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معاون اول رییس جمهور تأکید کرد:

برخورد با اخالل گران بازار شب عید 

پیشنهاد احیای 
کارت سوخت و 

سهمیه بندی بنزین

به گزارش زمان ، مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی احیای دوباره کارت های سوخت و 
انجام سهمیه بندی و یا فعال سازی کارت های سوخت بدون سهمیه بندی را ضروری دانست.
در بخشی از گزارش این مرکز درباره راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت، پیرامون 
احیای کارت سوخت بدون سهمیه بندی آمده است: تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای 
همسایه زمینه قاچاق گسترده این کاال را به وجود آورده که نیاز به تدبیر مناسب دارد. یکی از 
راهکارهای مواجهه با این موضوع، الزام استفاده از کارت سوخت خودرو در هنگام سوخت 

گیری و ممنوعیت هرگونه مبادله بنزین خارج از سامانه است. 
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روزانهم صبح اریان

 آسیب شناسی 
ارز ۴۲۰۰ تومانی 

در دولت

افزایش اعتیاد بین 
تحصیلکرده ها

 و زنان

ثبت نام دریافت 
گواهی سالمت 
دوگانه سوزها
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روحانی در تماس تلفنی نخست وزیر پاکستان:

منتظر عملیات قاطع پاکستان علیه 
تروریست ها هستیم

کدخدایی اعالم کرد:

به  نگهبان  شورای  ایرادات  جزئیات 
۹۸ بودجه  الیحه 

2
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مشکلی که تحریم نفت ونزوئال 
برای ایران ایجاد کرد

احتمال تمدید معافیت ۴ کشور از تحریم نفتی ایران
سرمقاله

عید را برای همه عید بخواهیم
قریب به اکثریِت افراد 
روزهای  در  جامعه 
گشت  با  سال،  پایانِی 
بازاچه  در  گذار  و 
موقت  و  دائمی  های 
با  و  شهر  سطح  در 

به استقبال سال  خریدهایی گاه غیرضروری، 
جدیدی می روند که نوگشتن و نو پوشیدن 
از رسومِ دیرپای ایران و ایرانی جماعت است.
در این میان اما چندسالی است نودیدن هم به 
اکثریت  و  شده  اضافه  بهاری  تازه  های  واژه 
به  که  ای  خیّرانه  و  تازه  نگاه  با  افراد جامعه 
سایر هموطنان کشور دارند، با شرکت در طرح 
جشن های نیکوکاری، درجهت تکریم و حفظ 
حرمت ها و شأن سایر همنوعان کشور در مسیِر 
پیدایش و تحقِق رفاه دسته جمعی گام برمی 
دارند.نگاهی گذرا در سطح شهر، براین نکته 
صحه می گذارد که بسیاری از افراد این جامعه 
به دلیل وضعیت نابهنجار اقتصادی و شرایط 
سخت معیشتی که گاه به دلیل بیکاری و بیماری 
و سایر موارد همسان و همخوان دراین زمینه به 
وجود آمده است، از خریدهای واجب هرروزهء 

خانوار هم محرومند....
2 الهام آمرکاشی

نگاه روز
دلیل رفت و برگشت مداوم قیمت 

دالر در بازار چیست؟
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شهادت امام علی النقی )ع(
 را تسلیت عرض می نماییم 

معاون وزیر صنعت خبر داد:

۳۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به صنعت قطعه سازی پرداخت شد
 معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از تزریق ۳هزار و ۴۰۰میلیارد تومان نقدینگی به 

صنعت قطعه سازی کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازوزار ت صمت، فرشاد 
مقیمی در سلسله نشست های ساماندهی وضعیت 
صنعت خودرو که به صورت مستمر در دو شرکت 
خودرو ساز بزرگ کشورمان برگزار می شود، اظهار 
داشت: با تأمین منابع مالی ریالی و ارزی با همکاری 
از ۳,۴۰۰  بانک مرکزی تاکنون بیش  بانک ها و 
میلیارد تومان از تسهیالت مورد نیاز این بخش 
پرداخت شده و بقیه آن در دو هفته آینده پرداخت 
می شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این 
نشست که با حضور تابش معاون وزیر و مدیرعامل 
تولید  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان 
کنندگان برگزار شد، اضافه کرد: تأمین قطعات 
باعث افزایش تولید شده و تولید روزانه خودرو به 
حدود ۴ هزار دستگاه در روز رسیده است.مقیمی 
در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشریح و 
رصد برنامه های ۱۰ گانه ساماندهی صنعت خودرو 

خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های اصلی ساماندهی 
عمق  افزایش  تحقق  پیگیری  خودرو  صنعت 
تولیدکنندگان  ساخت داخلی قطعات است که 
باید به صورت مستمر گزارشی از اقدامات انجام 
شده در این خصوص ارائه کنند.مقیمی در ادامه 
خودرو  قطعات  از  برخی  داخلی  ساخت  توسعه 
را در کاهش خروج ارز از کشور مؤثر برشمرد و 
گفت: برنامه های بهبود کیفیت خودرو نظیر توسعه 
سیستم تضمین کیفیت در زنجیره ارزش تولید 
خودرو، ارتقا و توسعه تأمین کنندگان به منظور 
دستیابی به اهداف QCD و ارتقا کیفیت قطعات 
نیز از جمله موضوعات مورد تاکید است و باید با 
تدوین برنامه های اجرایی زمانبندی شده به سمت 
افزایش رضایتمندی مشتریان حرکت کرد.معاون 
وزیرصنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر 
تسریع در رفع تعهدات به مشتریان تصریح کرد: طی 
ابالغیه ای که به خودروسازان اعالم شده است باید 
در روزهای تعطیل نیز به تحویل خودرو اقدام شود 
و خدمات پس از فروش نیز انجام شود.مقیمی در 

ادامه نشست های جداگانه با خودرو سازها، با توجه 
به فرارسیدن روزهای پایانی سال از امداد خودرو نیز 
بازدید و از نزدیک در جریان روند خدمات رسانی به 
مردم قرار گرفت.وی در جریان این بازدید گفت: در 
ایام پایانی سال با پیش بینی هایی که صورت گرفته 
برای خدمات رسانی به مشتریان در ایام نوروز از 
امکانات الکترونیکی نیز استفاده می شود و مشتریان 
هوشمند  تلفن های  طریق  از  تلفنی  تماس  با 
می توانند پیام ارسال کنند و اطالعات الزم از طریق 
شرکت خدمات رسان از طریق گوشی های تلفن 
همراه به مشتریان ارائه می شود.مقیمی ادامه داد: 
پیش بینی شده که برخی تعمیرگاه ها به صورت 
شبانه روزی خدمات رسانی کنند که در استان های 
مختلف انجام می شود در خودروسازی سایپا بیش 
از ۵۰۰ تعمیرگاه خدمات رسانی می کنند.معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تأمین قطعات 
نیز انجام و به تعمیرگاه ها ارسال شده و نظارت های 
انجام  صنعت  وزارت  و  انجمن ها  طریق  از  الزم 

می شود.

احتمال تمدید معافیت ۴ کشور از تحریم نفتی ایران

مشکلی که تحریم نفت ونزوئال برای ایران ایجاد کرد
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی 
معافیت های  احتماالً  اینکه  بر  تأکید  با  ایران 
فعلی ۸ کشور از تحریم نفتی ایران حداقل برای 
نفتی  تحریم های  به  تمدید می شود،  ۴ کشور 
اخیر ونزوئال که باعث ورود این کشور به بازار 
غیرمعمول فروش نفت شده، واکنش نشان داد.

اقتصاد  اقتصادی   ۰۹:۵۲ - اسفند ۱۳۹۷   ۱۸
ایران صنعت و تجارت نظرات 

،حمید  تسنیم  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حسینی  در خصوص آینده معافیت های خرید 
نفت از ایران و احتمال تمدید یا لغو معافیت ۸ 
کشور از تحریم های نفتی آمریکا اظهار کرد: با 
توجه به اوضاع فعلی ونزوئال و همچنین رو به 
افزایش بودن نسبی قیمت نفت در جهان، بعید 
به نظر می رسد آمریکا معافیت های ۸ کشور از 
در  و  نکند  تمدید  را  ایران  نفت  خرید  تحریم 
این شرایط حتی اگر این معافیت ها ملغی شود 
هم، به نظر می رسد چین و هند به این تحریم ها 

تن ندهند.
فرآورده های  صادرکنندگان  اتحادیه  دبیر 
که  است  آن  من  تصور  داد:  ادامه  ایران  نفتی 
 ۴ برای  حداقل  ایران  از  نفت  خرید  معافیت  
کشور تمدید می شود ولی ما باید تالش کنیم 
تا با درنظرگرفتن این احتمال که معافیت های 
مذکور، تمدید نمی شود، با سیستم هایی که جدا 
از سیستم فروش نفت در شرایط عادی هستند، 

فروش  برای  راه حلی  و  کنیم  صادر  را  نفتمان 
نفت و صادرات فرآورده های نفتی حتی در زمان 
لغو این معافیت ها بیابیم.وی با اشاره به تحریم 
نفتی اخیر ونزوئال نیز گفت: مشکل ایجادشده 
وارد  هم  ونزوئال  حاضر،  حال  در  که  است  آن 
بازار آزاد فروش نفت شده و با توجه به تحریم 
نفتی این کشور، ونزوئال هم به بازار آزاد فروش 
معمول  از سیستم های  خارج  بازار  یعنی  نفت 
فروش نفت ورود کرده است؛ این مسئله باعث 
فروش  برای  قیمت گذاری  در  ما  کار  که  شده 
البته  کرد:  اضافه  شود.حسینی  سخت تر  نفت 
از سوی دیگر اگر این نوع فروش نفت در دنیا 
شایع شود، ممکن است گریزگاه های جدیدی 

برای دور زدن تحریم ها برای ما نیز فراهم شود.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی 
آیا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  پایان  در  ایران 
بودجه سال آینده کشور که بخش عمده ای از 
آن وابسته به فروش نفت است محقق خواهد 
فعلی  معافیت های  اگر  گفت:  خیر،  یا  شد 
قطعاً  تمدید شود،  نفت کشورمان  برای خرید 
درآمدهای نفتی دولت محقق می شود ولی اگر 
این معافیت ها ملغی شود، حتماً فروش روزانه 
از  خارج  سیستم  در  نفت  بشکه  میلیون   ۱,۵
فرایند معمول فروش نفت در دنیا بسیار سخت 
خواهد بود و این عدد سنگینی برای فروش در 

چنین شرایطی است.

ثبت نام دریافت گواهی سالمت خودروهای دوگانه سوز آغاز شد
مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از آغاز فرآیند 
ثبت نام دریافت گواهی سالمت خودروهای دوگانه سوز بر اساس مصوبه هیئت 

دولت خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت نفت، حمید قاسمی ده چشمه گفت: فرآیند 
دارندگان  همه  و  است  شده  آغاز  اسفندماه(   ۱۴( سه شنبه  روز  از  ثبت نام 
خودروهای دوگانه سوز می توانند با ثبت نام در سامانه اطالعات جامع خودروهای 
گازسوز کشور به نشانی https://www.irngv.ir نسبت به دریافت گواهی 
سالمت خودروی گازسوز خود اقدام کنند.وی با اشاره به اینکه فرآیند ثبت نام 
تا تاریخ یکم آبان ماه ۹۸ به صورت اختیاری ادامه خواهد یافت و پس از این تا 
تاریخ یکم دی ماه ۹۸ به صورت اجباری انجام خواهد شد، افزود: طبق مصوبه 
هیئت دولت از تاریخ یکم دی ماه ۹۸ به بعد امکان سوخت گیری در جایگاه های 
عرضه گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( تنها برای خودروهای دوگانه سوزی که 
در کارت شناسایی آنها عبارت »دوگانه سوز« یا »دوگانه سوز تبدیلی« درج شده 
و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، امکان پذیر خواهد بود.قاسمی افزود: 
مالکان خودروهای دوگانه سوز می توانند در مهلت تعیین شده وارد این سامانه 
شوند و با ثبت مشخصات اولیه خود، نزدیک ترین و مناسب ترین مرکز تبدیل 
کنند. اقدام  نوبت  دریافت  به  نسبت  سامانه  یا  پیامک  طریق  از  و  انتخاب  را 

به  ایمنی  تأمین  اقدام در جهت  این  اینکه  بر  تاکید  با  مدیر طرح سی ان جی 
ویژه در جایگاه های سی ان جی و ایجاد آرامش خاطر برای هموطنان به منظور 
استفاده از این سوخت پاک اجرایی شده است، گفت: تاکنون فرآیند مناسب و 
یکپارچه ای برای بازدیدهای دوره ای و تأمین ایمنی این خودروها وجود نداشته و 
در جایگاه های سوخت گیری با خودروهایی روبه رو بودیم که به صورت غیرمجاز 
آن  در  که  کامل  و  همه جانبه  مصوبه  این  ابالغ  با  تبدیل شده اند.  گازسوز  به 
وضعیت آینده توسعه صنعت سی ان جی نیز مدنظر قرار گرفته است، افزون بر 
تأمین ایمنی خودروهای دوگانه سوز، مشکالت مالکان این دسته از خودروها 
در هنگام نقل و انتقال خودروها برطرف خواهد شد.قاسمی با اشاره به اینکه 

با هماهنگی یک هزار و ۱۰۰ شرکت تبدیلی از سمت وزارت صمت )صنعت، 
معدن و تجارت( زیرساخت های این فرآیند فراهم شده و این شرکت ها از طریق 
اتحادیه سوخت های جایگزین آماده ارائه خدمات به مالکان خودروهای گازسوز 
هستند، گفت: ضمن هماهنگی با شرکت های بازرسی فنی، ناظران فنی نیز در 
این مراکز حضور خواهند داشت و بر عملیات تبدیل و بازنگری خودروها نظارت 
خواهند کرد که در صورت سالمت خودروها گواهی سالمت صادر خواهد شد و 
در صورتی که خودرو نیاز به اصالحاتی داشته باشد، پس از انجام اصالحات، این 
گواهی صادر و پس از آن به صورت سیستماتیک، پلیس نسبت به اصالح مدارک 
برطرف  این خودروها  هویتی  و  مشکل سندی  و  کرد  خواهد  اقدام  خودروها 
برای  امتیازهای تشویقی  و  نظر گرفتن تسهیالت  به در  اشاره  با  می شود.وی 
مراجعه کنندگان گفت: به ازای تعویض هر مخزن ۴۵۰ هزار تومان کمک هزینه 
)معادل ۵۰ درصد هزینه تعویض مخزن( و ۵۰ درصد هزینه های تست و بازرسی 
بتوانیم سرویس های  امیدواریم  و  اعطا خواهد شد  این خودروها  دارندگان  به 
خاص دیگری از جمله سوخت گیری رایگان را در اختیار این افراد قرار دهیم.

قاسمی با اشاره به اینکه مشکالت و نقایص مخازن سی ان جی با معاینات چشمی 
قابل مالحظه نیست، افزود: همین موضوع سبب شده بود که معایب این مخازن 
مخفی بماند و در نتیجه شاهد انفجارهایی در خودروهای دوگانه سوز باشیم.

وی با اشاره به لزوم ثبت نام سریع تر دارندگان با توجه به محدودیت ظرفیت 
از  و دریافت گواهی سالمت  این سامانه  در  ثبت نام  از طریق  کارگاه ها گفت: 
کردن  گازسوز  به  نسبت  به صورت شخصی  که  خودروهایی  دارندگان  سوی 
خودروی بنزینی خود اقدام کرده اند، از سالمت این خودروها مطمئن خواهیم 
شد.قاسمی با اشاره به لزوم هوشمندسازی تمامی جایگاه های سی ان جی تا تاریخ 
اول آبان ماه سال ۹۸ بر اساس مصوبه هیئت دولت گفت: از یک هفته گذشته 
دستورعمل هوشمندسازی جایگاه ها به تمامی مناطق اعالم شده است و پس 
از هوشمندسازی کامل جایگاه ها، به مدت یک سال به ازای هر مترمکعب ۱۳۷ 

ریال هزینه هوشمندسازی به حساب جایگاه داران منظور خواهد شد.

افزایش ۳۰ هزار نفری تعداد بیکاران نشان دهنده این 
موضوع است که دولت از هدفگذاری برای ایجاد شغل 
عقب مانده است، این موضوع نشان می دهد که با 

ایجاد ۶۰۹ هزار شغل با هدف اصلی فاصله داریم.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، ایجاد یک میلیون 
برنامه ریزی دولت برای سال جاری  شغل در سال 
است. اما به گفته ی وزیر کار  تا کنون ۶۰۹ هزار شغل 
ایجاد شده است. با وجود اینکه در بخش خدمات با 
افزایش نیروی کار مواجه بودیم،در صنعت کارخانه 
ای ریزش نیروی کار داشتیم.از ابتدای امسال یکی از 
وعده های دولت که بارها از زبان نوبخت معاون رئیس 
جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان برنامه 
مهم دولت اعالم شد، ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار 
شغل در سال ۹۷ بود.موضوع هدفگذاری ایجاد بیش 
از یک میلیون شغل در سال جاری، برای نخستین بار 
در نشست خبری ۱۹ دیماه سال ۹۶ رسانه ای شد 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری 
خود با خبرنگاران از تجهیز ۳۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان منابع برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل 
برای سال ۹۷ خبر داد.مشاغلی که به گفته نوبخت 
کار،  بازار  فعال  سیاست های  برنامه های  اجرای  با 
طرح های اشتغالزایی خرد، اشتغال حمایتی، طرح های 

بخش کشاورزی، صنایع کوچک و خوشه های صنعتی 
اشتغال زا، تکمیل طرح های نیمه تمام صنعتی، حمل و 
نقل درون شهری، حمل و نقل برون شهری، مسکن و 
حوزه گردشگری پیش بینی شده بود.اما مطابق آمار در 
یکساله منتهی به پاییز ۹۷ حدود ۶۰۹ هزار نفرشغل 
اشتغالی  برنامه های  اهداف  تمام  است.  ایجاد شده 
وزارت کار در جهت کاهش نرخ بیکاری بوده است اما 
بر خالف برنامه ریزی، اکنون شاهد افزایش ۳۰ هزار 
نفری تعداد بیکاران هستیم.عیسی منصوری،معاون 
برنامه  درباره  کار  وزیر  اشتغال  و  کارآفرینی  توسعه 
که  آنچه  اشتغال  بخش  در  گفت:  اشتغالی  های 
هدف گذاری کردیم، بیش از یک میلیون شغل است. 
ولی برنامه هایی که اکنون وزارت کار دنبال می کند، 
بخشی از آن را می توانیم پوشش دهیم به شرط آنکه 
هماهنگی بین دستگاهی وجود داشته باشد و منابع 
پیش بینی و مصوب شده متفاوت از سال های قبل در 
اختیار ما قرار بگیرد. وی درباره نرخ بیکاری در کشور 
اظهار کرد: نرخ بیکاری متأثر از مشارکت است. وقتی 
نرخ مشارکت باال و پایین شود عدد نرخ بیکاری را 
تحت تأثیر قرار می دهد. لذا پیشنهاد می کنم به تنهایی 
نرخ بیکاری را مالک قرار ندهیم. با این حال میزان 
بیکاران ما اندکی اضافه شده است و بر اساس داده های 

مرکز آمار ۳۰هزار نفر بیشتر شده است.معاون توسعه 
کارآفرینی و اشتغال وزیر کار گفت: بر اساس داده های 
مرکز آمار در یکساله منتهی به پاییز ۹۷، ۶۰۹ هزار 
نفر شغل ایجاد شده است. ولی نکته ای که وجود دارد 
و مورد نقد هم قرار می گیرد این است که بخش قابل 
توجهی از این رقم اشتغال در کسب و کارهای خرد 
و در حد قابل توجهی اشتغال های غیررسمی است.

منصوری افزود: در همین یکساله ای که در مورد آن 
صحبت می کنیم به میزان قابل توجهی در صنعت 
کارخانه ای ریزش نیروی کار داشتیم ولی همزمان در 
بخش خدمات با افزایش نیروی کار مواجه بودیم.وی با 
بیان اینکه در حال حاضر نیاز بسیاری به اشتغال جدید 
داریم، گفت: ساالنه به طور متوسط باید ۸۵۰ هزار 
شغل ایجاد می کردیم. با توجه به آنکه هدف گذاری 
سال ۹۷ حدود یک میلیون شغل بوده است، بدیهی 
است که با ۶۰۹ هزار شغل عمالً تا این هدف فاصله 
داریم.معاون وزیر کار گفت: اینکه در شرایط رکود و با 
رشد کم اقتصادی این میزان شغل ایجاد شده، قابل 

توجه است.
 کشور ایتالیا زمانی که نرخ رشد اقتصادی را تجربه 
می کرد نرخ بیکاری جوانانش ۴۲ درصد بود، ولی در 
مورد ما این عدد اکنون ۲۷ درصد است که نشان 
می دهد ظرفیت اقتصاد کشور چه در بخش رسمی و 
چه در بخش غیررسمی به گونه ای است که می تواند تا 

حدی این مساله را هضم کند.

 افزایش ۳۰ هزار نفری تعداد بیکاران
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عید را برای همه عید بخواهیم
* الهام آمرکاشی

روزهای  در  جامعه  افراد  اکثریِت  به  قریب 
پایانِی سال، با گشت و گذار در بازاچه های 
دائمی و موقت در سطح شهر و با خریدهایی 
جدیدی  سال  استقبال  به  غیرضروری،  گاه 
می روند که نوگشتن و نو پوشیدن از رسومِ 

دیرپای ایران و ایرانی جماعت است.
در این میان اما چندسالی است نودیدن هم به واژه های تازه بهاری 
که  ای  خیّرانه  و  تازه  نگاه  با  جامعه  افراد  اکثریت  و  شده  اضافه 
های  جشن  طرح  در  شرکت  با  دارند،  کشور  هموطنان  سایر  به 
نیکوکاری، درجهت تکریم و حفظ حرمت ها و شأن سایر همنوعان 
کشور در مسیِر پیدایش و تحقِق رفاه دسته جمعی گام برمی دارند.

