد: رسانه های رسمی، فضا را به غیررسمی ها واگذار نکنند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: با تهدیدات متنوعی از 
سوی دشمنان و ایادیش روبرو هستیم.

باقری،  محمد  سرلشکر  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دانشجویان  التحصیلی  فارغ  آئین  در  رئیس ستادکل مسلح 
کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی و دکترای حرفه ای مشترک 
اظهار  ارتش،  ستاد  و  فرماندهی  دانشگاه  عملیات  مرکب  و 
تمامی  انقالب  پیروزی  با  که  است  این  ما  افتخار  داشت: 
انجام  بر مبنای مبانی و تعلیمات دین اسالم  اقدامات نظام 
می گیرد و دین اسالم نسبت به دانش و دانش پژوهی ارزش 
خاصی قائل است. وی با اشاره به آیات قرآن کریم در خصوص 
را  دانش  السالم  علیه  علی  امام  دانش گفت:  و  علم  اهمیت 
عامل قدرت و برتری می دانند. امامان معصوم علیهم السالم 
می پرداختند.  علوم  و  دانش  استادی  به  فرصت،  صورت  در 
سرلشکر باقری با بیان اینکه نگاه ما مسلمانان به علم، اولویت 
برای  دانش  تولید  و  آموختن  داد:  ادامه  است،  افتخارآمیز  و 
همه نیروهای مسلح جهان الزم است اما برای ایران اهمیت 
سیاست های  از  که  نیستیم  کشوری  ما  دارد.  العاده ای  فوق 
دیگران تبعیت کنیم بلکه ضمن بهره گیری از دانش دیگران 
بایستیم و راهبردها و سیاست ها را  باید روی پای خودمان 

خود تدوین و تدبیر کنیم. از دانش دیگران حداکثر استفاده را 
می کنیم اما تقلیدگر نیستیم. وی گفت: در گام دوم انقالب با 
دارا بودن تجربه گران بهای چهل ساله، نگاه جدید و آرمانی 
نسبت به علم داریم. ما با تهدیدات جدید و متنوعی روبرو 
هستیم، چرا که ایران اسالمی قلدری کشورهای مستکبر را 
بر نمی تابد و پیامش استقالل است. رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح تصریح کرد: اکنون از سوی قدرت های بزرگ با یک 
تهدیدات ناهمتراز و از سوی ایادی شان با تهدیدات همتراز و 
با گروهک های تروریستی با جنگ های نیابتی و ناامنی روبرو 
آماده  تهدیدات  این  با  مقابله  برای  را  باید خود  که  هستیم 
کنیم. سرلشکر باقری اضافه کرد: ایران اسالمی سربلندتر از 
روابط  بهترین  کرده  و سعی  برده  بهره  فرصت ها  از  گذشته 
بیشترین  که  منطقه ای  در  و  باشد  داشته  همسایگان  با  را 
ناامنی رواج دارد، امنیت را برای مردم خود فراهم کرده است. 
مسئولیت  آینده  فرصت های  به  رسیدن  و  تهدیدات  از  گذر 
از این جهت  همه ماست. دافوس به عنوان مجموعه علمی 
از  آنچه  داشت:  اظهار  وی  دارد.  برعهده  مهمی  مسئولیت 
و  است  درخشان  بسیار  کرده ایم،  تجربه  دافوس  گذشته 
بسیاری از اساتید این دانشگاه در حماسه های دفاع مقدس 

نقش مهم و موثری داشتن دو با حضور در جبهه ها و در کنار 
فرماندهان بررگی همچون صیادشیرازی اقدام به طرح ریزی 
عملیات ها می کردند. سرلشکر باقری گفت: شما دانشجویانی 
در  آموخته شده  مباحث  می شوید،  فارغ التحصیل  امروز  که 
کالس ها را با حضور در مناطق عملیاتی و با انجام پژوهش 
بزرگی  خدمات  منشاء  می توانید  و  گرفته اید  فرا  مباحثه  و 
و  توطئه ها  با  مقابله  در  ارتش  نقش  به  اشاره  با  وی  شوید. 
انقالب اسالمی، گفت: در دوران  از پیروزی  ضدانقالب پس 
جنگ تحمیلی ارتش درخشید، ایستادگی کرد و با فرماندهی 
و مدیریت مناسب جنگ را با سربلندی به خاتمه رساندیم. 
پس از دفاع مقدس و پس از حمالت آمریکا به افغانستان و 
عراق، تهدید حمله به ایران مطرح شد و ارتش نوینی شکل 
کرد:  اضافه  باقری  یافت.سرلشکر  ارتقا  بازدارندگی  و  گرفت 
دشمن مجبور شد اذعان کند که تهاجم زمینی به ایران آسان 

نیست و مستلزم پذیرش هزینه های زیاد است. 
تهاجم موشکی و هوایی زد که فهمید  از  از آن حرف  پس 
آن هم هزینه های بسیاری دارد. رهبری فرمودند که دوران 
بزن دررویی تمام شده است و دشمن فهمیده که در صورت 

اقدام،پاسخ محکمی دریافت خواهد کرد.

سرلشکر باقری: با تهدیدات متنوعی از سوی دشمن و ایادیش روبرو هستیم
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نشست کمیسیون مشترک برجام فردا برگزار می شود

یک منبع دیپلماتیک تائید کرد که نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح 
مدیران سیاسی و معاونان وزرای خارجه ایران و ۱+4 )آلمان،  انگلیس، فرانسه، 

روسیه و چین( روز چهارشنبه در وین پایتخت اتریش برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ریاست این نشست برعهده »هلگا اشمید« دبیرکل 
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود و از طرف ایران سیدعباس 
عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان ریاست هیات ایرانی را برعهده 
دارد.از روز دوشنبه مذاکرات کارشناسی دوجانبه و چند جانبه بین هیات های 
کارشناسی ایران و سایر طرفها در خصوص موضوع مقابله با اثرات خروج 
غیرقانونی آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های این کشور و نحوه عملیاتی 
کردن تعهدات اعضای باقی مانده در برجام در این ارتباط آغاز شده است. دکتر 
سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان دیروز-سه شنبه- 
وارد وین خواهد شد ومالقاتهای دوجانبه ای با همتایان خود از جمله هلگا 
اشمید داشت.ایران و اتحادیه اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام گفت وگوهای 
فشرده ای برای تضمین منافع اقتصادی ایران از برجام داشتند تا اینکه سرانجام 
وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس یازدهم بهمن ماه 
گذشته اعالم کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران تحت عنوان »سازوکار 
حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا‹ )اینستکس - INSTEX( به ثبت 
رسمی رسیده است. این سازوکار در گام نخست تجارت کاالهای اساسی 
به تدریج دامنه اش  اما  )مواد غذایی و دارو( را تحت پوشش قرار می دهد، 
گسترش خواهد یافت. میخائیل اولیانف نماینده دائمی روسیه در سازمان های 
بین المللی پیش تر با اشاره به برگزاری قریب الوقوع نشست کمیسیون مشترک 
برجام در وین گفته بود برای طرف روسی مهم است که در این نشست از 
تروئیکای اروپایی )فرانسه، انگلیس و آلمان( اطالعاتی درخصوص کارکرد 
 )INSTEX - سازوکار حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا )اینستکس
به دست آورد.وی ادامه داد: می خواهیم ببینیم استفاده از این سازوکار مالی تا چه 
اندازه در جهت منافع روسیه است و نحوه دور زدن تحریم های آمریکا چگونه 
سازمان دهی می شود.اولیانف با اشاره به اینکه هنوز وضعیت اینستکس روشن 
نیست ، تصریح کرد: به  احتمال زیاد نشست آتی کمیسیون مشترک برجام، 

ابهامات در این عرصه را برطرف خواهد کرد. 

 امکان مجدد ثبت گوشی مسافری
 در سامانه گمرک

 رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی از تصمیم کمیته رجیستری برای امکان 
مجدد اظهار گوشی های مسافری در سامانه گمرک و به تبع آن کاهش ۲۰ تا 

۳۰ درصدی قیمت گوشی موبایل در بازار خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهدی محبی اظهار داشت: به دنبال مشکالتی 
که برای ثبت گوشی های مسافری در سامانه گمرک و رجیستری آن برای فعال 
سازی به وجود آمده بود، مشکالتی در بازار گوشی موبایل کشور ایجاد شد 
که هم اکنون با تصمیم جدید کمیته رجیستری، این مشکل برطرف شده است. 
وی ادامه داد: شب گذشته کمیته رجیستری در تصمیم جدیدی امکان ثبت و 
اظهار مجدد گوشی های مسافری را بدون رفت و آمد و خروج از کشور برای 
دارندگان گوشی ممکن کرد. محبی با تاکید بر اینکه این تصمیم، آرامش را به 
بازار بازگردانده است، افزود: مشکل حل شده است و هم اکنون سامانه گمرک 
برای اظهار گوشی مسافری باز بوده و ثبت رجیستری گوشی انجام می پذیرد. 

سرلشکر صفوی:

نیروهای مسلح باید هر سال قوی تر 
شوند

 مشاور عالی مقام معظم رهبری گفت: سپاه پاسداران و 
نیروهای مسلح ما باید با حمایت دولت هر سال قوی تر 

شوند و نباید از مکر و حیله دشمنان غافل شویم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار سید یحیی صفوی، 
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا که در 
اجتماع دو هزار نفری دانشجویان دانشگاه افسری امام 
حسین )ع( سخنرانی می کرد با اشاره به تغییر و تحوالت 
در سطح نظام بین الملل و روند پیش رونده انقالب 
اسالمی ایران، گفت: از شما دانشجویان مؤمن، خردمند 
و شجاع می خواهم سه موضوع رویدادها، روندها و 
راهبردها را در مقیاس جهانی و منطقه ای و ملی مورد 
مطالعه، کنکاش، تحقیق و پژوهش قرار دهید.وی یادآور 
شد: خصوصاً رویدادهای تأثیرگذار بر معادالت جهانی 
و منطقه ای پس از جنگ جهانی دوم )۱۹4۵ میالدی( 
در  اشغالی  و  جعلی  رژیم  یک  آمدن  بوجود  مانند 
سرزمین فلسطین در سال ۱۹4۸ توسط انگلیسی ها و 
آمریکایی ها که عامل بسیاری از جنگ ها و تنش ها و 
ناامنی ها طی بیش از هفتاد سال گذشته در منطقه غرب 
آسیا بوده است، تا انقالب های مردم هند در سال ۱۹4۷ 
و شکل گیری استقالل پاکستان در سال ۱۹4۷ و انقالب 
کمونیستی چین در سال ۱۹4۹ و انقالب مردم کوبا در 
سال ۱۹۵۹ میالدی و در نهایت پیروزی انقالب کبیر 
به  میالدی(   ۱۹۷۹( شمسی  سال ۱۳۵۷  در  اسالمی 
رهبری حضرت امام )ره( اولین انقالبی بود که نظام دو 
قطبی قدرت را نفی کرد.دستیار و مشاور عالی فرماندهی 
معظم کل قوا تاکید کرد: امام بزرگوار و مقام معظم 
رهبری، قطب قدرت جدیدی را مبتنی بر فرهنگ و 
تمدن جدید اسالمی و خیزش و بیداری سیاسی و مردم 
ساالری دینی که فرضیه ای جدید در مکاتب سیاسی 
و دولت سازی است را پایه ریزی کردند و جمهوری 
از  پس  اکنون  هم  اسالمی  انقالب  و  ایران  اسالمی 
چهل سال در همین مسیر، مکتب مقاومت اسالمی را 
در منطقه غرب آسیا شکل دهی کرده است.صفوی با 
اشاره به ویژگی های نظریه مقاومت در بعد علمی و 
عملی، افزود: نظریه مقاومت یک نظریه قابل اتکا و 
قابل تکثیر از نظر علمی و عملی است و همان نظریه ای 
است که در سوریه و عراق و یمن توانمندی خود را 
برای شکست ائتالف آمریکایی، غربی – صهیونیستی و 
عربی نشان داد.وی اضافه کرد: ما و جبهه مقاومت باید 
راهبرد دشمنان جهانی مثل آمریکایی ها و منطقه ای مثل 
صهیونیست ها و برخی از کشورهای عربی در جنگ 
اقتصادی و نیابتی و فرهنگی در منطقه را تا چند سال 
آینده به خوبی بشناسیم و از این رویدادها و روندها 

راهبرد آنان را درست تشخیص بدهیم.

خبرخبر

توجه  با  گفت  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
افزایش  بر  عالوه  گرفته شده  درنظر  اعتبارات  به 
تا  نهایتاً  دولت  کارکنان  حقوق  4۰۰هزارتومانی 
آینده  سال  در  آن ها  اضافه حقوق  امکان  ۵درصد 

وجود خواهد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، محمدباقر نوبخت 
در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: 
در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال هم همین مبلغ در 
نظر گرفته شده بود که حدود ۲۵ درصد آن برای 
ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به دستگاه ها پرداخت 
شد.وی گفت: این بودجه مبتنی بر عملکرد است و تا 
دستگاه ها و استان ها گزارش اقدامات صورت گرفته 
را در ایجاد اشتغال با استفاده از این اعتبارات ندهند 
بخش دوم آن اختصاص نخواهد یافت.نوبخت با 
نفر کارکنان  اینکه هم اکنون حدود ۵ میلیون  بیان 
شاغل و بازنشسته دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان 
حقوق می گیرند اضافه کرد: متوسط حقوق این تعداد 
ماهانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.وی گفت: 
دولت در الیحه بودجه سال آینده ۳۲ هزار میلیارد 
تومان برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفت که 
با استفاده از آن ۲۰ درصد به حقوق کارکنان دولت 
اضافه شود.نوبخت همچنین گفت: افزایش مدنظر 
دولت برای کارکنان و بازنشستگان به طور متوسط 
۶4۰ هزار تومان در ماه بود اما مجلس مصوب کرده 
است که 4۰۰ هزار تومان به طور ثابت به حقوق 
کارکنان اضافه شود.وی گفت: با مصوبه مجلس ۲4 
هزار میلیارد تومان از این اعتبارات اختصاص خواهد 
یافت و تنها ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می ماند 
که با آن نمی توان تا ۱۰ درصد به حقوق کارکنان 
دولت اضافه کرد و نهایتاً تا ۵ درصد امکان اضافه 
حقوق در سال آینده وجود خواهد داشت.نوبخت 
کارکنان دولت هم اکنون  داد: حداقل حقوق  ادامه 
بر  که  است  تومان  هزار  و ۲4۰  میلیون  حدود ۱ 
اساس قانون حداکثرش ۷ برابر آن یعنی حدود ۸ 
میلیون و 4۰۰ هزار تومان خواهد بود.وی گفت: از 

حدود ۵ میلیون نفر کارکنان و بازنشستگان دولت 
تنها ۱ میلیون نفر بیش از ۲۰ درصد پیشنهادی دولت 
در الیحه بودجه سال ۹۸ اضافه حقوق می گیرند و 
این یعنی 4 میلیون نفر دریافتی شان در سال آینده 
کم می شود.نوبخت افزود: کسانی که زیر ۲ میلیون 
تومان حقوق دریافت می کنند مالیاتشان صفر می شود 
و دولت بسته حمایتی را به کارکنانی که زیر ۳ میلیون 
تومان حقوق می گیرد اختصاص داده است.رئیس 
سازمان برنامه و بودجه گفت: ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار 
نفر از افراد شاغل و بازنشسته زیر ۲ میلیون تومان 
حقوق می گیرند.وی ابراز کرد: دولت عالقمند است 
برای افزایش بهره وری و بهبود وضعیت معیشت 
کارکنان دولت افزایش حقوق بیشتری به آنان بدهد 
این کار را ندارد. امکان  اما به خاطر محدودیت ها 
نوبخت تصریح کرد: دولت به قانون احترام می گزارد 
اجرا  قانون شود  به  تبدیل  که  را  و هر مصوبه ای 
می کند.وی با اشاره به شرایط سخت بازنشستگان 
تا  آینده  بر اساس مصوبه مجلس در سال  گفت: 
برای متناسب سازی حقوق  میلیارد تومان  4 هزار 
با  دولت  که  است  یافته  اختصاص  بازنشستگان 
اختیارات خود ۵ هزار میلیارد تومان دیگر برای این 

کار اختصاص خواهد داد.نوبخت با بیان اینکه امسال 
۱۳ میلیارد دالر و سال آینده ۱4 میلیارد دالر برای 
واردات کاالهای اساسی با ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی 
اختصاص داده است افزود: مابه التفاوت این نرخ ارز 
با ارز نیمایی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان است که 
دولت با این کار از منافع خود صرف نظر می کند.
غیردولتی  بخش  از  گفت:  جمهور  رئیس  معاون 
می خواهیم در شرایطی که همه دشمنان، کشور را 
در محاصره اقتصادی قرار داده اند به دولت و مردم 
کمک کنند و از دستگاه های نظارتی هم خواستار 
نظارت جدی تر هستیم تا اعتباراتی که دولت برای 
واردات کاالهای اساسی اختصاص می دهد به هدر 
نرود.رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: توزیع 
درست کاالها نیازمند سازوکار مناسب است و دولت 
به این نتیجه رسید که نیاز به وزارت بازرگانی داریم 
تا این خأل پر شود اما مجلس با این کار موافق نیست.
نوبخت گفت: دولت در پی توسعه تشکیالت نیست 
بلکه می خواهد تفکیک وظایف صورت گیرد.وی 
به  توجه  از  مهم تر  چیز  هیچ  دولت  برای  افزود: 
اشتغال و تولید نیست.نوبخت گفت: طرح رتبه بندی 
فرهنگیان سال آینده اجرا خواهد شد.وی با بیان اینکه 

الیحه اولیه بودجه سال آینده دولت 4۳۷ هزار میلیارد 
تومان بود افزود: با ابالغیه مقام معظم رهبری برای 
صرفه جویی، این بودجه را به 4۰۷ هزار میلیارد تومان 
اصالح کردیم اما در نهایت مجلس شورای اسالمی 

این مبلغ را به 44۲ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
افزایش حقوق 4۰۰ هزار تومانی برای تمام کارمندان 

اعمال می شود
سخنگوی ستاد بودجه ۹۸ در سازمان برنامه وبودجه 
با بیان این که افزایش حقوق 4۰۰ هزار تومانی برای 
تمام کارمندان یکسان است گفت: اعتباری که باقی 
خواهد ماند، طبق یک فرمول بین ضریب صفر تا ۱۰ 

درصد به حقوق پرسنل اضافه می شود.
مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه۹۸ درسازمان 
حقوق  ضریب  خصوص  در  وبودجه  برنامه 
۲۰درصد در الیحه بودجه ۹۸ گفت: »این درصد 
برای همه کارمندان در نظر گرفته شده بود؛ البته 
دریافتی  های  تفاوت  مالیات  پلکانی  دریافت  با 
به تناسب پیش بینی شد.« وی با اعالم اینکه در 
افزایش  این  برای  مجلس گزینه های جایگزین 
۲۰ درصد مطرح بود، اظهار کرد: »در کمیسیون 
ها نیز همین میزان رای گیری شد و به صحن 
 4۰۰ حقوق  افزایش  اینکه  بیان  با  خانلو  آمد.« 
اعمال  از  بعد  کارمندان  تمام  برای  تومانی  هزار 
نظر شورای نگهبان، قانون و فصل الخطاب برای 
دولت خواهد بود، ادامه داد: »این سقف افزایش از 
پایین ترین رده حقوقی تا باالترین رده ها یکسان 
است و اعتباری که باقی خواهد ماند، طبق یک 
فرمول بین ضریب صفر تا ۱۰ درصد به حقوق 
پرسنل اضافه می شود.« وی گفت: »اعمال 4۰۰ 
هزار تومان قطعی است و مابقی باید بر اساس 
یک مدل جدید پیاده سازی شود.« خانلو با اعالم 
اینکه تعیین مالیات بر حقوق کارمند نیز باید در 
این فرمول گنجانده شود، ادامه داد: »این فرمول 
باید بگونه ای جا به جا شود که وصول مالیات بر 

حقوق نیز صورت گیرد.«

اعمال افزایش حقوق 4۰۰ هزار تومانی برای تمام کارمندان؛ 

افزایش حقوق کارمندان در سال آینده ۴00هزارتومان به عالوه 5درصد

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت)برگ سبز(وکارت مشخصات خودرووپالک فلزی مشخصات بدنه 
خودرو-خودرو سمندxu۷مدل۱۳۸۱به رنگ نقره ای متالیک به شماره پالک ایران۲4-

حطیب  ۸۱۲۰۸۵۶4بنام  شاسی  ۳۲۹۰۸۱۰۷۶۰۰وشماره  موتور  ۸۸4و۳۲وشماره 
عبدالخانی به شماره کدملی۵۲۶۸۹۹۸۱۰۲ مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط است.
شهرستان دزفول

آگهی مفقودی
دانشجوئی  شماره  به  قلی  حیدر  فرزند  منزجی  محمد  اینجانب  دانشجویی  کارت 
۹۳۱۲۷۰۳۵ و کدملی ۱۸۷۰4۰۰۹۶۸ دانشجوی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی 
دانشگاه علم و فناوری مازنداران واحد )بهشهر( مفقود گردیده و از اعتبار ساقط است.