نگاهی گذرا در سطح شهر، براین نکته صحه می گذارد که بسیاری 
اقتصادی و شرایط  نابهنجار  به دلیل وضعیت  این جامعه  افراد  از 
موارد  سایر  و  بیماری  و  بیکاری  دلیل  به  گاه  که  معیشتی  سخت 
همسان و همخوان دراین زمینه به وجود آمده است، از خریدهای 
واجب هرروزهء خانوار هم محرومند و هستند افرادی که در بازار 
به گشت و گذار می پردازند با حسرتی از نداشته ها و نبودِ امکانات 
مالی متوسط برای برخورداری از یک شب عید معمولی. َو هنوز 
و  انفاق  جماعت،  ایرانی  و  ایران  رسوم  و  آداب  در  خوشبختانه 
گرفته  نادیده  امر  این  و  است  برخوردار  باالیی  درجه  از  احسان، 

نمی شود.
احسان و انفاق از جمله مواردی است که جزو آداب و رسوم بسیاری 
از ملل قرار گرفته و در تمام اعصارِ جامعه مدنی از طرق مختلف در 
ایامِ مشخصی از سال، سعی در برقرار کردِن مقدار ناچیزی عدالت 
دست  به  نامشخص،  یا  متقن  دالیِل  به  که  است  ثروتی  توزیع  و 
عده ای خاص و البته محدود قرار گرفته و در برابِر آن عده ای به 
سختی گذران معیشت می کنند و حتی برای تهیه البسه و خوراک 
و تحصیل نیز دچار مشکالت عدیده ای هستند که روزهایی مانند 
جشن نیکوکاری فرصت و بهانه مغتنمی است تا در این هیاهوی 
بهارانه، لبخند را در حد بضاعت، گوشه لِب کودکی جای دهیم و با 
آرامشی وافر از سعادت و سالمت برای یکایِک افراد و آحاد ملت، 

سال جدید را آغاز نمائیم.
هفته  نام  به  که  اسفندماه  یکم  و  بیست  تا  چهاردهم  از  هرساله 
نیکوکاری نامگذاری شده است، توزیِع هدایا و کمک رسانی به افراد 
و خانواده های محروم از اولویت هایی قرار گرفته که جمع آورِی 
این احسان و مبرات، جدای از کارکردِ عاطفی که بر دوش دارد به 
تقویِت گسترش  در  نیز  فرهنگی  اجتماعی-  معنوی-  ابعادِ  لحاِظ 

انفاق و انسجامِ اجتماعی قدم های موثری بر میدارد.
ایام نیکوکاری که حالِت نمادین در کشور پیدا کرده، دال بر رواج 
و بسترسازی برای ترویِج تفکر در تمام مواردی است که شاید از 

درجه اهمیت کمتری در میان مردم برخوردار باشد.
بی شک اینگونه مراسم که هرساله نزدیک به ایام عید در کشور برپا 
می شود بهترین درگاه برای نوعی کمک رسانِی پنهان به افرادی 

است که صدای نیازشان را کسی نمی شنود.
گسست و شکاف طبقاتی که در جامعه در حال افزایش است، قشر 
آسیب پذیِر جامعه را با تنگناهای عدیده ای مواجه ساخته، به طوری 
که اغلب برای تأمین مایحتاج اولیه هم در مضیقه می باشند و از 
این رو وظیفه تک تک افراد جامعه و نهادهاست که برای رفع این 
مشکل در حِد بضاعت، تمام توان خود را بر این امر، موقوف کنند.
گرچه بسیاری از فعاالن و کارشناسان مسائل اجتماعی بر این باورند 
برنامه ها و دستگیری  اینگونه  استمرار در  که وجود و حضور و 
از نیازمندان با طرح هایی مانند اهداء هدایا و مایحتاجی که قشر 
پائین دست جامعه به آن احتیاج دارند، به رونق و گسترِش فرهنگ 
تنها در  نه  به ذکر است که  اما الزم  »گداپروری« منجر می شود، 
کشور ایران، بلکه در بسیاری از جوامع با تمدن های متفاوت این 

فرهنِگ انسان دوستانه، همچنان پابرجاست و ادامه دارد.
به عنوان مثال؛ »در آمریکا بخشش تاریخی دیرینه دارد و به صورت 
دانشگاه های  از  بسیاری  است.  گشته   مرسوم  عامیانه  فرهنگ  یک 
کنونی آمریکا یا توسط وقف های ارضی و مالی احداث شده اند و یا 

توسط هدایای افراد خیّر به فعالیت های علمی خود ادامه می دهند.
در میان اعمال بخششی که در تاریخ آمریکا )به غیر از موارد فراوان 
مؤسسات آموزش عالی همانند تأسیس دانشگاه هاروارد( معروف 
اندرو  توسط  عمومی  کتابخانه   ۱۰۵ تأسیس  به  می توان  است، 
کارنگی، و اهدای ۲۰۰ میلیون دالری به ان پی آراشاره کرد. بسیاری 
از پارک های ملی آمریکا نیز )همانند پارک ملی گراند تیتون( توسط 

ثروتمندان و برای حفظ طبیعت و عموم خریداری شدند.
در سال ۲۰۱۰ میالدی، ۴۰ میلیاردر آمریکایی متعهد شدند الاقل 
به  بشردوستانه  و  نیکوکاری  مقاصد  برای  را  خود  ثروت  نصف 

سازمان های غیرانتفاعی و ان جی او ببخشند« و...
انتظار به جایی است تا یکایک آحاد جامعه، عید را برای همه عید 

بخواهند.
elhamamerkashi@ymail.com

ورود بنیاد مسکن به حوزه احیای بافت های 
فرسوده شهری

 رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی از آمادگی این نهاد برای 
ساخت واحدهای مســکونی در بافت های فرسوده و ناکارآمد 

شهری به ویژه در شهر مشهد خبر داد.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازوزارت راه و شهرســازی، علیرضا 
تابش در نشســت ستاد بازآفرینی شهری که با حضور وزیر راه 
و شهرسازی در اســتانداری خراسان رضوی برگزار شد اظهار 
کرد: بافت فرســوده و ناکارآمد مشــهد بسیار پیچیده است و 
بــرای بازآفرینی آن باید با حوصله با این پیچیدگی ها برخورد 
کرد.وی ادامه داد: بنیاد مسکن تجربه های مشترک و خوبی با 
ستاد ملی بازآفرینی در شهرهایی چون زاهدان و چابهار دارد 
و می تواند با همکاری این ســتاد در احیای بافت های ناکارآمد 

شهری مشهد هم مؤثر واقع شود.
رئیــس بنیــاد مســکن انقالب اســالمی گفــت: در صورتی 
که شــهرداری ها در بافت های فرســوده و ناکارآمد شــهری 
زمین هایــی را در اختیار بنیاد مســکن قــرار دهند این نهاد 
برای سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت و اجرای پروژه های 
بازآفرینــی آمادگی کامــل دارد.محدوده مصــوب بافت های 
فرسوده و ناکارآمد خراسان رضوی ۱۱۷ محله با چهار هزار و 
۸۹۱ هکتار در ۳۱ شــهر استان است که محدوده این بافت ها 
صرفــاً در مشــهد ۲ هزار و ۲۹۲ هکتار بوده و ســبب شــده 
این کالنشــهر سومین منطقه شــهری از نظر بزرگی مساحت 

بافت های فرسوده و ناکارآمد در کشور باشد.

آینده ایران در گرو اجرای عدالت

 حجت االســالم والمسلمین رئیسی در اولین پیام 
خود بعد از انتصاب به ســمت ریاست قوه قضائیه، 
شرط تداوم انقالب را در گرو مبارزه با فساد دانست.

به گــزارش زمان بــه نقل ازمهر، حجت االســالم 
والمســلمین سید ابراهیم رئیسی که با حکم مقام 
معظم رهبری به عنــوان رئیس جدید قوه قضائیه 
منصوب شده است در اولین پیام خود بعد از انتصاب 
طی مطلبی در شبکه اجتماعی خود نوشت: آینده 
ایران عزیز و تداوم جریان انقالب و ارزش های آن در 
گرو اجرای عدالت و مبارزه با فســاد است و زندگی 

اشرافی با تفکر انقالبی اسالمی سازگاری ندارد.
روز پنج شــنبه، حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اســالمی در حکمی حجت االسالم 
و المســلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی را به 
ریاست قوه ی قضائیه منصوب کردند.رهبر انقالب 
اسالمی در این حکم با تأکید بر لزوم تحول در قوه 
قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام 
دوم انقالب باشد، از فقاهت، دانش، تجربه، سالمت، 
امانت و کارآمدی حجت االسالم و المسلمین رئیسی 
در مقاطع گوناگون خدمت و سوابق طوالنی ایشان 
در قوه قضائیه و آشــنایی کامل با همه زوایای آن، 
به عنوان دالیل این انتخاب یاد، و در ادامه هشــت 
توصیه مهم خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه بیان 

کردند.

ایران و عراق ستون های
 امنیت منطقه

 وزیر امور خارجه کشورمان گفت: بدون ایران و عراق 
این منطقه روی آرامش را نخواهد دید، این دو کشور 

ستون های امنیت منطقه هستند.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه کشــورمان بعد از ظهر دیروز در 
همایش »حکیم؛ محور وحدت« و در شانزدهمین 
سالگرد شهادت آیت اهلل ســید محمدباقر حکیم، 
اظهار داشت: بنده سعادتی داشتم سال ۷۱ همراه 
با شــهید حکیم، مرحوم جالل طالبانی و مرحوم 
چلبی برای حج به مکه مشرف شدم.وی گفت: در 
زمان حج فرصت خوبی برای من بود تا با شــهید 
حکیم و خانواده محترم وی از نزدیک آشــنا شوم 
و روحیــه و ویژگی معنوی و روحانی وی را با تمام 
وجودم احســاس کنم.ظریف افزود: شهید حکیم 
نمونه بارز اخالق اسالمی بود، شهید حکیم همزمان 
با مجاهدت، اخالق داشت. وی خلق و خوی بسیار 
لطیف و پدرانه ای داشــت . بنده و همســرم توفیق 
داشتیم در خدمت شهید حکیم و همسر مکرمه وی 

بودیم و این ویژگی ها را احساس کردیم.
وزیر امور خارجه بیان کرد: اگر نبود این ویژگی های 
شــهید حکیم، امروز با عراق دیگری مواجه بودیم . 
آنچه شهید حکیم پایه گذاری کرد منجر به ایجاد 
ارتباط عمیق میان ایران و عراق و نهادینه شدن این 
روابط شد و امروز می بینید که هیچ قدرتی نمی تواند 
این دو ملت را از هم جدا کند.وی افزود: ارتباطی که 
با بدر در مبارزه با صدام شروع شد و با حشد الشعبی 
ادامه پیدا کرد و دیدیــم که مردم ایران و عراق در 
کنار هم با تکفیر و تروریسم مبارزه کردند.وزیر امور 
خارجه بیان کرد: شهید حکیم توسط فاسدترین و 
فاســق ترین افراد که تکفیری ها بودند شهید شد 
و ثمره آن درهم آمیخته شــدن خون ایرانی ها و 
عراقی ها در مبارزه با تکفیــر، داعش و گروه های 
تروریستی بود و این آمیخته شدن خون مردم ایران 
و عراق اجازه تفرقه میان این دو کشــور را نخواهد 
داد.ظریف با بیان اینکه شهید حکیم کسی بود که 
با درایت پروژه های بسیار خطرناکی که برای آینده 
عــراق دیده بودند را نقش بر آب کرد، تصریح کرد: 
شهید حکیم توانست با حکمت و درایتی که داشت 

از آن مرحله عبور کند.
 اینجا یاد سید عبدالعظیم حکیم را هم گرامی می 
دارم که در کنار شهید حکیم بسیار مبارزه کردند.

وی خاطرنشــان کرد: من بعد از سفر آخر خود به 
عراق که پنج روزه بود، در دیدارهایی که داشــتم با 
تمام وجود احساس کردم که مردم دو کشور ایران و 
عراق جدایی ناپذیر هستند. امشب هم برای تدارک 
سفر تاریخی جناب آقای روحانی به عراق عازم این 
کشور هستم و مطمئنم این سفر نشان خواهد داد 
که دو ملت ایران و عراق قلب تپنده منطقه هستند.

وزیر خارجه کشــورمان تصریح کرد: بدون ایران و 
عراق این منطقه روی آرامش را نخواهد دید، این دو 
کشور ستون های امنیت منطقه هستند و امیدواریم 
با حرکــت جدیدی که احزاب عراقی آغاز کرده اند 
بتوانیم حرکت رو به جلویی داشــته باشــیم و آن 
حرکت آنها این است که ما گروهها و ائتالف هایی 
در عراق داریم که متشکل از احزاب و اقوام مختلف 
است و این ثمره خون شهید حکیم به حساب می 
آید.ظریف در پایان با بیان اینکه شــهید حکیم نه 
تنها شهید محراب بود بلکه شهید وحدت هم بود، 
خاطرنشان کرد: ما امروز گروه هایی در عراق داریم 
که از همه اقوام و مذاهب هســتند، در سفری که 
به عراق داشــتم با دو ائتالف به رهبری سید عمار 
حکیم و برادران بــدر دیدار کردم. از این رو ائتالف 
از شیعه، سنی، کرد، ترکمان و مسیحی همه با هم 
جمع شدند و این پیروزی بزرگی برای ندای وحدت 

شهید حکیم است.

اخبار

سرمقاله

با هم دشمنی ننمایید ، همانا 
دشمنی بنیان برافکن است.

کالمامیر

رئیس جمهور کشورمان در تماس تلفنی نخست 
وزیر پاکستان با بیان اینکه منتظر عملیات قاطع 
پاکستان علیه تروریست ها هستیم، گفت: نیروهای 

ایرانی آماده پاسخی قاطع به تروریست ها هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم حسن 
خان«  »عمران  تلفنی  تماس  در  دیروز  روحانی 
عملیات  خواهان  وی،  با  پاکستان  وزیر  نخست 
قاطع پاکستان علیه تروریست های ضد ایرانی شد 
و تاکید کرد: ما نباید بگذاریم دهه ها  دوستی و 
برادری بین دو کشور، تحت تاثیر اقدام گروهک 
های تروریستی قرار گیرد که ما و شما می دانیم 
از کجا تامین مالی و تسلیحاتی می شوند.رئیس 
جمهور تصریح کرد: نباید اجازه دهیم طرف ثالت 
با این اقدامات خود، در روابط ایران و پاکستان تاثیر 
بگذارد.روحانی با بیان اینکه ایران به خوبی می داند 
گروهک های تروریستی که از خاک پاکستان برای 
ایران استفاده می  حمالت تروریستی علیه ملت 
کنند در کدام نقاط مستقر هستند، گفت: ما منتظر 
عملیات قاطع شما علیه این تروریست ها هستیم.

خاش  جاده  در  تروریستی  حادثه  جمهور  رئیس 
-زاهدان و شهادت مرزبانان ایران اسالمی را بسیار 
تاثرانگیز خواند و افزود: ما شاهد حوادث فراوانی از 
سوی تروریست هایی هستیم که متاسفانه در خاک 

پاکستان مستقر هستند و در همین راستا آمادگی 
کامل داریم که با ارتش و دولت پاکستان برای از بین 
بردن این تروریست ها که حضور آنها به نفع ما، شما 
و منطقه نیست، همکاری کنیم. ادامه فعالیت این 

تروریست ها از خاک پاکستان می تواند روابط دو 
کشور را تحت تاثیر قرار دهد.روحانی با تاکید بر اینکه 
نیروهای ایرانی این آمادگی را دارند که با هماهنگی 
اسالم آباد، پاسخی قاطع به تروریست ها بدهند، 

اظهارداشت: ماخواهان تداوم روابط دوستانه خود با 
پاکستان هستیم.رئیس جمهور با اشاره به سخنان 
نخست وزیر پاکستان گفت که تهران آماده استقبال 
از نخست وزیر پاکستان است.نخست وزیر پاکستان  

نیز در این تماس تلفنی با بیان اینکه« امیدوارم 
بزودی از ایران دیدار کنم«، اطمینان داد که ارتش و 
دولت پاکستان تمام تالش خود را برای از بین بردن 
تروریست ها بکار خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد 
این تروریست ها از خاک این کشور علیه همسایگان 
استفاده کنند.»عمران خان«  ایران  مردم  بویژه  و 
از  شماری  شهادت  خاطر  به  تسلیت  ابراز  ضمن 
نظامیان ایرانی در حمله تروریست ها در جاده خاش 
- زاهدان و با بیان اینکه ما بسیار به تروریست ها و 
محل اختفای آنان نزدیک شده ایم، گفت که بزودی 
اخبار خوشحال کننده ای درباره این تروریست ها 
و اقدامات آنها در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این به نفع پاکستان است که اجازه ندهد 
گروهک های تروریستی از خاک ما استفاده کنند و 
ارتش پاکستان آماده است با اطالعاتی که ایران در 
اختیارش می گذارد، قاطعانه تر با تروریست ها مقابله 
کند.نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که اسالم آباد 
خواهان گسترش و تعمیق روابط باتهران در همه 

حوزه ها است.

منتظر عملیات قاطع پاکستان 
علیه تروریست ها هستیم

روحانی در تماس تلفنی نخست وزیر پاکستان:

روحانی روز دوشنبه به بغداد سفر می کند
معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور اعالم کرد: رئیس جمهور به دعوت 
رسمی رئیس جمهور و نخست وزیر عراق، روز دوشنبه و برای سفری 3 روزه به این کشور 
سفر می کند. پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهور ضمن 
اعالم این مطلب، گفت: حجت السالم حسن روحانی روز دوشنبه ۲0 اسفند 97 وارد بغداد 
خواهد شد و مذاکرات دو جانبه ای با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق در خصوص روابط 

فیمابین و همکاری های منطقه ای دو کشور خواهد داشت.

این  بررسی های  نتیجه  بیان  به  نگهبان  سخنگوی شورای 
نهاد درباره الیحه بودجه ۹۸ پرداخت.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عباسعلی کدخدایی در  در 
آخرین وضعیت  از  با گزارشی  رابطه  در  کنفرانسی خبری 
بررسی و رسیدگی شورای نگهبان نسبت به الیحه بودجه 
۹۸،  اظهار کرد: در اخبار اعالم شد ما نظر غیر رسمی خود 
را برای مجلس ارسال کردیم. در جلسات هفته گذشته که از 
سه شنبه شروع شد جلسات فوق العاده ای تا روز پنج شنبه 
داشتیم که تا اذان مغرب طوالنی شد و در چند نوبت اعضای 
کردند.سخنگوی  بررسی  را  بودجه  الیحه  نگهبان  شورای 
با  الف تبصره ۱ عبارت ها،  بند  شورای نگهبان، گفت: در 
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه تفاوت هایی داشت 
که از همین جهت مغایر بند ۱۰ سیاست های کلی شناخته 
شد و مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰. پس از آن برخی اشکاالت 
شکلی داشتیم مانند اصل ۱۵ که عبارت های غیر فارسی 
در جای جای مصوبه به کار رفته بود که یکجا به مجلس 
با  رلبطه  در  همچنین  داد:  ادامه  کردیم.کدخدایی،  اعالم 
با  نفت،  به وزارت  وابسته  از شرکت های  برخی  اساسنامه 
عنایت به اینکه اساسنامه آنها هنوز برای مشخص نیست که 
آیا اساسنامه های مصوب مجلس یا دولت محترم را دارد؟ 
شد.وی،  ارسال  مجلس  برای  و  گرفته  ابهام  جهت  این  از 
خاطرنشان کرد: در برخی از بندها از جمله بند الحاقی ۲، 
بحث منافع صندوق توسعه ملی را داشتیم. استفاده از منابع 
صندوق نیازمند اجازه مقام معظم رهبری است که به همین 
دلیل مغایر اصل ۵۷ گرفته شد.کدخدایی، افزود: برخی از 

موارد مانند جزء ۴ بند الحاقی ۲ و جدول شماره ۲ در بند 
الحاقی ۲ را داشتیم که عبارت ها روشن نبود و قرار شد 
پس از رفع ابهام اعالم نظر شود و همچنین ایرادی مانند 
ایراد شرکت های وابسته به نفت در رابطه با سازمان امور 
اساسنامه  شهرداری ها و دهیاری های کشور داشتیم که 
آنها از جهت روشن نبود اعالم شد و ایراد به مجلس ارسال 
شد.سخنگوی شورای نگهبان، افزود: در برخی از موارد نیز 
از جمله بند الحاقی۱، آقایان در تسری حکم ماده به سرمایه 
گذاران قبل از این قانون ابهام داشتند که قرار شد پس از 
رفع ابهام اعالم نظر شود. در بند »و« که به بخشودگی برخی 
از وام گیرندگان بانک ها ارتباط داشت، آقایان نسبت به غیر 
معذورین آنها مغایرت با بند ج اصل ۳ قانون اساسی یعنی 
اطالق جزء ۱  در  البته  که  دادند  تشخیص  نارروا  تبعیض 
بند الحاقی ۱ و همچنین نسبت به اطالق جز۴ بند الحاقی 
۱ آن وجود داشت.وی بیان کرد: از ایرادات دیگری که در 
ایراد مشابهی نسبت به اساسنامه  این جهت وجود داشت 
صندوق کارآفرینی امید در جزء ۲ بند الف داشتیم که اعالم 
شد. واگذاری تعیین جریمه ها به کمیسیونی که در بند »ه«  
الیحه بودجه بود مغایر اصل ۸۵ تشخیص داده شد و مجددا 
بحث سیاست ها را در جای دیگری هم داشتیم. در بودجه 
امسال ما یک نکته ای را برای اولین بار مشاهده کردیم و آن 
این بود که احکام تنقیحی توسط مجلس نسبت به قوانین 
آینده ضمیمه بودجه شده بود.کدخدایی، افزود: با عنایت به 
اینکه بودجه هنوز به تایید نهایی نرسیده است آقایان اعالم 
کردند فعال قابل بحث نیست و باید ابتدا بودجه به تصویب 

با عنایت  نهایتا  برسد سپس اعالم نظر شود. همچنین ما 
به اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت هم 
نسبت به مصوبه بودجه کل کشور ایراداتی داشتند، ایرادات 
مجمع را عینا وفق بند ۲ اصل ۱۱۰ برای مجلس محترم 
اعالم کردیم  مانند همیشه  را هم  تذکراتی  ارسال کردیم. 
در حال  اسالمی  تلفیق مجلس شورای  هیئت  االن هم  و 
بررسی ایرادات است. البته ما به صورت غیر رسمی ارسال 
کردیم و سعی می کنیم بازنگری نهایی انجام شود و امروز 
تا پایان وقت نظر رسمی شورای نگهبان را هم برای مجلس 
تعداد  با  رابطه  در  نگهبان  شورای  کنیم.سخنگوی  ارسال 
تاکید کرد:   ، ایرادات شورای نگهبان به الیحه بودجه ۹۸ 
در قالب ۱۹ بند است که ارسال شده است.وی در رابطه 
افزایش حقوق کارکنان دولت و دیدگاه شورای نگهبان  با 
در مورد آن و ادعای رایزنی برای تغییر این موضوع توسط 
برخی از مسئوالن، گفت: از نظر ایراد شرعی و قانونی اساسی 
طبیعتا افزایش حقوق کارکنان نزد شورای نگهبان ایرادی 
نداشت اما یک ایراد فنی داشتند که در کمیسیون تلفیق 
اینکه  به دلیل  اینکه  بر  بود مبنی  مجلس و دولت مطرح 
این موضوع به شکل ضریب نیامده مبلغ ۴۰۰ هزار تومان 
که اضافه شده ظاهرا نمی تواند برای پاداش پایان خدمت و 
بازنشستگی محاسبه شود.کدخدایی، افزود: دوستان دولت 
معتقد هستند روش تغییر کند و اختالف از این جهت وجود 
دارد و امیدوار هستیم اگر بتوانند آن را در مجلس حل کنند. 
در نهایت به افزایش حقوق کارمندان توسط شورای نگهبان 

ایرادی گرفته نشده است.