بهشهر

مفقودی
 المثنی سواری سمند ایکس ۷ مدل ۸۳ با شماره پالک ۵۳۷ج۶۵ ایران ۷۲ با شماره 
موتور ۱۲4۸۳۱۸۲۳۹۶و شماره شاسی ۸۳۲۵۳۹۶۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 کارت هوشمند ناوگان مسافربری سمند با شماره پالک ۹۸۱ع۳۹ایران ۷۲ و شماره 

کارت ۲۹۷۷۹۶۲مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهي  اخطار اجرائیه 
کالسه پرونده :۶۸۷/۹۷ /ش4

 بدینوسیله به   پروین شیر پور  فرزند غالم به آدرس :   مجهوالمکان     ابالغ  میگردد. 
بموجب  رای شماره ۳۶۱ مورخ  ۹۶/۷/۵از شعبه چهارم  شورای حل اختالف تنکابن   
جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال      بابت اصل 
از  تادیه  و  تاخیر  دادرسی    و خسارت  ریال هزینه  ومبلغ ۲/4۹۰/۰۰۰   خواسته  
زمان۹4/۱۱/۲۵  تا اجرای کامل حکم     که محاسبه آن  با اجرای احکام  طبق قانون می 
باشد در حق خواهان    فرهاد نژاد مقدم   به نشانی : تنکابن -نرسیده به میدان ساحل 
طالیی -مواد غذایی برادران نژاد مقدم ، صادر و اعالم میگردد  . به استناد ماده ۱۹ آیین 
نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  
پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین 

،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد. 
 مسئول   شعبه   چهارم  شورای حل اختالف  تنکابن  

 آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :۳/۷۰۲/۹۷

شعبه دوم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: محسن مرادی سیرت فرزند:توفیق

خوانده:حسن نورانی 
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده تقدیم که به این شعبه 
ارجاع شده است و برای تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ ساعت ۱۱ وقت رسیدگی تعیین شده 
است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود 
در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه 

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

رای شورا
شماره  دادنامه :۱۰۵۵مورخ ۹۷/۱۲/۶

شماره پرونده :۷۸۶/۹۶/ش۲
در خصوص دادخواست  میالد موالیی     بطرفیت  عادل  اشکور وکیلی    )مجهول 
المکان (  ، بخواسته مطالبه وجه  ،  شورا  با توجه به مستندات  و دالیل  منضم 
دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خوانده پرونده   دلیلی بر رد خواسته 
خواهان  اقامه ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص   و 
مستندا   به ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی  حکم به محکومیت  به پرداخت 
به مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال    بابت اصل خواسته و ۱/۹۱۵/۰۰۰ریال  بابت هزینه 
دادرسی و  و نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه  از تاریخ تقدیم دادخواست  لغایت 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی  و بمدت بیست 
روز قابل واخواهی در همین شور ا  و سپس۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگستری  تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه   دوم    شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهي  اخطار اجرائیه 
کالسه پرونده :4۲۵/۹۷/ش۲

 بدینوسیله به   عاطفه نیکو رای حسین آباد      به آدرس :   مجهوالمکان     ابالغ  
میگردد. بموجب  رای شماره ۶۸۶مورخ  ۹۷/۸/۲۲از شعبه دوم  شورای حل اختالف 
مبلغ   ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال       به:   پرداخت  باشید  تنکابن   جنابعالی  محکوم  می 
بابت اصل خواسته  ومبلغ ۱/۹۷۵/۰۰۰  ریال هزینه دادرسی    و خسارت تاخیر و 
تادیه از زمان۹۷/۳/۲4  تا اجرای کامل حکم     که محاسبه آن  با اجرای احکام  طبق 
قانون می باشد در حق خواهان    مهران عزیزی  به نشانی : تنکابن -خ جمهوری 
-پالک ۲۰، صادر و اعالم میگردد  . به استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ 
از ظرف  اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس  برنامه سوم توسعه  قانون 
مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر 

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

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده: ۳/۶۶۶/۹۷

شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان : پرستو مرادی  فرزند:فتح اله

خوانده:کورش فتحی فرزند:محمدرئوف
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه نفقه بطرفیت خوانده تقدیم که به این شعبه 
ارجاع شده است و برای تاریخ ۱۸ / ۱ / ۱۳۹۸  ساعت ۱۰ وقت رسیدگی تعیین شده 
است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود 
در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده میتواندتا روز جلسه به این شعبه 

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

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم مهسا تقی نشتایی فرزند اله یار     بشرح درخواستی که به شماره ۵۱۰/۹۷/
ش۳،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که  که شادروان اله یار تقی نشتایی فرزند محمد به شماره شناسنامه   4۷۹ 
صادره از   تنکابن    در  تاریخ۱/۵/ ۹4دراقامتگاه دائمی خود شهرستان     بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۵-مهیار تقی نشتایی فرزند متوفی
۶-میثم تقی نشتایی فرزند متوفی
۷-مهسا تقی نشتایی فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه   سوم  شورای حل اختالف بخش نشتاء

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم الهام سلمانی فرزند عباس      بشرح درخواستی که به شماره ۵۰۷/۹۷/ش۳،این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که  
که شادروان عباس سلمانی فرزند عزیزاله  به شماره شناسنامه   ۸۲۱ صادره از   تنکابن    
در  تاریخ۳/۲4/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان     بدرود زندگی گفته وورثه/

وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱-الهام سلمانی فرزند متوفی

۲-فرخنده محجوبی همسر متوفی
۳-محمد صالح سلمانی فرزند متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه  سوم   شورای حل اختالف بخش نشتاء

مرزنشینان  تعاونی  شرکت  اعضاء  گروه  نمایندگان  اطالع  به 
1548 کالش  می رساند جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول 
تاریخ 98/1/18 روز یکشنبه راس ساعت ده  اول(در  )مرحله 
جوانرود- شهر  در  واقع  تعاونی  شرکت  دفتر  محل  در  صبح 

خیابان حمزه کوچه شهید عارف فتاحی برگزار می گردد.
دستور جلسه:

1-تصویب صورتهای مالی سالهای 94 و 95 و 96
2-تصویب فروش ماشین و سهام شرکت

3-انتخاب اعضاء اصلی و علل البدل  هیئت مدیره و بازرس
لذا کسانیکه مایل به کاندیداتوری هستند از تاریخ انتشار این 
آگهی به مدت یک هفته به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.

))مدارک الزم جهت ثبت نام((
1-اصل و فتوکپی شناسنامه و کارت ملی سه برگ

2-اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت سه برگ
3-اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر سه برگ

4-گواهی عدم سوء پیشینه و چهار قطعه عکس3 در 4
هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان 15۴8

آگـهـی دعـوت

گفت:  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رئیس 
را  حساسیت ها  برجام،  قبال  در  اروپا  رویکرد 
افکار  بی اعتمادی  موجب  و  کرده  مضاعف 

عمومی در ایران به اروپا شده است.
خرازی  کمال  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دیروز  خارجی  روابط  راهبردی  شورای  رئیس 
در دیدار هیئتی از اندیشکده فرانسوی مونتین، 
با  همراه  رویکردهای  به  توجه  با  اظهارداشت: 
در  ایران  در  شدیدی  حساسیت  غرب،  فشار 
گفت:  دارد.خرازی  وجود   FATF خصوص 

را  حساسیت ها  برجام،  قبال  در  اروپا  رویکرد 
افکار  بی اعتمادی  موجب  و  کرده  مضاعف 
است.وی  شده  اروپا  به  ایران  در  عمومی 
خاطرنشان کرد: عملکرد سریع تر اروپا در اجرای 
اروپا  علیه  را  کنونی  می تواند فضای  اینستکس 
تغییر دهد.رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 

همچنین درباره موضوع سوریه که محور دیگری 
در گفتگوهای امروز بود، گفت: با وجود برخی 
سه  ترکیه،  و  روسیه  ایران،  بین  اختالف نظرها 
امنیت  و  ثبات  ایجاد  در  مشترکی  منافع  کشور 
در سوریه دارند و رایزنی های بین سه کشور در 
این خصوص مفید و سازنده بوده است.خرازی 

با اشاره به تشدید لفاظی های نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی علیه ایران نیز تصریح کرد: نتانیاهو 
اما  دارد،  قدرت  نمایش  به  نیاز  انتخابات  برای 
به خوبی می داند که هرگونه تحرک علیه منافع 
با  بود.وی  خواهد  سیاسی  انتحار  برایش  ایران 
ایجاد  هدف  باید  کشورها  همه  اینکه  بر  تاکید 
ثبات و آرامش را در سوریه پیگیری کنند، افزود: 
با دولت  بدون هماهنگی  نیروهای خارجی که 
سوریه در این کشور حضور دارند، باید هر چه 

سریع تر خاک سوریه را ترک کنند.

خرازی: حساسیت ها به FATF در ایران تشدید شده است

رویکرد اروپا درقبال برجام، موجب بی اعتمادی ایرانیان
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آگهی فراخوان عمومی
شهرداری مالرد در نظر دارد یک باب واحد تجاری 
واقع در مالرد بلوار نیایش جنب مجتمع فرهنگیان را 
از طریق برگزاری فراخوان عمومی )مزایده عمومی( 
به اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق شرایط مشروحه ذیل جهت استقرار 
واگذار  پیشنهاد  بهترین  به  اجاره  به صورت  و  به مدت 3 سال  درمانگاه 

نماید: 
نقدی  )واریز  ریال   200/000/000 میزان  به  مزایده  در  شرکت  1-سپرده 
گردد تحویل  مزایده  اسناد  همراه  می-بایست  که  بانکی(  ضمانتنامه   یا 
قرارداد  انعقاد  به  حاضر  گاه  هر  مزایده  سوم،  و  دوم  و  اول  برندگان   -2
نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- کلیه متقاضیان واجد 
و  فراخوان  اسناد  دریافت  آگهی جهت  انتشار  از  توانند پس  شرایط می 
ساعت  از   97/12/23 لغایت   97/12/15 تاریخ  از  بیشتر  اطالعات  کسب 
تاریخ  از  و  مراجعه  مالرد  شهرداری  قراردادها  امور  به   12/30 لغایت   9
را  خود  پیشنهادهای   97/12/27 مورخ   12/00 ساعت  لغایت   97/12/22
در  پیشنهادها  گشایش  زمان  نمایند.  مالرد  شهرداری  دبیرخانه  تحویل 
ساعت 14/30 مورخ 97/12/27 می باشد 4- هزینه آگهی به عهده برنده 
می باشد. 5- متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مزایده معرفی 
نامه )به همراه کارت شناسایی ملی( و اصل فیش واریزی به مبلغ 500/000 
ریال به حساب شماره 100790829443 بانک شهر بنام شهرداری مالرد، 

تحویل امور قراردادها نمایند. 
6- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است. 

7- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
علی سلگی  - شهردار مالرد

آگهی حصروراثت نوبت اول
بانو مرضیه احمدی نام پدر ابوالحسن بشناسنامه۵صادره از رامهرمز درخواستی به 
خواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم مرحوم ابوالحسن 
اقامتگاه  رامهرمز  ۱۳۹۵/۲/۳در  درتاریخ  رامهرمز  از  ۵صادره  بشناسنامه  احمدی 
دائمیش فوت ورثه اش اش عبارتنداز ۱- متقاضی مرضیه احمدی فرزند ابوالحسن 
رامهرمز)فرزند  از  ۱۳۳۹/۷/۱صادره  ۱۹۱۱۶۰۹۹۶۳متولد  ملی  ۵کد  بشناسنامه 
ابوالحسن(۲- حلیمه احمدی به شماره کد ملی ۱۹۱۱۵۹۵۳۷۷متولد ۱۳۳۲/۲/۱صادره 
ملی ۱۹۱۰۹4۵۰۶4متولد  شماره  به  احمدی  ابوالحسن(۳-نجیمه  رامهرمز)فرزند  از 
ملی  شماره  به  احمدی  رامهرمز)فرزندابوالحسن(4-پروین  از  ۱۳۲۷/۷/۳صادره 
ابوالحسن(۵-مهرالنساء  رامهرمز)فرزند  از  ۱۳۳۵/۹/۱صادره  ۱۹۱۰۹4۵۳۵۸متولد 
صادره  محمدرحیم  ۱۳4۱/۱/۲فرزند  4۸۱۹۳۰۹۶۳۳متولد  ملی  شماره  به  ممبینی 
۱۹۱۱۱۸۲۵۵۲متولد  ملی  شماره  به  احمدی  متوفی(۶-صدیقه  باغملک)همسر  از 
ملی  شماره  به  احمدی  رامهرمز۷-محمد  از  ۱۳۶۱/4/۱)فرزندابوالحسن(صادره 
۱۹۱۱۸۹۸۳۶۱متولد ۱۳۶۵/۱/۱۰)فرزند ابوالحسن(صادره از رامهرمز۸-مدینه احمدی 
به شماره ملی ۱۹۱۱۸۹۸۸۸4متولد ۱۳۶۷/۸/۲۵)فرزند ابوالحسن(صادره از رامهرمز۹-
سکینه احمدی به شماره ملی ۱۹۰۰۶۷۵۶۰متولد ۱۳۶۹/۲/۷)فرزند ابوالحسن(صادره 
از رامهرمز۱۰-احمد احمدی به شماره ملی ۱۹۰۰۱۶۸۵۰۲متولد ۱۳۷۰/۱۱/۱)فرزند 
۱۹۰۰۳۰۷۹۰۱متولد  ملی  شماره  به  احمدی  رامهرمز۱۱-زهرا  از  ابوالحسن(صادره 
۱۳۷4/۱/۸)فرزند ابوالحسن(صادره از رامهرمزاینک با انجام تشریفات قانونی مراتب 
مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی 
نزد اوباشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرو 
هروصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شودازدرجه اعتبار 

ساقط است.شماره م الف:۱۲/۷۰۱
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

رای شورا
شماره  دادنامه :۵۹۶مورخ ۹۶/۱۲/۲۰

شماره پرونده :4۹۰/۹۶/ش۶
بسمه تعالی:با عنایت به مراتب مذکور ختم رسیدگی اعالم و  با استعانت  از خداوند  

متعال  بشرح زیر مبادرت به صدور رای میگردد.
در خصوص دادخواست   خانم  صدیقه ملکی سرو الت  با وکالت عیسی گلیج -ساختمان 
امین واحد 4۶ طبقه شصت بطرفیت   وراث ۱-- سعید ۲- سید جعفر ۳-مینو غفاری     
)مجهول المکان (  ، بخواسته مطالبه مهریه  بمبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  وجه رایج بر اساس 
شاخص بانک مرکزی  به انضمام خسارات دادرسی  به این شرح  که وکیل خواهان مفادا 
بیان نموده است :خوانده همسر شرعی  و دائمی  موکل بوده و در تاریخ ۸۰/4/۳  با مهریه 
ده میلیون ریال  به عقد نکاح دائم ایشان در آمده است  و در حال حاضر  با توجه به 
عندالمطالبه  بودن مهریه در مقام  تقدیم دادخواست  بر آمده  است  و خواند ه در مقام دفاع  
در جلسه رسیدگی حضور نیافته  و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است . النهایه  
با عنایت به مراتب فوق  و احراز  رابطه  زوجیت دائم  فی مابین طرفین  و به موجب سند 
رسمی نکاحیه بشماره 4۱۵۲ صادره از دفتر شماره ۱۹۹ رسمی ثبت ازدواج  حوزه تنکابن  
و اینکه زن به مجرد  عقد نکاح  مالک مهریه میگردد  و می تواند  هر نوع تصرف حقوقی  
در آن بنماید  و ایضا حق و یا دینی  که بر عهده  کسی ثابت شود اصل بر بقاء آنست  
مگر آنکه خالفش ثابت  شود . شورا دعوی  خواهان  را موجه  دانسته  و مستندا  به مواد 
۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹  ،  حکم به الزام   خوانده   به پرداخت به مبلغ  ده میلیون ریال وجه رایج 
به نرخ روز قابل محاسبه در اجرای احکام     بعنوان اصل خواسته و ۲/۲۱۵/۰۰۰ریال  بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  وفق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید .این رای غیابی  و بمدت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه   و سپس۲۰ 

روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی  دادگستری  تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه   ششم   شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

 برگه اجراییه 
۱2/844/97

مشخصات محکوم له غالمرضا تابی فرزند ابوالقاسم به نشانی بابل امیرکال خیابان 
شایستگاه کوچه اسداللهی انتهای کوچه منزل شخصی مشخصات محکوم علیه فرهاد 

عرب فرزند داریوش  به نشانی مجهول المکان 
به موجب رای شماره ۱۲۳۸ تاریخ ۹۷/۹/۲۵شعبه ۱۲ شورای حل اختالف شهرستان 
بابل محکوم علیه  محکوم است به  پرداخت ۶۱ میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

تقدیم دادخواست مورخه ۹۷/۷/۲۸
مدیر  دفتر شعبه ۱2 شورای حل اختالف شهرستان بابل 

دادنامه
کوی  سینا  ابن  خیابان  طاهر-آدرس:جوانرود  فرزند  تبار  عینی  فاتح  آقای  خواهان: 

اردیبهشت ۵- شماره تماس:۰۹۱۸4۷۱4۵4۳
خواندگان: عابداحمدی-مختارنقدی و هادی مرادی همگی مجهول المکان

انتقال و تنظیم سند یک فقره سیم کارت به شماره  الزام خوانده مبنی بر  خواسته: 
۰۹۱۲۵۰۲۱4۸۸ و وصول کلیه هزینه ها و خسارت ناشی از دادرسی

با توجه به محتوای پرونده نظریه مشورتی اعضای شعبه ختم رسیدگی اعالم و به 
شرح زیر انشاء رای می گردد:

رأی شورا: در خصوص دعوای آقای فاتح عینی تبار بطرفیت خواندگان آقایان عابد 
احمدی، مختارنقدی و هادی مرادی به خواسته الزام خواندگان مبنی بر انتقال و تنظیم 
سند یک فقره سیمکارت به شماره ۰۹۱۲۵۰۲۱4۸۸ خواهان بیان داشته اند که اصل 
قولنامه پیوستی یک فقره سیمکارت را از خواندگان ردیف اول و دوم خریداری نموده 
ام و سیمکارت به نام خوانده ردیف سوم می باشد که تقاضای  الزام خواندگان  به 
تنظیم و انتقال  سند سیمکارت  را خواستار گردیده اند.با مالحظه قرارداد عادی مورخ 
۱۳۹۱/۱/۱ فی مابین خواهان و خواندگان ردیف اول و دوم و شناسنامه  تلفن همراه 
۰۹۱۲۵۰۲۱4۸۸ به نام هادی مرادی فرزند کریم به شماره شناسنامه ۱4۵ و تاریخ تولد 
۶۱/۱/۱۹ و وجود رابطه استنادی بین خواهان و خواندگان ردیف اول و دوم وجود 
لذا خواسته خواهان نسبت به خوانده ردیف سوم هادی  سند سیمکارت استنادی 
مرادی صحیح و وارد به نظر رسیده و به استناد مواد ۱۹۸ ا ز قانون آئین دادرسی مدنی 
و مواد ۱۰ ، ۲۱۹ و ۲۲۰ از قانون مدنی خوانده ردیف سوم آقای هادی مرادی ملزم 
به حضور در یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند سیمکارت شماره 
۰۹۱۲۵۰۲۱4۸۸ بنام خواهان فاتح عینی تبار می باشد. و اما در خصوص  خواسته 
خواهان  نسبت به خواندگان ردیف های اول و دوم  مستند به مواد ۸4 و ۸۹ از قانون 
آئین دادرسی مدنی دعوا متوجه خواندگان ردیف اول و دوم نگردیده و قرار رد دعوی 
صادر می گردد.قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 
دادگستری جوانرود می باشد و رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم هم پس از 

بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگستری جوانرود می باشد
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

مفقودی
 المثنی سند کمپانی وانت مزدا ۱۶۰۰ مدل ۷۱ با شماره پالک ۸۵۲ج۳۳ایران ۸۲ با 
شماره موتور ۲۰4۹4۳و شماره شاسی ۷۱۶۰4۵۹۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

 بابل ساقط می باشد

آگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده پایه یکم به شماره ۳۳۰۱۵۱۹ متعلق به اینجانب مرتضی شهرکی 

مسرور به شماره ملی ۳۶۱۰۰۳۰۰۷۰ مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

مفقودی
 حمل سالح شکاری دو لول ساچمه زنی ته پر به شماره ۹۱۱۳۲۵4۱۱سریال۱۶۲۹۳4۷به 
ش  رضا  محمد  ملی۲۰۶۱۵4۸4۱۵فرزند  ش  مرزونی  پور  عزیز  حسن  نام 

 بابل شناسه۰۱۳۲۱۱۹۹۲۷۲۳مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
مفقودی

 برگ سبز  سواری پراید جی تی ایکس مدل ۸۳ با شماره پالک ۸۸۲م۵۲ایران ۷۲ با 
شماره موتور ۰۰۶۷۵44۳و شماره شاسی s۱4۱۲۲۸۳۲۱۰۰۰۲ بنام غالمعلی نصیری 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
 بابل

مدیر کل منابع طبیعی گلستان خبر داد:

300 هزارهکتار از اراضی شمال 
گلستان در معرض بیابانی شدن

مدیر  قزلسفلو,  ابوطالب  گلستان:  سلیمانی- 
کل منابع طبیعی گلستان در نشست خبری با 
اصحاب رسانه ضمن بیان اینکه مساحتی حدود 
است,  شده  اجرا  نزوالت  هکتارذخیره   ۶4۰
اظهار کرد:  ۶۸ مورد سطح عایق جهت تامین 

آب برای مصرف دام احداث کرده ایم.
وی همچنین افزود: بوته کاری های انجام شده 
شده  انجام  مراتع  در  دولتی  اعتبارات  توسط 
است که سال اول توسط منابع طبیعی آبیاری 

می شود.
قزلسفلو ضمن بیان اینکه ۳۰۰ هزار هکتار از 
شدن  بیابانی  معرض  در  استان  شمال  اراضی 
است, تصریح کرد: همیشه سبز بودن بوته ها 
و تولید علوفه باال و جلوگیری از ایجاد گرد و 

غبار از مزیت های بوته کاری در مراتع است.
سبز,  فضای  توسعه  ستاد  در  داد:  ادامه  وی 
احداث ۱۱ بوستان روستایی را در دستور کار 

داریم.
وی ضمن بیان این موضوع که زراعت چوب  
یکی از سیاست های جدی جنگل  ها و مراتع 
هکتار   ۱۰۰ سطح  در  کرد:   اظهار  باشد,  می 

برنامه زراعت چوب را پیش بینی کرده ایم.
قزلسفلو به موضوع رانش در روستای زیارت 
گرگان هم اشاره و بیان کرد: در فاصله زمانی 
بهمن شاهد حدود ۱۷۰  تا ۱4  کوتاه ۲۹ دی 
میلیمتر بارندگی در این روستا بودیم که در ۱۸ 

بهمن رانش در روستای زیارت اتفاق افتاد.
وی با بیان این که این رانش در خارج روستای 
زیارت و در عرصه های جنگلی روستا اتفاق 
پرآب  دامنه،  تند  شیب  داد:  ادامه  بود،  افتاده 
سازند  نوع  و  خاک  اشباح  ها،  چشمه  شدن 
بخش هایی از زیارت را مستعد لغزش و رانش 

کرده است
.وی به قطع درختان در مسیر کردکوی اشاره 
درختان  قطع  مواقع  بعضی  افزود:  و  داشت 
مسیر  در  که  درختانی  و  است  ناپذیر  اجتناب 
به منظور  کرد کوی در حال قطع شدن است 

ایمن سازی نقاط حادثه خیز بوده است.
در ۱۰ ماهه سال ۹۷ , ۹۲۹  فقره پرونده در 
دادگاه تشکیل شده است که بیشترین آمار  آن 
و  درخت  قطع  و  مراتع  به  تجاوز  به  مربوط 
است  بوده  دام  مجاز  غیر  تعلیف  بعد  و  نهال 
 ۲۸ , مرتعی  اراضی  از  وهمچنین 4۶۳ هکتار 
هکتار از اراضی جنگلی و 4/۸ هکتار اراضی 
ساحلی  در این مدت زمان از متخلفین  خلعیت 

شده است. 
سبز  فضای  نهال  هزار    ۵۰۰ توزیع  از  وی 
به  عموم  بین  سال  اوایل  از  چوب  زراعت  و 
تعداد 4۵۰  افزود:  و  داد  خبر  رایگان  صورت 
هزار نهال مثمرنیز در مناطقی که طرح داشته 
باشند و بخشی هم در حوزه های ترسیب کربن 
آزادشهر و گالیکش که ۱۷۰ هزار نهال آن گل 

محمدی می باشد, توزیع می شود.
وی ادامه داد: در آمد کشت گل گاو زبان در 
مثل  هایی  کشت  از  باالتر  خیلی  واحد سطح 
استقبال  با  دلیل  همین  به  است  غیره  و  گندم 

خوب مردم مواجه شده ایم.

خبر

IT  اصفهان پیشرو در توسعه دولت الکترونیك  و

بهادری- اصفهان: دکتر عباس رضایي اظهارداشت: اصفهان باید در 
زمینه توسعه دولت الکترونیک و  IT پیشرو باشد و باید تالش شود  به 
جایگاه برتر در این حوزه که از اهداف مدیرت استان است دست یابیم.  
دکتر عباس رضایي در دیدار مدیرعامل و معاونین شرکت مخابرات 
دولت  هاي  زیرساخت  و  ها  زمینه  سازي  فراهم  بر  ایشان  با  استان 
الکترونیک تاکید کرد و اظهارداشت: در موارد خاص که نیازمند حمایت  

و کمک مدیریت استان است آمادگي همکاري وجود دارد.
استانداراصفهان با تاکید براینکه اصفهان باید در زمینه توسعه دولت 
الکترونیک و  IT پیشرو باشد، اظهارداشت: رسیدن به جایگاه برتر 
در این حوزه از اهداف مدیریت استان بشمار مي رود  و امیدواریم که 
هرچه سریعتر به این جایگاه دست یابیم. عباس رضایي افزود: دولت 
الکترونیک نباید به چند دفتر خدماتي خالصه شود چرا که با گسترش 
دولت الکترونیک تغییرات خوبي در کارایی و اثربخشی سیستم های 
دولتی و نحوه خدمات رسانی  و همچنین رضایت مردمی ایجاد خواهد 
شد. استانداراصفهان مسؤولیت پذیري و پاسخگویي، کارآمدي واثر 
بخشي، منعطف وتطبیق پذیر بودن، هماهنگی کامل بین اجزای دولت و 
در راستای ایجاد شفافیت و مقابله با جعل و فساد اداری حرکت کردن را 
از  جمله اهداف توسعه دولت الکترونیک دانست و افزود: باید پیگیري 

هاي الزم براي تحقق این امر صورت گیرد.

برگزاری همایش دیابت و غربالگری
 در برق منطقه ای خوزستان

مسائل  آموزش  و  سازی  آگاهی  راستای  در  فر-اهواز:  وحیدی 
بین  بنیاد  توسط  غربالگری  و  دیابت  همایش  درمانی،  بهداشتی 
المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان شعبه خوزستان در سالن 
کنفرانس شرکت برق منطقه ای خوزستان ویژه کارکنان این شرکت 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای 
خوزستان، در این همایش علی غالمی رئیس این بنیاد در خصوص 
بیماری دیابت، انواع دیابت، پیشگیری و عوامل موثر بر آن نکات 
الزمه را ارائه کرد. فریناز صادقی مشاور و کارشناس تغذیه و رژیم 
درمانی در مورد تاثیر تغذیه و رژیم درمانی بر دیابت توضیحاتی 
دادند. فاطمه مرادی کارشناس ارشد روانشناسی نیز در این همایش، 
تاثیرات اضطراب و استرس بر دیابت و نقش آن در افزایش قند 
خون و تشدید دیابت را بررسی کردند. شایان ذکر است که قبل 
از شروع همایش از کارکنان برق منطقه ای تست غربالگری دیابت 

انجام گرفت.

برگزاری نشست سه جانبه با موضوع محیط زیست 
آستانه اشرفیه

منکویی- رشت: نشستی سه جانبه با حضور رییس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان آستانه اشرفیه .رییس حوزه قضایی بخش 
بندرکیاشهر و شهردار بندرکیاشهر درخصوص چالش ها ومعضالت 

محیط زیست شهرستان برگزار شد.
جعفر میرزایی رییس اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه با 
اعالم این مطلب گفت: جلسه مذکور که در دفتر رییس حوزه قضایی 
های  پسماند  مسایلی همچون   در خصوص  برگزار شد  کیاشهر 
شهری و روستایی، فاضالب شهری و نحوه مدیریت وکنترل آلودگی 
ها.ساماندهی سگ های ولگرد بحث و تبادل نظر شد  و نیز برنامه 
ریزی هایی به منظور نظارت و پایش مناطق در آستانه  فرارسیدن سال 
نو وتعطیالت نورزوی انجام شد. میرزایی افزود از سوی اداره محیط 
زیست  پیشنهادی برای صدور احکام زیست محیطی از جمله کاشت 
درخت، نظافت اماکن عمومی و غیره برای یکسری مجرمین تقدیم 

رییس محترم حوزه قضایی شد.

تامین آرد مورد نیاز نانوایی های اسالمشهر

لیال نوری- خبرنگار زمان: فرماندار اسالمشهر گفت: آرد مورد نیاز 
کلیه نانوائی های شهرستان به میزان کافی تامین شده و هیچ کمبودی 
در این زمینه نداریم.  مسعود مرسلپور با اعالم خبر فوق اظهار داشت: 
با اقدامات و برنامه ریزی هایی که صورت گرفته همه نانوائی های 
شهرستان از آرد کافی برخوردار هستند و هیچ نانوائی بعلت نداشتن 
آرد تعطیل نیست. وی تصریح کرد: سامانه پیامکی برای نانوایان راه 
اندازی شده تا 4۸ ساعت قبل از پایان سهمیه آرد درخواستشان را به 
اتحادیه نانوایان اطالع می دهند و اتحادیه مربوطه نیز نسبت به تامین 
آرد مورد نیاز این نانوایی ها اقدام می کند. فرماندار اسالمشهر همچنین 
از توزیع ۷۸ تن برنج وارداتی در نقاط مختلف شهرستان از ابتدای سال 

تاکنون خبر داد.

خبر

آئین معارفه شهردار شاهد شهر با حضور مهندس 
سلیمانی مدیر کل شهری و امور شوراهای استانداری 
شهرستانهای  نماینده  محمودی  مهندس  تهران، 
شهریار، مالرد و قدس در مجلس شورای اسالمی، 
مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار، حجت 
االسالم و المسلمین سالمی امام جمعه شهریار، ، 
شهرداران، روسا و اعضای شورای اسالمی شهرها، 
جمعی از مدیران و روسای ادارات و دستگاه های 
شهرستان، احمد زارع شهردار سابق و حامد سلمانی 
شهردار جدید شاهد شهر و جمعی از خانواده های 
معظم شهدا و مردم شریف شاهد شهر در سالن 

جلسات شهرداری این شهر برگزار شد.
شورای  رییس  ضمیری:  مهرداد  زمان  خبرنگار 
اسالمی شاهدشهر در این مراسم اظهار داشت: با 
توجه به انگیزه، سالمت کاری، پشتکار و توانایی 
های مهندس سلمانی که کوشا، جوان، پرتالش و 
در عین حال باتجربه هستند و حمایت های اعضای 
شورای اسالمی و ۳۰ هزار نفر مردم فهیم شاهدشهر، 
با توکل بر خدا آینده خوبی در انتظار شاهد شهر 
شهری  مدیریت  مجموعه  است  امید  و  است 
گام بلندی در جهت توسعه و پیشرفت این شهر 
شهید پرور بردارد. مهدی بهمن زاده ضمن تشکر 
های  حوزه  در  زارع  احمد  ساله  پنج  زحمات  از 
فرهنگی، عمرانی و اجتماعی و اشاره به بخشی از 
خدمات ایشان خاطرنشان کرد: با توجه به قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان علی رغم میل باطنی مجبور 

به پایان دادن به همکاری با ایشان شدیم.
نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و مالرد 
در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه ضمن 
تشکر از زحمات و همت احمد زارع شهردار پیشین 
به جوانگرایی  توجه  با  داشت:  اظهار  شاهد شهر 
موجود در نگاه مدبرانه مقام معظم رهبری می توان 
دریافت که میهن اسالمی نیازمند انرژی تازه، قدرت 
خالقیت و ابتکار جوانان است و امیدواریم با انتخاب 
مهندس حامد سلمانی، شهردار جوان و با انرژی، 

آینده خوبی برای شاهدشهر رقم بخورد.
مهندس محمودی افزود: دولت و مجلس شورای 
اسالمی با جدیت از مدیران شهرستانی، شهرداری 
ها و دهیاری ها در راستای ارتقاء فرهنگی، عمرانی 

و زیرساخت ها حمایت خواهند کرد.
طی  نیز  شهر  شاهد  پیشین  شهردار  زارع،  احمد 

سخنانی ضمن تشریح بخشی از عملکرد پنج ساله 
خود از شهروندان و مسووالنی که وی را در این 

مسیر یاری نمودند تشکر نمود.
امام جمعه شهریار نیز ضمن تشکر از زحمات احمد 
زارع و یادآوری خدمات ایشان اظهار داشت: تجلیل، 
تقدیر و توجه به خدمات گذشتگان می تواند آثار 

قابل توجهی در موفقیت هر مسوول داشته باشد.
حجت االسالم و المسلمین سالمی در ادامه ضمن 
آرزوی موفقیت برای مهندس حامد سلمانی یادآور 
شد: امیدواریم این شهردار کوشا، با به کار گیری 
تدبیر خود، مشورت با متخصصان و تکریم کسانی 
که در گذشته خدمات بزرگی داشته اند، ضمن در 
نظر گیری افق بلند مدت،  در انجام امور همچون 

گذشته موفق عمل کند.
فرماندار شهرستان شهریار نیز با بیان اینکه شاهد 
شهر، شهری است که به نام شهدا متبرک است و 
در زمان هشت سال جنگ تحمیلی در شهرستان 
شهریار بیشترین شهید را تقدیم کرده است و در این 
سالها مسئولین آن بدون حاشیه و با صداقت وظیفه 
خود را انجام داده و به مردم خدمت کرده اند اظهار 
داشت: همواره باید به این موضوع توجه شود که 
این شهر رنگ و بوی شهدا را بدهد و با اقدامات 
مناسب زمینه های رشد و توسعه شهری در زمینه 

های مختلف فراهم شود.
مهندس طاهری افزود: مهندس سلمانی در سمت 
های قبلی خود به خوبی عمل کرده و محبوب مردم 
بوده اند و این نشان دهنده حسن خلق ایشان نیز 

می باشد.
زحمات  از  تقدیر  با  شهریار  شهرستان  فرماندار 
شهردار سابق که با بکار گیری تمام توان خود در 
راستای ساماندهی و انجام امور تالش و خدمت 
کرده، با آرزوی توفیق برای شهردار جدید گفت: 
الزم است شهردار، با تجربه خوبی که از سمت های 
گذشته کسب کرده و در اختیار دارد با استفاده از 
روحیه کار و تالش مستمر در جهت خدمت به مردم 
و تعامل با شورای اسالمی گام برداشته و بیش از هر 
زمان دیگری برای خدمت به شاهد شهر و مردم 
شریف آن وقت بگذارد و در امور خود بر انضباط و 

رعایت چهارچوب قانون توجه جدی کند.
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار با اشاره به 
اینکه شاهدشهر نیازمند خدمات ویژه میباشد که این 
امر جز با داشتن برنامه ای منسجم ممکن نیست 
افزود: در ابتدا الزم است تمامی نقاط قوت و ضعف 
شهر احصاء شود و در اجرای امور ظرفیت ها و 
پتانسیل ها مد نظر قرار گیرد و با داشتن همبستگی، 
همدلی و همکاری در زمینه های مختلف خدمت به 

مردم سر لوحه امور قرار بگیرد.
مدیر کل امور شهری و شوراهای اسالمی نیز در 
آئین معارفه شهردار شاهدشهر با بیان سخنانی در 
خصوص وظیفه مدیریت شهری در قبال ساکنین 
شهر ماحصل عمل به وظایف را ایجاد شهری زیبا، با 
طراوت، شاداب و با نشاط دانست و بر لزوم عمران، 
آبادانی و فراهم آوردن زیرساخت ها تاکید نمود و 
اظهار داشت: وظایف مدیریت شهری باید منجر به 

شهری شود که صفا، معنویت و خداشناسی در آن 
موج می زند.

مهندس سلیمانی راد ضمن تشکر از خدمات شهردار 
پیشین شاهد شهر گفت: مهندس حامد سلمانی از 
جوانان الیق، با کفایت و با تدبیری است که دارای 

روحیه ای تعاملی  و روابط عمومی باال است.
وی ضمن بیان سخنانی در خصوص ظرفیت ها 
و مسائل مهم شاهدشهر افزود: الزم است اولویت 
اموری نظیر جلوگیری از ساخت و سازهای غیر 
سبز،  فضای  سرانه  ارتقاء  پارکینگ،  تامین  مجاز، 
مشارکت مردم، سرمایه گذاری و زیباسازی شهر در 

دستور کار قرار گیرد.
شهردار شاهدشهر نیز در این جلسه ضمن قدردانی 
از مساعدت های مسوولین استانی و شهرستانی من 
جمله استاندار، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای 
اسالمی استانداری تهران، فرماندار شهرستان شهریار، 
نماینده مردم شهرستان شهریار، قدس و مالرد، ائمه 
جمعه و همچنین شهردار پیشین شاهدشهر اذعان 
داشت: بابت حسن اعتماد اعضای شورای اسالمی 
شاهد شهر که توفیق خدمتگزاری به شهروندان فهیم 
این شهر را برای اینجانب فراهم آورد کمال تشکر 

را دارم.
 مهندس حامد سلمانی تقارن امضای حکم خود 
با میالد حضرت فاطمه )س( و چهلمین سالگی 
انقالب شکوهمند اسالمی را به فال نیک گرفت و 
گفت: امیدواریم که در مسیر خدمت با برداشتن گام 
هایی استوار، والیتمداری و قانون مداری را سرلوحه 

کار خود قرار دهیم.
شهردار شاهدشهر افزود: از اهم اقدامات شهرداری 
شاهدشهر در حوزه امور شهری مواردی از قبیل 
زیباسازی و توسعه فضای سبز، استفاده از ظرفیت 
های سرمایه گذاری و مشارکت مردمی خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به مردم شهر شهیدپرور 
شاهدشهر قول می دهم که در کنار مجموعه شورای 
اسالمی شاهد شهرخدماتی صادقانه و خالصانه را 

برای ایشان فراهم آورم.
در انتها نیز بااهدای لوح سپاس و هدایایی از زحمات 
و تالشهای زارع شهردار سابق تقدیر شد و با اهدای 
حکم شهرداری شاهد شهر به سلمانی شهردار جدید 
این شهر، برای وی در انجام امور محوله آرزوی 

توفیق گردید.

مهندس حامد سلمانی شهردار شاهدشهر شد

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی البرز اعالم کرد؛

موفقیت البرز در اخذ گواهینامه ایزو 50001

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه البرز 
در بین مناطق ۳۷ گانه موفق به اخذ گواهینامه ایزو 
۵۰۰۰۱ از شرکت توف اینتر سرت آلمان شد. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه البرز، تالش 
بي وقفه واحدهاي ستادي و عملیاتي این منطقه 
در راستاي استقرار سیستم مدیریت انرژي، پس 
از دو بار ممیزي توسط شرکت توف اینترسرت 
آلمان منجر به صدور گواهینامه استاندارد ایزو 

۵۰۰۰۱ شد.
ابراهیم توسلي مدیر شرکت ملي پخش فرآورده 
هاي نفتي منطقه البرز وجود باور و اعتقاد در 
مدیریت و کارکنان منطقه را مهمترین عامل براي 
استقرار سیستم مدیریت انرژي و اخذ گواهینامه 

ایزو ۵۰۰۰۱ دانست.
 وي افزود پس از تشکیل شوراي راهبرد انرژي 
و برنامه ریزي منسجم و منظم، ارکان سیستم 
مدیریت انرژي منطقه البرز تشکیل شد به گونه 
گانه   ۳۷ مناطق  بین  در  سال۱۳۹۵  در  که  اي 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به عنوان 
منطقه منتخب براي تأیید استقرار سیستم مدیریت 

انرژي و اخذ گواهینامه تعیین شد. 

توسلي مهمترین کارکرد استقرار سیستم مدیریت 
انرژي را پایش مصارف فعلي و مقایسه آن با 
تعریف  قابلیت  و  ریزي  برنامه  قبلي،  عملکرد 
پروژه هاي بهبود در راستاي مصرف بهینه انرژي 
همزمان با حفظ کیفي و کمي عملیات، جهت 
دهي به هزینه کرد بودجه هاي بخش انرژي و 

قابلیت انتخاب گزینه هاي ارجح معرفي کرد.
نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي  شرکت  مدیر 
منطقه البرز با اشاره به اینکه با مروري بر اسناد 
و مدارک موجود در حوزه انرژي منطقه، عناصر 
سنجش،  شناخت،  شامل  انرژي  مدیریت  مهم 
تحلیل و تصمیم گیري را مي توان در کارنامه 
چندین ساله مشاهده کرد افزود کارکنان مفاهیم 
کارکرد و کارائي انرژي را خوب درک کرده اند 
و جلسات شوراي راهبرد و تصمیم گیري انرژي 
اقدامات  اثربخشي  بسیار چالشي و  منطبق بر 

استوار است.
از حمایت هاي مدیران ستادي،  وي همچنین 
زحمات و همکاري کلیه کارکنان، اعضاء شوراي 
راستاي  در  داخلي  ممیزي  تیم  انرژي،  راهبرد 
استقرار سیستم مدیریت انرژي در منطقه البرز 

قدرداني کرد.

 توزیع 400 هزار نهال در کرمانشاه به مناسبت
 هفته منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمانشاه 
از کاشت 4۰۰ هزارنهال به مناسبت هفته منابع 

طبیعی در این استان خبر داد.
انشااهلل کوالنی  در نشست خبری با اصحاب رسانه 
که به  مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری 
در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، اظهار 
داشت: استان کرمانشاه بیش از ۲ میلیون و 4۹۹ 
هزار هکتار مساحت دارد که ۷۰ درصد سطح آن 
را عرصه های منابع طبیعی با بیش از ۵۲۷ هزار 
هکتار جنگل و یک میلیون و ۱۹۲ هزار هکتار مرتع 
تشکیل شده است. وی حوزه های آبخیزی استان 
را در قالب ۲ حوزه اعالم و بیان کرد: حوزه های 
آبخیز داخلی، سرشاخه کرخهو حوزه های آبخیز 
را شامل می شود.  خارجی، رودخانه های مرزی 
غالب جنگل های استان کرمانشاه بلوط ایرانی است 
که بنا بر گفته کوالنی، آن ها به عنوان شش و ریه 

استان نقش آفرینی می کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه 
افزود: جنگل ها بلوط و گونه های دیگر درختی این 
استان،  یادگار نیاکان ما است و اگر از دست بروند 
به راحتی بدست نمی آید، باید در حفظ و نگهداری 
آن همه دقت کافی را داشته باشیم. وی به وجود ۳۷ 

تشکل فعال در حوزه حفاظت از منابع طبیعی در 
استان اشاره و بیان کرد: دبیرخانه آن ها در اداره کل 
است.  مستقر  استان  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع 
کوالنی یادآور شد: امسال در زمینه حفاظت از منابع 
طبیعی در ۱۰ شهرستان و ۱4 حوزه آبخیزداری 
استان، از محل صندوق توسعه ملی، ۲۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار اختصاص یافته است. این مسؤول 
اولویت این اعتبارات را با تعاونی های فراگیر و 
نیروهای بومی دانست و گفت: ۱4 تعاونی فراگیر 
شهرستانی در استان در حال فعالیت هستند. کوالنی 
گرمسیری  و  نهالستان سردسیری  فعالیت ۲  به 
اشاره کرد و  آبادغرب و سرپل ذهاب  در اسالم 
افزود: اکالیپتوس، شیشه شور، کنار، کهور، آکاسیا و 
ناترک گونه های گرمسیری و انواع زبان گنجشک، 
زالزالک  بنه، گالبی،  بلوط،  ارغوان،   افرا،  اقاقیا، 
و...گونه های سردسیری استان کرمانشاه هستند. 
کوالنی در ادامه با اشاره به شعار امسال منابع طبیعی 
»منابع طبیعی بزرگترین سرمایه ملی«، گفت: امسال  
به مناسبت هفته منابع طبیعی بیش از ۳۰۰ هزار اصله 
نهال در بین شهرداری، اداره ها، سپاه و ... توزیع و  
۱۰۰ هزار نهال دیگر توسط خود مجموعه منابع 

طبیعی هفته کاشت می شود.
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 حکایت 1میلیون و 200هزار سال عمِر از دست
 رفته ایرانیان

یا  مصدوم  فرستاده،  مرگ  کام  به  را  ایرانیان  از  تن  هزاران  ساالنه 
معلول می کند و بیشترین بار را نیز بر بهداشت و درمان کشور تحمیل 

می کند...
 طبق آمار سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶ هزار و ۲۰۱ 
تن از ایرانیان به دلیل حوادث ترافیکی کشته و ۳۳۵ هزار تن نیز دچار 
مصدومیت شده اند. هرچند که این آمار نسبت به سال های ابتدایی دهه 
۹۰ روندی کاهشی داشته است، اما همچنان اولین عامل مرگ ومیر ایرانیان 
محسوب می شود و یک میلیون و ۲۰۰ هزار سال از عمر ایرانیان را از 

بین برده است.
دکتر علیرضا مغیثی- رییس گروه پیشگیری از حوادث مرکز مدیریت 
بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
سند ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر که در سال ۱۳۹۵، تدوین 
شد و با تایید در شورای عالی سالمت، از سوی رییس جمهور، ۱۲ وزیر 
وقت کابینه و سه معاون ریاست جمهوری امضا شد، گفت: در این سند 
اهداف ۱۱ گانه ای را در حوزه بیماری های غیرواگیر دنبال می کنیم که 
شامل کاهش ۲۰ درصدی حوادث ترافیکی تا سال ۱4۰4، کاهش ۲۵ 
درصدی خطر مرگ زودرس که به مرگ هایی که به زیر ۷۰ سال اطالق 
می شود، کاهش کم تحرکی، کاهش مصرف نمک، قند، استعمال دخانیات 
و الکل، کاهش میزان ابتال به فشار خون باال، ثابت نگه داشتن میزان چاقی 
و دیابت در کشور، دسترسی به حداقل داروهای مورد نیاز و مشاوره ها 
برای بیماری های غیرواگیر، اصالح روغن های خوراکی و محصوالت 
غذایی صنعتی از نظر اسیدهای چرب، کاهش مرگ ناشی از مصرف مواد 