کدخدایی اعالم کرد:

جزئیات ایرادات شورای نگهبان به الیحه بودجه ۹۸

تخریب  گفت:  رئیس جمهوری  اول  معاون 
و اتخاذ رویکردهای خصمانه علیه دولت در 
شرایط جنگ اقتصادی و تحریم ها ناپسند 

است.
اسحاق  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جهانگیری روز شنبه در آیین بهره برداری 
کشتارگاه صنعتی طیور در شهرک صنعتی 
دولت  افزود:  گرمسار  شهرستان  اِیوانَِکی 
همواره از نقدهای منصفانه حمایت کرده و 
منتقدان دلسوز در کنار دستگاه های اجرایی 
هستند.وی خاطرنشان کرد: دولت از نقدهایی 
که باعث پیشرفت کشور شود استفاده خواهد 
کرد.معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد: 
ظرفیت های قابل توجه اقتصادی در کشور 
اقتصادی  مشکالت  وجود  با  و  دارد  وجود 
مختلف  های  طرح  هستیم  شاهد  امروز 
عمرانی و صنعتی در گوشه کنار این کشور 
با اعتبارهای میلیارد دالری در حال ساخت 
است.جهانگیری اضافه کرد: نشاط کاری برای 
با وجود مشکالت وجود دارد  ایران  ساخت 
و با همراهی می توان از مشکالت اقتصادی 
عبور کرد.وی ادامه داد: دولت از انتقال آب از 

سد نمرود و پساب استان تهران به شهرستان 
گرمسار حمایت می کند و طرحی که بیش 
باید  دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۹۷ از 
اول  برسد.معاون  اتمام  به  تر  سریع  هرچه 
رئیس جمهوری تصریح کرد: استان سمنان 
شایستگی قطب صنعتی شدن را دارد و با 
می  محقق  مهم  این  اصولی  ریزی  برنامه 
ادامه  در  جمهوری  رئیس  اول  شود.معاون 
سخنانش گفت: حمایت از روستاها سیاست 
کانون  باید  روستاها  و  است  دولت  جدی 
اصلی تولید در کشور باقی بمانند .جهانگیری 
اضافه کرد: امنیت غذایی در کشور به حیات 
در روستاها بستگی دارد و با توسعه بخش 
کاالهای  تامین  برای  توان  می  روستایی 
اساسی در کشور اقدام کرد.وی تصریح کرد: 
تامین زیرساخت ها مانند آب، برق و گاز برای 
رفع مشکالت زیرساختی بخش روستایی در 
کشور انجام شده و با رفع بخشی دیگری از 
چالش ها باید ظرفیت بخش روستایی شکوفا 
شود.معاون اول رئیس جمهوری گفت: منابع 
کشور  روستاهای  در  تولید  برای  نیاز  مورد 
تامین شده است و تسهیالت با نرخ کم به 

کشاورزان و روستاییان درحال پرداخت است.
جهانگیری افزود: بسیاری از افراد معتقدند 
رانت  زمینه  پایین تسهیالت روستایی  نرخ 
را فراهم می کند اما این رانت برای خدمت 
به روستاها است. معاون اول رئیس جمهوری 
اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه های 

اجرایی باید بر نحوه ارائه تسهیالت در بخش 
روستایی نظارت داشته باشند. در سفر یک 
روزه جهانگیری به استان سمنان بزرگترین 
شهرک  در  کشور  غیردولتی  فلزات  واحد 
صنعتی فجر ۲ شهرستان آرادان و کشتارگاه 
اِیوانَِکی  صنعتی  شهرک  در  طیور  صنعتی 

شهرستان گرمسار به بهره برداری رسید.

جمهوراظهار  رئیس  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
ما  وظایف  مهم ترین  از  یکی  حاضر  حال  در  داشت: 
مردم  بیشتر  آسایش  و  آرامش  تأمین  برای  تالش 
است. وی نظارت بر بازار را در آستانه سال نو یکی 
از تأکیدات دولت عنوان کرد و بیان داشت: دولت به 
هیچ وجه اجازه نمی دهد عده ای بخواهند عرصه را 
بر مردم با سوء استفاده از روزهای پایانی سال تنگ 
نمی گذاریم  »ما  اینکه  بر  تأکید  با   کنند.جهانگیری 
برخورد  گفت:  شود«  دشوار  مردم   برای  عید  شب 
حوزه  در  دولت  مهم  اقدامات  از  یکی  متخلفان  با 
دالر  میلیارد   14 دولت  وی  است.  بازار  بر  نظارت 
تجهیزات  و  دارو  اساسی،  کاال های  تامین  برای  ارز 

پزشکی مورد نیاز مردم اختصاص داده است. 

برخورد
دولت  با 
اخالل گران
 بازار
 شب عید 

معاون اول رئیس جمهوری:

تخریب دولت در شرایط جنگ اقتصادی ناپسند است
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شورای نگهبان مصوبه »افزایش۴۰۰ هزار تومانی 
کارمندان« را تائید کرد

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس از تایید مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار 
تومانی حقوق کارکنان دولت توسط شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر،حمیدرضا حاجی بابایی از بررسی تبصره ۱۲ الیحه 
بودجه سال ۹۸ در شورای نگهبان خبر داد. وی افزود: شورای نگهبان هیچ ایرادی 
به تبصره ۱۲ نگرفته است و تبصره ۱۲ الیحه بودجه سال ۹۸ در مورد افزایش 
۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی شورای 
نگهبان مورد تأیید قرار گرفته است. رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس 
اظهار داشت: لذا هیچ جلسه مشترکی بین دولت و مجلس برای تجدید نظر 
در خصوص اصالح این تبصره برگزار نخواهد شد.محمدباقر نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه ای اعالم کرده بود که مصوبه مجلس در مورد 
افزایش حقوق کارمندان دولت هفته آینده در مجلس مجدداً مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت. دولت خواستار افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در الیحه 
بودجه سال ۹۸ بود اما نمایندگان مجلس این امر را با عدالت سازگار نمی دانستند 
لذا پیشنهادی مبنی بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان دولت به 
تصویب مجلس رسید. پس از تصویب این تبصره نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در نامه ای به رئیس مجلس اعالم کرد که سازمان برنامه این مصوبه را 
اجرا نخواهد کرد. رئیس مجلس شورای اسالمی در واکنش به این اظهارات تاکید 

کرد: دولت ملزم به اجرای قانون است.

درخواست پمپئو از ایران درباره »رابرت لوینسون«

 با وجود آنکه کاخ سفید چند سال قبل صراحتا اعالم کرده بود اطمینان دارد 
»رابرت لوینسون« در ایران نیست اما وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار پیامی از 

تهران خواست تا این فرد را آزاد کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا در این پیام 
که در توئیتر منتشر شده از تهران خواسته تا »رابرت لوینسون« مأمور سابق پلیس 
فدرال آمریکا )اف بی آی( را که ادعا می شود در ایران زندانی است آزاد کند.
این در حالی است که در دی ماه سال ۱۳۹۴ »جاش ارنست« سخنگوی وقت 
کاخ سفید ایاالت متحده اعالم کرده بود مقامات آن کشور اعتقاد دارند »رابرت 
لوینسون« مأمور پیشین پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی، دیگر در ایران نیست.ادعا 
می شود که لوینسون در جزیره کیش، مفقود شده است. جاش ارنست در آن 
زمان به خبرنگاران گفته بود دولت ایران در مورد جستجوی لوینسون اطمینان 
داده است.ارنست افزود واشنگتن تالش می کند تا ایران تعهد خود را در این 
زمینه عملی کند.لوینسون در تاریخ ۹ مارس سال ۲۰۰۷ میالدی )اسفند ۱۳۸۵( 
ناپدید شد و مشخص نیست در حال حاضر کجا است. گزارش های گوناگونی 
در مورد فعالیت و ناپدید شدن او منتشر شده است؛ خبرگزاری آسوشیتدپرس 
پیش تر گفته بود او در مأموریتی تائید نشده برای سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
)سیا /  سی . آی. ای( کار می کرده است.لوینسون از کارکنان بازنشسته پلیس فدرال 
آمریکا )اف بی آی( بوده که رسانه های غربی مدعی هستند وی در سال ۲۰۰۷ 
میالدی در سفر به جزیره کیش مفقود شده است. تا اواخر سال ۲۰۱۴ میالدی 
اعالم می شد که لوینسون برای امر تجارت و کار شخصی به کیش سفر کرده، اما 
آسوشیتدپرس در گزارشی اعالم کرد که وی به طور محرمانه برای سازمان سیا 
)سازمان اطالعات مرکزی آمریکا( کار می کرده و برای جمع آوری اطالعات به 
ایران سفر کرده بود.از زمانی که این موضوع در دولت آمریکا فاش شده یکی از 
جدی ترین رسوایی ها را در تاریخ سیا به وجود آورده است. کاخ سفید پیش تر 
اعالم کرده بود که رابرت لوینسون برای امور تجاری شخصی به جزیره کیش 
سفر کرده بود. سفر تجاری برای پوشاندن اصل ماجرا بوده و سازمان سیا مبلغ دو 
میلیون و ۵۰۰ هزار دالر به خانواده لوینسون پرداخت کرده تا از تشکیل پرونده 
در خصوص وی خودداری کنند. در همین رابطه »جان مک کین« از سناتورهای 
جمهوریخواه آمریکا، با متهم کردن سیا گفته بود: سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
)سیا( حقیقت را در مورد لوینسون به کنگره نگفته و اعضای کنگره را فریب 
داده است.از سوی دیگر خانواده لوینسون، دولت آمریکا را متهم به کم کاری 
برای یافتن و نجات وی کردند. خانواده لوینسون از مدت ها قبل می دانستند که 
وی برای سازمان سیا کار می کرد اما بنا بر درخواست دولت از فاش کردن این 
موضوع خودداری می کردند چون به آنها گفته شده بود که افشای این موضوع 

وضعیت لوینسون را بدتر می کند.

کره شمالی مهیای آزمایش موشکی است

یک خبرگزاری غربی با اتکا به برخی تصاویر ماهواره ای مدعی شد که کره 
شمالی علیرغم تداوم مذاکره با آمریکا، مهیای انجام آزمایش موشکی جدیدی 

است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بی بی سی با اتکا به تصاویر ماهواره ای مدعی شده 
است که کره شمالی مهیای انجام آزمایش موشکی جدیدی است. طبق این 
تصاویر، تشدید فعالیت ها در اطراف سایت »سانوم دانگ« رؤیت شده که گفته 
می شود کره شمالی اغلب موشک های بالستیک خود را در آن نگهداری می کند. 
این در حالی است که هفته گذشته نیز گزارش هایی منتشر شد مبنی بر اینکه کره 
شمالی در حال بازسازی سایت موشکی »سوهائی« است. در همین راستا، دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی پیامی توئیتری مدعی شد: باید دید چه چیزی 
روی می دهد. در صورتی که کره شمالی آزمایش های تسلیحاتی اش را از سر 
بگیرد ناامید خواهم شد. این در حالی است که ۲ روز پیش نیز رئیس جمهوری 
آمریکا گفته بود اگر گزارش های منتشر شده در خصوص تصمیم کره شمالی 
برای بازسازی سایت آزمایش های موشکی درست باشد، برای او خبری »بسیار 
ناامید کننده« خواهد بود.گفتنی است تمام این ادعاها در حالی مطرح می شود 
که هانوی پایتخت ویتنام پنجشنبه ۹ اسفند میزبان دور دوم دیدار ترامپ و کیم 

جونگ اون رهبر کره شمالی بود.

توزیع بسته های حمایتی، تبلیغاتی است

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدام دولت در توزیع بسته های حمایتی 
تبلیغاتی است و تناسبی بین این اقدامات و نیازهای واقعی مردم وجود ندارد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی اکبر کریمی با انتقاد از رویه اعطای بسته های 
حمایتی، گفت: متأسفانه رویه توزیع بسته های حمایتی از سوی دولت منطقی، 
منصفانه و عادالنه نیست.وی متذکر شد: مجلس طرحی دوفوریتی تهیه کرده بود 
مبنی بر اینکه دولت ملزم به تأمین کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم شود و یک 
روال مشخص و شفافی برای تضمین رساندن این کاالها با قیمت مناسب به مردم 
داشته باشد اما در آن زمان نوبخت به مجلس آمد و با بیان اینکه دولت بسته های 
حمایتی را تهیه کرده است، مانع تصویب این طرح شد.عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در حال حاضر، دولت صرفاً بسته های 
حمایتی را بین افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و کارکنان و 
بازنشستگان دولت توزیع کرد که این نحوه تخصیص مناسب و کافی نیست.
کریمی تاکید کرد: جمعیت زیادی از مردم تحت فشارهای معیشتی ناشی از تورم 
افسارگسیخته هستند اما بسته های حمایتی صرفاً به افراد تحت پوشش نهادهای 
حمایتی، کارکنان و بازنشستگان دولت داده می شود و این توزیع ناعادالنه حاکی 
از نادیده گرفتن افراد خارج از این چرخه و کسانی است که کار آزاد دارند.وی 
تأکید کرد: اقدامات دولت در زمینه توزیع بسته های حمایتی بیش از آنکه واقعیت 
باشد و نیازهای واقعی آحاد ملت را پوشش دهد، صرفاً یک کار تبلیغاتی و شعار 
است و هیچ تناسبی بین این اقدامات حمایتی و نیازهای واقعی مردم وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: دولتمردان باید بدانند که 
بسیاری از مردم، جز نیروهای دولتی نیستند و با حداقل حقوق و تحت فشارهای 
شدید اقتصادی زندگی می کنند و باید برای حمایت از آنان و بهبود معیشتشان 

تمهیدات اساسی بیاندیشند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور:

صادرکنندگان می توانند
 بدون تعرفه گمرکی کاالهای 

اساسی وارد کنند

اکنون  هم  گفت:  جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون 
ذخیره استراتژیک کشور در بیشتر کاالهای اساسی 
در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و به مردم در 
این زمینه اطمینان کامل می دهیم. بر همین اساس، 
واردات کاالهای اساسی در مقابل صادرات، بدون 
برای همه صادرکنندگان آزاد شده  تعرفه گمرکی 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد نهاوندیان 
در نشست مشترک با مسئوالن سازمان منطقه آزاد 
این  اقتصادی  فعاالن  و  سرمایه گذاران  و  ارس 
منطقه اظهار کرد: مأموریت ملی مناطق آزاد، نقش 
بازارهای  به  صادرات  پردازش  تولید،  در  آفرینی 
است.وی  داخلی  بازارهای  تنظیم  و  بین المللی 
پتانسیل های  با  نیز  ارس  آزاد  منطقه  کرد:  تصریح 
دوران  در  را  عمل  ابتکار  می تواند  خود  باالی 

تحریم در دست بگیرد.
گذشته  ماه های  در  کرد:  خاطرنشان  نهاوندیان 
اقتصادی  قوانین  زمینه  در  ابهامات  کردیم  تالش 
مناطق آزاد، برطرف شود و برای نمونه در مورد 
از  بخشی  کاالیی،  بندی  گروه  و  سفارش  ثبت 
است. شده  برطرف  اقتصادی  فعاالن  نگرانی های 
این  در  شده  مطرح  مشکالت  به  پاسخ  در  وی 
نشست، عنوان کرد: به محض بازگشت به تهران 
این موضوعات را به صورت فوری با وزیر امور 
بررسی  گمرک  مسئوالن  و  دارایی  و  اقتصادی 
خواهیم کرد تا فعاالن تجاری مناطق آزاد در آستانه 

نوروز با مشکالت زیادی روبرو نشوند.
تمام  داد:  ادامه  جمهور  رئیس  اقتصادی  معاون 
پیشنهادهای سازمان منطقه آزاد ارس و مشکالتی 
در  ارس  صنعتی  و  اقتصادی  فعاالن  توسط  که 
بررسی  دقیق  طور  به  را  شد  مطرح  امروز  جلسه 
خواهیم کرد و تمام فعاالن این منطقه، مشکالت 
تا  کنند  نیز مطرح  استان  را در ستاد تسهیل  خود 
ظرف یک هفته توسط استاندار آذربایجان شرقی 
مشکالت  برای  تالش هایی  و  مطرح  دولت  در 

صورت گیرد.
حوزه های  از  برخی  اکنون  هم  افزود:  نهاوندیان 
وضعیت  ارس،  آزاد  منطقه  صادراتی  و  تولیدی 
نساجی  حوزه  در  نمونه  برای  و  دارند  مناسبی 
هستیم.وی  تولیدکننده ها  وضعیت  بهبود  شاهد 
ضمن تقدیر از مثبت شدن تراز تجاری منطقه آزاد 
مناطق  کرد:  تاکید  پیاپی،  سال  دومین  برای  ارس 
آزاد کشور در فرصت جدید صادراتی، به ارتقای 
صادرات و حتی به جهش صادراتی کشور کمک 

کنند.
صادرات  موجود،  وضعیت  در  آمار  اساس  بر   
ایران رشد باالیی داشته است و تراز تجاری کشور 
است.نهاوندیان  مثبت  ارس  تجاری  تراز  همانند 
ذهن  در  که  تصویری  با  ارس  آزاد  منطقه  افزود: 
داشتم متفاوت بود و شرایط بسیار بهتری نسبت به 

آنچه متصور بودم، داشت.
با  مقابله  در  آزاد  مناطق  کرد:  تصریح  وی 
و  هستند  تأثیرگذار  کشور  غیرقانونی  تحریم های 
هر یک از مناطق آزاد باید در بخش های خاصی 
با این تحریم ها مقابله کنند.معاون اقتصادی رئیس 
خود،  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  جمهور 
گفت: اقتصاد ایران در یک سال گذشته دچار یک 
تکانه شدید و کم سابقه شد ولی باید به کمک هم 

سرعت خروج از این چالش را بیشتر کنیم.
صورت  به  ارز  قیمت  افزایش  افزود:  نهاوندیان 
ناگهانی باعث می شود که سرمایه گذاران و فعاالن 
حوزه اقتصادی به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن 
این تکانه، دچار چالش می شود.وی تصریح کرد: 
تالش هایی در آغاز این تکانه توسط دولت انجام 

گرفته و قصد داشتیم این پدیده را کنترل کنیم.
 اما موفقت دولت باید بیشتر مورد تحلیل و بررسی 
قرار گیرد.نهاوندیان با اشاره به نگرانی های موجود 
اساسی،  کاالهای  و  اولیه  مواد  تأمین  زمینه  در 
استراتژیک  ذخیره  اکنون  هم  کرد:  خاطرنشان 
وضعیت  در  اساسی  کاالهای  بیشتر  در  کشور 
بسیار خوبی قرار دارد و باید به مردم در این زمینه 

اطمینان کامل بدهیم. 
در  اساسی  کاالهای  واردات  اساس،  همین  بر 
همه  برای  گمرکی  تعرفه  بدون  صادرات،  مقابل 

صادرکننده ها آزاد شده است.

خبرخبر

رئیس جمهوری آمریکا معامله قرن را به عنوان 
یکی از جدی ترین برنامه های خود برای تحول 
در فرایند سازش و تعیین سرنوشت سرزمین 
نخواهد  که  است؛ طرحی  کرده  اعالم  اشغالی 
توانست از سد مخالفت های مردمی در جهان 

اسالم عبور کند.
فرایند  پیشبرد  ازایرنا،  نقل  به  به گزارش زمان 
مهمترین  از  یکی  اشغالی  سرزمین  در  سازش 
زمان  از  ترامپ«  »دونالد  که  بود  موضوعاتی 
راهیابی به کاخ سفید روی آنها تمرکز کرد. وی 
به رغم مخالفت های گسترده، بیت المقدس را 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعالم کرد و 
سفارت آمریکا را از تل آویو به قدس منتقل کرد. 
چند روز پیش یعنی در هفته نخت اسفند ماه 
نیز »جرد کوشنر« مشاور ارشد و داماد ترامپ و 
»جیسون گرینبالت« نماینده ویژه آمریکا در امور 
خاورمیانه به همراه »برایان هوک« نماینده ویژه 
وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بار دیگر 
به منظور جا انداختن طرح دولت ترامپ جهت 
پر کردن شکاف میان فلسطینی ها و صهیونیست 
ها در چارچوب برنامه موسوم به معامله قرن 
از  عربی  کشورهای  برخی  و  خاورمیانه  راهی 
جمله، امارات، بحرین و عمان شدند و با برخی 
مقامات این کشورها دور تازه ای از مذاکرات را 
آغاز کردند. این تالش ها در شرایطی صورت 
گرفت که بسیاری از تحلیلگران عرب معتقدند 
رژیم  و  فلسطین  مردم  بین  قرن  معامله  طرح 
صهیونیستی با میانجیگری کوشنر راه حلی برای 
مشکالت ارائه نداده و مقاومت مردم فلسطین 
و جهان عرب اجازه نخواهد داد این طرح که 
به سود رژیم صهیونیستی است، جنبه عملی به 
خود بگیرد. به نوشته روزنامه »القدس العربی« 
چاپ لندن، از زمانی که ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا، قدس را به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل 
به رسمیت شناخته است مردم فلسطین مخالفت 
غیرمستقیم  و  مستقیم  میانجگیری  با  را  خود 
آمریکا در حل مساله فلسطین اعالم کرده اند و 
نقش آمریکا در روند صلح فلسطینی - اسرائیلی 
کم رنگ شده است. دولت های سابق آمریکا 
قدس،  موضوع  مانند  اساسی  مسائل  بررسی 
مرزها، شهرک نشینان و پناه جویان را به عنوان 
مرحله پایانی مذاکرات در نظر می گرفتند، اما 
دولت ترامپ با برخی تصمیم های نسنجیده و 

جنجال آفرین خود سبب شد که نقش آمریکا به 
عنوان میانجیگری میان ۲ طرف تنش با چالش 
روبرو شود و فلسطینی ها به طور کلی مخالف 
نقش آفرینی های ترامپ در این زمینه باشند. 
مسائلی مانند پایان دادن به حمایت های مالی 
فلسطینی  آوارگان  به  رسانی  کمک  آژانس  از 
عنوان  به  قدس  شناختن  رسمیت  به  )آنروا(، 
بازگشت  حق  انکار  و  اسرائیل  رژیم  پایتخت 
فلسطینیان  خشم  بر  نیز  فلسطینی  پناهجویان 
لندن،  »العرب« چاپ  نوشته روزنامه  به  افزود. 
صلح  برای  ترامپ  ماموریت  و  طرح  پیشبرد 
میان  تردیدها در  ناممکن است.  در خاورمیانه 
مردم فلسطین و حتی در داخل ایاالت متحده 
آمریکا درباره قدرت ترامپ جهت اجرای طرح 
معامله قرن افزایش یافته است. این موضوع بر 
مساله فلسطین و نفوذ آمریکا در منطقه هم تاثیر 
گذار خواهد بود. اگر این طرح که به سود رژیم 
اسرائیل است با شکست روبرو شود فلسطینی 
نخواهند  دولت  دو  برپایی  بار  زیر  دیگر  ها 
برپایی کشور مستقل  آنان خواهان  بلکه  رفت 
فلسطین با پایتختی قدس خواهند بود. در این 
انتقاد  با  زمینه »محمد دحالن« رهبر فلسطینی 
از رویکرد دولت ترامپ درباره فلسطین گفت 
دولت آمریکا مسیری را نمی پیماید که نتیجه 
مثبتی را درباره قضیه فلسطین به دنبال داشته 
باشد. توافق میان دو طرف فلسطینی و اسرائیل 
نیاز به رعایت منافع دو طرف درگیر و شنیدن 
دغدغه های آنان دارد. این در حالی است که 
کردن حقوق  پایمال  با  کند  می  ترامپ تالش 

مردم فلسطین که در قطعنامه های بین المللی 
به رسمیت شناخته شده است، طرف اسرائیلی 

را خرسند سازد. 
مواجهه طرح ترامپ با مخالفت گسترده 

مردمی در جهان عرب
قلم  به  گزارشی  در  فلسطین  »االیام«  روزنامه 
»عبدالناصر النجار« نوشت: طی روزهای گذشته 
تبلیغات رسانه ای و سفرهای دوره ای مشاوران 
ترامپ به عنوان طراحان معامله قرن روند رو به 
رشدی به خود گرفته است.آنان با این اقدام خود 
به دنبال پیدا کردن روزنه ای برای امید دادن به 
خود و پیش بردن طرح صلح قالبی خود برآمده 
اند. تعداد اندکی در جهان تالش می کنند که با 
این تحرکات خود را خرسند و امیدوار سازند. 
این در شرایطی که مخالفت همگانی فلسطینی 
سبب  آن  برابر  در  مقاومت  و  طرح  این  با  ها 
شده است که طرح معامله قرن جنبه عملی به 
خود نگیرد. مشاوران ترامپ تنها به دنبال خرید 
زمان بیشترند. در شرایطی که دولت ترامپ و 
مشاوران ساده لوح او و شهرک نشینان تندرو با 
افکار تاجرمابانه به دنبال پیش بردن طرح های 
خویشند، در آن سوی دیگر مردم فلسطین در 
و  اشغالگران  بندهای  و  قید  از  آزادی  اندیشه 
پایان دادن به مصادره زمین های خود و رسیدن 
به استقاللند. به نوشته نشریه »المنار« فلسطین، 
فلسطین  مساله  از  عرب  جهان  مردم  حمایت 
سبب شده است که دولتمردان کشورهای عربی 
نسبت به عکس العمل مردم حساس باشند و به 
راحتی نتواند با طرح معامله قرن همراه شوند. 