و دسترسی بهتر به ضروریات سالمت روان بود.
وی با بیان اینکه سند ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر نوعی سند 
ملی است که کل بدنه دولت و حاکمیت آن را امضا کرده و موظف به 
اجرای آن هستند، ادامه داد: به هر حال حوادث ترافیکی نیز در این سند 
مورد توجه قرار گرفته و در آن تکلیف شده است که باید در مرگ ناشی 
از این حوادث تا سال ۱4۰4، کاهشی ۲۰ درصدی داشته باشیم؛ هرچند که 
در سال های اخیر طبق اعالم سازمان پزشکی قانونی تعداد مرگ ناشی از 

حوادث ترافیکی کاهش یافته است.
مغیثی در ادامه به آمار مرگ ومیر ناشی از حوادث ترافیکی در سال های 
اخیر اشاره و اظهار کرد: طبق اعالم سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۰ 
نزدیک به ۲۰ هزار و ۶۸ نفر به دلیل حوادث ترفیکی از بین رفته اند. این 
آمار در سال ۱۳۹۱ به ۱۹ هزار و ۸۹ نفر رسیده است، در سال ۱۳۹۲ 
حدود ۱۷ هزار و ۹۹4 نفر بوده و در سال ۱۳۹۳ به ۱۶ هزار و ۸۷۲ نفر 
رسیده است. در سال ۱۳۹4 حدود ۱۶ هزار ۵۸4 نفر بوده و در سال ۱۳۹۵ 
به  ۱۵ هزار و ۹۳۲ نفر رسیده است. البته این آمار در سال ۱۳۹۶ مجددا 

مقداری افزایش داشته و به ۱۶ هزار و ۲۰۱ تن رسیده است.
وی ادامه داد: در عین حال روند مصدومیت های ناشی از حوادث ترافیکی 
در کشور نیز  حالت سینوسی دارد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۰ حدود 
۲۹۷ هزار و ۲۵۷ نفر، در ۱۳۹۱ نزدیک به ۱۱۸ هزار نفر، در سال ۱۳۹۲ 
حدود  ۳۱۵ هزار نفر، در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۰4 هزار نفر، در سال ۱۳۹4 
نزدیک به  ۳۱۳ هزار نفر، در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۳۳ هزار نفر و در 
سال ۱۳۹۶ هم ۳۳۵ هزار نفر به دلیل حوادث ترافیکی دچار مصدومیت 

شده اند.
بیماری های غیرواگیر وزارت  دفتر  از حوادث  پیشگیری  رییس گروه 
بهداشت با بیان اینکه بیشترین جمعیتی که به دلیل حوادث ترافیکی آسیب 
می بیند، جمعیت جوان و در متوسط سن ۲۹ سالگی هستند،  افزود: در 
نتیجه بیشترین بار مالی را هم مرگ ناشی از حوادث ترافیکی به جامعه 
تحمیل می کند. زیرا افراد در سن جوانی کشته می شوند. اگر انتظار داشته 
باشیم که یک فرد تا ۷۲ سالگی زندگی کند، یک شخصی که در ۳۰ سالگی 
از بین می رود، یعنی 4۲ سال از زندگی اش را از دست داده است. باید 

توجه کرد که در این سنین افراد مولد جامعه هستند.
مغیثی تاکید کرد: در عین حال طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی در 
گذشته بیشترین کشته های حوادث ترافیکی در سن ۲۹ سال به باال بوده اند، 
اما بر اساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی، در حال حاضر 
بیشترین کشته ها در گروه سنی ۱۵ سال به باال قرار دارند و به عبارتی 
در این گروه سنی اولین عامل مرگ و میر حوادث ترافیکی محسوب 
می شوند. یعنی سن مرگ در حوادث ترافیکی کاهش یافته است و این 

موضوع جای تامل دارد.
وی در ادامه صحبت هایش به برنامه های وزارت بهداشت برای کاهش 
مرگ ومیر ناشی از حوادث ترافیکی اشاره و اظهار کرد: در این زمینه برنامه 
ملی »جامعه ایمن« را در سطح شهرستان ها پیش می بریم. به این صورت 
که فرماندار با هماهنگی مسئولین سطح شهرستان و جلب مشارکت مردم 
در همان شهرستان، برنامه ها را اولویت بندی و مشکالت را در حوزه 
حوادث ترافیکی احصاء و اقدام کنند. در عین حال از آنجایی که بیشترین 
بار حوادث ترافیکی بر دوش حوزه سالمت است، دانشگاه های علوم 
پزشکی و مراکز بهداشت شهرستان مسئولیت و محوریت برنامه را بر 

عهده دارند.
مغیثی ادامه داد: این برنامه با همین الگو در دو شهر سنقر کرمانشاه و زرند 
کرمان به صورت موفق در حال اجراست و امیدواریم به تدریج آن را 
توسعه دهیم. باید توجه کرد که برنامه جامعه ایمن هم جنبه آموزشی دارد 
و از طریق آن آموزش هایی به مردم ارائه می شود و هم جنبه عملیاتی دارد 
و در قالب این برنامه مشکالت به صورت محلی حل می شوند. در این 
زمینه وزارت بهداشت فقط یک پای کار است و سایر بخش های مرتبط 
هم برای پیشگیری، اعمال قانون، ایجاد خودروی ایمن، مدیریت حوادث 
و... باید کمک کنند. این موارد محورهایی هستند که سازمان بهداشت 
جهانی برای پیشگیری از این حوادث اعالم کرده است. بنابراین وزارت 
بهداشت فقط یک پای کار است و بخش درمان و امدادرسانی بعد از 
حادثه را برعهده دارد. البته باید توجه کرد که وقتی حادثه ایجاد می شود، بار 
آن بر دوش حوزه سالمت بوده و بر همین اساس حوزه سالمت محوریت 

این برنامه را در سطح شهرستان ها بر عهده گرفته است.
وی با بیان اینکه همچنان بیشترین فوت های ناشی از حوادث ترافیکی 
اتفاق  شهر  در  آن ها  از  ناشی  مصدومیت های  بیشترین  و  جاده ها  در 
می افتد، گفت: از طرفی در حال حاضر شاهدیم که عابرین پیاده و راکبین 
موتورسیکلت ها بیشترین قربانی حوادث ترافیکی در شهرها هستند. در 
این زمینه شاهد تغییر الگویی در شهرها هستیم که بر اساس آن در حوزه 
حوادث ترافیکی عابرین پیاده و عمدتا هم افراد سالمند آسیب می بینند.  

رییس گروه پیشگیری از حوادث دفتر بیماری های غیرواگیر در پایان اعالم 
کرد که طبق آخرین آمار در ایران، یک میلیون و ۲۰۰ هزار سال عمر از 

دست رفته به دلیل حوادث ترافیکی داریم.

خبر

تمرکززدایی از تهران بررسی می شود

شهردار تهران در خصوص انتقال پایتخت از تهران 
و  می شود  بررسی  تهران  از  تمرکززدایی  گفت: 
معاون اول رئیس جمهور جلساتی در این باره داشته 

است.
 پیروز حناچی شهردار تهران در حاشیه بازدید از 
پروژه های عمرانی منطقه ۲۱ که با حضور بخش 
خصوصی انجام شده است، گفت: کاری که امروز 
انجام شده است بخشی از مسئولیت های اجتماعی 

بنگاه های اقتصادی است.
اینکه مسئولین منطقه ۲۱ به درستی  بیان  با  وی 
رفته اند  ظرفیت ها  این  از  استفاده  سراغ  به 
گفت:شهرداری ها با همکاری بخش خصوصی و 
همکاران در صنایع اقداماتی صورت گرفته است 
که امروز شاهدیم لکه های فضای سبز را تثبیت و 

در اختیار مردم قرار دهیم.
وی همچنین به احداث پروژه دوگاز اشاره کرد و 
گفت: این نقطه یکی از گره های اصلی ترافیک بود 
که شهروندان وقت زیادی را در راهبندان های آن 
صرف می کردند.شهردار منطقه وعده داده است که 
در نیمه شعبان این تقاطع غیرهمسطح افتتاح و آماده 

بهره برداری می شود.
وی همچنین به بازدید خود از پروژه بازار قطعات 
اشاره کرد و گفت: این پروژه با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و مشارکت شهرداری صورت گرفته 

است.
دیدید  امروز  که  پروژه هایی  در  گفت:  وی 
شهرداری زمین را داده و بخش خصوصی به دلیل 
را تجهیز  بوستان ها  این  اجتماعی  مسئولیت های 

کرده است.

 نظارت هوشمند بر مراکز آموزش 
از راه دور

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه آموزش الکترونیکی در مدارس را دنبال 
می کنیم گفت: تا امروز ۵۲ مدرسه به سیستم های 
الکترونیکی مجهز شده اند و در حال برنامه ریزی 
برای سایر مدارس در سال آینده هستیم تا همه آنها 

به امکانات آموزشی الکترونیکی تجهیز شوند.
گودرز شاهمرادی ددرباره زمان و مهلت ثبت نام در 
مدارس و مراکز آموزش از راه دور به ایسنا گفت: 
سیستم آموزش از راه دور نیمسالی واحدی است 
و داوطلب هر نمیسال می تواند به شکل فراگیر در 

مرکز ثبت نام کند.
وی افزود: در واقع اینطور نیست که حتماً داوطلب 
ما ملزم به ثبت نام در شهریور باشد و اول مهر 
شروع کند. ممکن است فردی بخواهد در تابستان 
ثبت نام کند. بخشی از دانش آموزان ما در نیمسال 
اول فارغ التحصیل می شوند و یک عده هم ممکن 
است در نیمسال دوم ثبت نام کنند. بنابراین در سه 
تابستان  و  دوم  نیمسال  اول،  نیمسال  زمانی  بازه 
امکان ثبت نام وجود دارد و ما در بهمن ماه ثبت 

نام های جدیدی داشتیم.
مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش 
با بیان اینکه در حال حاضر ۱۶۱۵ مدرسه با ۱۷۳ 
هزار و ۱4۳ دانش آموز در نیمسال تحصیلی اول 
داریم، درباره آموزش الکترونیک در مراکز آموزش 
از راه دور اظهار کرد: بحث آموزش الکترونیکی 
در مدارس را دنبال می کنیم. تا امروز ۵۲ مدرسه 
به سیستم های الکترونیکی مجهز شده اند و در حال 
برنامه ریزی برای سایر مدارس در سال آینده هستیم 
تا همه آنها به امکانات آموزشی الکترونیکی تجهیز 

شوند.

خبر

وزیر آموزش و پرورش با بیان این که من نسبت به چالش های 
نیستم،  بی تفاوت  حمایتی  مدارس  معلمان  برای  شده  ایجاد 
گفت که مطالبات یک ساله معلمان حق التدریس تا پایان امسال 

پرداخت می شود.
سیدمحمد بطحایی در جمع خبرنگاران  در یزد با بیان این 
که پرداخت مطالبات فرهنگیان از جمله اقدامات در دستور 

کار وزارت آموزش و پرورش است، اظهار کرد: مراحل اداری 
پرداخت مطالبات فرهنگیان انجام و حدود دو هفته پیش اعتبار 

تخصیص یافته شده به خزانه کشور واریز شده است.
وی افزود:  امیدواریم تا آخر سال بخشی از مطالبات فرهنگیان 

از محل اعتبارات تخصیص یافته شده پرداخت شود.
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که  ۷۱۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای پردخت مطالبات فرهنگیان تخصیص داده شده است، 
گفت:  مطالبات یک ساله معلمان حق التدریس تا پایان امسال 

پرداخت می شود.
بطحایی در ادامه با اشاره به این که خوشبختانه سازمان اداری 
استخدامی کامال با وزارت آموزش و پرورش و نیازها همسو 
است،  تصریح کرد: تمام اعدا و رقم های اعالم شده در رابطه با 
تعداد نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش از سوی سازمان 

استخدامی کشور تأیید شده است.
این مسئول در پایان سخنان خود خطاب به اعتراض برخی 
معلمان خاطرنشان کرد: من نسبت به چالش های ایجاد شده 
برای برخی از فرهنگیان مدارس حمایتی احساس مسئولیت 

کرده و بی تفاوت نیستم

دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران 
از بررسی نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در سال ۹۸ 

در این کمیسیون خبر داد. 
کرایه های  نرخ  بررسی  به  اشاره  با  کرونی  علی  محمد 
حمل و نقل عمومی در کمیسیون عمران و حمل و نقل 
شورای شهر تهران گفت: پیشنهاد شهرداری در کمیسیون 
حمل و نقل بررسی شده و به دلیل اینکه نرخ کرایه ها به 
صورت تبصره ای از بودجه به شورا ارائه شده، تصمیمات 
گرفته شده از کمیسیون تخصصی به کمیسیون برنامه و 
صحن  به  کمیسیون  این  طریق  از  تا  شد  ارجاع  بودجه 

آورده شود. 
خصوص  در  شهرداری  پیشنهاد  تصویب  اشاره  با  وی 
افزود:  نقل  و  حمل  کمیسیون  در  اتوبوس  بلیت  نرخ 
به هزینه های موجود  توجه  با  پیشنهاد شهرداری  کلیات 
به تصویب رسید و تنها تغییرات اندکی داده شد؛ پیشنهاد 
درصدی   ۲۵ افزایش  هزینه ها  پوشش  برای  کمیسیون 
است. دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
توضیح  هم  تاکسی  کرایه های  نرخ  خصوص  در  تهران 
داد: افزایش کرایه های تاکسی بر اساس نرخ تورم اعالم 
شده از سوی بانک مرکزی تا پایان سال ۹۷ خواهد بود. 
کرونی در ادامه با اشاره به نظر کمیسیون عمران و حمل و 
نقل در خصوص نرخ بلیت مترو گفت: پیشنهاد کمیسیون 
حمل و نقل، برای بلیت های تک سفره رقم یک هزار و 
۲۰۰ تومان است، مشابه سال گذشته که بلیت تک سفره 

۲۰۰ تومان افزایش داشت. 

افزایش 25 درصدی کرایه 
حمل و نقل در سال جدید

ششمین مرحله طرح دستگیری و برخورد با اراذل و اوباش 
و مزاحمین نوامیس با تالش مأموران پلیس امنیت تهران 

بزرگ رقم خورد.
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعالم 
خبر فوق اظهار داشت با تالش تالش همکاران خود در 
پلیس امنیت ۹۵ پرونده به مرحله اجرا در آمد و با پاکسازی 
۸۵ محله و ۲۹۷ قهوه خانه سفره خانه و باشگاه بدنسازی 
اوباش ،عربده  اراذل و  از مزاحمین مردم  نفر  حدود ۲۸۰ 

کشان و گردن کلفتان به دام پلیس افتادند.
تخریب  زمینه  در  دستگیرشدگان  از  نفر   ۸۹ گفت  وی 
وشرارت ۱۵۳ نفر مزاحمین نوامیس و ۳۸ نفر در رابطه با 
توزیع اقالم ضد فرهنگی مشروبات و مواد محترقه دستگیر 

شده اند.
سردار رحیمی به چهارشنبه آخر سال پرداخت و گفت پلیس 
اندیشیده و در  این خصوص  تهران تمهیدات ویژه ای در 

آماده باش ۱۰۰ درصدی تا آن روز خواهد بود.
وی گفت برخورد جدی با توزیع کنندگان مواد محترقه غیر 
مجاز در دستور کار پلیس آگاهی, پلیس پیشگیری و پلیس 

امنیت است.
در  که  کسانی  کرد  اعالم  بزرگ  تهران  انتظامی  فرماندهی 
چهارشنبه آخر سال با وسیله نقلیه خود دست به اقدامات 
اوباشگری بزنند از چهارشنبه آخر سال تا پایان تعطیالت 
همچنین  بود  خواهد  پلیس  توقیف  در  یشان  خودرو 
پلمپ  کنند  آسیب زا  مواد  فروش  به  اقدام  که  واحدهایی 

خواهند شد.

خودرو متخلفان چهار شنبه 
سوری توقیف می شود

از آغاز  امور کوکان و نوجوانان بهزیستی  سرپرست دفتر 
فعالیت سامانه ملی فرزندخواندگی در سراسر کشور از سال 
آینده خبر داد و گفت: برای هر کودک در کشور حدود ۱۰ 

متقاضی فرزندخواندگی وجود دارد.
منتظر شبر در تشریح عملکرد سامانه ملی فرزندخواندگی 
گفت: سایتی را برای متقاضیان، یعنی پدر ها و مادرهایی که 
تمایل دارند سرپرستی فرزندی را به عهده بگیرند، طراحی 
کردیم، متقاضیان در این سامانه ثبت نام اولیه را انجام داده 

و مدارک اولیه شان را ارائه می دهند تا وارد سامانه شوند.
وی با بیان اینکه پس از این مرحله بررسی اولیه از سوی 
بعد  مرحله  در  افزود:  می شود،  انجام  بهزیستی  سازمان 
بهزیستی از این افراد به شکل حضوری دعوت می کند تا 
اگر شرایط اولیه را داشتند وارد نوبت فرزندخواندگی شوند.
 سرپرست دفتر امور کودکان و نوجوانان اظهار کرد: بخشی 
از  برخی دیگر  انجام می شود؛  بهزیستی  از مصاحبه ها در 
پیشینه  نداشتن سوء  اعتیاد،  آزمایش  مثل گواهی  اقدامات 
و سالمت روانی و جسمی از دیگر نهادهای مربوطه تهیه 

خواهد شد.
شبر با اشاره به اینکه اگر از نظر بهزیستی، خانواده مذکور 
صاحب صالحیت بود برای مصاحبه به روانشناسان معرفی 
می شود، تصریح کرد: در صورتی که فرد امتیاز قابل قبول را 
کسب کند وارد نوبت شده  و ثبت نام وی در سامانه نجام 
می شود. بعد از ثبت نام به خانواده از طریق پیامک اطالع 
داده می شود که کارشان در چه مرحله ای قرار دارد و به این 

ترتیب نوبت آنها مشخص می شود.

فعالیت سامانه ملی 
»فرزندخواندگی« از سال آینده 

مفقودی
موتور  شماره  با   ۸۲ ایران  ۷۸۷م۵۵  پالک  شماره  با   ۹۶ مدل  بک  هاچ  سبزتیبا   برگ   
M۱۵ /۸۳۸۱۹۵۱ و شماره شاسی NAS۸۲۱۱۰۰H۱۰۷۷۱۱۰ مفقود گردیده و از درجه 

 بابلاعتبار ساقط می باشد

آگهي  اخطار اجرائیه 
کالسه پرونده :۳۳/۹۷/ش۳

 بدینوسیله به   :مرتضی کرمانی       به آدرس :   مجهوالمکان     ابالغ  میگردد. بموجب  
رای شماره  4۶۱ مورخ  ۹۷/۶/۱۸از شعبه  سوم   شورای حل اختالف تنکابن   جنابعالی  
ومبلغ  خواسته   اصل  بابت  ریال  میلیون  ده  مبلغ    پرداخت  به:    باشید  می  محکوم  
۱/۲۲۵/۰۰۰  ریال هزینه دادرسی    و خسارت تاخیر و تادیه از زمان۹۶/۱۲/۲۵  لغایت 
اجرای احکام مدنی  در حق خواهان     مهدی رمضانی   به نشانی : تنکابن -بعد از دانشگاه 
آزاد -پخش مواد غذایی نمچین  صادر و اعالم میگردد  . به استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی 
ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف 
مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در غیر این 

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

آگهي  اخطار اجرائیه 
کالسه پرونده :4۲۵/۹۷/ش۲

 بدینوسیله به   علی امیر آبادی قوچان     به آدرس :   مجهوالمکان     ابالغ  میگردد. 
تنکابن    اختالف  حل  شورای  دوم   شعبه  ۹۷/۸/۲۲از  ۶۸۱مورخ   شماره  رای  بموجب  
جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال      بابت اصل خواسته  
ومبلغ ۱/۹۷۵/۰۰۰  ریال هزینه دادرسی    و خسارت تاخیر و تادیه از زمان۹۷/۳/۲4  تا 
اجرای کامل حکم     که محاسبه آن  با اجرای احکام  طبق قانون می باشد در حق خواهان    
مهران عزیزی  به نشانی : تنکابن -خ جمهوری -پالک ۲۰، صادر و اعالم میگردد  . به 
استناد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی 
فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت 
به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد. 

 مسئول   شعبه   دوم   شورای حل اختالف  تنکابن  

      آگهی مناقصه 
شماره 97/68/گ53     )یک مرحله ای( 

کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات: 3,۱94,88۰ 
)شماره مجوز: ۱397-6677(

مناقصه گزار: شرکت گاز استان کرمانشاه 
موضوع مناقصه: اجرای عملیات گاز رسانی به روستاهای برآفتاب گلین شهرستان سرپل ذهاب

گلین  برآفتاب  روستای  گذاری  لوله  واجرای  باریک  آب  و  خاتونه  روستاهای  ورودی  های  لوله  جابجایی  شامل: 
مشتمل براجرای 4232 متر لوله پلی اتیلن و 30 مورد انشعاب پلی اتیلن روکار. 

شرکت های متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رشته های تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز 
می توانند در صورت داشتن ظرفیت مجاز کاری، از تاریخ درج آگهی الی 97/12/27 ضمن واریز مبلغ 300/000 
ریال به حساب شماره 44244 بانک تجارت شعبه شهید بهشتی ) کد 18040( به نشانی کرمانشاه، میدان آزادی 
انتهای بلوار شهید بهشتی شرکت گاز استان کرمانشاه طبقه  اول اتاق 215 مراجعه و با ارائه تصویر گواهینامه 

های صالحیت پیمانکاری و صالحیت ایمنی پیمانکاران ونیز اعالم آمادگی کتبی اسناد مناقصه را دریافت دارند.
آخرین مهلت بازگرداندن اسناد ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 98/01/26 می باشد.

پیشنهادات واصله در ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 98/01/26 در کمیسیون مناقصات بازگشایی و خوانده می 
شود. حضور مناقصه گران و یا یک نفر نماینده مجاز آنها با همراه داشتن معرفی نامه ممهور به مهر شرکت در 

جلسه بازگشایی پاکات آزاد است.برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه 2/813/993/870 ریال می باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 150/000/000ریال است که باید مطابق آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی و 
سایر دستورالعملهای مرتبط با آن به همراه سایر اسناد مناقصه ارائه گردد. مناقصه گران می توانند سپرده نقدی 

را نیز به عنوان تضمین شرکت در مناقصه به حساب 2174633752008 بانک ملی 
- شعبه مرکزی کرمانشاه به نام شرکت گاز استان کرمانشاه واریز و رسید آنرا دریافت و ارائه نماید.

 )WWW.NIGC-KSH.ir( مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالع بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی
مراجعه نمایند.