آمریکا در این توهم به سر می برد که کشورهای 
عربی  بهار  های  انقالب  ویرانی  از  پس  عربی 
و شکاف میان فلسطینی ها و محاصره غزه و 
در تنگنا قرار دادن رهبران فلسطینی می تواند 
طرح معامله قرن را از نظر سیاسی به پیش برد، 
اما به نظر می رسد واشنگتن و تل آویو دچار 
اشتباه محاسباتی شده اند. زیرا موضوع فلسطین 
و قدس خط قرمزهایی هستند که مردم جهان 
عرب اجازه نخواهند داد که نادیده گرفته شود. 
به نوشته این نشریه فلسطینی، درست است که 
بهار عربی و شکاف ها  از  آشوب های ناشی 
در میان فلسطینی ها در مواضع مردم و سازمان 
های فلسطینی تاثیر گذار بوده و برخی از رژیم 
های حامی عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل 
از مشکالت داخلی و شکاف های فلسطینی ها 
باز هم مردم جهان  اما  اند،  سوء استفاده کرده 
عرب آگاهند و می دانند که دسیسه هایی علیه 
آنان طراحی شده است. دلیل اصلی تردید برخی 
از حامیان طرح معامله قرن در کشورهای عربی 
مخالف مردمی در این کشورها است زیرا مردم 
این کشورها تاکنون رژیم اسرائیل را به رسمیت 
روابط  سازی  عادی  مخالف  و  اند  نشناخته 
کشورهای عربی با این رژیمند. بیشتر مردم و 
را  اسرائیل  عربی،  کشورهای  سیاسی  نخبگان 
بزرگترین خطر راهبردی برای جهان عرب به 
شمار می آورند. دولت ترامپ فلسطینی ها را 
تهدید کرده بود که هرچند هم که با طرح معامله 
قرن مخالف باشند بازهم آن را پیش خواهد برد. 
اما به نظر می رسد وی اکنون از این اقدام خود 
ناامید شده است زیرا هیچ نظام عربی نمی تواند 
بدون موافقت مردم فلسطین و جهان عرب در 
مسیر پیشرفت طرح ترامپ گام بردارد. روزنامه 
»رای الیوم« چاپ لندن در گزارشی به قلم »شاکر 
از  دفاع  و  برای حمایت  نوشت:  فرید حسن« 
همه  کشاندن  شکست  به  و  فلسطین  مساله 
دسیسه ها و طرح های استعماری و صهیونیستی 
که قضیه فلسطین را هدف قرار داده است باید 
در سریعترین زمان ممکن همه اختالف ها را 
کنار گذاشت و با تقویت قدرت مقاومت مردم 
فلسطین و بازسازی نهادهای سازمان آزادیبخش 
فلسطین بر اساس اصول ثابت و پایدار و ایجاد 
یک برنامه راهبردی و تاکتیکی مورد پذیریش 

همه جریان های فلسطینی تالش کرد. 

برخورد »معامله قرن« با هسته سخت مقاومت

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: هم افزایی 
بین ارتش و نیروهای مسلح نتیجه بخش بوده 
و پیامدهای این هماهنگی، تحکیم اقتدار دفاعی 
و قدرت بازدارندگی کشور را سبب شده است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سرلشکر محمد 
باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جمع 
فرماندهان و معاونین نهاجا با تمجید از نقش 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در 
دوران دفاع مقدس و پس از آن به ویژه طی 
سال های اخیر در پشتیبانی از محور مقاومت، 

نیروی  این  امیدواریم  الهی  فضل  به  گفت: 
نیروهای  از  بهره گیری  با  و خوشنام  غیرتمند 
جوان و متخصص خود همچنان راه پر افتخار 
گذشته را ادامه داده و در عرصه مأموریت های 
خطیر و راهبردی محوله بدرخشد. وی با اشاره 
به آغاز حرکت نهاجا در مسیر ساخت نیروی 
مبنای  بر  اسالمی  انقالب  و  نظام  تراز  هوایی 
بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب و همچنین 
سند چشم انداز ۱۴۰۴، بر اهمیت تالش نسل 
فعلی نیروی هوایی در تهیه سند قدرت هوایی 

برای پاسخ گویی مقتدرانه به تهدیدات آینده 
تاکید کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در 
ادامه رشد پروازهای عملیاتی و تاکتیکی نهاجا و 
همچنین دستاوردهای چشمگیر در افزایش برد، 
دقت و هوشمند سازی موشک ها و شبیه سازها 
را حائز اهمیت و درخور تقدیر برشمرد و خاطر 
نیروهای  و  ارتش  بین  افزایی  هم  کرد:  نشان 
مسلح بحمداهلل نتیجه بخش بوده و پیامدهای 
این تعامل و هماهنگی، تحکیم اقتدار دفاعی و 
قدرت بازدارندگی کشور را سبب شده است. 

سرلشکر باقری در پایان، حضور خود در نهاجا 
را به یاد ماندنی توصیف و نگهداشت، تربیت 
آموزه های  بر  مبتنی  انسانی  نیروی  آموزش  و 
دینی و انقالبی و رفتار و مشی بزرگوارانه و 
برادرانه را مقوله ای مهم و غفلت ناپذیر قلمداد 
همراهی  و  همکاری  هماهنگی،  ضرورت  و 
و  سیاسی  عقیدتی  سازمان های  فرماندهی، 
حفاظت اطالعات در مجموعه نیروهای مسلح 
از جمله در نیروی هوایی ارتش در این راستا را 

مورد تاکید قرار داد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

تحکیم اقتدار دفاعی 
نتیجه هم افزایی 
نیروهای مسلح است

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع  اول   ۱۳۹۷6۰۳۳۱۰۱۰۰۰۴۳۲۴هیات  شماره  برابررأی 
فاقد  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات 
نعمت  فرزند  اکبرعلیزاده  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
صادره   ۰۳۲۱۳6۲۲۷6 ملی  کد    ۱۵۷6 شناسنامه  شماره  به  اله  
مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  درششدانگ  ازکرج 
۴۳۳/۸۷مترمربع  از پالک شماره ۱6۴اصلی واقع درمشکین دشت 
خ خوشنام جنب جایگاه سوخت خریداری از مالک رسمی علی 
خلج زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
ماه  از اخذ رسید، ظرف مدت یک  اداره تسلیم و پس  این  به  را 
قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/
الف ۱۳۰۲م  تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۲/۴  تاریخ انتشار نوبت 

دوم: ۹۷/۱۲/۱۹
محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

آگهی  مزایده  اموال  غیر منقول  نوبت اول
به موجب  پرونده  کالسه اجرایی  ۹6۰۹۵۹ و حسب  اجراییه شماره  ۹6۱۰۴۲۱۴۲۰۱۰۰۱۷6 صادره  از 
شعبه  اول  دادگاه  حقوقی  لنگرود  محکوم  علیه  آقای  سید  سجاد  تراهی فرزند  سید رضا  به پرداخت  
تعداد  ۷۵/6۵  قطعه  سکه تمام  بهار آزادی  له  خانم  فاطمه  حقیقی  و همچنین  مبلغ 6۷۰۰۰۰۰۰ ریال  
بابت  نیم عشر  دولتی  محکوم  گردیده  است  محکوم لها  در راستای  وصول  محکوم  به یک قطعه  زمین  
واقع  در لنگرود خیابان  آزادگان  جنب  سالن  بدنسازی  پایتخت  ضلع  جنوبی  خیابان  از اموال  محکوم  
علیه  را به این اجرا  معرفی  نموده است . که ملک تعرفه  شده  توقیف  و مشخصات  آن  به شرح  ذیل  
می باشد: ملک  تعرفه  شده  یک قطعه  زمین  فاقد  سند  مالکیت  و به مساحت  تقریبی  ۲۰۲  متر مربع  
بوده  و دارای  مبایعه  نامه عادی  بوده  و طول  آن حدود  ۱۴/۴۰  متر  مشرف  به خیابان  آزادگان  وعرض 
متوسط  ۱۴ می باشد.در حال  حاضر  دو طرف  عرصه  ساختمان  تجاری  مسکونی  بوده که  در ضلع  
شرقی  آن  سالن  بدنسازی  پایتخت  ودر ضلع  غربی  مغازه  سوپر  مارکت  حسنی  واقع  شده است. 
حریم  عرصه  دارای  بلوک  سیمانی  به  ارتفاع  حدود ۱/۵۰  متر  ودر داخل  عرصه  یک باب  انباری  در 
حدود ۱۰  متر با اسکلت  بلوک  سیمانی  و سقف  شیروانی  با پوشش  حلب  مشاهده  می گردد  کاربری  
ملک  تعرفه  شده  تجاری  مسکونی است. ارزش  ملک  حسب  نظر کارشناس  منتخب  دادگستری  سه 

میلیارد  و چهارصد و سی  و چهار  میلیون ریال  بر آورد  شده است.
ملک  مذکور از طریق  مزایده  در روز  سه شنبه  مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ از ساعت ۱۱ الی ۱۲  صبح  در محل  
شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری  لنگرود  به  فروش  می رسد. مزایده  از قیمت کارشناسی  شروع  
و ملک  متعلق  به شخصی  است  که  بیشترین قیمت را پیشنهاد  نماید . ده  درصد  قیمت  مزایده  فی 
المجلس  از برنده  اخذ  و نامبرده  مکلف  است  ظرف  مدت یک ماه  نسبت  به پرداخت  باقیمانده  وجه 
اقدام نماید  در غیر  اینصورت  در موعد  مقرر  فوق  سپرده  واریزی  پس از کسر  هزینه های  اجرایی  
به نفع  دولت  ضبط  و مزایده  تجدید  خواهد شد. متقاضیان  شرکت در مزایده  ظرف ۵  روز قبل  از 
تاریخ  مزایده  می توانند  با هماهنگی  اجرای  احکام  مدنی  از محل  ملک  بازدید  به عمل  آورند  این 
آگهی  برای  یک نوبت  در یکی  از روزنامه  های کثیراالنتشار  محلی  جهت  اطالع  عموم درج  می گردد.

1205-  دادورز  شعبه  اول  اجرای  احکام  مدنی  دادگستری  شهرستان  لنگرود – قاسمی

 شرکت تعاونی مسکن )در حال تصفیه( شماره 2 کارکنان
 دانشگاه  آزاد اسالمی واحد کرج

آگهی مجمع عمومی عادی نوبت اول 
بدین وسیله از کلیه اعضاء محترم این شرکت دعوت می شود تا در مجمع عمومی 
سالن  محل  در   98/1/11 مورخ  یکشنبه  روز   15 ساعت  راس  اول  نوبت  عادی 
انتهای رجایی  در  واقع  واحد کرج  اسالمی  آزاد  دانشگاه  باهنر  اجتماعات شهید 

شهر- بلوار شهید موذن تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
یادآور می شود: در صورتی که هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور 
یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی 
به یک نماینده تام االختیار واگذار کند. در این صورت هیچکس نمی تواند بیش 
از سه عضو سهامدار را بپذیرد همچنین برگه های نمایندگی مزبور با امضا هیات 

تصفیه معتبر خواهد بود.
*مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانون 

برای کلیه اعضا اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیات تصفیه ۲- انتخاب هیات تصفیه 3- تعیین 

مدت فعالیت تعاونی 4- انتخاب ناظران هیات تصفیه
ناظران  یا  تصفیه  هیات  کاندیداتوری  به  تمایل  که  کسانی  که  است  ذکر  به  الزم 
هیات تصفیه را دارند مدارک مورد نیاز )کپی کارت ملی و شناسنامه و مبایعه نامه 
معتبر( را از تاریخ انتشار آگهی به مدت 15 روز با هماهنگی هیات تصفیه از ساعت 
9 صبح لغایت 11/30 به دفتر شرکت تعاونی واقع در رجایی شهر- نبش خیابان 

پنجم شرقی- ساختمان نگارستان- پالک 104 -واحد 16 مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار: 97/1۲/19                                                             هیات تصفیه
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اعالم سهمیه جدید نفت سفید بخش 
آساراي جاده چالوس

کرج- خبرنگار زمان: معاون بازرگاني شرکت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي استان البرز از اعالم مرحله 
بیست و پنجم سهمیه نفت سفید جهت خانوارهاي 
نفت سفید سوز ساکن در بخش آساراي جاده چالوس 
تا تونل کندوان خبر داد. اکبرنوروزي گفت: خانوارها با 
سکونت دائمي به مقدار ۴۴۰ لیتر و خانورهاي فصلي 
و اتباع خارجه  به مقدار ۲۲۰ لیتر میتوانند نفت سفید 
مورد نیاز خود را از طریق فروشندگي هاي پورکان، 
خوزنکال، ابهرک وکندر و با نرخ مصوب هر لیتر یک 

هزار و پانصد ریال )۱۵۰ تومان( دریافت کنند.
وي در ادامه افزود: سهمیه جدید اعالم شده، بیست و 
پنجم مرحله تخصیص نفت سفید به خانوارها در قالب 
سامانه الکترونیکي توزیع نفت سفید مي باشد که بر 
روي پوز فروشندگي هاي مورد نظر تا ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ 

سال آینده  داراي اعتبار مي باشد.
      

برگزاری زنگ طبیعت با عطر ایثار و 
شهادت در ساری

گرامیداشت  مناسبت  علیزاده:به  سامان   - ساری 
هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، مراسم زنگ طبیعت 
با عطر ایثار و شهادت، با حضورآقای سید محسن 
موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
محترم  مدیرکل  مظلومی  آقای  ساری،  مازندران- 
آقای  جناب  استان،  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
استان  پرورش  و  آموزش  محترم   مدیرکل  نیکزاد 
مازندران،آقای دکتر مسلمی معاون محترم دانشگاه 
اجرایی  های  دستگاه  مسئولین  و  مدیران  روزبهان، 
شهرستان ها و دانش آموزان در مدرسه ابتدایی شاهد 
پسران برگزار شد و زنگ طبیعت با مشارکت دانش 
آموزان و مسئولین نواخته شد تا با یاد هر شهید نهالی 

در این ایام  غرس شود.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و 
مازندران- ساری، مهندس سید محسن  آبخیزداری 
موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران- ساری، اظهار داشت: هفته منابع طبیعی از 
۱۵  الی ۲۱ اسفند ماه فرصت مناسبی به منظور ارج 
نهادن به منابع طبیعی، احیای آن و نیز ترویج فرهنگ 
درختکاری و حفاظت از عرصه های منابع طبیعی 
است که با مشارکت دانش اموزان می توان در توسعه 
و ترویج حفظ و حراست از این مواهب خدادادیگام 
های مثبتی برداشت. در پایان مراسم پس از نواخته 
شدن زنگ طبیعت، نهال کاری توسط دانش آموزان و 

مسئولین انجام شد.

 پایداری برق یاسوج و سی سخت
 با توسعه پست مختار

وحیدی فر-اهواز:مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: عملیات توسعه پست ۱۳۲.۲۰ کیلو 
ولت مختار یاسوج این شرکت از 6۰ به ۹۰ مگا ولت 
آمپر با هدف تامین انرژی برق مورد نیاز شهرستان های 
یاسوج و سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد به 
پایان رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی 
برق منطقه ای خوزستان، محمود دشت بزرگ بیان 
کرد: توسعه پست مختار شامل نصب و راه اندازی یک 
ترانس به ظرفیت ۳۰ مگا ولت آمپر و ۳ دستگاه فیدر 

۲۰ کیلو ولت بوده است.

خبر

اتمام عملیات حفاری چاه شماره 9 در بهارستان 

لیال نوری- خبرنگار زمان: با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال ، عملیات 
حفر، تجهیز و راه اندازی چاه شماره ۹ شهرستان بهارستان )گلستان( انجام 

و به اتمام رسید. 
مدیر امور آبفای شهرستان بهارستان با اعالم خبر مذکور اظهار داشت : با 
عنایت به گسترش محدوده شهری و ساخت و سازهای صورت گرفته و 
تراکم جمعیتی واوان، علیهذا در خصوص ارتقاء کمیت و کیفیت آب شرب 
موجود و پیشگیری از هر گونه مشکالت احتمالی در خصوص کمبود آب 
آشامیدنی در این شهر ، عملیات جابجائی و حفاری و تجهیز و راه اندازی یک 
حلقه چاه در دستور کار قرار گرفت و مطابق برنامه زمانبندی شده طی اسفند 

ماه جاری به اتمام و مرحله بهره برداری رسید. 
سید محمد رضازاده با اشاره به مشخصات این پروژه یاد آور شد: چاه شماره 
۹ گلستان واقع در خیابان مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی این شهر و معارض بودن 
این چاه در خیابان مذکور، علیهذا با صرف اعتباری معادل ۱۰ میلیارد و پانصد 
میلیون ریال از محل اعتبارات جاری و داخلی جابجائی و در مدت زمان بهمن 
و اسفند ماه جاری حفاری و تجهیز گردید و ضمن انجام آزمایش پمپاژ با 

آبدهی بیش از ۳۵ لیتر بر ثانیه رسما در مرحله بهره برداری قرار گرفت. 
مدیر امور آبفای شهر گلستان با تاکید بر کمیت و کیفیت آب شرب شهر 
و  گلستان  شهر  آشامیدنی  آب  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  گلستان 
شهرکهای تابعه با کمیت و کیفیت مناسب و مطابق با استانداردهای الزم تامین 
و توزیع می گردد و انتظار داریم با افزایش آب استحصالی حاصله از چاه تازه 
حفاری شده به دبی موجود شاهد کمترین چالش و مشکالتی در ارتباط با 

تامین و توزیع آب شرب شهروندان نباشیم.

اختصاص جایزۀ مدیریت فناوری و نوآوری ایران 
به فوالد مبارکه

بهادری- اصفهان: در ششمین دورۀ جایزۀ ملی مدیریت فناوری و نوآوری 
ایران که روز سه شنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۷ به میزبانی سازمان فناوری اطالعات 
ایران و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعـــــات، جمعـــــی از 
مقامــــــات، دانشگاهیان، فعاالن و سیاست گذاران حوزۀ مدیریت فناوری 
و نوآوری، نمایندگان کسب وکارهای موفق فناور و نوآور و ارزیابان جایزه 
برگزار شد، جایزه مدیریت فناوری و نوآوری ایران به فوالد مبارکه اختصاص 
»بنگاه های صنعتی و خدماتی«،  برای سه طیف  مراسم که  این  در  یافت. 
»شرکت های کوچک فناوری محور و دانش بنیان« و »شرکت های هلدینگ« 
برگزار شد، بر اساس نتایج موردتأیید کمیتۀ ارزیابی جایزه، برای نخستین 
بار پس از شش سال، در ارزیابی های این دوره دو شرکت حائز امتیاز الزم 
برای اکتساب تندیس برنزین از سطوح رقابتی جایزۀ ملی مدیریت فناوری و 
نوآوری ایران شدند و از این نظر فوالد مبارکه که دارای ماهیتی صنعتی است، 
به عنوان نخستین صنعت بدون ارتباط مستقیم به فناوری تشخیص داده شد و 
توانست در سال ۹۷ با کسب امتیازهای الزم از کمیتۀ ارزیابی تندیس همایش 

را دریافت کند.
منوچهر نیکفر معاون تکنولوژی فوالد مبارکه که به نمایندگی از مدیرعامل این 
شرکت، جایزه را دریافت کرد با تأکید بر این که تحقیق و پژوهش اصلی ترین 
سیاست فوالد مبارکه است، گفت: توجه فوالد مبارکه به تحقیق و پژوهش 
در حوزۀ مدیریت فناوری و نوآوری باعث شد برترین جایزۀ همایش ملی 
مدیریت فناوری و نوآوری ایران، به شرکت فوالد مبارکه تعلق گیرد و این 
انتخاب، نوید ورود بیشتر فناوری های مدرن بومی سازی شده به شرکت را 
می دهد. وی اظهار کرد: امروزه نقش اطالعات و فناوری در تولید صنایع بسیار 
حیاتی است و فوالد مبارکه این امر را در سیستم مدیریتی خود نهادینه کرده 
است. معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در پاسخ به اهمیت بومی سازی 
فناوری در این شرکت گفت: تالش و امکانات شرکت های دانش بنیان می تواند 
در بومی سازی فناوری و خلق نوآوری، با توجه به مزیت های موجود در 
شرکت های فوالدی مؤثر باشد. شرکت فوالد مبارکه با تهیه و تنظیم سند 
چشم انداز خود در حوزۀ مدیریت فناوری و نوآوری، تمام تالش خود را 
بر استفاده از آخرین الگوهای فناوری جهت ایجاد بستر مناسب و پیشرفت 
سازمانی معطوف کرده است. نیکفر در ادامه افزود:  با عملیاتی کردن ارتقای 
سطح فناوری در فوالد مبارکه می توانیم شرکت را به پایداری سودآوری و 
رقابت برسانیم و مهم تر از همه به افزایش کیفیت و ارتقای رضایت مشتری 

کمک کنیم.