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

شرکت ملی گاز ایران
  شرکت گاز استان کرمانشاه

        )سهامی خاص(

 نوبت اول

بطحائی خبر داد: 

پرداخت مطالبات 
حق التدریسی ها 
تا پایان سال

جشن نیکوکاری با هدف کمک به دانش آموزان 
و خانواده های نیازمند از فردا در سراسر کشور 

آغاز میشود و تا پایان سال ادامه دارد.
روزهای پایانی سال که از راه می رسد، هزینه های 
زندگی دو چندان می شود و این دغدغه اغلب 
خانواده هایی است که در الیه های پایین جامعه 
از  قبیل  این  معاش  امرار  واقع،  در  دارند.  قرار 
خانواده های کم درآمد و بی بضاعت، با دشواری 
باعث  مسئله  همین  و  می شود  سپری  و سختی 
می شود مشکالت آنها در روزهای پایانی سال، 

شدت یابد.
از  عید،  شب  مایحتاج  و  نو  لباس  خرید 
سرپرست  و  خانواده  پدر  دغدغه های  جمله 
خانوارهایی است که مشکالت مالی و اقتصادی 
دارند. از همین رو، کمیته امداد چند سالی است 
تالش  نیکوکاری،  و  احسان  برگزاری جشن  با 
قبیل  این  نیازهای  تأمین  در  را  هموطنان  کرده 

خانواده ها مشارکت دهد.
سال ها،  این  در  نیکوکاری  جشن  برگزاری 
زخم های  بر  مرهمی  حدودی  تا  توانسته 
اقتصادی  مشکالت  با  که  باشد  خانواده هایی 
نمی توانند  بعضًا  و  می کنند  نرم  پنجه  و  دست 
آنطور که باید و شاید، به استقبال سال نو بروند. 
که  اقتصادی  تالطم های  به  توجه  با  نیز  امسال 
کاالهای  و  اجناس  گرانی  و  ایم  بوده  شاهد 
اساسی، می طلبد که هموطنان، مشارکت بیشتری 
در این امر خداپسندانه داشته باشند تا شاید سال 
به  برای خانواده های محروم و بی بضاعت،  نو 

خوبی و خوشی آغاز شود.
علیرضا عسکریان معاون مشارکت های مردمی در 

گفتگو با  مهر با اشاره به اینکه جشن نیکوکاری 
امسال با هدف عیدی برای همه در روزهای ۱۵ 
و ۱۶ اسفند ماه برگزار می شود گفت: هر سال 
به  کمک  هدف  با  جدید  سال  شدن  نزدیک  با 
دانش آموزان نیازمند و خانواده های آنها جشن 
به  روز  دو  این  و  می شود  برگزار  نیکوکاری 
صورت نمادین است و جشن تا ۲۹ اسفند ماه 
کشور  سراسر  در  عمومی  پایگاه های  غالب  در 
مدرسه  هزار   ۲۹ امسال  افزود:  وی  دارد.  ادامه 
تمام  و  دارند  مشارکت  نیکوکاری  جشن  در 
دانش  به  شده  آوری  جمع  مردمی  کمک های 
آموزان محروم و خانواده های نیازمند اختصاص 
ماه  یک  از  اینکه  به  اشاره  با  وی  می کند.  پیدا 

قبل بستر برگزاری این مراسم آماده شده است، 
ابتدای  از  مردمی  کمک های  میزان  کرد:  تاکید 
سال جاری تا کنون به نسبت سال گذشته، 4۱ 
درصد افزایش داشته است و امیدواریم با شیب 
خوبی که آغاز شده میزان کمک ها ادامه پیدا کند. 
اظهار  امداد  کمیته  مردمی  مشارکت های  معاون 
داشت: هر میزان کمکی که در این جشن جمع 
آوری شود به سفره محرومان می رود و با توجه 
به اینکه امسال سال خاصی است امیدواریم که 
با کمک مردم خیر و نیکوکار ذره ای از شادی ها 
مردم  وی،  گفته  به  شود.  تقسیم  محرومان  با 
امداد  کمیته  سایت  طریق  از  می توانند  نیکوکار 
کمک های خود را ارسال کنند همچنین از طریق 
درگاه های نیکوکاری با شماره ۰۹۶۸۷۸۷ تماس 
و  استان  کد  کردن  وارد  با  و *۸۷۸۷*  بگیرند 
در نهایت مربع به طور دقیق به استان مورد نظر 

خود کمک کنند.

مفقودی
 المثنی برگ سبز وانت سایپا ۱۵۱ مدل ۹۵ با شماره پالک ۱۶۵م۲۲ ایران ۸۲ با شماره موتو 
ر  M۱۳۵۵۲۹۱۰۳ و شماره شاسی  NAS4۵۱۱۰۰G4۹4۸۵۵۳ مفقود گردیده و از درجه 

بابلاعتبار ساقط می باشد 

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز پژو پارس مدل ۸۶ با شماره پالک 4۱۱م۷۳ایران ۷۲ با شماره موتور 
۱۲4۸۶۰۱۳۳۶۰4و شماره شاسی ۵۰۳۰۷۲4۷بنام سید محمد اسداللهی مفقود گردیده و از 

 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

به مناسبت 14 اسفند؛

سایه احسان و نیکوکاری بر سر محرومان
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اولویت هاي کاري شرکت نفت و 
گاز پارس در سال ٩٨ تشریح شد

تشریح  با  پارس  گاز  و  نفت  مدیرعامل شرکت 
اولویت هاي کاري این شرکت در سال ۹۸ گفت: 
فاز ۱4 پارس جنوبی، میدان های گازي فرزاد و 
کیش و طرح نگهداشت تولید در اولویت های 
توسعه و اجرا قرار دارد. به گزارش زمان به نقل 
از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، محمد 
مشکین فام اظهار کرد: با توجه به مراحل پایانی 
کار توسعه فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲4 و بهره برداری 
از این فازها در سال جاری، تمرکز بر توسعه فاز 
۱4 اولویت نخست کارفرما در پارس جنوبی است.
وی با اشاره اینکه طرح های توسعه این شرکت در 
سال آینده بطور جدی پیگیری خواهد شد، گفت: 
فاز ۱4 آخرین طرح درحال توسعه پارس جنوبی 
است که فعالیت های باقیمانده بخش دریا و مجتمع 
پاالیشگاهی آن در اولویت اول اجرایی سال ۹۸ 
قرار دارد. مشکین فام به دیگر اولویت های کاری 
شرکت نفت و گاز پارس در سایر میادین مشترک 
و غیر مشترک اشاره کرد و افزود: توسعه میدان 
گازی کیش، تعیین تکلیف وضعیت میدان گازی 
فرزاد، فاز ۱۱ پارس جنوبي ، طرح تقویت فشار 
و نگهداشت تولید از دیگربرنامه هایی است که 
بطور جدی به آن ها پرداخته خواهد شد. مدیرعامل 
شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه وزارت نفت 
برای سال جاری برنامه تولید ۳ میلیارد فوت مکعب 
گاز از فازهای ۱۳، ۱4 و ۲۲ تا ۲4 ترسیم کرده بود، 
اظهار کرد: فاز ۱4 از ماه های گذشته با تولید یک 
میلیاردفوت مکعب گاز عملیاتی شده و همچنین در 
هرکدام از فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲4 ، که هم اکنون با 
نیمی از این ظرفیت درحال بهره برداری هستند، تا 
پایان امسال یک میلیارد فوت مکعب گاز تولید شده 
و به این ترتیب با تولید ۳ میلیارد فوت مکعب گاز 

از طرح هاي یاد شده، این برنامه محقق می شود.

قیمت نفت سنگین ایران بیش از 
2 دالر افزایش یافت

قیمت نفت خام سنگین ایران در هفته منتهی به ۲۲ 
فوریه )سوم اسفندماه( نسبت به مدت مشابه پارسال 
۲ دالر و ۲ سنت افزایش یافت. به گزارش زمان 
به نقل از وزارت نفت، قیمت نفت خام سنگین 
ایران در هفته منتهی به ۲۲ فوریه، به ۶۳ دالر و ۷۵ 
سنت برای هر بشکه رسید؛ این رقم نسبت به هفته 
گذشته سه دالر و ۱۷ سنت برای هر بشکه افزایش 
نشان می دهد. قیمت نفت خام سنگین ایران در ۲۲ 
فوریه ۲۰۱۸ نیز ۶۱ دالر و ۷۳ سنت به ازای هر 
بشکه بود. قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک نیز در 
هفته منتهی به ۲۲ فوریه، ۶۶ دالر و ۱۷ سنت برای 
هر بشکه بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه 
پارسال، سه دالر و هشت سنت برای هر بشکه 

افزایش یافته است.

خبر

 تأمین 12 میلیارد دالر ارز صادراتی
 توسط پتروشیمی

امور  نفت در  معاون وزیر  پتروشیمی،  مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
محصوالت  صادرات  از  ارز  دالر  ۱۲میلیارد  حدود  گفت:  پتروشیمی 

پتروشیمی وارد کشور شد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بهزاد محمدی 
در بازدید از پتروشیمی گچساران افزود: با تکمیل طرح های پتروشیمی که 
بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارند، تولید در پایان سال ۱4۰۰ از ۵۵ میلیون 

تن به بیش از ۹۰ میلیون تن می رسد.
وی بیان کرد: ۵4 مجتمع فعال و 4۱ طرح با پیشرفت باالی ۵۰ درصد 
در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد. مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی تصریح کرد: در پتروشیمی های فعال ۵۵ میلیون تن محصول 
تولید می شود. در سال ۹۷ صادارت محصوالت پتروشیمی ۲۲میلیون 
تن بوده است. محمدی ادامه داد: حدود ۱۲ میلیارد دالر ارز از صادرات 
محصوالت پتروشیمی وارد کشور شد و صنعت پتروشیمی از اولویت های 
نخست اقتصاد کشور است. وی خاطرنشان کرد: عمده هدف صادرات 
از  ایران را کشورهای آسیای شرقی و بخشی  پتروشیمی  محصوالت 
کشورهای اروپایی تشکیل می دهند. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی 
اضافه کرد: اگر تا پایان سال ۱4۰4 طرحی جدید تعریف نشود، با تکمیل 
طرح های پتروشیمی موجود، تولید محصوالت پتروشیمی کشور به بیش 

از ۱۰۰ میلیون تن می رسد.

با طراحی خودروهای پایه ANG قابلیت شارژ 
خودرو در پارکینگ منازل فراهم می شود

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش ضمن بازدید مرکز تحقیقات 
ایران خودرو پیشنهاد جدیدی در طراحی خودروهای گازسوز مطرح کرد. 
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی، علیرضا صادق آبادی از مرکز تحقیقات ایران خودرو بازدید کرد و 
در جریان آخرین مراحل طراحی و ساخت موتورهای پایه گازسوز قرار 
گرفت. پس از این بازدید در نشست مشترکی با مدیران و متخصصان 
مرکز تحقیقات ایران خودرو بر ضرورت توسعه خودروهای گازسوز با 
محوریت حمل و نقل عمومی تاکید شد. صادق آبادی در این نشست از 
لزوم آسیب شناسی درباره عدم موفقیت در توسعه CNG با وجود ارزان 
بودن و در دسترس بودن آن سخن گفت و تاکید کرد: در طرح توسعه 
CNG محیط زیست، صنعت نفت و هم مردم ذی نفع هستند و اگر گاز 
به عنوان سوخت جایگزین مورد استفاده قرار گیرد، بی تردید در کل اقتصاد 
کشور تاثیرگذار است. معاون وزیر نفت همچنین با ارایه پیشنهادی برای 
ایجاد آسایش و رفاه بیشتر مردم در استفاده از گاز بر ضرورت ساخت 
 ANG تاکید کرد و افزود: در خودروهایی که بر پایه ANG مخازن
طراحی شوند می توان با استفاده از گاز طبیعی شهری در پارکینگ منازل، 
خودرو را شارژ کرد که صرفه جویی باالیی در هزینه سوخت دارد و عالوه 
بر آن رفاه و آسایش مردم را به دنبال خواهد داشت. در این نشست توافق 
شد گروه تحقیقات ایران خودرو تا پایان سال، نمونه ای از این مخازن را 
طراحی و ارائه کنند. همچنین مصطفی میرسلیم رییس هیات مدیره مرکز 
تحقیقات ایران خودرو نیز با اشاره به اینکه برنامه ریزی در خصوص 
استفاده از گاز به عنوان سوخت پاک و مطمین در خودروها صورت 
گرفته، خواستار توجه بیشتر به این حوزه در صنعت خودروسازی کشور 
شد و گفت: نرخ پایین سوخت در کشور اقتصادی نیست و متاسفانه 
فقط به جنبه های سیاسی این موضوع توجه می شود در حالیکه اگر نرخ 
سوخت تغییر نکند حوزه های علمی، تحقیقاتی و صنعتی با مشکالت 

جدی تری روبرو می شوند. 

کوتاه از انرژی

صنعت  خوش  خبر   ،۹۸ نوروز  آستانه  در 
همه  کیفی  استاندارد  ارتقای  کشور،  پاالیش 
یورو  به  تبریز  نفت  پاالیشگاه  تولیدی  بنزین 

۵ است.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی پاالیش 
غالمرضا  ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش  و 
باقری دیزج- مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
تبریز گفت: پروژه تغییر کاربری واحد قدیمی 
»ایزومریزاسیون  به  بنزین«  کاتالیستی  »تبدیل 
نفتای سبک« در این شرکت با ظرفیت اسمی 
۱۰ هزار بشکه در روز با موفقیت انجام شد که 
با راه اندازی آن تولید بنزین یورو ۵ در شرکت 
پاالیش نفت تبریز به میزان ۳.۲ میلیون لیتر در 

روز فراهم شده است.

وی هدف از اجرای این پروژه را افزایش تولید 
بنزین یورو از 4۰ درصد به ۱۰۰ درصد، ارتقای 
استاندارد کل بنزین تولیدی پاالیشگاه به یورو 
و  کیفی سازی  افزایش سودآوری شرکت،   ،۵
کاهش آالینده های زیست محیطی و افزایش 
با  و  کرد  اعالم  موتور  در  بنزین  آرام سوزی 
نیروهای داخلی  با توان  این طرح  اینکه  بیان 
و با سرمایه گذاری ۱۰ میلیون یورو انجام شده 
است، ادامه داد: صرفه جویی حاصل از طرح 
ارائه شده در مقایسه با احداث واحد جدید،  

۱۳۰ میلیون یورو است.
تولید سوخت پاک، هدف پاالیشگاه نفت تبریز

باقری دیزج، مهم ترین هدف پاالیشگاه تبریز را 
حرکت در مسیر سیاست های اقتصاد مقاومتی 

دولت برای تولید سوخت پاک در کشور عنوان 
کرد و افزود: افزون بر این هدف، تنوع بخشی 
انجام  بیشتر،  افزوده  ارزش  با  محصوالت  به 
و  ذی نفعان  قبال  در  اجتماعی  مسئولیت های 
حرکت در مسیر توسعه پایدار از دیگر اهداف 

مهم پاالیشگاه نفت تبریز است.
درباره  تبریز  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
اقدامات زیست محیطی این شرکت اظهار کرد: 
در پنج سال گذشته ۱۵ طرح زیست محیطی 
با اعتبار بیش از 4۰۰ میلیون یورو اجرا شده و 
تاکنون از ۱۰ طرح بهره برداری شده است که 
واحد جدید بنزین سازی با هدف تولید بنزین 
شرکت  شده  اجرا  طرح های  جمله  از  پاک 
ارتقای شاخص های  برای  تبریز  نفت  پاالیش 

زیست محیطی به شمار می آید که برای اجرای 
آن ۲۷۰ میلیون یورور هزینه شده است.

تولید بنزین و نفت گاز یورو 5؛ همگام با 
حفظ محیط زیست

باقری دیزج با تاکید بر آنکه حفاظت از محیط 
زیست همواره سرلوحه اقدام های شرکت پاالیش 
بازیافت  طرح  کرد:  اظهار  است،  تبریز  نفت 
گازهای ارسالی به مشعل با هدف کاهش انتشار 
به  اتمفسری  آالینده های  و  گلخانه ای  گازهای 
هدف  با  گازوئیل  تصفیه  طرح  اجرای  همراه 
تولید گازوئیل یورو ۵ از دیگر طرح های زیست 

محیطی اجرا شده در پاالیشگاه تبریز است.
وی با اشاره به اینکه سامانه پایش آنالین در این 
پاالیشگاه در بهمن ماه ۹۶، بهره برداری شده است 
و نتایج آنالیز خروجی دودکش ها به اداره کل 
محیط زیست استان آذربایجان شرقی به صورت 
بر خط ارسال می شود، اعالم کرد: طرح جامع 
پاالیشگاه تبریز با رویکرد کاهش تولید نفت کوره 
و افزایش تولید محصوالت با ارزش و روغن 
پایه گروه ۳ منطبق با استانداردهای روز زیست 

محیطی در برنامه کاری این شرکت قرار دارد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تبریز، اعتبار مورد 
نیاز طرح جامع این شرکت پاالیشی را یک و 
نیم میلیارد دالر  اعالم و اظهار امیدواری کرد با 
حمایت های استانی و ملی، منابع مورد نیاز طرح 
یاد شده، تامین و گام بلندی برای بهبود وضع 

اقتصادی و زیست محیطی منطقه برداشته شود.

موفقیتی دیگر در آستانه نوروز 98؛

بنـزین تـولیدی پـاالیشگاه تبـریز یـورو 5 شد

 

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

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

نمایند.
پایان تحویل مدارک : 1397/12/23

محمدعلی کریمی  - شهردار صفادشت

 نوبت دوم

حسینی با بیان اینکه با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران باید 
به متقاضیان خرید نفت و میعانات گازی در بورس انرژی فرصت 
بیشتری داد، گفت: تا قبل از پایان امسال پذیره نویسی ۶۰۰ میلیارد 

تومان اوراق سلف نفتی در این بورس انجام می شود.
به گزارش زمان به نقل از فارس، سیدعلی حسینی- مدیرعامل 
بودن  نمایشی  پیرامون  شائبه  گونه  هر  رد  با  انرژی  بورس 
عرضه های نفت خام و میعانات گازی در این بازار گفت: عرضه 
نفت خام و میعانات گازی از سوی شرکت ملی نفت ایران به 
موجب قانون انجام می شود اما  شرایط خاص حاکم بر اقتصاد 
و پیچیدگی های بازار معامالت نفتی، باعث شده تا برخی از 
انرژی  بورس  صادراتی  رینگ  در  گرفته  صورت  عرضه های 
همچون عرضه دیروز )۱۳ اسفند( منجر به معامله نشود. وی با 
بیان اینکه در اغلب اوقات اشخاصی برای حضور در عرضه های 
صورت گرفته از سوی شرکت نفت ابراز عالقه مندی می کنند، 
افزود: با توجه به شرایط حاکم بر معامالت نفتی و همچنین لزوم 
مطابقت این شرایط با وضعیت فعالیت بخش خصوصی، به طور 
طبیعی می بایست زمان بیشتری به متقاضیان خرید محموله های 

نفتی در بورس انرژی داد تا بتوانند از مزیت موجود براساس 
شرایط کسب و کار کنونی استفاده کنند. به گفته وی، شرکت 
بورس انرژی ایران و شرکت ملی نفت ایران وظیفه خود را در 
فراهم کردن بستر الزم برای فعالیت بخش خصوصی در بازار 
نفت کشور انجام داده اند اما علی رغم تحمیل برخی اقدام های 
ناشی از عوامل بیرونی، باید منتظر ماند و دید که بخش خصوصی 
تا چه حد می تواند از شرایط موجود بهره ببرد. حسینی درباره 
صحت و سقم برخی تحلیل ها پیرامون افزایش درآمدهای بورس 
انرژی از محل کارمزد معامالت نفتی و به تبع آن انتظار برای رشد 
قابل توجه قیمت سهام »انرژی« در سه نماد معامالتی مختلف، 
گفت: اطالعات معامالت و عملکرد بورس انرژی به طور منظم 
و روزانه در حالی منتشر می شود که عملکرد مالی این شرکت 
سهامی عام نیز در پایان دوره های عملکردی مختلف در دسترس 
عموم سرمایه گذاران قرار دارد. از سوی دیگر مطابق با مقررات 
بازار سرمایه، بورس ها از سقف کارمزد مشخصی برخوردارند و 
از این رو انتظار برای کارمزدهای نجومی واقعی نیست. وی ادامه 
داد: در حال حاضر، سه نماد معامالتی »انرژی۱«، »انرژی۲« و 

»انرژی۳« به سه گروه از سهامداران شامل نهادهای مالی، فعاالن 
این بورس و سایر اشخاص که در واقع سهامداران عادی بازار 
سهام می شوند اختصاص دارد که اغلب التهاب های قیمتی نیز 
متعلق به نماد معامالتی »انرژی۳« بوده که سهام آن در دست 
عموم مردم است. مدیرعامل بورس انرژی با بیان اینکه شرکت 
بورس انرژی ایران همواره از سهامداران وفادار برخوردار بوده 
است، گفت: این درخواست از سهامداران وجود دارد که ضمن 
تنها بر روی  اتکا ندارد  قابلیت  به تحلیل هایی که  بی توجهی 
گزارش ها و مستندات مالی »انرژی« که در کدال منتشر شده توجه 
کنند. به گفته وی، به لحاظ قانونی امکان اینکه سهامداران هر یک 
از این نمادها بتوانند سهام خود را در نماد دیگری به فروش 
برسانند وجود ندارد در عین حال با توجه به روان بودن معامالت 
و ارزش باالی آن نیازی به فعالیت بازارگردان در این نمادها 
نیست. مدیرعامل بورس انرژی از برنامه ریزی برای انتشار اوراق 
تأمین مالی نفتی خبر داد و گفت: تا قبل از پایان سال جاری ۶۰۰ 
میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد متعلق به شرکت تابعه 

شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی پذیره نویسی می شود.