خبر

ستاد  به  وابسته  برکت  بنیاد  اشتغال زایی  نهضت 
اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در استان خوزستان 

شتاب بیش تری گرفت.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بنیاد برکت، 
این بنیاد در ادامه ی ایجاد طرح های اشتغال زایی در 
مناطق محروم و کم تر توسعه  یافته ی کشور، ایجاد 
۳ هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور را در مناطق 
کم تر برخوردار شهرها و روستاهای استان خوزستان 

هدف گذاری کرده است.
این تعداد طرح اشتغال زایی در قالب طرح سحاب 
در  برکت(  اشتغال زایی  حمایتی  )سرمایه گذاری 
روستای  هزار   ۴ از  بیش  و  شهرستان   ۲۷ تمام 
استان خوزستان در دست ایجاد است. در همین 
سال ۹۷  پایان  تا  اشتغال زایی  طرح  راستا، ۱۵۰۰ 
نیز  مابقی  و  رسید  خواهد  کامل  بهره برداری  به  
تا پایان سال آینده اجرایی خواهد شد.  این تعداد 
طرح در رشته هایی هم چون پرورش دام سبک و 
سنگین، زنبورداری، صنایع دستی، کشاورزی و سایر 

حوزه های کاری ایجاد می شود. 
برای راه اندازی و بهره برداری از این ۳ هزار طرح 
اشتغال زایی بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی 
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( پیش بینی شده که در قالب وام قرض الحسنه 

به متقاضیان و واجدین شرایط پرداخت می شود.
ایجاد ۱۵۰۰ طرح اشتغال زایی هدف گذاری  برای 
شده در سال ۹۷، از میان ۳۴۵۴ طرح معرفی شده، 
و  بازدید  از جمله  مختلف  مراحل  انجام  از  پس 
واجد  طرح  اعتباری، ۱۵۰۰  و  فنی  اهلیت سنجی 
شرایط شناخته و به بانک عامل معرفی شده اند که 
تاکنون ۱۲۰۰ طرح آغاز به کار کرده و مابقی نیز تا 

پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.
گفتنی است، بنیاد برکت با هدف محرومیت زدایی، 

کاهش فقر و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی 
مناطق محروم و روستایی، چند طرح و الگو را شامل 
»آسمان« )آیین نامه ی سرمایه گذاری مردمی و اشتغال 
نیروی انسانی(، »سحاب« )سرمایه گذاری حمایتی 
اشتغال زایی برکت(، »آفتاب« )آیین نامه ی فقرزدایی 
و توان افزایی برکت( و هم چنین مدل »مهتاب« )مدل  
هادی تالش اقتصادی برکت(، برای ایجاد اشتغال در 

این مناطق در دستور کار دارد.
اجتماع محور  اقتصادی  توانمندسازی  طرح  در 

سحاب )سرمایه گذاری حمایتی اشتغال زایی برکت(، 
متقاضیان پس از کسب شرایط الزم، از سوی بنیاد 
برکت برای دریافت وام تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال 
بدون بهره و با کارمزد ۴ درصد به بانک عامل معرفی 
می شوند و به منظور ایجاد اشتغال و آموزش مورد 

حمایت و پشتیبانی این بنیاد قرار می گیرند.
اشتغال  توسعه ی  کمیته ی  ابتدا  در  طرح،  این  در 
مشارکت  و  حضور  با  هدف  مناطق  در  برکت 
فرماندار، امام جمعه، نماینده ی ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(، دهیاران و مجریان و تسهیل گران 
تشکیل می شود. سپس با انتخاب روستاهای مورد 
نظر برای ایجاد فرصت های کسب وکار، مجریان و 
تسهیل گران بنیاد برکت شروع به اطالع رسانی در 
سطح روستاها کرده و پس از ثبت نام از متقاضیان، 
شده  آغاز  اعتباری  و  فنی  اهلیت سنجی  مراحل 
و در نهایت، واجدین شرایط به بانک عامل برای 
وابسته  برکت  بنیاد  معرفی می شوند.  وام  دریافت 
به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( امسال ۱۰ 
هزار طرح اشتغال زایی را با بیش از ۴۰ هزار فرصت 
شغلی در قالب طرح های توانمندسازی اقتصادی 
بنگاه محور خود  و  اجتماع محور، تسهیالت محور 
در روستاها و مناطق محروم و کم تر توسعه یافته ی 

کشور راه اندازی و به بهره برداری رسانده است.

با ایجاد 3 هزار طرح توانمندسازی اقتصادی اجتماع محور؛

رشد شتابان اشتغال زایی بنیاد برکت در خوزستان

فراخوان مناقصه عمومی 
شماره )97/۴62(

سازمان قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد اجرای عملیات با اطالعات عمومی به شرح ذیل را از طریق مناقصه به شرکت واجد شرایط 
و صالحیت دار واگذار نماید:  1- کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه ۲- عنوان مناقصه: انجام خدمات عمومی )تنظیمات، 
تشریفات و پذیرایی، نامه رسانی، مراقبت و نگهداری فضای سبز و تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و شبکه 
مخابراتی ساختمان مرکزی و محوطه( سازمان قطار شهری تبریز و حومه 3- محل اجرای پروژه: تبریز- بلوار ۲9 بهمن- ساختمان 
مرکزی سازمان قطار شهری تبریز و حومه 4- صالحیت مورد نیاز: گواهینامه صالحیت معتبر »خدمات عمومی« و »امور تاسیسات )یا تعمیر و نگهداری(« و 
»خدمات فضای سبز«)بصورت توام( از اداره کل کار و امور اجتماعی و پروانه کسب از اتحادیه صنف شرکت های خدماتی و پشتیبانی 5- مبلغ برآورد: 151، 
801، 049، 1۲ ریال 6- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 058، 490، 60۲ ریال بصورت انواع تضمین مورد قبول طبق آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
)طبق مصوبه شماره 1۲340۲/ت50659 هـ مورخ 94/9/۲۲ هیات وزیران( 7- محل و زمان فروش اسناد مناقصه: اسناد مناقصه از تاریخ 1397/1۲/19 لغایت 
97/1۲/۲6 )در ساعات اداری( بفروش می رسد. واجدین شرایط جهت خرید اسناد با ارائه معرفی نامه کتبی و رسید واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب 
جاری 9100065 به نام سازمان قطار شهری تبریز نزد بانک سپه شعبه ۲9 بهمن تبریز)کد 518(، به آدرس تبریز بلوار ۲9 بهمن سازمان قطار شهری تبریز و 
حومه- دفتر قراردادها )تلفن: 8-33۲90001-041 و 33۲904۲7-041 و فاکس 33۲90۲03-041( مراجعه نمایند.  8- میزان تضمین انجام تعهدات 10 درصد 
مبلغ معامله مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی  9-محل و زمان تحویل اسناد تکمیل شده مناقصه: محل تحویل اسناد به آدرس تبریز – بلوار ۲9 بهمن 
دبیرخانه سازمان قطار شهری تبریز و حومه و حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1398/1/18 می باشد.  10- حداکثر مدت بررسی پیشنهاد و تعیین و 
ابالغ برنده: 3 ماه  11- مدت اعتبار پیشنهادها: 90 روز از آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها 1۲- سایر شرایط مطابق اسناد بوده و شرکت در مناقصه و دادن 
www. پیشنهاد به منزله قبول شرایط و تکالیف سازمان )موضوع ماده 10 آئین نامه معامالت شهرداری( می باشد. ضمنا این آگهی در سایت سازمان به نشانی

Tabrizmetro.ir درج می گردد و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  شناسه اگهی : 406659 
سازمان قطار شهری تبریز و حومه 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی به شماره موتور ۰۱۳۲6۸۷6  
مفقود  ایران ۷۲-۵۹6ق۱۸  و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۴6۴6۰۰۲ و شماره پالک 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

آگهی حصر وراثت
دادخواست  شرح  به  شماره  ۵۹6۰۰۵۴۲۰۵  شناسنامه  دارای  محمدی  ابوبکر  آقای 
وچنین  نموده   وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  کالسه ۹۷۰۵۸۷  به 
تاریخ  شناسنامه۵۹6۹6۷۱۵۵۱در  به  محمدی  محمدصالح  شادروان  که  داده  توضیح 

۱۳۹۷/۱۰/۲۲اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
۱-ابوبکر محمدی۵۹6۰۰۵۴۲۰۵نسبت پسر متوفی ۲-هاجر محمدی۵۹6۹۹۴۷۴۳۱نسبت 
۴-حفصه  متوفی  دختر  محمدی۵۹6۰۰۹۵۹۹۸نسبت  ۳-عایشه  متوفی  دختر 
نسبت  محمدی۵۹6۹۴۸۲۸۹۷   ۵-فرشته  متوفی  نسبتدختر  محمدی۵۹6۰۱۱۳۳۸۴ 

همسر متوفی 6-فیروزه عزیزی    ۵۹6۹6۷۴۸۸۵  نسبت مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر-صابر محمدی

آگهی فقدان سند مالکیت
دردفتراسنادرسمی  شده  گواهی  استشهادمحلی  بموجب۲برگ  محمدندیمی  آقای 
مسلسل۳۰۷۹۴۳مربوط  شماره  به  سندمالکیت  که  است  شماره۱۸خرمشهرمدعی 
۱۵بخش۲خرمشهرموردثبت  ناحیه  از۴۳۰اصلی  پالک۴فرعی  ششدانگ  به 
سندشماره۳۸۴۳مورخه  طبق  شماره۹۴6صفحه۲۱۵دفترجلد۹که 
۱۳۹۳/۱۱/۲۱دفتر۲۳۸خرمشهردررهن است بعلت جابجایی مفقودشده ودرخواست 
نامه  ماده۱۲۰آیین  تبصره۱اصالحی  لذادراجرای  است  نموده  صدورسندمالکیت 
ویاوجودسندمالکیت  معامله  انجام  مدعی  که  تاهرکس  اعالم  مراتب  ثبت  قانون 
۱۰روزاعتراض  مدت  ظرف  انتشارآگهی  باشندازتاریخ  مذکوردرنزدخودمی 
خودراکتباوضمن ارائه اصل سندمالکیت ویاسندخریداری به این اداره اعالم نمایندو 
مفقودشده  صادرواسنادمالکیت  مالک  نام  به  المثنی  سندمالکیت  درغیراینصورت 

است وازدرجه اعتبار ساقط خواهدشد.   شماره م.الف)۹/۱۲۸6(
احسان احمدی زاده-مدیرواحدثبتی حوزه ثبت ملک خرمشهرازطرف رضاقادری

آگهی مفقودی
و  ۷۲-۴۱۴ج۲۴  شهربانی  شماره  به   ۱۳۸۲ مدل  پراید  سواری  ماشین  سبز  برگ 
سکینه  نام  به   S۱۴۱۲۲۸۲۱۵۸۹۴۸ شاسی  شماره  و   ۰۰6۱۰۷۱۸ موتور  شماره 

بابلعابدی آرایی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

قطعه یک ایالم 
برابر رأی شماره ۱۳۹۷6۰۳۱۵۰۰۱۰۰۳6۲۸ مورخ ۱۱/۰۲/ ۱۳۹۷ هیأت اول/ هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رستم سیف علی، فرزند خداداد به کد ملی ۵۸۱۹۷۳۹۷۴۴ )ششدانگ( یک باب ساختمان، به 
مساحت ۹۸/66 مترمربع، پالک شماره ۴۳ فرعی از ۱6۰۹ اصلی ، واقع در ایالم- خ تالش- تالش ۷،  ، خریداری شده از عزیز محبی و منتسب به مالکیت امامعلی فریادی.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز اگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالمتاریخ انتشار آگهی نوبت اول : ۹۷/۱۲/۰۴   تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:۹۷/۱۲/۱۹

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( گلستان:

خانواده های ایتام گلستانی خانه دار می شوند

سلیمانی- گلستان: اسکندراسکندری، مدیر کل 
امام خمینی)ره( استان گلستان طی  امداد  کمیته 
نشست خبری با اهالی رسانه و خبرنگاران اظهار 
کرد: شعارامام خمینی )ره( این بود که بایستی حق 
کوخ نشینان از کاخ نشینان گرفته شود و بر همین 
اساس ۲۲ روز پس از پیروزی انقالب اسالمی 

دستور تاسیس کمیته امداد را صادر کرد.
 اسکندری تصریح کرد: منابع اعتباری کمیته امداد 
اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  عنایات  محل  از 
از محل بودجه و همچنین از محل درامد های 
اقتصادی کمیته امداد و بخش اعظم آن از محل 

کمک های مردمی می باشد.
نشینی،  حاشیه  اعتیاد،  کرد:  نشان  خاطر  وی 
وضعیت نامناسب اقتصادی وهزینه بیماری های 
صعب العالج باعث شده است که پدیده فقر روز 
به روز افزایش یابد و کمیته امداد به تنهایی نمیتواند 
با پدیده فقر مبارزه کند و همکاری و همراهی تمام 

ارگان ها، سازمان ها و مردم می طلبد.
وی همچنین از برپایی ۲6۰۰ پایگاه  ثابت و سیار 
در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: بیش از ۷۲ 
هزار و 6۰۰ خانوار گلستانی که جمعیتی معادل 
۱۳۳ هزار نفر می باشد ، تحت پوشش کمیته امداد 
سالمند  افراد  دارند.  قرار  استان  امام خمینی)ره( 

باالی 6۰ سال تحت عنوان طرح شهید رجایی، 
زنان سرپرست خانوار، ایتام، بیماران صعب العالج 
نیازمند و غیره نیز ازمددجویان تحت پوشش کمیته 

امداد می باشند.
امام خمینی )ره( گلستان  امداد  مدیر کل کمیته 
همچنین از تحت پوشش قرار دادن بانوانی که 
و  میبرد  سر  به  سربازی  دوره  در  آنها  همسران 

نیازمند میباشند، خبر داد؟ 
وی همچنین ضمن بیان اینکه ۱۵۰۰ بیمار صعب 
العالج تحت پوشش کمیته امداد هستند، اضافه 
کرد : بیش از  ۱۲ هزار و ۷۰۰ دانش آموز و بیش از 
یک هزار و ۲۲۰   دانشجو مورد حمایت های مادی 
و معنوی کمیته امداد امام  خمینی )ره( استان قرار 
دارند. اسکندر اسکندری از کمک ۱۲ میلیارد و 
۱۰۰ میلیون تومانی به ایتام در قالب طرح محسنین 
در ۱۱ ماهه گذشته خبر داد و افزود: ۸ هزار یتیم 
گلستانی در طرح محسنین تحت پوشش هستند و 
بیش از ۱۷ هزار خیّر از ایتام استان حمایت می کنند 
فرهنگی  امور  معاونت  در  داشت:  اذعان  وی 
کمیته امداد به زمینه سازی آرامش برای خانواده 
ها پرداخته میشود و همچنین اردوهای زیارتی 
برای خانواده  آموزشی  و سیاحتی و دوره های 
و ۱۳۰  میلیارد  یک  و حدود  میشود  برگزار  ها 
میلیون تومان اعتبار در ۱۱ ماهه سال ۹۷ برای امور 

فرهنگی کمیته امداد هزینه شده است. 
وی از خرید ۵۰۲ مورد احداث و یا خرید مسکن 
در شهر و روستا برای مدد جویان کمیته امداد از 
ابتدای سال ۹۷ تا کنون و همچنین ۱۴۸۹ مورد 
تعمیرات خانه های نیمه تمام در کل استان خبر داد 
و افزود: برای این پروژه ها مبلغی بالغ بر ۲۲ میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

همزمان با سفر رییس جمهور و هیات دولت به گیالن؛

افتتاح  12 پروژه آموزشی درمانی در گیالن

منکویی- رشت: رییس دانشگاه علوم پزشکی 
درمانی،  آموزشی  پروژه   ۱۲ افتتاح  از  گیالن، 
همزمان با سفر رییس جمهور و هیات دولت به 

گیالن خبر داد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، بیمارستان 
دکتر پیروز الهیجان را از پروژه های حایز اهمیت 
افزود:  در سفر ریاست جمهوری عنوان کرد و 
پیروز  دکتر  تختخوابی   ۲۲۲ جنرال  بیمارستان 
الهیجان با  بخش های تخصصی داخلی، جراحی، 
زنان و زایمان، کودکان و نوزادان، ارتوپدی، چشم 
  ،ICU، CCU ،پزشکی، اتاق عمل، رادیو لوژی
آزمایشگاه، داروخانه و درمانگاه های تخصصی 
و عمومی در ۵ طبقه و در زمینی به مساحت دو 
هکتار ساخته شد. زمین این مرکز درمانی، در سال 
۱۳۸6 توسط دکتر محمد صادق پیروز، استاد و 
علوم  دانشگاه  پزشکی  پیشکسوت گروه چشم 
پزشکی تهران به این دانشگاه اهداء شد. سازمان 
مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی عمومی 
وزارت راه و شهرسازی، ساخت بیمارستان پیروز 
الهیجان را با ۱۷ هزار متر مربع زیر بنا از سال ۸۸ 
آغاز کرد و این پروژه در اسفند ماه جاری جهت 
راه اندازی و تجهیز به دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
تحویل داده شد و در یازدهم اسفند ماه با پذیرش 
بیماران بستری عمال به چرخه سالمت استان وارد 
شد. برای ساخت این بیمارستان 6۰۰ میلیارد ریال 

هزینه شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن، با اشاره به 
پروژه بیمارستان میالد الهیجان، آغاز ساخت آن 
را از سال ۸۸ ذکر کرد و افزود: این بیمارستان در 
زمینی به مساحت ۸ هزار متر مربع و با زیربنای ۱۳ 
هزار متر مربع در 6 طبقه شروع شد. برای ساخت 

و تجهیز این بیمارستان بالغ بر هزار میلیارد ریال 
توسط بخش خصوصی هزینه شده و با افتتاح آن 
برای ۴۵۰ نفر اشتغال ایجاد شد.  این بیمارستان با 
 ICU، CCU ، ۷۲ تخت  فعال دارای بخش های
 LDR،اطفال، داخلی، جراحی عمومی ، NICU
Postpartum ،، زنان، اورژانس و اتاق عمل 

می باشد.
دکتر یوسف زاده چابک،  ساخت ۵ بلوک زایمانی 
سرا،  صومعه  رشت،  شهرهای  در   )LDR  (
از دیگر پروژه های  را  انزلی  لنگرود و  رودسر، 
قابل افتتاح عنوان کرد و افزود: برای افتتاح این 
پروژه ها مجموعاً ۴۷ میلیارد ریال از محل اعتبار 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن هزینه شده است. با 
بهره برداری از بلوک های زایمانی مذکور، ضمن 
گسترش خدمات تخصصی زنان و کاهش زمان 
انتظار، ارایه خدمات مطلوب تر به بیماران امکان 
پذیر خواهد شد. کنترل و مراقبت از مادران باردار 
پرخطر، انجام زایمان به روش طبیعی، حمایت از 
مادران پر خطر و ارتقای فضای آموزشی مناسب 
و  زنان  تخصصی  های  رشته  دانشجویان  برای 
زایمان، رشته های مامایی و... از مهمترین اهداف 

راه اندازی این بخش است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان این 
که یک پروژه آموزشی نیز در این سفر به بهره 
برداری می رسد، گفت: پروژه مرکز مهارت های 
بالینی )اسکیل لب( دانشگاه علوم پزشکی گیالن با 
هدف ارتقای آموزش پزشکی و توسعه خدمات 
آموزشی در سال ۹۷ با زیر بنای ۴۵۰ متر مربع در 
محل دانشکده پرستاری مامایی رشت احداث شد. 
برای راه اندازی این پروژه ۱۰ میلیارد ریال توسط 

دانشگاه علوم پزشکی گیالن هزینه شده است.
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هشدارهای پلیس به مناسبت سال نو
بخش سوم

به هنگام مسافرت :
۱. در رستوران کیفتان را پشت صندلي آویزان نکنید.

۲. از سوار شدن به اتومبیل هاي مسافرکش شخصي و غیر مجاز پرهیز 
به  شدن  سوار  از  بودن  تنها  در صورت  ها  خانم  به خصوص  شود 

خودروهاي شخصي غیر مجاز خودداري نمایند.
۳. جهت عزیمت به زیارتگاه ها ، اشیاء داخل جیب و همراه خود را 

کاهش دهید .
۴. در اماکن زیارتی هنگام وضو گرفتن هر گز به اشخاص ناشناس برای 

نگهداری وجوه، اشیاء و کیف خود اعتماد نکنید. 
۵. به اشخاص بـیگانه وناشناس براي نگهداري وجوه یا اشـیاء خود 

بخصوص در ترمینالها اعتماد نکنید .
6. در صورت برخورد یا درگیري افراد از جمع شدن و توقف در این 

محل خودداري نمائید .
  اصناف محترم جهت مراقبت از محل کسب:

۱. چنانچه آژیر خطر استفاده مي کنید محل نصب آن را طوري انتخاب 
نمائید که سارقان نتوانند آن را به سهولت تشخیص دهند.

۲. درهاي ورودي مغازه را از نوع کرکره اي مشبک نمائید و شبها نیز در 
محل مزبور روشنائي کافي وجود داشته باشد.

۳. راه هاي کانال کولر پشت بام را هرچند کوچک باشد به وسیله جوش 
دادن چند میله محفوظ نمائید.

۴. مغازه هایي که از در آهني وشیشه اي به طور همزمان استفاده مي کنند 
براي باالبردن ضریب اطمینان هر دو را قفل نمائید.

۵. در مواقع تعطیالت چند روزه حتما بین تعطیالت به مغازه سرکشي 
وقفل ها را بازدید نمائید.

6. سعي کنید از قفل هاي سوئیچي استفاده شود زیرا قفلهاي معمولي به 
سهولت با قیچي بریده مي شود.

۷. در صورتي که از قفل هاي آویز استفاده مي کنید آنرا طوري نصب 
نمائید که محل نصب قفل تا زمین حدودا ۳۰ سانتیمتر فاصله داشته 

باشد.
۸. چنانچه در مجاورت یا پشت مغازه شما ملک مخروبه اي وجود دارد 

دیوارهاي مغازه را با آهن و بتون محکم و غیر قابل نفوذ نمائید.
۹. پول نقد بیش از حد معمول را در مغازه نگهداري نکنید و آن را 

سریعا به بانک بسپارید.
۱۰. محل کسب خود را در اختیار افراد نابالغ و کم تجربه نگذارید زیرا 

آن ها زودتر اغفال مي شوند.
۱۱. افرادي را به عنوان کارگر، شاگرد و نگهبان انتخاب می¬کنید که 
مورد شناسائي و تائید اشخاص مطمئن بوده و براي اطمینان بیشتر چند 

تن از اقوام آنان را نیز شناسائي نمائید.
۱۲. هنگامي که مشتري داخل مغازه است به هیچ عنوان محل را ترک 

ننمائید.
۱۳. در مغازه هاي طالفروشي جهت بستن درهاي داخل الزم است از 

قفل مخي استفاده نمائید.
۱۴. در مغازه هاي طالفروشي را حتما با تورهاي سیمي محفوظ نمائید.
۱۵. دیوارها، سقف و کف مغازه هاي طالفروشي با میل گرد و بتون به 

قطر حدودا ۲۰ سانتیمتر محصور کنید.
۱6. در مواقع تعطیلي طال و جواهرات را از روي ویترین جمع آوري و 

داخل گاوصندوق بگذارید.
۱۷. گاوصندوق را حتما به صورت مخفي در داخل دیوار جاسازي 

نمائید.
۱۸. قبل از حصول اطمینان از صفات شاگرد مغازه، از تحویل دادن کلید 

مغازه بخصوص کلید گاوصندوق به وي خودداري کنید.
۱۹. از خرید اموال، اشیاء و جواهرات بدون فاکتور و مدارک کافي از 

افراد ناشناس جدا خودداري نمائید، مراتب را به کالنتري اطالع دهید.
۲۰. در زمان قطع برق مراقبت هاي الزم را اعمال و نکات ایمني را 

رعایت نمائید.
۲۱. از چیدن اجناس و اشیاء کم حجم که احتمال سرقت آنها وجود 

دارددر خارج از مغازه  خودداري نمائید.
۲۲. وجوه نقد را به اندازه نیاز روزانه در جاي مطمئن نگهداري نمائید.

۲۳. به کارگران و خدمه خود اجازه ندهید که دیگران را به عنوان دوست 
وهمشهري به محل کار بیاورند.

۲۴. هرگز دسته هاي اسکناس خود را معرض دیگران شمارش نکنید 
چون موجب تحریک سارقان خواهد شد.

۲۵. در مغازه هاي طالفروشي هنگام شروع و پایان کار )زمان پهن کردن 
و جمع کردن ویترین( سعي نمائید که تنها بوده و در معرض دید دیگران 

نباشید و حتما در  مغازه بسته باشد.
۲6. در صورت امکان از اقالم  و اموال گران بها، خود عکس داشته 

باشید.
۲۷. مراقب مراجعین و نوع عملکرد آن ها باشید.

۲۸. در صورتي که مراجعه کننده زمینه اي فراهم نماید تا صاحب مغازه 
حتي براي لحظه اي مجبور به ترک مغازه شود مغازه دار باید یک نفر 
مورد اعتماد را به جاي خود بگمارد زیرا ممکن است همدست سارق 

در غیاب صاحب مغازه اقدام به دخل زني نماید.
۲۹. در حضور مشتري ناشناس به منظور آوردن بعضي اجناس مورد 

تقاضاي وي به پستو و یا قسمت انتهاي مغازه خود نرود.
۳۰. در صورتي که مشتري ناشناس اقالم خریداري شده را زمین ریخته 
و وانمود مي نماید که احتیاج به کمک دارد بیشتر مراقب مغازه و دخل 

خود باشید.
کیف قاپي :

۱. معموالً افراد کیف قاپ در اطراف بانک ها،محضرها،بنگاهها،مراکز 
خرید ویا بازار به دنبال فرصت مناسب هستند.بنابراین هنگام دریافت 
اماکن مراقب اطراف خود خصوصاًموتورسیکلت سواران  ازاین  پول 

باشید.
۲. چناچه به عللي مجبورید پول نقد را در کیف دستي یا ساک دستي 
و...حمل نمایید.سعي کنید از اقوام و دوستان خود به عنوان همراه و 

مراقب استفاده نمایید.
۳. هنگام حمل پول نقد حتماً ازاتومبیل استفاده کرده و از پیاده روي 

بپرهیزید.
۴. از به نمایش گذاردن پول همراه خود بپرهیزید.

۵. هنگامي که قصد بازدیداتومبیل را دارید کیف دستي خودتان را درون 
خودرو نگذارید.

6. هنگام حمل پول از خیابان هاي خلوت تردد نمایید.
۷. کیف قاپي معموالً با موتور سیکلت هاي تندرو ویک نفر سرنشین 

با کاله انجام مي شود بنابراین مواظب این قبیل موتور سوارن باشید.
۸. کیف دستي را با دستي که در مجاور دیوار یا جوي آب است حمل 

نموده واز حرکت در سطح سواره ي خیابان بپرهیزید.
۹. هنگام بازنمودن درب اتومبیل یا صندوق عقب وتماس تلفني از 

گذاشتن کیف بر روي زمین خودداري کنید .
حمل  نقد  پول  است  الزم  که  دارید  را  اي  معامله  اگرقصد   .۱۰

نماییدموضوع را با افرادغیر مطمئن بازگو نکنید.
۱۱. در هنگام خروج از بانک از قرار دادن پول نقد در کیسه نایلیوني 

جداً خودداري کنید.
ادامه دارد....

هشدارهای پلیس

ارایه خدمات دندانپزشکی دولتی در 
نوروز 

بهداشت  وزارت  دندان پزشکی  امور  اداره  رییس   
تعطیالت  در  را  دندان پزشکی  ارائه خدمات  نحوه 

نوروزی تشریح کرد.
دکتر قاسم صادقی ، با اشاره به نحوه ارائه خدمات 
سال  نوروزی  تعطیالت  در  مردم  به  دندان پزشکی 
سالمت  طرح  اساس  بر  گفت:  ایسنا  به   ،۱۳۹۸
شده،  برگزار   ۱۳۹6 سال  ابتدای  از  که  نوروزی 
یک  است  موظف  پزشکی  علوم  دانشگاه  هر 
نیازهای  رفع  برای  اورژانس  دندان پزشکی  مرکز 
مردم ایجاد کند. این سومین سالی است که مراکز 
اورژانس خدمات دندان پزشکی را در دانشگاه ها و 
دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور جهت ارائه 

خدمت به مردم فعال می کنیم.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در سال اول و دوم این 
کار فعالیت و خدمات اورژانس های دندان پزشکی، 
رشد چشمگیری داشت، افزود: امسال که سومین سال 
اجرای این طرح است، تاکنون در ۴۵ دانشگاه علوم 
دندان پزشکی  اورژانس  مرکز  پزشکی کشور، ۱۳۰ 
شامل 66 مرکز دولتی و 6۴ مرکز خصوصی آماده 
ارائه خدمت شده اند تا در طول تعطیالت نوروزی 
ماه ۱۳۹۸  تا ۱۵ فروردین  ماه ۱۳۹۷  اسفند  از ۲۵ 
آماده خدمت رسانی به مردم باشند. صادقی با بیان 
در  دندان پزشکی  اولیه  و  اورژانس  خدمات  اینکه 
مراکز دولتی اورژانس دندان پزشکی با تعرفه دولتی و 
در مراکز منتخب خصوصی با تعرفه مصوب بخش 
خصوصی، ارائه می شوند، ادامه داد: البته هم مراکز 
دولتی و هم مراکز خصوصی اورژانس دندان پزشکی 
تحت نظارت معاونت های درمان دانشگاه های علوم 
پزشکی قرار دارند. باید توجه کرد که مراکز اورژانس 
ایام نوروز  دندان پزشکی به صورت ۲۴ ساعته در 
دندان پزشکی  اورژانس  ما  دولتی  مراکز  در  فعالند. 
که  به طوری  است؛  بیمارستانی  سانتر  صورت  به 
با عنوان  بیمارستان ها یک بخش دندان پزشکی  در 
بخش اورژانس دندان پزشکی به صورت ۲۴ ساعته 
فعال است. در بخش های خصوصی هم به صورت 
ارائه خدمت می کنند  برنامه ریزی شده  شیفت های 
که البته زمان شیفت بندی ها و لیست دندان پزشکان 
کشیک و روزها و ساعاتی که در آن مرکز خصوصی 

حاضر هستند را به صورت مکتوب اعالم می کنیم.
وی با بیان اینکه تاکنون ۴۵ دانشگاه علوم پزشکی 
آماده  دندان پزشکی  اورژانس  خدمات  ارائه  برای 
شده اند، اظهار کرد: البته قطعاً تا پایان سال و با توجه 
به اینکه این اقدام یک وظیفه حاکمیتی است، همه 
6۴ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی ما موظفند، 
مراکز اورژانس دندان پزشکی را آماده کنند. بنابراین 
۲۰ دانشگاه باقی مانده هم در حال آماده سازی هستند. 

خبر

توسعه  و  تقاضا  کاهش  معاونت  سرپرست 
مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
گفت: اگر جمعیت زنان کشور را ۲۷ میلیون نفر 
در نظر بگیریم، فقط 6 دهم درصد آنان که معادل 
۱۵6 هزار نفر و ۹ درصد معتادان کشور است، 

گرفتار اعتیاد هستند.
حمید صرامی گفت: در ایران دو میلیون و ۸۰۲ 
هزار و ۸۰۰ نفر مصرف کننده مستمر مواد مخدر 
در سن ۱۵ تا 6۴ سال هستند و از این تعداد ۱۵6 
هزار نفر زن هستند. وی اظهار داشت: جامعه 
سیاه  برخی  اینکه  و  است  عفیف  ایرانی  زنان 
نمایی می کنند که خانم ها به شدت به سمت 

مواد مخدر رفته اند، اصال زمینه علمی ندارد.
صرامی خاطرنشان کرد: البته این میزان اعتیاد در 
زنان هم پذیرفته و پسندیده نیست و اگر اکنون 
تعداد زنان معتاد را با دهه ۷۰ یا ۸۰ مقایسه کنیم، 
تعداد زنان گرفتار این آسیب اجتماعی نسبت به 

گذشته بیشتر شده است. 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  معاونت  سرپرست 
در  مواد  و  قلیان  سیگار،  مصرف  کرد:  اضافه 

نشان  و  است  کمتر  پسران  به  نسبت  دختران 
می دهد که خانواده ها نسبت به دختران خود 
حساسیت بیشتری دارند البته انتظار می رود این 
میزان حساسیت برای پسران هم وجود داشته 
باشد. صرامی پیش از این نیز گفته بود: در سال 
های اخیر، سن مصرف مواد در جامعه جهانی 
و  شاغل  تحصیلکرده،  افراد  گرایش  و  کاهش 

زنان به مصرف مواد مخدر افزایش یافته است. 
مراکز  خانواده،  نهاد  پذیری  ضربه  افزود:  وی 
آموزشی، مدارس و دانشگاه ها و محیط های 
کاری از مصرف مواد مخدر بیشتر شده و این در 
حالی است که با طیف گسترده ای از انواع مواد 

مخدر و دسترسی آسان به آنها مواجه هستیم.
توسعه  و  تقاضا  کاهش  معاونت  سرپرست 

مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
همچنین گفت: میانگین سن شروع مصرف مواد 
مخدر در جمعیت ۱۵ تا 6۴ سال، ۲۴ سال و سه 
ماه است. این میانگین سنی در مردان ۲۴ سال و 

یک ماه و در زنان ۲6 سال و دو ماه است.
صرامی افزود: در ایران دو میلیون و ۸۰۲ هزار 
و ۸۰۰ نفر مصرف کننده مستمر مواد مخدر در 
سن ۱۵ تا 6۴ سال هستند و از این تعداد ۱۵6 
هزار نفر زن هستند.  صرامی به عوامل موثر در 
انگیزش شروع به مصرف مواد مخدر اشاره کرد 
و گفت: ۳۳.۸ درصد از کسانی که مواد مصرف 
می کنند علت آن را تفریح و تفنن اعالم کرده اند 
همچنین ۱۹. درصد به دلیل جلب توجه، ابراز 

وجود به سمت مصرف مواد رفته اند.
داد:  ادامه  مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  معاون 
کنار آمدن  را  ۱۷.۴ درصد علت مصرف مواد 
با مشکالت زندگی، استرس ها، اضطراب ها، 
افسردگی ها و ناامیدی ها عنوان کرده اند. ۱۳.۲ 
درصد افراد هم فقط برای تجربه کردن، سراغ 

مواد مخدر رفته اند. 

سن جهانی اعتیاد کاهش یافت

افزایش اعتیاد بین تحصیلکرده ها و زنان

 معاون فنی و عملیات اورژانس تهران از استقرار عوامل اورژانس در 
۱۷۰ نقطه از تهران در روزهای پایانی سال خبرداد.سید رضا معتمدی 
در گفت وگو با ایسنا، درباره مستقر شدن نیرو های اورژانس در معابر 
شهر تهران در روز های پایانی سال گفت: در روز های پایانی سال 
تردد در شهر و به دنبال آن ترافیک در معابر افزایش می یابد و به 
همین دلیل ممکن است مدت زمان رسیدن امدادگران به بالین بیماران 
و مصدومان نیز افزایش پیدا کند که در همین راستا و برای جلوگیری 
به مصدومان،  موقع  به  امدادرسانی  و  زمان  این مدت  افزایش  از 
موتورالنس ها و آمبوالنس های اورژانس در ۱۷۰ نقطه مستقر شده اند. 
وی با بیان اینکه این استقرار ها در روز های عادی سال نیز انجام می 
شود اما تعداد آنها در روز های پایانی سال افزایش یافته است افزود: 
این استقرار ها در محدوده های پر تردد شهر تهران، میادین اصلی 
انجام می شود. همچنین تعدادی از آمبوالنس های این سازمان نیز از 
ساعات بعد از ظهر در میادین اصلی شهر و به خصوص اطراف مراکز 

خرید و پرتجمع مستقر خواهند شد.

استقرار اورژانس در ۱۷۰ نقطه 
ازاپیتخت

مدیرکل مواد غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: در 
کشور ما مردم دچار بیش خوری قند هستند و ساالنه حدود 
۳۰ کیلوگرم قند مصرف می کنند درحالی که در بسیاری از 

کشورها این رقم به ۱۵ کیلوگرم می رسد.
غذا  سازمان  آشامیدنی  و  غذایی  مواد  مدیرکل  مفید   وحید 
از معضالت  و دارو اظهار داشت: حدود دو دهه قبل یکی 
کشور بحث بیماری های واگیر بود که با برنامه واکسیناسیون و 
تدابیر اندیشه شده مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما امروز 
بیماری های غیر واگیر مانند قلب و عروق، پرفشاری خون از 

جمله معضالت کشور هستند.
وی گفت: برخی از آمار نشان می دهد حدود ۸۰ درصد از 
نقش  تغذیه  که  است  بیماری ها  این  دلیل  به  میرها  و  مرگ 
و  قند  میزان  به  تغذیه  در بخش  دارد.  آنها  بروز  در  اساسی 
ما مردم دچار  اشاره کرد، در کشور  نمک و چربی می توان 
قند  کیلوگرم   ۳۰ حدود  ساالنه  و  هستند  قند  بیش خوری 
مصرف می کنند درحالی که در بسیاری از کشورها این رقم به 

۱۵ کیلوگرم می رسد.
مفید افزود: در خصوص مصرف نمک نیز ایرانی ها دو و نیم 
تا سه برابر مقادیر توصیه شده نمک مصرف می کنند، میزان 
متوسط نمک مصرفی ۵ گرم است درحالی که برخی افراد 

روزانه ۱۵ گرم نمک مصرف می کنند.

۸۰ درصد از مرگ و میرها به دلیل 
بیماری ها ی غیرواگیر دار است 

با تاکید بر  یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
اینکه »باید از هرگونه افزایش قیمت در عرضه دارو پرهیز 
کرد«، گفت: دولت باید با تقویت واحدهای تولیدی داخل و 
جلوگیری از واردات از هرگونه افزایش قیمت دارو بیش از 

نُرم هر ساله جلوگیری کند.
علی نوبخت ، در ارزیابی از قیمت دارو در سال آینده  به 
ایسنا گفت: با هر گونه افزایش قیمت دارو برای مردم مخالفم، 
دولت باید تسهیالت الزم را به تولیدکنندگان اختصاص دهد 

تا از طریق دادن یارانه از افزایش قیمت دارو جلوگیری کند.
افزایش  اینکه »نباید مردم متحمل سنگینی  با تاکید بر  وی 
قیمت دارو شوند«، گفت: نباید به مردم داروی گران داد. باید 
دولت و بیمه ها جبران کنند تا مردم و تولید کنندگان متضرر 
نشوند. کما اینکه وزیر بهداشت هم قول داده افزایش قیمت 
دارو طبق نُرم هر ساله باشد. قطعاً با این روش پرداختی از 

جیب مردم برای دارو نخواهد بود.
نماینده تهران توضیح داد: باید مکانیزمی طراحی شود تا با 
تقویت تولید داخل و جلوگیری از واردات و صرفه جویی، 
مردم دارو را به قیمت همیشگی بخرند. قطعاً اگر مدیریت 
منابع صورت گرفته و قانون نظام ارجاع و پزشک خانواده 
اجرا شود با اعتبارات فعلی هم می توان به خوبی شرایط را 

مدیریت کرد.

نوبخت: دولت  از افزایش قیمت 
دارو پرهیز کند

 97/11/30 مورخه   ۲05/۲۲/5/75۲/۲3393 شماره  مجوز  طبق  دارد  نظر  در  جوانرود  روستایی  تعاونی  شرکت 
سازمان تعاونی روستایی استان کرمانشاه و مجمع عمومی شرکت تعاونی مورخه 97/8/30 و صورت جلسه 688 
مورخه 97/9/3 هیات مدیره شرکت زمین تاسیساتی واقع در روستای بیاشوش از طریق مزایده کتبی بر مبنای 
قیمت پایه مزایده در وضعیت موجود و به صورت نقدی به فروش برساند متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات 
بیشتر - دریافت برگه شرایط در مزایده و تسلیم پیشنهادات خود از تاریخ 97/1۲/18 لغایت 97/1۲/۲۲ در وقت 
اداری به محل دفتر شرکت تعاونی روستایی جوانرود واقع در شهرک صنعتی کوچه دوم مراجعه نماید و تاریخ 
واقع در خیابان  تعاونی روستایی  10 صبح مورخ 97/1۲/۲3 در سازمان  و در ساعت  پاکتها حضوری  بازگشایی 

سعدی برگزار میگردد.

تلفن دفتر کار شرکت: 08346۲۲۲1۲7 همراه مدیر عامل امیر: 09183561۲91
شرکت تعاونی روستایی جوانرود

ردیف

1

ملک مورد مزایده

زمین بیاشوش

مساحت)متر مربع(

۴6/5

کاربری

تاسیسات

قیمت کارشناسی)ریال(

۳25/5۰۰/۰۰۰

آگهی مفقودی
دانشجوئی  شماره  به  حیدرقلی  فرزند  منجزی  محمد  اینجانب  دانشجویی  کارت 
۹۳۱۲۷۰۳۵ و کدملی ۱۸۷۰۴۰۰۹6۸ دانشجوی رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی 
دانشگاه علم و فناوری مازندران واحد )بهشهر( مفقود گردیده و از اعتبار ساقط می 

بهشهرباشد.

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی: حوزه هشتم شورای حل اختالف شهرستان شهریار 

خواهان: فاطمه محمدی، آدرس: شهریار، باباسلمان، خیابان چالوکه ۱۲ متری کارخانه تکنوفرمینگ 
پالک ۳  وکیل خواهان: مصطفی حاتمی فرد، به آدرس تهران خ شریعتی، کوچه داد، پالک ۱۹ واحد 
6  خوانده: رضا حسینی فرزند دولت، به آدرس تهران محله دولتخواه، پاسگاه نعمت آباد و محله 

پایین، کوچه ۳۷ پالک ۷ خواسته: استرداد جهیزیه 
گردشکار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی قاضی شورا 

بررسی را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی  خانم فاطمه محمدی بطرفیت آقای رضا حسینی  بخواسته 
صدور حکم به استرداد اجناس جهیزیه موضوع سند نکاحیه و لیست سیاهه پیوست مقوم به پنجاه 
میلیون ریال به انضمام خسارت وارده، با توجه به به عرضحال تسلیمی و مستندات پرونده و مالحظه 
نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا، نظر به احراز 
رابطه زوجیت فی مابین اصحاب دعوی به داللت تصویر مصادق سندنکاحیه مضبوط در پرونده و 
لیست سیاهه ابرازی که به امضاء خوانده رسیده صحت ادعای خواهان محرز و مسلم می باشد و 
با توجه به اینکه خوانده با وصف ابالغ وفق ماده 6۹ در جلسه شورا حاضر نگردیده و دلیلی بر رد 
وتحویل اجناس جهیزیه مورد ادعا به شورا ارائه واقامه ننموده است و توجه به اینکه یک زوج بر 
اجناس جهیزیه زوجه امانی تلقی می گردد و زوج فقط حق استفاده در زندگی مشترک دارد و با 
عنایت به اینکه با طرح دعوی و تقدیم دادخواست از اذن خود رجوع کرده و عدم رضایت خود را 
بر استمرار یا بر اقالم جهیزیه را اعالم نموده و برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده 
و شاهدان در جلسه رسیدگی حضور یافته و به مالکیت زوجه شهادت دادند و شهادت ایشان مورد 
جرح خوانده نیز قرار نگرفته و از طرفی طبق تامین خواسته و اجراییه آن جهیزیه به امین مرضی 
الطرفین سپرده شده و خوانده نسبت به اجرای تامین خواسته نیز اعتراضی نداشته است و چون امین 
مکلف است در صورت مطالبه مستودع عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد دارد، 
موجبی برای ادامه تصرفات زوج بر جهیزیه متعلقه به زوج وجود ندارد و خواهان لهذا قاضی شورا 
با استصحاب بقای اجناس در یا خوانده ، دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با اختیار حاصله از 
ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب ۹۴/۰۸/۱۰ و به استناد مواد 6۱۹ و 6۲۰ قانون مدنی و 
با رعایت مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد اجناس 
جهیزیه مندرج در عین لیست سیاهه پیوست و مبلغ  نهصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ 
روز قابل واخواهی در همین حوزه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی دادگستری شهرستان شهریار می باشد./م.الف:۵۰۱۸
مهدی سلیمانی- قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار )حوزه هشتم(

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی
 برابر  رای شماره ۱۳۹۷6۰۳۱۸6۰۳۰۰۵۵۱۱- ۱۳۹۷/۱۱/۷ هیات  موضوع  قانون  تعیین  
تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در واحد ثبتی  
حوزه  ثبت  ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی آقای ابراهیم 
قریه   در  رودبار  از  ۲۲۱۸ صادره   شناسنامه  شماره  به  احمد  فرزند  کلشتری  معصومیان 
خسبخ در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر ساختمان  به مساحت ۷۹/۳۷ متر مربع 
پالک فرعی  ۲۰۵۷۲  از اصلی  ۱۲  مفروز  مجزی  از  پالک ۱۱۹  باقیمانده  از اصلی  
۱۲  واقع  در بخش  چهار رشت خریداری  از مالک  رسمی  آقای  علی  قطع  زن محرز 
گردیده  است . لذا  به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  ۱۵ روز  آگهی  
می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند مالکیت  متقاضی  اعتراضی  
داشته  باشند می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی  به مدت  دو ماه  اعتراض  خود را به 
این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض  
دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم نمایند.  بدیهی  است در صورت  انقضای  
مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض  طبق  مقررات  سند مالکیت  صادر خواهد شد.
رم الف:6397– مدیر واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک ناحیه  دو رشت -  حسین اسالمی کجیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۲/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۲/۱۹

آگهی مزایده نوبت دوم

آگهی مناقصه 
فرماندهی  انتظامی استان مازندران در نظر دارد به منظور احداث ساختمان اداری در شهرستان های بابل و بهشهر با 

مشخصات و شرایط ذیل نسبت به برگزاری تشریفات قانونی مناقصه اقدام نماید 
الف مشخصات فنی پروژه :

محل تامین اعتبار طرح های عمرانی ناجا از محل اسناد خزانه اسالمی بند ب تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 و با سر رسید 1399/7/۲1و یا نماد اخزا 
703 می باشد مبلغ معادل 15 درصد به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب پیمانکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسالمی به صورت روزشمار به 

مبلغ بدهی مسجل اضافه می شود با توجه به دستورالعمل اسناد مذکور واگذاری پیش پرداخت وجود ندارد
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای پروژه شماره یک 935 میلیون ریال و برای پروژه شماره ۲ :1985میلیون ریال فقط ضمانت نامه معتبر بانکی یا 

چک تضمین شده بانکی مورد قبول است 
پیمان به صورت اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع) پیمان سرجمع ابالغیه 96/5/4(و براساس فهرست بهای پایه ابنیه مکانیکی و برقی سال 
1397 احتساب کلیه ضرایب متعلق به فهرست بهاء است کسورات مطابق با طرح های عمرانی و در قالب اسناد یاد شده پرداخت خواهد شد شود و ارائه 

مفاصا حساب تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود
 کارفرما در رد یا قبول پیشنهادات متقاضیان مختار است

www.sajat.ir و ساجار  برنامه ریزی کشور که رتبه آنها در سامانه ساجات  از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و  لذا   
www.sajar.ir قابل رویت بوده و دارای پایه حداقل 5 در رشته ابنیه می باشند دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 7 روز با به همراه داشتن فتو 
کپی برابربا اصل رتبه بندی شرکت تایید یه صالحیت پیمانکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یک جلد رزومه کاری کامل شرکت جهت اعالم 
آمادگی و دریافت اسناد ارزیابی توان اجرایی کار توسط دستگاه مناقصه گزار به آدرس استان مازندران هوال روبروی نمایندگی ایران خودرو معاونت 

مهندسی فرماندهی انتظامی استان مازندران مراجعه نمایند.   تلفن و دورنگار۲18۲4۲06و۲18۲4۲70
شناسه آگهی: 406660 هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد
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برون سپاری فعالیت های فازهای 
۲۰ و ۲۱ به شرکت های داخلی

فعالیت بخش های مختلف فازهای ۲۰ و ۲۱ در 
قالب یک قرارداد ۳ ساله برون سپاری می شود.