مدیرعامل بورس انرژی خبر داد:

عرضه ۶00 میلیارد اوراق سلف نفتی تا قبل از عید

مفقودی
سند کمپانی – سند قطعی منقول- برگ سبز خودروی ال نود  مدل ۱۳۹۰ به  رنگ 
آقای محمدرضا  نام  به  انتظامی 4۶- ۱۷۳ س ۱۹  به شماره پالک  پرشین   سفید 
سرمست چهارده نام پدر نادر به شماره  ملی ۲۷۳۹۳۸۱۰۷۷ مفقود گردیده که از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
گیالن

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

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است 
لرستان – خرم آباد

مفقودی کارت هوشمند
 کارت هوشمند ناوگان باری  اسکانیا کشنده ده چرخ به شماره کارت ۲۱۲۹۸۰۲  و 
به شماره پالک ماشین ۱۸ایران۲۵۱ع۷۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

خوی

آگهی مفقودی
شماره  ۱۳۹4به  مدل  متالیک  ای  نقره  پژو4۰۵رنگ  سواری  سبز  برگ 
شاسی  موتور۱۲4K۰۷۳۸۳4۶شماره  ایران۳4-۲۷۶ق۳۵شماره  پالک 
بشناسنامه  عبود  فرزند  صفری  نصرت  نام  NAAM۰۱CE4FR۲۲۶4۳۹به 

۶۱۶صادره ازاهوازمفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی مفقودی
متالیک  ای  نقره  رنگ  به  آی  ایکس  ال  پرایدجی  سبزخودروسواری  برگ 
ایران۱4- پالک  شماره  سوز(به  -گاز)دوگانه  بنزین  سوخت  ۱۳۸۹نوع  مدل 
نام  S۱4۱۲۲۸۹۱۷۶۶۱۳به  شاسی  موتور۳4۵۵۲۶۶وشماره  4۹۲ص۷4شماره 
ایران بهوندی نام پدرروزه بشناسنامه ۲۶۶متولد ۱۳44،محل صدوررامهرمزکدملی 
می  اعتبارساقط   وازدرجه  گردیده  ۶۱4۳۸۳۵۱۶۵مفقود  پستی  ۱۹۱۰۵۱۵۵۵۸کد 

باشد.
اهواز

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین 

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

 و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
اول  .........۱۳۹۷۶۰۳۰۱۰۶۰۰۰۳۸۱۹......هیات  رای شماره  برابر  فاقد سند رسمی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
در  ری  از  صادره   ۵۲ شناسنامه  بشماره  حسین  محمد  فرزند  مشکانی  لیال  خانم 
ششدانگ یک باب خانه –به مساحت ۸۸/۹۱ مترمربع  پالک شماره ۷۲ فرعی از ۱۲ 
اصلی واقع در قریه خیراباد ورامین –از مالکیت ایوب خانی –محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آکهی به مدت دو ماه اعتراض 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. ۵۹۷ث/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول :۹۷/۱۲/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۲/۱۵

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  علیرضا معیری نیا دارای شناسنامه شماره  ۲۷۹۰۳4۲۹۰۳ بشرح دادخواست 
به کالسه ۹۷۲4۳۹/ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و 
تاریخ    در      ۲4۸ بشناسنامه  نیا  معیری  یوسف  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
۸۵/۶/4   اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  
هوشنگ فرهی فرزند   یوسف –ش ش ۲۶۳    خوی –  پسر متوفی/۲-  علیرضا 
معیری نیا فرزند یوسف –ش  ش۲۷۹۰۳4۲۹۰۳ -خوی -  پسر متوفی/۳-  پروین 
سم تراش فرزند یوسف -ش  ش ۱۰۳ –خوی -  دختر متوفی/4-  ناهیده سم 
تراش    فرزند    یوسف ش ش ۸۲۵     -خوی- دختر  متوفی/۵-   زهرا بیگم 
آروانه فرزند  یوسف ش ش ۱۰۸۶۳ خوی- زوجه متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد./ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی احضار متهم 
و حسین  میرزایی  شهرتین  طهماس  و  عباس  آقایان  متهمین  دادرسی  وقت  ابالغ 
اتهام مشارکت در  –علی –حمید –سعید شهرتین رضایی و رحیم عباسی که به 
المکان و متواری می باشد وفق ماده ۱۱۵ قانون  تخریب کشت که فعال مجهول 
تاریخ  از  یکماه  مهلت  ظرف  تا  آگهی  روزنامه  در  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین 
نشراین  آگهی جهت رسیدگی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان خرم آباد حاضر و از خود دفاع نمایند در غیر اینصورت وفق قانون اقدام 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  قاسم مقدم دیزج هریک دارای شناسنامه شماره  ۲۸۰۳۰۷۳۵۹۵    بشرح 
دادخواست به کالسه ۳/۹۷۲44۹ش    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده  و چنین توضیح داده که شادروان اروج مقدم دیزج هریک بشناسنامه۲۵۹ 
در تاریخ   ۹۵/۹/۲4   اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر 
  ۲۸۰۳۰۷۳۵۹۵ –ش ش  اروج  فرزند     هریک  دیزج  مقدم  قاسم  به/۱-   است 
خوی –  پسر متوفی/۲-  هاشم  مقدم دیزج هریک فرزند     اروج  –ش  ش  
۲۸۰۳۰۹۶۶۵۱-خوی -  پسر متوفی/۳-   مهدی مقدم دیزج هریک فرزند   اروج 
-ش  ش  ۲۷۹۰۳۶۱4۰۱–خوی -  پسر متوفی/4-   نادره کاظم لو فرزند  شجاع  
ابراهیم  ش ش  ۲۸۰۰۸۳۸۹۷۲ -خوی- همسر  متوفی/۵-   لطیفه مفخر فرزند 
در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  متوفی/اینک  مادر  ۲۸۰۲۱۳۱۲۷۳ خوی-  ش ش 
تا  نماید  می  آگهی  مرتبه  یک  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  را  مزبور  خواست 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

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

اول موضوع   برابر رای  شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۲۰۰۰۳۱۶4 -۱۳۹۷/۱۱/۷ هیات    
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  
مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  
شناسنامه   بشماره   محمد  فرزند  محله  شیر  پور  محمد  انیس  خانم   متقاضی 
قطعه   یک  ششدانگ  بصورت   ۲۶۹۰۲۶۸۶۶۳ ملی  کد  و  رودسر  از  ۳۱۶صادره  
زمین  مشتمل بر  یکباب  خانه  و مغازه  به مساحت 4۵۰/۸۵ متر مربع  پالک ۵۶۲۰  
فرعی از ۱4۵ اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از قطعه ۱۵۱  تفکیکی از اصلی مذکور 
واقع در شهر کالچای بخش  ۲۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی سازمان اموال  
و امالک  بنیاد مستضعفان  انقالب  اسالمی گیالن محرز گردیده  است . لذا  به 
منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  در 
صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  
باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه 
این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  
اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در 
صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند  

مالکیت  صادر خواهد شد.
۱۱36- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۲/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۲/۱۵

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

اول موضوع   برابر رای  شماره ۱۳۹۷۶۰۳۱۸۰۲۰۰۰۳۱۶۷ -۱۳۹۷/۱۱/۷ هیات    
قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  
مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  
متقاضی آقای بهمن حسن پور قاسم آبادسفلی فرزند رحیم بشماره  شناسنامه ۱۳۳۱ 
صادره  از رودسر و کد ملی ۲۶۹۰۶۶۸۳۰۰ بصورت ششدانگ یک قطعه  زمین  
با بنای احداثی به مساحت ۸۳۱/۱۳ متر مربع  پالک ۱۲۱۶ فرعی از ۲۱۸ اصلی  
مفروز  و مجزی  شده  از قطعه ۳۷۸ تفکیکی از اصلی مذکور واقع در قاسم  آباد 
سفلی بخش ۲۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی سازمان اموال  و امالک  بنیاد 
علوی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  
فاصله  ۱۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  
مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی 
به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  
مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  
تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  

اعتراض  طبق  مقررات  سند  مالکیت  صادر خواهد شد.
۱۱42- رییس اداره ثبت اسنادو امالک کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۲/۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۲/۱۵

آگهی حصروراثت
ازخرمشهردرخواستی  پدرعویدبشناسنامه۱۳۲صادره  نام  محمدزویدی  آقای 
مرحوم  پدرم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
اقامتگاه  ۶۹/4/۱۳درعراق  خرمشهردرتاریخ  بشناسنامه۵۱4صادره  عویدزویدی 
الذکر۲- قاسم  غیردائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی بامشخصات فوق 
متوفی(4-قاسمیه  بشناسنامه۱۳۰۸خرمشهر)پسران  بشناسنامه۹خرمشهر۳-جاسم 
متوفی(والغیر. بشناسنامه۱4خرمشهر)دختران  خرمشهر۵-انسیه  بشناسنامه۹۵۱ 
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.   شماره م الف)۹/۱۲۸۰(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح  شناسنامه شماره ۵۹۶۹۷۰۱۱۸۱  دارای  براری  محمد  آقای 
کالسه ۹۷۰۵۷4 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده شادروان امین براری به شناسنامه ۵۹۵۹۵۶۶۳۰۳ در تاریخ نامشخص برابر گواهی 

فوت اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به :
۱.محمدبراری   ۵۹۶۹۷۰۱۱۸۱    تاریخ تولد ۱۳4۵  پسر متوفی

۲.محمودمرادی  ۵۹۶۹۵۷۲۷۵۶  تاریخ تولد ۱۳۳۱ پسرمتوفی
۳.احمدمرادی  ۵۹۶۹۸۵۶۶۲۲  تاریخ تولد ۱۳4۳  پسرمتوفی

4.سیما مرادی  ۵۹۶۹۸۵۶۶۰۶  تاریخ تولد ۱۳۳۸ دختر متوفی
۵.اسماء مرادی  ۵۹۶۹۸۵۶۶۱4  تاریخ تولد ۱۳۳۹  دختر متوفی
۶.سلمه مرادی  ۵۹۶۹۸۵۶۵۹۲  تاریخ تولد ۱۳۳۷  دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 

شرح  -۲۰۶۱۰۲۵۲۶۹به   ۳۰۲۷ شماره  شناسنامه  دارای  گنجی  اصغر  علی  آقای 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  به کالسه ۱۰/۱۳۰۶/۹۷از  دادخواست 
به شناسنامه ۳۱  بابا علی اصغری گنجی  داده که شادروان  نموده و چنین توضیح 
در تاریخ۹۷/۱۲/۲در اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان  

مرحوم منحصر است به 
۱-علی اصغری گنجی فرزند باباعلی و شهربانو به شماره شناسنامه ۳۰۲۷ متولد ۱۳۵۲ 

محل تولد بابل فرزند متوفی
۲- لیال اصغری گنجی فرزند باباعلی و شهربانو به شماره شناسنامه ۳۱۲۱ متولد ۱۳۵4 

محل تولد بابل فرزند متوفی 
۳-اکرم اصغری گنجی فرزند باباعلی و شهربانو به شماره شناسنامه ۳4۶۹ متولد ۱۳۵۷ 

محل تولد بابل فرزند متوفی 
4-زلیخا اصغری گنجی فرزند باباعلی و شهربانو به شماره شناسنامه ۳۱۱ متولد ۱۳۶۶ 

محل تولد بابل فرزند متوفی
۵- زینب اصغری گنجی فرزند باباعلی و شهربانو به شماره شناسنامه ۳۶ متولد ۱۳۶۲ 

محل تولد بابل فرزند متوفی 
شناسنامه۲۰۵۰4۲۱۹۷4  شماره  شهربانو  و  باباعلی  فرزند  گنجی  اصغری  ۶-فاطمه 

متولد ۱۳۷۱ محل تولد بابل فرزند متوفی 
۷-شهربانو تقوی گنجی فرزند نامدار علی و معصومه به شماره شناسنامه ۱۷ متولد 

۱۳۳۵ محل تولد بابل همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
 قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل
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اف ای تی اف، فرصتی برای بی اثرسازی تحریم ها

*ضیاءالدین صبوری

 تمدید مهلت عضویت ایران در لوایح چهارگانه  »اف ای تی اف« تا ژوئن 
سال جاری میالدی، باز هم دوگانه »امید و نا امیدی« را در فضای سیاسی 

و اقتصادی کشور نگه داشت.
امیدواری به اینکه  ایران در نهایت تا چهار ماه دیگر عضویت و تعهد 
خود را به دو الیحه پولشویی و مبارزه با جرایم بین المللی)پالرمو( اعالم 
کرده و با پیوستن به این دو الیحه، اقتصاد کشور از تحمل فشارها و 
تحریم های جدید در امان بماند.در نقطه مقابل کماکان این نگرانی نیز 
وجود دارد که فضای بی تصمیمی و فقدان تدبیر و کنشگری تداوم یافته 
و حکایت روز از نو ر و روزی از نو، دوباره تکرار شود. برای همین 
است که واقعا باید تمدید مهلت زمانی کارگروه ویژه مالی را به فال نیک 
گرفت و به استقبال آن رفت و یا اینکه این مهلت زمانی باعت خواهد 
شد که دوباره رقابت های جناحی و جریانی در داخل کشور گرم تر 
شود. چرا که این برای چندمین باری است که کارگروه مالی به ایران 
برای اصالح قوانین اش در حوزه های پولشویی مهلت می دهد.از این 
منظر، ضرورت بسیار دارد که این نکات از سوی مسئوالن ارشد نظام و 
حوزه های کالن تصمیم گیری جدی گرفته شود و تمدید زمانی خود 
به آفت و تهدیدی برای اقتصاد و تجارت کشور تبدیل نشود. چراکه 
وقتی شرایط کشور در این کارگروه مالی در وضعیت معلق قرار دارد، 
این به مفهوم فقدان شفافیت و قواعد روشن و قابل اتکا در حوزه های 
پولشویی است. لذا با اغماض می توان گفت که شرایط کنونی ایران 
در کارگروه مالی، تفاوت چندانی با قرار گرفتن در لیست سیاه این 
سازمان ندارد.اساسا اقتصاد حوزه ای نیست که در آن بیم ناامیدی و بی 
اطمینانی وجود داشته باشد. اساسا طبع اقتصاد با ثبات، آرامش، شفافیت 
و روشنگری سازگار است و هر قدر که از این فضا دور باشد، به همان 
نسبت در حوزه تعامالت و شبکه سازی با تنگنا مواجه خواهد شد. 
شرایط حاکم بر حوزه ارزی و مسکوکات کشور طی هفته اخیر، تقریبًا 
گویای همه چیز است. رشد باالی قیمت های ارز و طال بی تردید با 
همین وضعیت نامطمئن نسبت به شرایط آینده بی ارتباط نیست. بعد از 
به تعویق افتادن جلسه مجمع تشخیص به دو هفته آینده بر سر عضویت 
در پالرمو با توجه به همزمانی آن با نشست برزگان اقتصادی در بیخ 
گوش برج ایفل در پاریس، نگرانی ها در داخل نسبت به قرار گرفتن 
ایران در لیست سیاه این سازمان باال گرفت و همین امر خود زمینه 
ساز گرانی های اخیر در حوزه ارزی و طال شد.ناگزیر باید پذیرفت 
که اقتصاد مقوله ای فراتر از مرزهای داخلی است و بیش از آنکه از 
عوامل داخلی متأثر شود، برآیند شرایط بین المللی است.بین المللی 
شدن اقتصاد یک واقعیت مسلم جهانی است و عموم کشورها در دنیا 
با پذیرش این قاعده به سمت فرصت سازی و بازاریابی بر صنعت و 
تجارت شان در سطح بین المللی حرکت کرده و در این راستا، به قوانین 
و ساختارهای بین المللی وقع نهاده و اهمیت می دهند. نهاد »اف ای تی 
اف« نیز از مهم ترین نهادهایی است که امروزه در سطح جهانی برای 
شفاف سازی اقتصاد جهانی در حوزه های پولی و مالی فعالیت می کند 
و باید توجه داشت که این سازمان بین دولتی همه کشورهای دنیا را 
زیر ذره بین خود قرار داده است.در همین نشست اخیرش، پاکستان 
همسایه شرقی، به لیست سیاه این سازمان در زمینه تامین مالی تروریسم 
راه یافت. هند از ناظران و فعاالن این سازمان بسیار تالش داشت قدرت 
های صنعتی و تاثیرگذار در این سازمان را به این باور برساند که اسالم 
آباد با طرق مختلف به جریانهای تروریسنی یاری می رساند.این مساله 
یک پیام مهم برای همه کشورهای دنیا دارد و آن آینکه  »اف ای تی اف« 
واقعا دغدغه مبارزه با تامین مالی تروریست ها را دارد. جالب اینجاست 
که این بخش از رسالت آن، کامال با رویکرد جمهوری اسالمی ایران 
که مخالف تامین مالی تروریست ها و قدرت گیری این گروههاست، 
همخوانی و تطابق دارد.از همین رو، می بایست مهلت زمانی درنظر 
گرفته شده را فرصتی برای همکاری با این نهاد مهم بین المللی، هم در 
جهت تضعیف جریان های تروریستی که امروز امنیت کشور و منطقه را 
نشانه گرفته اند و هم روزنه ای برای بهره گیری از ظرفیت های بانکی 
و مالی کشورهای بزرگ اروپایی، چین، هند و روسیه در نظر گرفت. 
واقعیتی است که فرصت ها در صورت عدم مدیریت، به تهدید تبدیل 
می شوند و الجرم باید در این خصوص، نهایت عقالنیت و هوشمندی 
به کار گرفته شود. به ویژه اینکه از لحن و بیان رهبران حاضر در نشست 
پاریس پیدا بود که با اینکه تالش های ایران را در تصویب دو الیحه 
دیگر مثبت ارزیابی کردند اما اعالم داشتند که در صورت عدم تایید دو 
الیحه دیگر، مجازات های مالی و بانکی جدید درنظر گرفته خواهد شد. 
اهل تشخیص در نظر دارند که رئیس دوره ای این نشست، آقای مارشال 
بیلینگزلی، معاون وزیر دارایی آمریکا است و تهدید کرده در صورتی که 
ایران  تا بازه زمانی مشخص، به شروط  »اف ای تی اف« عمل نکند؛ 
به صورت خودکار تدابیر جدیدی علیه فعالیت های بانکی و موسسات 
مالی  به اجرا در خواهد آمد. با توجه به برنامه تحریمی دولت آمریکا که 
تمام تاکید شان بر روی ائتالف سازی جهانی علیه ایران است؛ ضروری 
و منطقی است که بدون اطاله زمان و حتی پیش تر از مهلت تمدید شده 
و موعد زمانی مقرر، آمادگی نسبت به عضویت در این سازوکارمالی 
جهانی اعالم شود تا از این طریق هم استراتژی تحریمی ترامپ بی اثر 
شده و هم از فرصت های موجود اقتصاد جهانی برای سامان بخشی به 

شرایط اقتصاد داخلی و حوزه های سرمایه گذاری استفاده شود.

نرخ حق الوکاله بانك ملی ایران در سال 
٩٨ ثابت ماند

نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری بانک ملی ایران 
در سال ۹۸ اعالم شد.

 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، نرخ حق 
الوکاله دریافتی بانک ملی ایران از سپرده گذاران در سال آینده، معادل 
۳درصد تعیین شده است.حق الوکاله شامل هزینه های به کارگیری 
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان در امور اعطای تسهیالت 
و سرمایه گذاری های اقتصادی بانک است و اجرای این موضوع با 
توجه به اصول قانون بانکداری بدون ربا و رابطه حاکم بین وکیل و 
موکل در این قانون صورت می گیرد.الزم به ذکر است، نرخ حق الوکاله 

این بانک در سال ۹۶ و ۹۷ نیز معادل ۳ درصد بود.

نگاه روز

اجرای زنجیره تأمین مالی مسکن 
از تابستان 

مدیرعامل بانک مسکن ضمن تاکید بر اینکه سال 
آینده مسکن گران نمی شود، اعالم کرد: زنجیره 
اجرا  و  نهایی  آینده  تابستان  مسکن  مالی  تأمین 
می شود که بر اساس آن هزینه های ساخت و ساز 

تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ابوالقاسم رحیمی 
مسکن  مالی  تأمین  زنجیره  ایجاد  درباره  انارکی 
اظهار  ساز،  و  ساخت  هزینه های  کاهش  برای 
است  انجام  حال  در  زنجیره  این  ایجاد  کرد: 
نهایی  است،  مسکن  بنیاد  با  آنکه  از  بخشی  و 
را  آن  سال  پایان  تا  بتوانیم  امیدواریم  که  شده 
یک  تأسیس  حال  در  افزود:  کنیم.وی  عملیاتی 
پایان  تا  کار  انجام شود،  اگر  که  شرکت هستیم 
این صورت  غیر  در  شد،  خواهد  عملیاتی  سال 
باید منتظر تأسیس شرکت بمانیم.مدیرعامل بانک 
تابستان  در  زنجیره  این  شدن  نهایی  از  مسکن 
سال آینده خبر داد و تصریح کرد: اقدامات نهایی 
انجام می شود و  آینده  تابستان سال  کار در  این 
در تالش هستیم بتوانیم در تابستان سال ۱۳۹۸ 
زنجیره تأمین مالی مسکن را به طور کامل اجرایی 
کنیم.رحیمی انارکی درباره احتمال افزایش قیمت 
که  می دانم  بعید  گفت:  آینده،  سال  در  مسکن 
قیمت مسکن در سال آینده افزایش یابد، چراکه 
ندارد که  بین مردم وجود  اصاًل قدرت خریدی 
شود.وی  مسکن  قیمت  افزایش  باعث  بخواهد 
بعید  افزایش قیمت مسکن بسیار  تاکید کرد که 
است و احتماالً در حد تورم هم افزایش قیمت 
نخواهیم داشت.مدیرعامل بانک مسکن همچنین 
با اشاره به تصویب افزایش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی 
سرمایه بانک مسکن در جریان بررسی جزئیات 
الیحه بودجه سال آینده، گفت: این ۵,۰۰۰ میلیارد 
ما  بدهی های  از  واقع  در  افزایش سرمایه  تومان 
انارکی  می شود.رحیمی  کسر  مهر  مسکن  برای 
با بیان اینکه ۳۹4 هزار میلیارد ریال بدهی بابت 
این  تصویب  با  کرد:  اظهار  داریم،  مهر  مسکن 
تبصره، ۵۰ هزار میلیارد ریال از این بدهی کسر 
می شود.طرح زنجیره تأمین مالی مسکن، طرحی 
سایر  با همکاری  مسکن  بانک  توسط  که  است 
نهادهای مربوطه در حال طراحی و قرار است با 
اجرای آن هزینه ساخت و ساز تا ۳۰ درصد از 

سال آینده کاهش یابد.

بازار مرغ بی توجه به ستاد 
تنظیم بازار

 در حالی که ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو مرغ 
را برای مصرف کننده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین 
کرده بررسی قیمت ها در بازار نشان از آن دارد که 
هر کیلو مرغ تازه ۱۵ هزار تومان و اقالم دیگر مرغ 

۱۶ تا ۳۰ هزار تومان قیمت گذاری می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در ماه های اخیر 
به دالیل مختلف همچون افزایش قیمت نهاده های 
دامی که منجر به کاهش جوجه ریزی و عرضه مرغ 
گوشتی در بازار شد، قیمت این ماده پروتئینی سبد 
خانوار به شدت افزایش یافت. ستاد تنظیم بازار 
در راستای کنترل بازار و قیمت گذاری دستوری، 
عرضه مرغ یخ زده و مرغ تنظیم بازاری را آغاز کرد.

در این مدت بارها قیمت دستوری ستاد تنظیم بازار 
تغییر کرد و در حال حاضر این قیمت از کیلویی 
افزایش  تومان  به ۱۱ هزار و ۵۰۰  تومان   ۸,۵۰۰
یافته است و این در حالی است که قیمت مرغ تازه 
در سطح بازار از سوی عرضه کنندگان واحدهای 
صنفی کیلویی ۱۵ هزار تومان تعیین شده است.