به گزارش زمان به نقل از ایلنا، هادی چابوک- 
مدیر پاالیشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی 
با بیان اینکه چارت رسمی پاالیشگاه هشتم ۲۳۴ 
در  نیرو  در حال حاضر ۱۰۰  گفت:  است،  نفر 
پاالیشگاه حضور دارند که این تعداد تا چند ماه 
آینده با هماهنگی صورت گرفته و جابه جایی 
نیروها از سایر فازها و پاالیشگاه های گازی کشور 

به حدود ۱۸۰ نفر می رسد.
چابوک با اشاره به نقش نظارتی نیروهای رسمی 
پاالیشگاه  فعالیت های  سپاری  برون  اهمیت  به 
اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون تشریفات 
مناقصه در حال برگزاری است و از ابتدای سال 
آینده در قالب یک قرارداد ۳ ساله تمام فعالیت های 

پاالیشگاه برون سپاری خواهد شد.
هشتم  پاالیشگاه  موفق  تجربه  به  ادامه  در  وی 
در سال جاری در این زمینه اشاره کرد و گفت: 
رویکرد در برون سپاری با رویکرد در پیمان سپاری 
متفاوت است. در پیمان مبنا کامال کمی است اما 
در برون سپاری کمیت ها کمتر مالک هستند و 
باید  پیمانکار  که  کرده ایم  تعریف  شاخص هایی 
مطابق آن پاالیشگاه را بهره برداری کند. چابوک 
تأکید کرد: شاخص عملکردی در این قراردادها 
بین  استانداردهای  مبنای  بر  کیفی  شاخص های 

المللی و شرایط عملیاتی مجتمع است.

۳ متهم پرونده دکل گمشده نفتی 
به ۸۷ میلیون دالر محکوم شدند

یک منبع آگاه از صدور حکم پرونده دکل فورچونا 
که در ایران به »دکل گمشده« معروف است در 

دادگاه  لندن و جزئیات این حکم خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از فارس یک منبع آگاه از 
صدور حکم دکل فورچونا که در ایران به دکل 

گمشده معروف است در دادگاه  لندن خبر داد.
این منبع آگاه اظهار داشت: سه متهم اصلی این 
مراد  طباطبایی،  مصطفوی  رضا  شامل  پرونده 
اسبق  مدیرعامل  مطلق  طاهری  علی  و  شیرانی 
دادگاه  این  حکم  اساس  بر  دریایی  تاسیسات 
به شرکت  میلیون دالر  به پرداخت ۸۷  متضامنا 

تاسیسات دریایی محکوم شدند.
با توجه به صدور حکم در در این دادگاه گفته 
می شود اموال این افراد در هیچ جای دنیا در امان 
نیست و وکالی شرکت هر جا اموالی از این افراد 

شناسایی کنند امکان ضبط آن را دارند.
با توجه به ضوابط حقوقی حاکم بر این داوری، 
امکان تجدید نظر در در رای دادگاه وجود ندارد. 
به دلیل ثبت معامله در دیگر کشورها، این پرونده 
عالوه بر دادگاه های داخلی در دادگاه تجاری لندن 

نیز پیگیری شده است.

خبر

 فناوری های برافکن در صنعت نفت و آینده ما
* روح اهلل کهن هوش نژاد 
 دکترای مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

انرژی چه  بعدی در صنعت  برافکن  فناوری  این سوال که  به  پاسخ 
خواهد بود، آسان نیست. ممکن است فناوری برافکن بعدی در حوزه 
زغال سنگ باشد و امکان تبدیل آن به سوخت مایع )که هم اکنون نیز 

این موضوع در دنیا مطرح است( یا سوخت پاک وجود دارد.
تعداد فناوری  های برافکن )disruptive technologies( در دنیا 
زیاد است. ما هر روز با بسیاری از این فناوری ها سرو کار داریم و فرقی 
نمی کند این فناوری ها در حوزه موبایل باشند یا صنعت نفت. فناوری  
برافکن گونه  ای از فناوری است که بازار جدید و زنجیره ارزش جدیدی 
ایجاد می کند که جایگزین بازار فعلی شده و بدین ترتیب به عمر برخی 
شرکت ها و محصوالت پایان می  دهد. البته پس از مدتی این فناوری 
به یک فناوری معمولی تبدیل می  شود تا اینکه فناوری برافکن بعدی 

ظاهر گردد.
این مسأله در بازار نفت نیز صادق است به  گونه  ای که هرچند سال یا 
دهه فناوری های برافکن ظاهر شده و قواعد بازی را تغییر می  دهند. مثاًل با 
ظهور حفاری افقی، بازار نفت تغییر کرد و مقادیر زیادی نفت تولید شد 
و بسیاری از کشورها توانستند به تولید خود ادامه دهند. اما این مسأله 
 )hydraulic fracturing( هیدرولیکی  شکست  با  مقایسه  قابل 

نیست که به معنای واقعی کلمه یک فناوری برافکن بود.
شکست هیدرولیکی توانست یک صنعت کامل و تمام عیار برای نفت 
و گاز شیل در ایاالت متحده ایجاد نماید. اگرچه فناوری های شکست و 
استخراج نفت و گاز شیل جدید نیست و بیش از نیم قرن قدمت دارد، 
لکن توسعه این فناوری و تجاری شدن آن نقطه عطفی بود که آمریکا 
را به صادرکننده نفت و گاز تبدیل کرد تا جایی که در سال ۲۰۱۸ این 

کشور به بزرگترین تولیدکننده نفت جهان تبدیل شد.
به خاطر وجود این فناوری برافکن است که امروزه اوپک با چالش  
بزرگی در اداره بازار نفت مواجه است به ویژه اینکه کمیت نفت شیل 
تولیدی مشخص نیست. منطقه پرمیان تگزاس به عنوان یکی از غنی  ترین 
مناطق نفت شیل جهان هر روز شگفتی  های جدیدی را از حیث میزان 

نفتی تولیدی برای بازار نفت دارد.
اما آیا این تنها فناوری برافکنی است که کیان دولت های نفتی را تهدید 
می  کند؟ دو عامل حجم و مکانیسم تحقیق و توسعه از یک سو و وجود 
یک زیست بوم کامل آموزش، تحقیق و توسعه از سوی دیگر، به تولید 

فناوری های جدید و تجاری شدن آنها می نجامد.
انرژی چه  بعدی در صنعت  برافکن  فناوری  این سؤال که  به  پاسخ 
خواهد بود، آسان نیست. ممکن است فناوری برافکن بعدی در حوزه 
زغال سنگ باشد و امکان تبدیل آن به سوخت مایع )که هم اکنون نیز 

این موضوع در دنیا مطرح است( یا سوخت پاک وجود دارد.
فناوری  های برافکن در خأل به وجود نمی  آیند و به مرور توسعه می -
این  برای  خوبی  مثال  هیدرولیکی  برسند. شکست  بلوغ  به  تا  یابند 
موضوع است چرا که این فناوری از گذشته وجود داشت لکن با بهبود 
قانونگذاری، توسعه پیدا کرد. برای ما به عنوان یک کشور نفتی آنچه 
اهمیت دارد برنامه ریزی برای آینده فارغ از نوع فناوری برافکن آتی 
است. ما در مقابل خود دو گزینه داریم؛ نخست اینکه منابع درآمدی 
از وابستگی خود به نفت بکاهیم که حرف  خود را تنوع بخشیم و 
جدیدی نیست؛ اما گزینه دوم، سرمایه  گذاری مستقیم در فناوری  های 

برافکن آینده است.

یادداشت

روزانه  میانگین مصرف  کرد:  اعالم  نفت  وزارت 
بنزین در اسفند امسال به ۸۸ میلیون لیتر و میانگین 
مصرف روزانه گازوییل به ۸۵ میلیون لیتر رسید که 

پیش بینی می شود این رقم در روزهای پایانی اسفند 
و ابتدای سال آینده به نحو چشمگیری افزایش یابد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، امسال با 

پاالیشگاه های  در  سوخت  تولید  میزان  افزایش 
کشور، ظرفیت مناسبی برای ذخیره سازی فرآورده 
در کشور ایجاد شد. با افزایش تولید بنزین از محل 
راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فارس، حجم ذخایر بنزین کشور رشد قابل 
توجهی یافت به طوری که در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال حدود ۴۰۰ میلیون لیتر افزایش داشت.
در بخش گازوییل نیز تولید پاالیشگاهی بیشتر از 
مقدار مصرف داخلی بود و بخشی از آن به صادرات 
اختصاص یافت، به گونه ای که از ابتدای سال ۹۷ 
به  طور میانگین روزانه ۹۸ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر 
گازوییل در کشور تولید شد که با توجه به مصرف 
روزانه ۸۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتری گازوییل در 
سال ۹۷ حدود ۱6 میلیون لیتر فرآورده مازاد تولید 
شده که بخشی از آن در نیروگاه ها و بخشی نیز در 

انبار مخازن راهبردی ذخیره سازی شده است.
به گفته علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی 

پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، در سال 
۹۷ میانگین مصرف روزانه بنزین ۸۷ میلیون لیتر و 
میانگین تولید در بهمن سال ۹۷ روزانه ۱۰۳ میلیون 
لیتر بوده که این ارقام نشان دهنده فاصله مطلوب 

تولید و مصرف است.
 حفظ استقالل کشور همراه با خودکفایی در تولید بنزین

آیین گشایش  حسن روحانی، رئیس جمهوری در 
رسمی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، اقدام 
صنعت نفت مبنی بر افزایش ۲ برابری تولید بنزین 
در پنج سال گذشته را از افتخارات دولت دانست که 
نشان دهنده توانمندی دولت تدبیر و امید در شرایط 
تحریم و اعمال فشارهاست. از نگاه رئیس جمهوری، 
وزارت نفت در چند سال گذشته با افزایش کیفیت 
تولید بنزین و گازوئیل، گام مهمی برای حفاظت محیط 
زیست برداشته است و امروز به جایگاهی رسیده ایم 
که بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز بنزین و گازوئیل با 
استاندارد یورو ۴ و یورو ۵ تحویل مردم داده می شود.

مصرف بنزین کشوربه ۸۸ میلیون لیتر در روز رسید

دادنامه
یک  فاز  فرهنگیان  فریدون-آدرس:جوانرود  فرزند  رحیمی  ساالر  آقای   : خواهان 

خیابان سریاس – شماره تماس ۰۹۱۸۳۵6۴۴۳۰
خوانده : آقای رزگار گل اندام برده زرد فرزند عبداله – مجهول المکان – شماره 

تماس ۰۹۱۲۴۱۲۵۲۱6-۰۹۱۲۴۴۷۵6۵۹
خواسته :مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی

باتوجه به محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی اعالم و 
به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید:

رأی شورا
اندام بخواسته مطالبه وجه  در خصوص دعوای ساالر رحیمی بطرفیت رزگارگل 
یک فقره چک بشماره ۱۲۷6/۹۷۷۲۱۱/۵۲ عهده بانک ملت شعبه جوانرود به مبلغ 
میزان  به  دین  استقرار  بر  داللت  خواهان  ناحیه   از  تقدیمی  ریال   ۱۷/۰۰۰/۰۰۰
خواسته در عهده خوانده  داشته  و بقای  اصول مستندات مذکور در ید مدعی 
مطالبه وجه  در  استحقاق  خواهان  و  ذمه خوانده  اشتغال  و  دین  بقای  بر  داللت 
آن را دارد ، لذا چون خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است 
مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک دعوا 
را وارد دانسته و رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۳۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۱/6/۲۰ لغایت زمان اجرای حکم در 
حق خواهان صادر و اعالم  می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و پس از انقضای مدت واخواهی 

ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگستری جوانرود می باشد
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف  شهرستان  جوانرود

اجرائیه 
مشخصات محکوم له: حسن حمزه شوازی با وکالت سید روح اله عظیمی نشانی 

محل اقامت: شهریار، شاهدشهر، بلوار شهدا، بن بست صداقت، پالک ۲۰۸
مشخصات محکوم علیه: نام: حسین   نام خانوادگی: سلیمی   نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان
اختالف  حل  شورای   ۹۷/۷/۲۸ مورخ   ۱۰۰۵ شماره  دادنامه  بموجب  به:  محکوم 
شهریار حوزه ۱6 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه قطعیت حاصل کرده است. 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۱6۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجور معوقه 
و اجره المثل برابر اجرت المسمی و مبلغ ۸/۰۹۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۷/۰۴/۰۹ لغایت یوم وصول در 

حق محکوم له پرداخت و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱_پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد.
۲_ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجراء  که  کند  معرفی  ۳_مالی 
درصورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت)ده روز 
ندارد صریحًا  مالی  اگر  به قسمت اجرا تسلیم کند  صورت جامع دارایی خود را 
اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه 

محکوم خواهید شد.
۴_ عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که 
ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.م.الف:۵۰۱۴

شعبه 16 شورای حل اختالف شهریار

نظریه کارشناسی
ریاست محترم حوزه ۸ شورای حل اختالف:

احتراما پیرو  پرونده کالسه 6۲۰/۸/۹۷ مربوط به خانم فاطمه محمدی به طرفیت 
رساند:  می  استحضار  به  نفقه  مطالبه  به خواسته  دولت  فرزند  رضا حسینی  آقای 
پرونده مطالعه گردید و با خواهان مذاکرات الزم به عمل آمده و با خوانده با تلفن 
متاسفانه تماس  ارسال گردیده،  پیامک جهت مذاکرات  ۰۹۲۲۳۲۹۲۳۵۳ تماس و 

حاصل نگردید.
_ زوجین به موجب سند نکاحیه رسمی به مورخ ۹۵/۳ با مهریه ۱۴ سکه تمام بهار 
آزادی به عقد یکدیگر در آمده اندو زوجه متولد ۱۳۷۴ با تحصیالت دیپلم، اظهار 
کرده اند که کارگر مونتاژ کاری می باشند، زوج بی سواد و طبق ادعای خواهان، 

خوانده نجار می باشد، زوجه فاقد فرزند مشترک می باشد.
از زوج، و زوجه ساکن منزل پدری  از ۹6/۱۰ جدا  اظهار می دارد که  _ زوجه 
واقع در شهریار، باباسلمان می باشد. نظریه کارشناسی: اینک با توجه به محتویات 
پرونده و مذاکرات به عمل آمده با استناد به ماده ۱۲۰6/۱۱۰۷/۱۱۰6 قانون مدنی 
نفقه به عهده زوج قرار می دهد و نفقه خانم فاطمه محمدی را از تاریخ مطالب در 
دادخواست مورخ ۹۷/۴/۱۱ لغایت صدور حکم با ماهیانه چهارمیلیون و هفتصد 

هزار ریال معادل ۴۷۰۰۰۰ تومان تعیین و ارزیابی می گردد./م.الف: ۵۰۱۷

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

آقای مجید نقدی رادفرزند محمددرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک۱6۰ و ۱۵۹فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش ۱۳کرمانشاه معروف 
به خوگالنکه از آقای نادر مصطفایی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
پرونده نیز تحت کالسه۹۷–۷۱تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
 / برابر رای شماره ۱۳۹۷6۰۳۱6۰۰۷۰۰۱۲۲۲ مورخ 6  از رسیدگی  و هیئت پس 
۱۱ / ۹۷حکم به صدور سند مالکیت یک باب خانهبه مساحت ۱۲6/۸۰متر مربع 
به نام آقای مجیدنقدی رادصادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان 
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵  امینیمی باشد  احمدغفوری و سعید و طاهر 
تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  به مورد  تا چنانچه کسانیکه نسبت  آگهی می شود 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدتدو ماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم 
دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
گواهی  و  نماید  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت  اعتراض 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت  محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای 
مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا بنام آقای مجید نقدی 
رادصادرخواهد نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی
تاریخ انتشار اول۱۲/۴/  ۱۳۹۷ تاریخ انتشار دوم  ۱۹ /۱۲/  ۱۳۹۷

مفقودی
المثنی سند گمپانی وبرگ سبز پژو روا مدل ۱۳۸۹ پالک ۵۷۵ ج 6۱ ۸۲ موتور 
۱۱۸۸۸۰۱۸۳۷۹  شاسی NAAB۴۱PM۲AH۲۶۲۰۲۸ مفقود گردید و از درجه 

اعتبار ساقد می باشد
 بابل 

مفقودی
شاسي  شماره  به  اولیه  گذاري  شماره  فاقد   ۷۹ مدل  بادسان  کامیون  کمپاني  سند 
گردیده  مفقود  تنکابن  شهرداري  مالکیت  به   ADw۱۳Jموتور وشماره   ۱۰۰۸۴۲
وازدرجه اتبار ساقد میباشد چنانچه مدعي پید گردد به شرکت سایپا دیزل واحد 

بازرگاني وصدورسند کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج مراجعه نماید
بابل 

مفقودی
روعنی  سفید  رنگ  به   ۸۳ ۱6۰۰iمدل  تیپ  پیکان  سواری  مالکیت خودرو  سند   
پالک  شماره  ۸۲۴6۵۹۲۸و  شاسی  شماره  ۱۱۱۵۸۲۷66۱6و  موتور  شماره  با 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  کوهزادی  محمد  مالکیت  به   ۷۲ ۸۸۴ه۱۲ایران 

ساقط می باشد
 نکا 

مفقودی 
سند کمپانی ولو کمپرسی ان ۱۲ مدل 6۳ با شماره پالک ۹۲۹ع۳۸ایران ۷۲ با شماره 
موتور ۰۰۷۰۵۲و  با شماره شاسی ۰۱۳6۹6بنام حسین چیتگر مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی
نشر آگهی احترامًا بدین وسیله در پرونده کالسه ۹۷۱۷۸۸ احکام کیفری دادسرای 
سفیدکوهی  نژاد  علی  اکبر  آقایان  علیه   محکوم  نکا  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
اتهام مشارکت در حفاری به قصد درآوردن اشیا  به  ابراهیم اسدی عزت عبدی  
تاریخی و فرهنگی و مشارکت در نگهداری مواد مخدر با توجه به این که تحت 
پیگرد می باشد و به علت مجهول المکان بودن محکوم علیهم  جهت یک نوبت 
درج شده در جراید کثیراالنتشار آگهی تا پس از آگهی جهت اجرای حکم به دفتر 
اجرای احکام کیفری دادسرای نکامراجعه و در صورت عدم مراجعه پس از یک ماه 

از تاریخ انتشار اقدام قانونی اعمال خواهد شد 
مهدی جعفرزاده دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نکا 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای ضرغام نجفی فرزند نوروز علی  درخواستی که به شماره  ..... این شورا ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان    نوروز علی نجفی فرزند محرمعلی  به شماره شناسنامه  ۴۳۱ صادره از  
تنکابن در  تاریخ۱۱/۱۳/ ۹۷دراقامتگاه دائمی خود شهرستان   تنکابن       بدرود 

زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱- انیس کهین همسر متوفی ۲-مریم نجفی فرزند متوفی

۳-یوسف نجفی فرزند متوفی ۴-موسی نجفی فرزند متوفی
۵-افراسیاب نجفی فرزند متوفی 6-فرامرز نجفی فرزند متوفی

۷-ضرغام نجفی فرزند متوفی ۸-شعبان نجفی فرزند متوفی
۹-سکینه نجفی فرزند متوفی ۱۰-ام البنین چالکش نجفی 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    پنجم حکمی   شورای حل اختالف تنکابن

آگهی۹71۸۸۸
 در پرونده کالسه شعبه اجرای احکام کیفری و محکوم علیه آقای محمد اتابکی 
فرزند یوسفعلی به اتهام سرقت تحت پیگرد می باشند و به علت مجهول المکان 
بودن  بودن و ی و به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری و دستور دادیار محترم شعبه اجرای احکام دادسرای نکا 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا محکوم علیه  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به شعبه اجرای احکام کیفری مراجعه و در صورت عدم 

حضور متهم پس از یک ماه از تاریخ نشر آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد 
مهدی جعفرزاده دادیار شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب نکا

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت

آقای علی نقدی  فرزند ابراهیم بشرح درخواستی که به شماره  ۹۷۰۹۹۸۲۰۸۳۵۰۰۰۱6 
نموده و چنین  انحصار وراثت  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی  این شورا 
ابراهیم نقدی فرزند محمد به شماره شناسنامه  ۲۴6  توضیح داده که شادروان   
تنکابن        دائمی خود شهرستان    تاریخ۲/۲۷/ ۹۳دراقامتگاه  تنکابن در   از   صادره 

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
۱- محمد علی نقدی فرزند متوفی

۲-علی نقدی فرزند متوفی
۳-زهرا نقدی فرزند متوفی

۴-صغری سلیمانی زرج آباد 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    پنجم حکمی   شورای حل اختالف تنکابن

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی از 
دو عرضه جدید نفت و میعانات گازی در بورس 
تا پایان امسال )بیستم و بیست و هفتم اسفندماه( 
خبر داد و گفت: جدید بودن شیوه فروش نفت 
در بازار سرمایه و شناخت ناکافی فعاالن بازار از 
دالیل عدم موفقیت فروش محموله های نفتی 

بوده است.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، امیرحسین تبیانیان 
اظهار  بورس  در  نفت  عرضه  وضعیت  درباره 
بورس  در  نفت  از عرضه  داشت: هدف عمده 
فروش محموله های کوچک و خرده فروشی 
است و بر همین اساس نفت در محموله های 
شود.  می  عرضه  ای  بشکه  هزار   ۳۵ کوچک 
نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی 
اینکه فروش های محموله های بزرگ  بیان  با 
شرایط  در  بورس  در  ای  بشکه  میلیون  چند 
کنونی مدنظر نیست، اضافه کرد: هدف ما این 
است فعاالن اقتصادی برای معامله محموله های 
کوچک که نیاز به هزینه و ریسک کمتری دارد 
وارد شوند. وی یادآور شد: هر چند انتظار نداریم 
در این عرضه ها معامله محموله های بزرگ انجام 
شود اما محدودیتی در انجام آنها نیز وجود ندارد 
و در صورت تمایل متقاضیان می توان با تجمیع 
محموله های ۳۵ هزار بشکه ای خریدهای بزرگ 

انجام داد.