این قیمت ها در حالی رخ داده که ستاد تنظیم بازار 
قیمت قانونی هر کیلو مرغ را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
می داند و از سویی دیگر رئیس اتاق اصناف ایران 
و اتحادیه صنفی مرتبط معتقدند قیمت ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومان اعالمی برای محصوالتی است که 
از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در بازار عرضه 
می شود.این تفاوت گفتار از سوی ستاد تنظیم بازار 
و اتاق اصناف ایران در حالی رخ داده که رئیس 
اتاق اصناف ایران در نشست های ستاد تنظیم بازار 
حضور دارد و می تواند نظرات خود را به این ستاد 
کند. حال جای  دریافت  را  ستاد  نظرات  و  ارائه 
این  این وجود چرا  با  که  دارد  این سوال وجود 
ناهماهنگی در رابطه با بازار مرغ رخ داده است؟ 
بررسی های میدانی نشان از این دارد هر کیلو مرغ 
تازه در بازار ۱۵ هزار تومان عرضه می شود و این 
در حالی است که قیمت هر کیلو سینه مرغ ۲۹ 
هزار و ۵۰۰ تومان، سینه بدون استخوان با کتف 
۲۵ هزار تومان، ساق مرغ ۲۶ هزار تومان، بال مرغ 
۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان، کتف مرغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ 
تومان، مرغ بسته بندی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، جگر 
مرغ 4۰۰۰ تومان، دل مرغ ۸۰۰۰ تومان، پای مرغ 
۵۰۰۰ تومان، سنگدان ۸۰۰۰ تومان، سینه زعفرانی 
تومان،  هزار   ۳۳ زعفرانی  ران  تومان،  هزار   ۳۳
سبزیجات ۳۳ هزار تومان، شنسل سینه ۳۳ هزار 
تومان، شنسل ران ۳۵ هزار تومان و شنسل فیله 
۳۵ هزار تومان است.این ناهماهنگی ها در سطح 
نسبی  نارضایتی  تا  عاملی خواهد شد  مرغ  بازار 
تمام  زیرا  شود  ایجاد  فروشنده  و  مشتری  بین 
واحدهای صنفی به عرضه مرغ شرکت پشتیبانی 
امور دام نمی پردازند و از سوی دیگر طبق گفته های 
قاسم نوده فراهانی – رئیس اتاق اصناف تهران – 
در  دولتی  مرغ  و  گوشت  عرضه  از  خبری  فعاًل 
نمایشگاه های بهاره نیست و تنها شکر و برنج به 
صورت دولتی در این نمایشگاه ها عرضه می شود.

این در حالی است که عموم مراجعه کنندگان به 
نمایشگاه های فصلی به ویژه بهاره به دنبال تأمین 
نیاز شب عید خود همچون خرید گوشت، مرغ، 

ماهی، آجیل، رب، روغن و غیره هستند.

خبر

وزیر کار با انتقاد از اعتبارات هزارمیلیارد تومانی 
اشتغال فراگیر که صرفاً بر روی کاغذ پیش بینی 
شده است، گفت: وقتی برای جامعه انتظار ایجاد 
می کنیم،برای عملیاتی کردن آن باید منابع داشته 

باشیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد شریعتمداری 
در »هفتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی« 
با تأکید بر اهمیت بخش تعاون به عنوان یکی 
از ارکان اقتصادی بر اساس قانون اساسی اظهار 
داشت: وزارتخانه ضعیف، منتج به تعاون ضعیف 
و اتاق تعاون ضعیف نیز منجر به تضعیف بخش 
تعاون می شود و در مقابل وزارتخانه و اتاق قوی 
در کنار هم می توانند بخش تعاون را متعالی کنند 
که ما باید این دو مجموعه را تقویت کنیم تا با 
کند.وی  فعالیت  تعاونی  بخش  بیشتری،  قدرت 
ادامه داد: در کنار این دو مجموعه، دو مجموعه 
دیگر نیز وجود دارد که می توانند در حمایت از 
بخش تعاون تقویت شوند؛ ما هیچ نظام اداری، 
اجرایی و اقتصادی نداریم که مثل تعاونی ها در 
کنار خود یک بانک به نام خود ثبت کرده باشند، 
تا بتوانند نظام تأمین مالی را برای همان بخش 
بر عهده بگیرند اما خوشبختانه بخش تعاون در 
برای حمایت  را  تعاون  توسعه  بانک  کنار خود 
از بخش ثبت کرده است.این عضو کابینه دولت 
دوازدهم افزود: در کنار بانک، مجموعه دیگری به 
نام صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون 
داریم که مجموعه بی نظیری است. ما در کشوری 
زندگی می کنیم که در شرایط تحریم است و باید 
آن را از تحریم خارج کنیم. یکی از راهکارهای 
مقابله با تحریم، توسعه اقتصاد و اشتغال است. در 
عین حال ما در کشوری زندگی می کنیم که جمع 
کثیری از دانش آموختگان آن نیازمند کار هستند.
شریعتمداری همچنین تأکید کرد: اگر آموزش های 
و  تعاونی  فرهنگ  کنار  در  را  حرفه ای  و  فنی 
رشد و توسعه تعاونی ها در عرصه فعالیت های 
دانش بنیان با به کارگیری دانش آموختگان در کنار 
صندوق  ضمانت  با  تعاون  توسعه  بانک  منابع 
سرمایه گذاری تعاون تقویت کنیم، قطعاً می تواند 
نتایج ارزشمندی را به ثمر برساند اما مشکل ما 
در  را  مجموعه ها  این  نمی توانیم  که  است  این 
کنار یکدیگر شکل دهیم و ساماندهی کنیم.وی 
با اشاره به اینکه در مجموعه قانونگذاری کشور، 
از اندیشمندان مجلس و نمایندگانی که به تقویت 
بخش تعاونی اهمیت می دهند، تشکر می کنم که 
در مجلس، تعاونی ها را زنده نگه می دارند، با انتقاد 
از عدم تحقق سهم ۳۰ درصدی واگذاری ها به 
بخش تعاونی، گفت: در صورت تحقق این بخش 
به  از واگذاری ها  قانون و رعایت ۳۰ درصد  از 
بخش تعاونی، ۱۷ هزار میلیارد تومان باید از این 
محل به بخش تعاون اختصاص پیدا می کرد اما این 
موضوع طی ادوار گذشته اجرا نشد.وزیر تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی همچنین با تأکید بر بازرسی 
و مواظبت از فعالیت های بخش تعاون افزود: ما 
از  بخش  این  تعاونی ها،  از  حفاظت  برای  باید 
اقتصاد را حسابرسی کنیم تا وضعیت آنها شفاف 
شود؛ چطور من هر روز باید در مقابل ساختمان 
فالن  تعاونی های  تظاهرات  شاهد  وزارتخانه، 
وزارتخانه و فالن دستگاه باشم؟ به همین دلیل 
باید نظارت کنیم تا بتوانیم پاسخ تظاهرکنندگان 
اما شما نگاه کنید برای حسابرسی از  را بدهیم 

تومان  میلیون   ۱۵۰ فقط  بودجه  در  تعاونی ها، 
از بخش  این روش حمایت  که  پیش بینی شده 

تعاون نیست.
تعیین  ارقام  و  اعداد  اینکه  بیان  با  شریعتمداری 
می کند که میزان اهمیت به یک بخش چقدر است، 
تصریح کرد: اگر شما از جیب برای حمایت از 
بخشی، منابع پیش بینی کردید، نشان می دهد که 
عالقه مند به بخش تعاون هستید؛ استفاده اهرمی 
از بودجه عمومی، پس به چه معناست؟ عزیزان! 
استفاده اهرمی این نیست که ۸۵ درصد بودجه 
عمومی کشور را صرف پرداخت امور جاری و 
حقوق کارمندان کنیم و در سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای ۹۸ درصد اعتبارات مربوط به هزینه های 
غیرجاری  امور  برای  درصد   ۲ فقط  و  جاری 
باشیم  داشته  انتظار  سپس  یابد.  اختصاص 
آموزش های مهارتی و فنی، بالنده و متعالی رشد 
کند. ُخب معلوم است که داریم با یکدیگر شوخی 
می کنیم.وی در بخش دیگری از اظهاراتش با تأکید 
بر اینکه توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، امروز 
مهم ترین نیاز بازار کار است، اظهار داشت: من 
سپاسگزارم از اینکه در بودجه ۹۷، ۱,۰۰۰ میلیارد 

تومان برای اشتغال فراگیر، البته فقط روی کاغذ 
باید روش هایی را در  اما  یافته است  اختصاص 
نظر بگیریم که بتوانیم منابع را توزیع کنیم تا در 
نهایت منجر به اشتغالزایی شود.وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی ادامه داد: استفاده اهرمی از بودجه 
به این معناست که ۱,۰۰۰ میلیارد تومان اشتغال به 
صورت هدفمند به بانک توسعه تعاون اختصاص 
اختیار  در  یارانه  شکل  به  پول  این  و  کند  پیدا 
متقاضیان اشتغال و طرح های مولد قرار گیرد؛ این 
یعنی توزیع هدفمند اعتبارات برای اشتغال زایی.
میلیارد  اعتبارات ۱.۵  به  همچنین  شریعتمداری 
دالری صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی 

و عشایری اشاره کرد و گفت: قطعاً بیش از سه 
استان ها،  در  اشتغال  برای  تقاضا  پول،  این  برابر 
روستاها و مناطق عشایری وجود دارد. در چنین 
شرایطی، تمام بانک هایی که این تسهیالت را ارائه 
داده اند اما متقاضیان این منابع را صرف امور اشتغال 
نکرده اند، مکلفند نرخ سود یارانه ای این تسهیالت 
را به نرخ سود ۱۸ درصد محاسبه کنند.وی با تأکید 
بر اینکه هیچ کس حق ندارد از این تسهیالت در 
محلی غیر از اشتغال و تولید استفاده کند، با انتقاد 
از عدم تخصیص منابع اشتغال فراگیر، افزود: وقتی 
در جدول اعتبارات نگاه می کنیم، ۱,۰۰۰ میلیارد 
تومان ردیف بودجه به اشتغال فراگیر اختصاص 
یافته اما در مقابل عملکرد دولت در این زمینه صفر 
است؛ حاصلش این است که اشتغال فراگیر به یک 
منابع وجود  اگر  تبدیل می شود؛  مطالبه عمومی 
دارد، چرا تخصیص پیدا نمی کند؟ چرا با ایجاد 
این انتظارات و در مقابل عدم تخصیص منابع، 
مردم را علیه خود می کنیم؟ این عضو کابینه دولت 
دوازدهم تصریح کرد: در قانون پنج ساله توسعه 
ششم تصویب کردیم که ۷۷۰ هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در کشور انجام شود و با افزایش 
نرخ رشد سرمایه گذاری، ساالنه ۰.۸ درصد از نرخ 
بیکاری بکاهیم اما آمار بانک مرکزی را که نگاه 
می کنیم، نرخ رشد سرمایه گذاری مطلوب نیست.
شریعتمداری گفت: سرمایه گذارانی که می توانند 
در ایران به عنوان سرچشمه سرمایه گذاری فعالیت 
کنند اما در مقابل افرادی، شرکت ها و بانک ها را 
تهدید می کنند و اجازه سرمایه گذاری در کشور 
را نمی دهند؛ در شرایطی که سرمایه گذاری باید 
و  بانک ها  تهدید  با  ولی  شود  انجام  کشور  در 
شرکت ها در شرایط تحریم، مانع از سرمایه گذاری 
می شوند.وی تأکید کرد: بنابراین در شرایط فعلی، 
برای  منابع  تخصیص  اقتصادی،  توسعه  الزمه 
در  که  چرا  است  سرمایه  افزایش  و  اشتغالزایی 
غیر این صورت، مردم به تدریج باور خود را از 
دست می دهند؛ به این دلیل که در برابر انتظارات 
و وعده هایی که داده شده، باید منابع وجود داشته 
باشد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ذکر مثالی 
از فعالیت تعاونگران در حوزه صنایع دستی گفت: 
یک خانم تعاونگری در بندرعباس فعالیت می کرد 
بازار  از  از طریق بخشی  تا محصوالت خود را 
میناب به خارج از کشور صادر کند که فعالیت 
بسیار ارزشمندی بود اما ما به عنوان سیاستگذار، 
یک حمایت حداقلی نتوانستیم از این بخش داشته 
نیاز  که  سوال  این  طرح  با  باشیم.شریعتمداری 
اصلی امروز کشور چیست؟ خاطرنشان کرد: قطعًا 
در چنین شرایطی نمی توانیم همه چیزهای خوب 
را داشته باشیم، بلکه باید برای تحقق موضوعات، 
مهمترین  معتقدم  امروز  من  کنیم.  اولویت بندی 
از  با حمایت  باید  اشتغال است که  نیاز کشور، 

تعاونی ها، رونق یابد.

انتقاد وزیر کار از اعتبارات 1000 میلیاردی روی کاغذ اشتغال؛

دستمزد متناسب با معیشت کارگران تصویب می شود

مفقودی 
پالک  شماره  با   ۹۷ مدل  بک  هاچ   ۲۰۷ پژو  سواری  سبز  برگ 
شاسی  شماره  ۱۷۹B۰۰۱۷4۳۷و  موتور  شماره  با   ۸۲ ۲۵۷م۹4ایران 
NAAR۰۳FE۳JJ۶۲۶۲۶۸بنام میالد تقی زاده مازندرانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
پالک  شماره  با   ۹۵ مدل   ۱۳۱ سایپا  سواری  ماشین  سبز  برگ   
۱۸۷ج۲۲ ایران ۸۲ با شماره موتور   M۱۳ /۵۷۱44۶۸و شماره شاسی 
NAS4۱۱۱۰۰G۱۲۵۵4۸۶بنام سمیه سلطانی مفقود گردیده و از درجه 

 بابل اعتبار ساقط می باشد

دستمزد متناسب با معیشت کارگران تصویب می شود
دستمزد  حداقل  تعیین  فرایند  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزیر 
کارگران در شورای عالی کار صورت می پذیرد، گفت: دستور تامین منابع پرداخت 
عیدی و پاداش پایان سال بازنشستگان فوالد صادر شده است. وی درباره افزایش 
10 تا 40 درصدی حداقل مزد کارگران که مورد نظر نمایندگان مجلس است، گفت: 
تعیین حداقل مزد به عهده شورای عالی کار است و بقیه طبقات اختیارات قانونی 
شورای عالی کار نیست. نظام پرداخت مزد در دولت و سازمان امور استخدامی 
کشور از قانونمندی های جداگانه ای از تعیین حداقل مزد نظام متکی بر قانون کار 
تبعیت می کند و لذا به لحاظ قانونی، فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران باید 
در شورای عالی کار دنبال شود.شریعتمداری ادامه داد: تاکنون چندین جلسه 
که  رسیده  خوبی  نتایج  به  و  برگزار شده  کار  عالی  دستمزد شورای  کمیته  در 
امیدواریم در جلسات آتی شورای عالی کار بتوانیم به نتایج مطلوبی قبل از پایان 

سال برسیم و رقم دستمزد را اعالم کنیم.

اختصاص 20هزار میلیارد تسهیالت
 برای واحدهای صنعتی

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی،  از اختصاص ۲۰ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به این واحدها خبر داد

به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛  محسن صالحی نیا در نشست خبری گفت:  این 
یارانه سود تسهیالت، خواهد  بانک ها و  اعتبار  از منابع صندوق توسعه ملی،  منابع  
بود. وی افزود:  9 هزار میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای در حال بهره برداری برای 
برای  تامین نقدینگی و سرمایه در گردش تعلق می گیرد و 7 هزار میلیارد تومان 

نوسازی واحدهای موجود اختصاص یافته است.
و  اند  شده  ایجاد  که  واحدهای  برای  نیز  تومان  میلیارد  هزار   ۴ گفت:   نیا  صالحی 
برای تکمیل فرایند خود نیاز به نقدینگی دارند اختصاص می یابد.وی اضافه کرد:  این 
اختصاص منابع به صورت مستمر تا زمان جذب کامل آن ادامه دارد و تا ۴۰ هزار 
میلیارد تومان قابل افزایش است.وی ادامه داد: این تصمیم بر اساس افزایش هزینه های 
تولید و برای تزریق نقدینگی به واحدهای تولید گرفته شده و با توجه به اینکه تامین 
کاال از واردات در ماه های اخیر کم شده است این تامین کاال باید از تولیدات داخلی 

جبران شود.
وی گفت: از ۴3 هزار واحد صنعتی که در شهرک ها و نواحی صنعتی قرار دارند ۱۰ 
هزار واحد با رکود مواجه هستند، ۱3 هزار واحد با ظرفیت تا 5۰ درصد کار می کند، 
۱3 هزار واحد ظرفیت تولید 5۰ تا 7۰ درصد دارند و 7 هزار واحد با ظرفیت باالی 
7۰ درصد تولید می کند.وی گفت:  امسال دو هزار واحد صادراتی کوچک و متوسط 
نتوانسته اند 3 میلیارد دالر صادرات داشته باشند.وی افزود:   در مجموعه شهرک ها و 

نواحی صنعتی،  58 شرکت مدیریت صادرات و ۶۰ کنسرسیوم صادراتی داریم.

راه اندازی بازار متشکل ارزی با نرخ سنا از 
ابتدای سال ٩٨

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: بازار متشکل ارزی از ابتدای سال 
98 راه اندازی می شود و مبنای تسویه در این بازار نرخ های سامانه سنا خواهد بود.

شورای  جلسه  آخرین  در  پورابراهیمی  محمدرضا  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 97 که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، 
افزود: در ماههای اخیر بانک مرکزی مشوق های خوبی را برای بازگرداندن ارز حاصل از 
صادرات داشته و موارد را تسهیل کرده است.وی افزود: اکنون صادرکنندگان دست بازتری 
در فروش ارز صادراتی خود دارند و حتی می توانند در سقف بیشتری ارز خود را به صورت 
حواله یا نقدی صرف واردات کنند .این نماینده مجلس شورای اسالمی یکی از دغدغه های 
صادرکنندگان را نحوه تسویه ارز حاصل از صادرات دانست و تأکید کرد: در پی توافقی که 
با رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد صورت گرفت، این دغدغه به زودی با راه اندازی بازار 
متشکل ارزی رفع و سبب جهش صادراتی می شود.پورابراهیمی با بیان اینکه چهارچوب، 
آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این بازار ارزی به تصویب رسیده است، ادامه داد: 
درباره تسویه ارز حاصل از صادرات باید دید مواد اولیه آن با نرخ ترجیحی تأمین شده 
است یا با نرخ بازار آزاد.وی اضافه کرد: باید مراقبت شود در تولید اقالم صادراتی کاال با 
نرخ ترجیحی، صادرات یارانه ارزی اتفاق نیفتد. اگر این تفکیک را قائل شویم بسیاری 
از مشکالت حل می شود.پورابراهیمی گفت: با راه اندازی بازار متشکل ارزی پیش بینی 
می کنیم حجم صادرات در سال 98 تا حد قابل توجهی افزایش یابد.هشتاد و سومین 
نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
معاون حقوقی رییس جمهوری و اعضای این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران برگزارشد.

مجلس، دولت را ملزم به استفاده از کوپن الکترونیکی برای تأمین 
کاالهای اساسی در سال آینده کرده است که یک اقتصاددان این 
طرح را بهتر از پرداخت یارانه ارزی به وارداکنندگان دانست و 
پیشنهاد کرد که کاالبرگ های الکترونیکی به صورت اعتباری 

طراحی شود تا مصرف کنندگان قدرت انتخاب داشته باشند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد 
دالر برای تأمین کاالهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی 
موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای 
تأمین کاالهای اساسی استفاده کند. این مصوبه در صورت اجرایی 
شدن باعث ایجاد مدل جدیدی از توزیع یارانه در اقتصاد کشور 
خواهد بود که احتماالً بی شباهت با صف های کوپنی در دهه 
۶۰ و 7۰ نخواهد بود.در همین باره شهرام معینی -عضو هیئت 
علمی دانشگاه اصفهان- با بیان اینکه اعطای کوپن به صورت کلی 
ساده ترین و بهترین روش برای کمک به مردم است گفت: در 
شرایط فعلی پرداخت کوپن مانند یارانه ای یکسان است که به 
همه مردم به صورت مساوی تعلق می گیرد. انتشار کوپن بسیار 
بهتر از اختصاص یارانه به ارز برای واردات کاالهای اساسی است 
که چه بسا بسیاری از آن یارانه صرف صادرات دوباره همان کاالها 
شد.معینی با بیان اینکه وقتی که یارانه می دهیم انتظار داریم تا به 
گروه های هدف اثبات کند ادامه داد: واقعیت این است که در شیوه 

فعلی تخصیص یارانه به ارز بسیاری از کسانی که ذینفع واقعی 
این یارانه ها باید باشند با قیمت های بسیار باال مواجه شدند.وی 
همچنین به ضرورت حذف یارانه حامل های انرژی نیز اشاره کرد و 
گفت: با حذف یارانه حامل های انرژی و دادن آن به صورت نقدی 
به مردم در اولین قدم فساد از بین می رود. و در مراحل بعدی 
ذی نفعان مشخص می شوند و دولت می داند که به چه افرادی 
چه مقدار یارانه پرداخت کرده است.معینی همچنین با تاکید بر 
اینکه ارائه توزیع کوپن بسیار بهتر از دادن یارانه به کاالهای اساسی 
است ادامه داد: با این حال نقطه ضعف توزیع کوپن این است 

که ما حق انتخاب را از مصرف کننده سلب می کنیم. و او دیگر 
قدرت انتخاب بین اجناس مختلف را ندارد. از این جهت چه بسا 
بهینه ای که مورد نظر مردم باشد نیز حاصل نمی شود.او همچنین 
به مالحظات ارائه کوپن توسط دولت نیز اشاره کرد و اضافه کرد: 
اینکه کاالهایی که وارد می شوند آیا با نیازهای مردم سازگاری 
دارد یا نه مسئله ای است که در طرح ارائه کوپن باید مورد توجه 
قرار بگیرد.این اقتصاددان در ادامه به ارائه یک راهکار برای بهتر و 
بهینه تر کردن توزیع کوپن ها توسط دولت اشاره کرد و گفت: بهتر 
است اگر دولت قرار است در سال آینده برای اقالم اساسی کوپنی 
یا کاالبرگی صادر کند آن را به صورت کوپن اعتباری توزیع کند. 
در این شرایط مردم دیگر مجبور نیستند الزاماً مقدار مشخص و از 
قبل تعیین شده ای از کاال را دریافت کند بلکه با اعتبار کارت خود 
می توانند به اندازه نیاز خود از اقالم مختلف یارانه ای استفاده کنند.

نمایندگان مجلس در اولین روز کاری خود در ادامه بررسی جزئیات 
بودجه 98 در بخش هزینه ای با ۱58 رأی موافق، 38 رأی مخالف 
و 9 رأی ممتنع از مجموع ۲3۶ نماینده حاضر در مجلس بند 
مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دالر برای تأمین کاالهای اساسی 
را تصویب کردند.در یک بند از این مصوبه دولت مکلف شده است 
تا از کاالبرگ الکترونیکی برای تأمین کاالهای اساسی مورد نیاز 

مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده کند.

الزام دولت به استفاده از کوپن الکترونیکی برای تأمین کاالهای اساسی



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

دشمنانم حفظ کنم! 
ولتر

سخن حکیمانه

پیراهنی که آید از او بوی یوسفم
ترسم برادران غیورش قبا کنند

 بگذر به کوی میکده تا زمره حضور
اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند

امروز با حافظ

داستان ابزاری برای تقویت مسئولی 
اجتماعی دربرابر محیط زیست

با  مبارزه  راه  تنها  داستان   
استثمارکنندگان طبیعت را 
احساس مسئولیت عمومی 

می داند.
»ویالی  داستان  مجموعه 
از  مجموعه ای  کاکایی ها« 
داستان های کوتاه به انتخاب محمدرضا بایرامی 
مخاطرات  به  اکنش  در  آنها  که همگی  است 
محیط زیستی تألیف شده است. مریم ماهانی 
کتاب  این  به  معاصر  منتقد جوان  و  نویسنده 

نگاهی انداخته است
نوشتۀ پیِش رو نگاهی است به چهار داستان 
داستان  کاکایی ها؛  ویالی  مجموعۀ  ابتدایی 
انسان ها، طبیعت و استثمار. زندگی بشر مجزا از 
حیات طبیعی نبوده و نمی توان آن را تنها ابزاری 
برای زندگی بهتر انسان دانست. هابرماس رابطه 
با طبیعت را رابطه ای ابزاری می داند که منافع 
این که  دربارۀ  ما  فنی  و  حسابگرانه  تولیدی، 
کنیم،  بهره کشی  آن  از  بهتر  می توانیم  چگونه 
بر آن حاکم است. همین بهره کشی از طبیعت 
و از بین بردن تعادل زیست انسانی و زیست 
طبیعت باعث بروز اختالالتی در زندگی بشر 
مختلف  شیوه های  به  داستان ها  شد.  خواهد 
همچون  را  طبیعت  به  شده  وارد  اختالالت 
دومینویی می بینند که درنهایت اثر آن به خود 
انسان و زندگی او رسیده است و دود آن در 

چشم خودش خواهد رفت.
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اوقات شرعی

اجرای »عروس مردگان« با اقتباس  از انیمیشن تیم برتون

 نمایش »عروس مردگان« با اقتباس از انیمیشن 
روی  موزیکال  به صورت  برتون  تیم  معروف 

صحنه می رود.
نمایش، »عروس  روابط عمومی  از  به گزارش 
امیدرضا  کارگردانی  و  طراحی  به  مردگان« 
سپهری و تهیه کنندگی مریم نراقی اردیبهشت ماه 
نمایش  این  می رود.  صحنه  روی  آینده  سال 
انیمیشن معروف »عروس مرده« به  از  اقتباسی 

کارگردانی تیم برتون و مایک جانسون، محصول سال ۲۰۰۵ کمپانی برادران وارنر 
آمریکاست که برای کودکان و بزرگساالن مناسب خواهد بود.

مهدوی  میالد  و  دارد  حضور  پروژه  این  در  سرمایه گذار  عنوان  به  معتمد  محمد 
آهنگسازی قطعات موزیکال نمایش وارکستر »ایستگاه« به رهبری مهدی نوروزی 

اجرای موسیقی این نمایش را بر عهده دارند.

راهیبای 1٨ فیلمنامه به مرحله دوم »چهل سال چهل فیلم « 

 هیأت داوران پروژه »چهل سال چهل فیلم« اسامی فیلمنامه های منتخب مرحله دوم 
بخش کوتاه داستانی این مسابقه سینمایی را اعالم کردند.

هیأت داوران مسابقه »چهل سال چهل فیلم« متشکل از منیر قیدی، امید شمس، علیرضا 
دهقان، بهروز نورانی پور و محمود ردایی ۱۸ فیلمنامه مرحله دوم بخش مسابقه را 
معرفی کردند. آخرین پیراهن )محمدعلی هاشم پور(، اتاق عقد )حسن حبیب زاده(، 
امپرسیون )یحیی نظری(، ایران )مهدی آخوندی(، پرستار کوچک )علی اصغر احمدی 
مقدم(، پینتبال )علی عرفان فرهادی(، خانه پدری )علی جعفرآبادی(، در قلب خاک 
)حامد بهلول قوچانی(، روز کور )کیوان صادقی(، زنان لجمن )زیور حجتی(، سپرده 
به زمین )پویا نبی(، سرپناه )علی کیوان(، سینزدهمین )امیرحسین ریاحی(، صفر مرزی 
)محمدمنعم(، کت قرمز )محمدابراهیم حاجی زاهدی(، کسی آن سوی دنیا نیست 
)طوفان نهان قدرتی(، کوله پشتی )علی اصغر احمدی مقدم( و گیله مرد )احسان 

مرادی( آثاری هستند که به مرحله دوم بخش مسابقه راه یافتند.
مسابقه »چهل سال چهل فیلم« به دبیری حسین صابری برگزار می شود.

خبر

با کاوشی در آمار فروش ایران می 
توان دریافت پرونده فروش سینما 
در سال ۹۷ با ۲۵۰ میلیارد بسته می 
شود که رقم چشمگیری است. هر 
افزایش  به  باید  باره  این  در  چند 
سال  کرد.  توجه  هم  بلیت  قیمت 
۹۶ سینمای ایران با فروشی معادل 
۱۹۰ میلیارد تومان توانست رکورد 
خود  تاریخ  در  فروش  بیشترین 
که رشد ۱۱ درصدی  کند  ثبت  را 
نسبت به سال ۱۳۹۵ هم داشت. تا 
۱۲ اسفند فروش کلی سینمای ایران 
در سال جاری به مرز ۲۳۸ میلیارد 
تومان رسید که می توان پیش بینی 
به ۲۵۰  آخر سال  تا  رقم  این  کرد 
میلیارد تومان خواهد رسید. ضمن 
نفر   ۲۷,۱۸۷,۳۰۲ دیروز  تا  اینکه 
سینمارو از ابتدای سال از فیلمهای 

روی پرده دیدن کرده اند.
در  فیلم   ۷۳ اکران  شاهد   ۹۷ سال 
دفاتر  و  ایم  بوده  سینما  سالن های 
پخش سهم زیادی در امکان نمایش 
فیلم ها در سینماها را دارند. بر این 
صنفی  جامعه  اعالم  طبق  اساس 
تهیه کنندگان، فیلمیران ،بهمن سبز 
و رسانه فیلمسازان مولود بیشترین 
اکران فیلم ها را به خود اختصاص 

دادند.

سال ۹۷ با اکران ۷۳ فیلم در سالن 
های سینما کم کم به روزهای پایانی 
فیلم  تعداد  می شود.  نزدیک  خود 
های نمایش داده شده در سینماهای 
تهران توسط شرکت های پخش از 
سینماگران  برای  خاصی  اهمیت 
دفاتر  میان  در  است.  برخوردار 
فیلم   ۱۱ اکران  با  فیلمیران  پخش، 
رتبه اول پخش را به خود اختصاص 
داده است و به ترتیب بهمن سبز با 
پخش ۱۰ فیلم ، رسانه فیلمسازان 
مولود با پخش ۹ فیلم و با اختالف، 
دفاتر نیکان فیلم، خانه فیلم، هدایت 
فیلم و سیمای مهر با پخش ۶ فیلم 

در رتبه های بعد قرار گرفتند.
هزارپا،  فیلم(   ۱۱( فیلمیران  دفتر 
استانبول،  چهارراه  خواد،  می  دلم 
عصبانی نیستم، به وقت شام، جن 
زیبا، اسکی باز، مارموز، عرق سرد، 
و   ۱۵( تگزاس  و  دیوانه  و  سوفی 
فیلم   ۷۳ کل  از  درصد  دهم  شش 

اکران شده(
دایان،  فیلم(   ۱۰( سبز  بهمن  دفتر 
باران، سرو  مسیر  در  ریونی،  پاستا 
زیر آب، شعله ور، تنگه ابوقریب، 
خاله قورباغه، جشن دلتنگی، فیلشاه، 
سوءتفاهم )۱۳ و شصت و نه دهم 

درصد از کل ۷۳ فیلم اکران شده(

 ۹( مولود  فیلمسازان  رسانه  دفتر 
وقت  به  الزانیا،  کاتیوشا،  فیلم( 
خرگیوش،  ناخواسته،  خماری، 
پیشونی  پری،  و  دزد  پارادایس، 
سفید، همه چی عادیه )۱۲ و سی 
فیلم  کل ۷۳  از  درصد  دهم  دو  و 

اکران شده(
دفتر نیکان فیلم )۶ فیلم( بمب یک 
عاشقانه، مغزهای کوچک زنگ زده، 
لس آنجلس تهران، مصادره، خوک، 
هت تریک )هشت و بیست و یک 
اکران  فیلم  کل ۷۳  از  درصد  دهم 

شده(
دفتر خانه فیلم )۶ فیلم ( در وجه 

حامل، درساژ، آستیگمات، ماهورا، 
و  )هشت  تاریک  اتاق  زنبور،  لونه 
بیست و یک دهم درصد از کل ۷۳ 

فیلم اکران شده(
ضربه  فیلم(   ۶( مهر  سیمای  دفتر 
میامی،  میلیونر  بازی،  گرگ  فنی، 
چرا غ  های ناتمام، التاری، دارکوب 
)هشت و بیست و یک دهم درصد 

از کل ۷۳ فیلم اکران شده(
دفتر هدایت فیلم )۶ فیلم( من دیوانه 
مورفی،  قانون  کلمبوس،  نیستم، 
نکش  خجالت  فراری،  گاز،  تخته 
)هشت و بیست و یک دهم درصد 

از کل ۷۳ فیلم اکران شده(
فیلم( راه رفتن  دفتر نسیم صبا )4 
دم  داشتنی،  دوست  های  آشغال   ،
سرخ ها، شماره ۱۷ سهیال )پنج و 
چهل و هفت دهم درصد از کل ۷۳ 

فیلم اکران شده(
دفاتر آفتاب عالمتاب ، راه عرفان و 
شکوفا فیلم با نمایش ۳ فیلم در رتبه 
جوزان  دفتر  و  گرفت  قرار  بعدی 
فیلم با ۲ فیلم در رتبه های بعدی 
قرار دارد. دفاتر بامداد فیلم، گستر 
فیلم، نورتابان، پویا فیلم، گویا فیلم، 
جوزان فیلم، آفرفیلم، موسسه آفرین 
فیلم فرداد، فارابی ، نیمروز فیلم با ۱ 

فیلم در اکران ۹۷ فعال بودند.

کاریکاتور

فصل جدید انیمیشن »شکرستان« با روایت شهاب حسینی 
برای پخش در ایام نوروز ۹۸ در مرکز صبا در حال آماده سازی 
است.به گزارش  مهر، فصل جدید انیمیشن »شکرستان« به 
تهیه کنندگی مسعود صفوی این روزها در مرکز صبا در حال 
آماده سازی است. روایت فصل جدید این انیمیشن را شهاب 

حسینی بر عهده دارد که این روزها در حال ضبط آن است.
پیش از این محمدرحیم لیوانی رئیس مرکز پویانمایی صبا در 
بیان کرده بود: فصل جدید »شکرستان« قرار است در ۱۰۰ 
قسمت ساخته شود و زیر نظر گروه نویسندگان در حال نگارش 
است. وی درباره فصل جدید ضمن اشاره به کارگردانی هژیر 
ضیایی و تهیه کنندگی مسعود صفوی ابراز امیدواری کرده بود 

این مجموعه تا نوروز ۹۸ آماده پخش شود.

بازگشت نوروزی شهاب حسینی 
به تلویزیون 

تعجب مرغ ها از قیمت گران خود!

 بیش از 27 میلیون نفر امسال به سینما رفتند

پرونده فروش سینما در سال 97 با 250 میلیارد بسته می شود

فیلمنامه برگزیدگان اولین دوره کارگاه فیلمنامه نویسی دفاع 
مقدس توسط مرکز فیلم و سریال سازمان اوج تولید می شود.
به گزارش رسیده، با اعالم گروه فیلم و سریال سازمان هنری 
رسانه ای اوج، فیلمنامه برگزیدگان اولین دوره کارگاه فیلمنامه 

نویسی دفاع مقدس به مرحله تولید می رسد.
ثبت نام برای اولین دوره کارگاه تخصصی »فیلمنامه نویسی 
دفاع مقدس« که به همت گروه فیلم و سریال سازمان هنری 

رسانه ای اوج برگزار می شود، ادامه دارد.
فیلمنامه نویسان مستعد  با هدف تربیت  این دوره ۱۰ ماهه 
جمله  از  مقدس،  دفاع  فیلمنامه نویسی  زمینه های  همه  در 
»موضوعات اجتماعی دفاع مقدس«، »طنز دفاع مقدس« و 

سوژه های مرتبط با خطوط نبرد برگزار می شود.

تولید فیلمنامه برگزیدگان کارگاه 
فیلمنامه نویسی دفاع مقدس

پوستر ترکیه ای فیلم سینمایی »جن زیبا« در آستانه اکران این 
فیلم در کشور ترکیه رونمایی شد.

بار است که  اولین  این  فیلم،  از روابط عمومی  به گزارش  
سینمای ایران و سینمای ترکیه فیلمی را با همکاری هنرمندان ۲ 
کشور و سرمایه مشترک تولید و به طور همزمان در کشورهای 
خود به نمایش عمومی می گذارند. پوستر ترکیه ای فیلم »جن 
زیبا« در حالی رونمایی می شود که پخش کننده ترکیه ای فیلم 
هم اکنون در حال برنامه ریزی تبلیغاتی فیلم است. فیلم سینمایی 
»جن زیبا« که با بازی فرهاد اصالنی و نورگل یشیلچای و 
کارگردانی بایرام فضلی ساخته شده است، اکنون در سینماهای 
ایران در حال نمایش است. تهیه کننده این فیلم مهرداد فرید و 

شرکت پخش کننده آن در ایران فیلمیران است.

پوستر ترکیه ای »جن زیبا« 
رونمایی شد

فیلم سینمایی »سرکوفت« بدون نسخه 
فیزیکی و تنها از طریق دانلود در شبکه 

نمایش خانگی عرضه شد.
به  »سرکوفت«  سینمایی  فیلم 
رجبی  کریم  کارگردانی  و  نویسندگی 
دیروز  رحمتی  وحید  تهیه کنندگی  و 
سه شنبه ۱4 اسفندماه به شبکه نمایش 

خانگی آمد. 
»سرکوفت« اولین فیلم سینمایی است 
و  )آنالین(  »استریم«  صورت  به  که 
قانونی« در فضای وب توزیع  »دانلود 
نسخه  و  فیزیکی  پخش  و  می شود 
DVD ندارد و عالقه مندان به تماشای 

طریق  از  می توانند  سینمایی  فیلم  این 
و  خرید  به  سینما  اقدام  سالم  سایت  

دانلود قانونی آن کنند.
برای  »مجید  آمده:  داستان  در خالصه 
خواستگاری از فرشته منتظر بازگشت 
پدر او از سفر خارج است،  درصورتی 
از  مظفرخان  او  تصور  برخالف  که 
زندان آزاد شده و به خانه باز می گردد.
از آنجا که خانواده مجید کامال موجه 
آن ها  برخالف  و  بوده  متشخص  و 

همگی  فرشته  پسرخاله  و  برادر  پدر،  
نگران  مظفرخان  هستند،  خالف کار 
سرکوفت های احتمالی آینده شده و با 
این ازدواج مخالفت می نماید. بنابراین 
می گذارد،  آن ها  ازدواج  برای  شرطی 
سیاوش و فرهاد جهت به انجام رساندن 
مختلفی  نقشه های  مظفرخان  شرط 

دارند که اتفاقاتی را رقم می زند«.
سیدمهرداد ضیایی، مهری سادات آل آقا، 
ویدا جوان، وحید رحمتی، محمدامین 
جوانه  معماریان،  محمد  کریم پور، 
دلشاد، سعید رضایی و کیانوش گرامی 

بازیگران »سرکوفت« هستند.

»سرکوفت« به خانه ها آمد

فازی  بین  پروژه  از  دوم  فاز  روز گذشته 
با  منطقه 4 شهر کرج،  مهرشهر واقع در 
شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  حضور 
شهردار کرج و شهردار منطقه 4 به بهره 

برداری رسید.
عباس زارع؛ رئیس شورای اسالمی شهر 
کرج ضمن ابراز خرسندی از افتتاح پروژه 
از  گفت:  کرج  سطح  در  خدماتی  های 
شهردار کرج تشکر ویژه دارم که تمام طرح 
های نیمه تمامِ این کالنشهر را به ویژه در 
حوزه فضای سبز فعال کرده  و به روند 

اجرای آن ها سرعت بخشیده است.
زارع در ادامه از مهندسان، کارشناسان و کارگرانی که افتتاح 
پارک های کرج حاصِل تالش های آنان است تقدیر کرد 
و گفت: این پروژه در محله ای نسبتا مرفه افتتاح شده که 
در عین حال در حوزه خدمات و فضای سبز با کمبود 
سرانه مواجه بوده اند، اما الزم به ذکر است چند پروژه 
خاص برای حل بخشی از مشکالت منطقه 4 پیش بینی 
شده است که عمده تریِن آن، اجرای کنارگذر مهرشهر از 
زیرگذر آیت ا... هاشمی رفسنجانی به سمت فرودگاه پیام 
است که فاز اول آن از زیرگذر تا خط راه آهن می گذرد 
و به زودی نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. فاز 
دوم نیز شامل مسیر راه آهن تا خیابان مسیح پاکدل است 
که شهرداری کرج در سال ۹۸ اهتمام ویژه به اتمام آن 

خواهد داشت.
وی با اشاره به رشد پروژه های عمرانی منطقه 4 تاکید 
کرد: ساماندهی گره ترافیکی بلوار ارم به بلوار دانش، افتتاح 
دو پروژه در محدوده اخترآباد که یکی از آن ها مربوط 
به پارک چند هکتاری است و هم چنین بهسازی بلوار 
ولیعصر)عج( در آق تپه بخشی از پروژه های مهم این 
منطقه خواهد بود. رئیس شورای اسالمی شهر کرج در 
پایاِن سخنان خود بر این موضوع تاکید کرد که برنامه 
ریزی ها در منطقه 4 تنها معطوف به فاز ۱، ۲ و ۳ نیست و 
محرومیت زدایی در سایر محالت نیز در دستور کار است 
و پروژه های متعدد و کالنی برای خدمت رسانی به مردم 

انجام خواهد شد.

شهردار کرج:
محله محوری رویکرد مدیریت شهری 

علی اصغر کمالی زاده؛ شهردار کرج نیز در آیین افتتاح 
فاز دوم پروژه بین فازی مهرشهر با تاکید بر رویکرد محله 
محوری در مجموعه مدیریت شهری کرج گفت: افتتاح 
دو پارک در قلب محالت نشان از توجه ویژه به توسعه 
محالت و مشکالت مردم در محالت در کنار پروژه های 

بزرگ و کالن در سطح کرج است.
شهردار کرج با بیان اینکه سهم پروژه های عمرانی از 
بودجه ۹۸ شهرداری کرج بالغ بر ۱4۰۰ میلیارد تومان است 
گفت: عالوه بر توجه به پروژه های نیمه تمام نظیر مترو، 
بزرگراه شمالی در بودجه ۹۸ شهرداری کرج، توسعه حمل 
و نقل عمومی، توسعه محالت و افزایش سرانه فضای سبز 
اهمیت به سزایی برای مدیریت شهری دارد. گواهی بر این 
ادعا رشد بیش از ۵۰ درصدی بودجه سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری شهرداری کرج در سال ۹۸ نسبت 
به سال گذشته است. کمالی زاده با اشاره به اینکه چند 
بوستان در محالت مختلف کرج آماده بهره برداری است 
گفت: پارک هشت و نیم هکتاری کیانمهر، و سه بوستان 
تفرجگاهی در خط 4 حصار از جمله پروژه های آماده 
افتتاح در کرج است که  سه بوستان خط 4 حصار عالوه 
بر نقش تفرجگاهی، استراحتگاهی برای مسافران عبوری 
ترافیک شمال در ایام عید نیز خواهد بود. وی در پایان 
ضمن تشکر از  همدلی و حمایت اعضای شورای اسالمی 

شهر کرج از شهرداری کرج گفت: امید است سال 
آتی شاهد پیشرفت و توسعه بیشتر و مطلوب تر 

در کرج باشیم.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 

شهری شهرداری کرج:
سرانه فضای سبز کرج افزایش می یابد

پیمان بضاعتی پور؛ رئیس سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری شهرداری کرج در آیین افتتاح 
فاز دوم پروژه بین فازی مهرشهر گفت: پروژه بین 
فازی مهر شهر واقع در منطقه 4 اولین افتتاح از 
سه پروژه برنامه ریزی شده از سوی سازمان سیما 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج است. 
رییس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری در این 
مراسم خبر از افتتاح و بهره برداری ۲ پروژه فضای سبز 
طی روزهای پایانی سال درکرج گفت: با توجه به نزدیک 
شدن به روزهای پایانی سال طبق برنامه ریزی انجام شده 
سه پروژه کالن فضای سبز به بهره برداری می رسد و 
براین اساس ۱۰ هکتار به فضای سبز شهری کرج  اضافه 
می شود. وی افزود: این پارک که پنج میلیارد تومان برای 
احداِث آن هزینه شده، ۱۲هزار متر مربع است و نقِش به 
سزایی در افزایش سرانه فضای سبز در این محدوده دارد.

وی با بیان اینکه هفت هزار و ۵۰۰ متر مربع از مساحت 
این پارک به فضای سبز اختصاص دارد گفت: ۸۰ هزار 
ُگِل فصلی و دائمی با سیستم آبیاری قطره ای در این پارک 
کاشته شده است. رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری کرج در پایان با اشاره به استفاده از گونه 
های مقاوم به بی آبی در این پارک و بهره گیری از مبلمان 
استاندارد در تجهیز پارک، گفت: افتتاح چنین پارک هایی 
در محالت منجر به بهبود خدمات رسانی به شهروندان 
و ایجاد فضایی برای استراحت و آرامش شهروندان می 
شود. بضاعتی پور در پایان با بیان اینکه یکی از اولویت 
های اصلی این سازمان توسعه کمی و کیفی فضای سبز 
شهری است، تاکید کرد: با توسعه فضای سبز شهری و 
ایجاد پارک ها ی محله محور امکان برخورداری بیشتر 
های  مکان  کمبود  و  فراهم  سبز  فضای  از  شهروندان 

تفریحی جبران می شود .

 با افتتاح فاز دوم از پروژه بین فازی مهرشهر کرج؛

محرومیت زدایی از منطقه ۴ در دستور کار