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی 
درباره چرایی موفق نبودن ششمین عرضه نفت 
در بورس اظهار داشت: باید قبول کرد که عرضه 
نفت در بورس، شیوه جدیدی است که شناخت 
فعاالن بازار و خریداران داخلی و خارجی نسبت 
به آن نیاز به گذشت زمان دارد. تبیانیان با بیان 
اینکه عرضه نفت در بورس دارای چندین مرحله 
و بخش است که خریداران باید به آن شناخت 
پیدا کنند، گفت: اکنون عرضه نفت در بورس به 
شیوه تحویل در مبدا است و بر این اساس خریدار 
باید بتواند کشتی مناسب حمل نفت را یافته و 
همچنین بازاریابی نیز انجام داده و پیش پرداخت 
ها را تامین کند که انجام همه آنها به هماهنگی 
و تجربه کافی خریدار نیاز دارد. وی اضافه کرد: 
خریداران داخلی کمی برای نفت وجود دارد و 
بازیگران خارجی بازار نفت نیز طول می کشد که 
با شیوه و سازوکار جدید فروش نفت ایران در 

بورس آشنا شوند.
نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی 
بورس  در  نفت  فروش  بر  ها  تحریم  تاثیر  به 
اشاره کرد و گفت: در عرضه های اول و دوم 
فروش نفت در بورس که از آبان امسال آغاز شد 
خریداران حجم قابل توجهی از محموله های را 
خریداری کردند، زیرا در آن زمان شدت تحریم 
ها نسبت به اکنون کمتر بود. وی با بیان اینکه از 

آبان ماه به شدت تحریم ها افزوده شد، یادآور 
شد: اگر عرضه نفت در بورس در سال ۹6 انجام 
می شد با توجه به اینکه شرایط سخت تحریم 
وجود نداشت قطعا معامالت بیشتری صورت 
می گرفت. تبیانیان ادامه داد: خریداران در شرایط 
حاضر باید خود را با شرایط نقل و انتقال پول 
و همچنین صادرات نفت در زمان تحریم وفق 
دهند که نیاز به تجربه و زمان دارد. وی با بیان 
اینکه تحریم ها بر معامالت نفت در بورس سایه 
انداخته است، اضافه کرد: برای اینکه فعاالن بازار 
نفت بتوانند با شرایط راحت تری اقدام به خرید 
و فروش نفت کنند مزایایی برای متقاضیان در 
نظر گرفته شده است که از جمله آنها می توان به 
فروش در محموله های کوچک و همچنین امکان 

تسویه ریالی اشاره کرد.
 جذابیت قیمت محموله های نفتی 

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی با 
بیان اینکه قیمت تعیین شده برای فروش نفت در 
بورس دارای جذابیت است، اظهار داشت: به دلیل 
اینکه تامین کشتی برای محموله های کوچک 
دارای محدودیت هایی است و همچنین به دلیل 
انتقال پول در زمان تحریم،  هزینه های نقل و 
قیمت نفت را به گونه ای تعیین کرده ایم که 
دارای جذابیت زیادی بوده و خریداران تمایل به 
خرید نفت از بورس داشته باشند. وی یادآور شد: 

همچنین تسویه ها به صورت نقد و اعتبار در نظر 
گرفته شده که امکان نکول )ناتوانی در تسویه( را 

از بین می برد.
عرضه های جدید نفت در بورس

نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی 
نیز  بورس  در  نفت  جدید  های  عرضه  درباره 
گفت: تا پایان امسال دو عرضه جدید نفت و 
میعانات گازی در بورس انرژی انجام می شود. 
تبیانیان با بیان اینکه تا پایان اسفند ماه در روزهای 
دوشنبه )۲۰ و ۲۷ اسفند( به نوبت عرضه نفت 
داد:  ادامه  شد،  خواهد  انجام  گازی  میعانات  و 
در عرضه های اسفند ماه انعطاف بیشتری برای 
فروش در نظر گرفته ایم تا خریداران بتوانند با 
شرایط راحت تر اقدام به خرید و صادرات نفت 
کنند. نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس 
انرژی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در عرضه 
های بهمن ماه اعالم کرده بودیم که خریدار باید 
تا ۲۰ روز قبل از بارگیری، کشتی مورد نظر خود 
را معرفی کند اما در عرضه های اسفند ماه مهلت 
معرفی کشتی را ۱۰ روز قبل از بارگیری تعیین 
تحویل  های  شیوه  در  داد:  ادامه  وی  کرده ایم. 
محموله های میعانات گازی نیز شرایط تسهیل 
شده بطوری که تحویل میعانات گازی در صورت 
تمایل خریدار عالوه بر عسلویه در خشکی نیز 

انجام خواهد شد.

2 عرضه جدید نفت و میعانات گازی در بورس تا پیش از نوروز

دوباره  احیای  تحلیلی  در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
کارت های سوخت و انجام سهمیه بندی و یا فعال سازی 
ضروری  را  سهمیه بندی  بدون  سوخت  کارت های 

دانست.
به گزارش زمان به نقل از مرکز پژوهش های مجلس 

شورای اسالمی، در بخشی از گزارش این مرکز درباره 
راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت، پیرامون 
احیای کارت سوخت بدون سهمیه بندی آمده است: 
همسایه  کشورهای  و  ایران  در  بنزین  قیمت  تفاوت 
به وجود آورده که  این کاال را  زمینه قاچاق گسترده 
نیاز به تدبیر مناسب دارد. یکی از راهکارهای مواجهه 
با این موضوع، الزام استفاده از کارت سوخت خودرو 
در هنگام سوخت گیری و ممنوعیت هرگونه مبادله 
بنزین خارج از سامانه است. استفاده از کارت سوخت 
و اختصاص نفت گاز بر اساس پیمایش، مصرف آن در 
بخش حمل و نقل را از حدود ۵۴ میلیون لیتر در روز 
در سال ۱۳۹۳ به کمتر از ۴۸ میلیون لیتر در روز در 

سال ۱۳۹۴ رساند.
به عالوه می توان با استفاده از انواع فناوری ها از جمله 

نصب دوربین های پالک خوان در جایگاه ها برای کنترل 
و تأیید ورود خودروها یا فناوری RFID هر کارت 
سوخت را منحصر به یک خودرو کرد و از استفاده از 

کارت خودروی دیگر جلوگیری کرد.
درصد   ۷۰ از  بیش  شد،  ذکر  که  همانطور  عالوه  به 
الزام  می گیرد.  استان صورت  از یک  قاچاق سوخت 
سوخت گیری در آن استان با کارت سوخت و کدینگ 
خودروهای  فقط  که  گونه ای  به  سوخت  کارت های 
همان استان بتوانند در جایگاه ها، سوخت گیری کنند )با 
در نظر گرفتن تسهیالتی برای مسافران( یک اقدام مؤثر 

در مهار قاچاق است.
احیای کارت سوخت به همراه سهمیه بندی

برآورد رشد ۱۰ درصدی مصرف بنزین در سال جاری 
و سال آینده لزوم توجه به رویکردهای مهار تقاضای 

بنزین با ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی را ضروری کرده 
پاالیشگاه ستاره  از  برداری کامل  بهره  با  است. حتی 
خلیج فارس، ظرفیت تولید بنزین در کشور به حدود 
لیتر در روز خواهد رسید و این فقط تا  ۱۰۵ ملیون 
اسفند ماه ۱۳۹۷ جوابگوی مصرف کشور خواهد بود 
و در سال آینده تأمین اعتبار برای واردات بنزین مورد 
نیاز کشور )فارغ از مشکالت لجستیکی( مسئله حیاتی 

خواهد شد.
مکانیسم کارت سوخت با سهمیه بندی، روشی غیر 
کارت  از  استفاده  الزام  تقاضاست.  مهار  برای  قیمتی 
سوخت شخصی در جایگاه ها به همراه سهمیه بندی و 
تعیین قیمت دوم برای مصارف فراتر از سهمیه، راه حل 
تجربه شده ای برای کاهش مصرف است. استفاده از این 
روش در سال ۱۳۸6 مصرف بنزین را به شدت کاهش 

داد، به طوری که مصرف بنزین از روزانه ۷۳.6 میلیون 
لیتر در سال ۱۳۸۵ به روزانه 6۴.۵ میلیون لیتر در سال 

۱۳۸6 و کمتر از 6۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۰ رسید.
به عالوه، آمادگی در برابر تحریم واردات بنزین و مقاوم 
احتمالی  تحریم های  برابر  در  کشور  اقتصاد  ساختن 
در  بندی  سهمیه  مکانیسم  از  استفاده  بنزین،  واردات 
از  استفاده  با  است.  ساخته  ناپذیر  اجتناب  را  کشور 
کارت سوخت امکان سهمیه بندی در مواقع ضروری 

فراهم می شود.
معاینه  کنترل  امکان  قاچاق،  امکان  محدودیت جدی 
فنی، پرداخت عوارض، بیمه و جرایم وسایل نقلیه و 
فراهم آوردن بستر مربوط به اخذ عوارض و مالیات 
جدید از وسایل نقلیه پُرمصرف از دیگر مزایای استفاده 

از کارت سوخت است.

مرکز پژوهش های مجلس خواستار شد؛

 پیشنهاد احیای
 کارت سوخت و 
سهمیه بندی بنزین
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 دلیل رفت و برگشت مداوم قیمت دالر
 در بازار چیست؟

* ایمان ربیعی  

در حالی که انتظار می رفت با اجرای سیاست های تازه بانک مرکزی قیمت 
ارز روند کاهشی خود را تا پایان هفته حفظ کند، در میانه هفته ای که گذشت، 

وضعیت تغییر کرد.
در حالی که دالر هفته خود را در کانال ۱۳ هزار تومان آغاز کرد اما مدتی 
بعد با وجود ورود به کانال ۱۲ هزار تومان، در این محدوده قیمتی دام نیاورد 
و به سرعت برگشت به این کانال را ترجیح داد.این اتفاق در حالی رخ داد 
که همتی، رییس کل بانک مرکزی بر برگشت قیمت ها در بازار ارز تاکید 
کرد و گفت: این قیمت ها واقعی نیست.البته عدم بازگشت ارز حاصل از 
صادرات غیر نفتی نیز در این میان فشاری مضاعف را بر سیاستگذار وارد 
می کند . توضیحات همتی در این خصوص اینجاست.  بسیاری از فعاالن 
بازار دلیل این رفتار عجیب بازار را در واکنش های حساب شده و آنی دالالن 
و صرافان به وضعیت بازار می دانند. به عبارت دیگر به محض آنکه سیاست 
تازه ای از سوی بانک مرکزی با هدف کنترل بازار اجرایی می شود، دالالن نیز 
سیاست تازه ای را در پیش می گیرند. واگذاری کار خرید و فروش از سوی 
صرافان به دالالن نیز ترفند دیگری برای در اختیار نگه داشتن نبض بازار از 
سوی صرافان است. در چنین شرایطی صرافان با امتناع از خرید و فروش 
مشتریان را راهی بازارهای حاشیه خیابان می کنند تا مشتری مجبور شود به 
قیمت های اعالمی دالالن حاشیه بازار تن بدهد. یکی از صرافان قدیمی 
منطقه فردوسی در خصوص رفتار بازار گفت: بازارساز این روزها به دلیل 
کنترل شدید قیمت ارز تاثیر فراوانی بر باال و پایین شدن قیمت ها دارد. به 
عبارت دیگر از آنجا که محدوده عرضه ارز بسیار کوچک شده است، کافی 
است از میان همین چند صرافی که فعالیت قانونی برای فروش ارز دارند، 
معدودی از خرید و فروش امتناع کنند تا ظرف دو ساعت تاثیر این رفتار بر 
بازار روشن شود. وی حتی به عملکرد بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: 
وقتی صفر تا صد یک بازار، آن هم بازاری چون بازار ارز را بخواهید کنترل 
کنید، طبیعی است که اندکی تامل در عرضه دالر و یورو به سرعت قیمتها را 
باال و پایین خواهد کرد. او در پاسخ به این سئوال که آیا راست است دالالن 
در حقیقت پیشکاران برخی صرافی ها هستند که در خیابان فعالیت می کنند، 

پاسخی روشن نداد.
 هر چند هیچ گاه فعالیت دالالن ارز در محدوده خیابان فردوسی و سبزه میدان 
و دیگر خیابان های اطراف قانونی نبوده است، اما به فراخور در دوره های 
گوناگون تاکید می شود که فعالیت این دالالن غیرقانونی است و برخورد 
پلیسی و قضایی با آنها صورت خواهد گرفت. این اما تمام ماجرا نیست چرا 
که در دوره های عادی به رغم ممنوعیت دالالن ارز با بسته ای دالر و ۱۰ 
هزار تومانی در خیابان، با صدای بلند فعالیت خود را فریاد می زنند و حاال 
در سایه تشدیدغیر قانونی شدن یا اجرای قانون، ایستادن در خیابان و زمزمه 
در خصوص فعالیتشان را در دستور کار قرار می دهند. با این حال به نظر می 
رسد االکلنگ بازی قیمت ها بیشتر به رفتار دالالن برای در اختیار گرفتن 
بازار باز می گردد چرا که در دوره های اجرای سیاست های بانک مرکزی 
بالفاصله تغییر رویه آنها مشهود است. برخی ناظران بازار می گویند به محض 
آغاز ریزش قیمت ها در بازار، دالالن و صرافان دست از کار می کشند و با 
پاسخ خرید و فروش ارز نداریم؛ حتی از اعالم قیمت خودداری می کنند. در 
پاسخ به اصرارهای مداوم نیز قیمت های پرت می دهند یا حتی نرخ دیروز 
را اعالم می کنند. مشتری نمی داند اصل داستان چیست، فضایی مبهم شکل 
می گیرد در حالی که برای مقابله با ریزش قیمت هاست که چنین اقدامی در 
دستور کار قرار می گیرد. از سوی دیگر صرافی های بانک ها ارز را با قیمت 
پایین تر از قیمت اعالمی بازاری ها می فروشند و همین باعث شکل گیری 
صف های طوالنی مقابل صرافی های بانک ها برای بهره گیری از این مابه 
التفاوت ایجاد شده می شود.فشار تقاضا در بازار وضعیتی تازه ایجاد می 
کند. افزایش مشهود تقاضای ارز  زمینه را برای باال رفتن دوباره قیمت ها در 
صرافی ها تحت تاثیر تقاضای غیرواقعی و کاذب را فراهم می کند و در نتیجه 

مانعی نامرئی مقابل ریزش ها شکل می گیرد.

الحاق ۷۷ واگن به ناوگان ریلی برای سفرهای نوروزی

 رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی از افزوده شدن تعداد ۷۷ واگن 
به شبکه ریلی در آستانه سفرهای نوروزی خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازرجا، محمد رجبی در خصوص اقدامات صورت 
گرفته این شرکت اظهار داشت: علی رغم مشکالتی که در تأمین بودجه 
وجود داشت از حدود ۲۷ ماه گذشته توانستیم تعداد واگن های خریداری 
شده جدید خود را تا پایان سال به ۵۰ واگن رسانده و به شبکه ریلی کشور 
اضافه کنیم.وی به بازسازی بیش از 6۷ واگن فرسوده اشاره کرد و افزود: 
عالوه بر بازسازی این تعداد واگن، با تأمین بودجه نسبت به خرید ۲۷ واگن 
دست دوم که در شرایط عالی قرار دارند اقدام کرده ایم.رجبی به اضافه 
شدن تعداد ۷۷ واگن به شبکه ریلی طی دوسال گذشته اشاره کرد و گفت: 
با اقدامات صورت گرفته زمینه بازسازی و ثبات درآمدی شرکت فراهم شده 
و قطعاً با تالش بیشتر این شرایط به تثبیت بیشتری خواهد رسید.رئیس 
انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی با اعالم خرسندی از راه اندازی خط 
ریلی قزوین رشت به پرداخت حقوق و ارائه بسته های حمایتی به کارمندان 
این شرکت اشاره کرد و گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی های صورت 
گرفته معوقات سایر بخش ها نیز پرداخت شوند. ضمن آنکه در صورت 
امکان بسته های حمایتی جدید نیز توزیع خواهد شد تا با کاهش دغدغه های 
کارمندان تمام بخش ها، عالوه بر افزایش کمی و کیفی خدمات ارائه شده به 

مسافران، اهداف رجا نیز در این راستا محقق شود.

عرضه تخم مرغ ۱۱۰۰ تومان زیر نرخ تمام شده

 دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار با بیان اینکه هرکیلوگرم تخم مرغ 
درب مرغ داری ۱۱۰۰تومان زیر نرخ تمام شده عرضه می شود، بر لزوم آزاد 
شدن صادرات این کاال تاکید کرد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید فرزاد 
طالکش با بیان اینکه تولید تخم مرغ در کشور زیاد و تقاضا برای آن کم 
است، گفت: متأسفانه قیمت تمام شده تولید این کاال به دلیل شرایط نامناسب 
توزیع نهاده های دامی و عدم تأمین کافی آنها، افزایش زیادی داشته و میانگین 
قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ۷.۵۰۰ تومان 
است درحالی که میانگین قیمت فروش آن در هفته گذشته 6.۴۰۰ تومان 
بوده است. وی با اشاره به اینکه بنابراین هرکیلوگرم تخم مرغ ۱.۱۰۰ تومان 
کمتر از نرخ تمام شده تولید آن به فروش می رسد، افزود: این درحالی است 
که ما هم اکنون در زمان اوج مصرف این محصول قرار داریم و صنایع 
غذایی، قنادی ها و مردم در این فصل تخم مرغ بیشتری مصرف می کنند 
ضمن اینکه تقاضای صنایع غذایی به دلیل مشکالتی که در تولید دارند، 
کاهش یافته است. دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار با بیان اینکه میزان 
تولید بسیار زیاد است و اجازه صادرات این کاال هم هنوز صادر نشده است، 
گفت: در فروردین ماه شرایط بازار تخم مرغ بسیار بدتر از حال حاضر 
خواهد شد چون در بهار و نیمه اول تابستان مصرف تخم مرغ به شدت 
کاهش می یابد. طالکش با تاکید بر لزوم آزاد شدن صادرات این کاال، ادامه 
داد: حدود ۳۰ درصد نهاده های دامی توسط شرکت پشتیبانی اموردام تأمین 
می شود که هرکیلوگرم سویا با قیمت ۲.6۰۰ تومان و ذرت ۱.۵۰۰ تومان 
دست مرغدار می رسد اما حدود ۷۰ درصد نهاده ها را تولیدکنندگان از بازار 
آزاد تهیه می کنند که به دلیل توزیع نامناسب و عدم تخلیه به موقع کشتی ها، 
قیمت آنها باالست و هرکیلوگرم سویا حدود ۴.۰۰۰ تومان و ذرت بین 

۱۷۵۰ تا ۱.۸۰۰ تومان به دست مرغدار می رسد.

نگاه روز

اعالم ساعت کار شعب بانک ملی در 
روزهای پایانی سال و نوروز

ایران در روزهای  ساعت کار واحدهای بانک ملی 
پایانی سال جاری و روزهای ابتدایی سال آینده اعالم 

شد.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، تمام واحدهای این بانک از تاریخ ۲۱ تا ۲۸ 
اسفند ماه به استثنای روزهای تعطیل تا ساعت ۱۷ 
به مشتریان خدمت رسانی خواهند کرد. در روز سه 
شنبه ۲۸ اسفند ماه مقارن با آخرین چهارشنبه سال، 

واحدهای بانک تا ساعت ۱6 فعال خواهند بود.
شعب منتخب نیز در روزهای ۲۹ اسفند سال جاری و 
نیز ۳، ۴ و ۱۲ فروردین ماه سال آینده، از ساعت ۹ تا 

۱۲ در خدمت مشتریان هستند.

 واردات کاالهای اساسی
 به ۱۱ میلیارد دالر رسید

دالری  میلیارد   ۱۱ واردات  از  گمرک  کل  رئیس   
و  داد  اساسی طی ۱۱ماهه سالجاری خبر  کاالهای 
گفت:در کاالهای اساسی بحران که نداریم هیچ، بلکه 
دربرخی اقالم مانند ذرت و گوشت با افزایش واردات 

مواجه بودیم.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، مهدی میراشرفی 
در حاشیه بازدید از مرز شلمچه و گیت های منطقه 
آزاد آبادان با اشاره به اینکه یکی از مرزهای زمینی 
افزود:  است،  در خوزستان شلمچه  با کشور عراق 
آنها  از مرزهای آبی و ساماندهی  بر استفاده  عالوه 
ایران یک نگاه ویژه ای به کشورهای همسایه از جمله 
مرزهای زمینی با کشور عراق دارد.رئیس کل گمرک 
ایران تصریح کرد: در بحث صادرات بعد از چین که 
۸.۳ میلیارد دالر در ۱۱ ماهه امسال صادرات به آن 
کشور داشتیم، عراق نیز با ۸.۲ میلیارد دالر اصلی ترین 
شریک تجاری است که کاالهای ایرانی با تنوع باال 
به آن صادر می شود، بنابراین باید در مرزهای زمینی 
با عراق ساماندهی خوبی را داشته باشیم.میراشرفی 
بیان کرد: هفته گذشته در باشماق و پرویزخان حضور 
داشتیم و اقداماتی در زمینه ساماندهی پیش بردیم؛ 
اینجا در مرز زمینی شلمچه نیز پیگیر این هستیم که 
مسائل و مشکالت صادرات کاال به کشور عراق از 
این مرز را جمع بندی و قسمتی از آن را با هماهنگی 
بین سازمان های مرتبط با تجارت در مرز ساماندهی 
کنیم.وی تأکید کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از 
از  هستند  مقررات  اعمال  متولی  مرز  در  سازمان ها 
گمرک تا مرزبانی یا مناطق آزاد و دیگر سازمان ها ولی 
برای یک تجارت سهل تر، روان تر، با هزینه کمتر و 
سرعت بیشتر باید هماهنگی بیشتری با سازمان های 
داخلی تحت عنوان هماهنگی و مدیریت یکپارچه 
مرزی داشته باشیم.رئیس کل گمرک ایران با اشاره به 
مذاکرات با مسئوالن گمرک مرکزی عراق و همچنین 
تجاری  مشترک  دروازه  ایجاد  برای  کردستان  اقلیم 
گفت: تالش می کنیم تا هماهنگی بیشتری در مدیریت 
هماهنگ مرزی را شاهد و دروازه مشترک تجاری 
با کشور عراق را فعال کنیم؛ این کار باعث کاهش 
می شود. فرامرزی  تجارت  و  صادراتی  هزینه های 
میراشرفی اضافه کرد: این دروازه مشترک تجاری نه 
تنها تولیدکنندگان و صادرکنندگان را انتفاع می کند 
بلکه مصرف کننده نهایی این کاالها که در کشور عراق 
هستند نیز با کاهش هزینه ها عماًل سطح باالتری از 
مطلوبیت را برای متقاضیان ایجاد می کند.وی با رد 
شایعات بحران در تأمین کاالهای اساسی گفت: طی 
۱۱ ماهه اخیر آماری از واردات کاالهای اساسی داریم 
که نشان دهنده بحران در این زمینه نیست و وضعیت 
مطلوب است؛ در این مدت ماهانه بالغ بر یک میلیارد 
دالر کاالهای اساسی به کشور وارد شده که به لحاظ 
وزنی ۷۰۰ هزار تُن نسبت به مدت مشابه افزایش 
عنوان  به  داد:  ادامه  ایران  گمرک  کل  داشت.رئیس 
نمونه در امسال ۱۳۷ هزار تُن واردات گوشت گرم 
و سرد داشتیم که نسبت به سال گذشته پنج هزار تُن 
افزایش را نشان می دهد؛ بنابراین در بحث تأمین ارز و 
ورود کاالهای اساسی مشکل خاصی وجود ندارد بلکه 
تفاوت نرخ ارز مسلماً انگیزه ای می شود که کاالهای 
خریداری شده با ارز دولتی بیشتر متقاضی داشته باشد 
و عماًل تحریکی هم در بازار ایجاد می شود.میراشرفی 
نداریم  که  بحران  اساسی  کاالهای  در  شد:  یادآور 
هیچ بلکه در برخی قلم کاالها مثل ذرت یا گوشت 
واردات نسبت به مدت مشابه افزایش داشته و طی 
۱۱ ماهه امسال قریب به ۱۱ میلیارد دالر برای واردات 
کاالهای اساسی هزینه شده است.وی اظهار کرد: در 
بحث واردات کاال چند مرحله داریم که اول ورود 
کاال )صاحب کاال اسناد خرید را باید اخذ کند(، دوم 
ترخیص کاال )زمانی که کاال به گمرک اظهار می شود 
مجوزهای  باید  کاال  ورود  با  مرتبط  سازمان های  و 
ترخیص  اجازه  و  رؤیت  را  کاال  صاحب  قانونی 
بدهند( و مرحله آخر تشریفات گمرکی است.رئیس 
کل گمرک ایران با اشاره به اینکه بین ورود کاال تا 
زمانی که کاال به گمرک اظهار می شود نیز مدت زمانی 
می گذرد، افزود: تشریفات خصوصاً ورود کاال به هیچ 
عنوان بیش از دو روز نیست و اگر هم باشد قطعًا 
در مرحله ترخیص اقدامات کامل انجام نشده مثاًل 
برخی سازمان ها نیاز دارند که مجوزهای ارائه شده 
را آنالیز کنند مثل ترخیص کاالهای دارویی، خوراکی 
انجام دهند. باید آزمایشات الزم را  و بهداشتی که 
میراشرفی با تأکید بر اینکه در انجام تشریفات گمرکی 
باید از زمان اظهار کاال با ارائه مجوزهای قانونی تا 
انجام تشریفات ترخیص در گمرک را در نظر گرفت، 
عنوان کرد: مشکالت ناشی از تحریم ها حدود ۲۰ روز 
به مدت توقف کاالها در اماکن گمرکی اضافه کرد 
یعنی قباًل به صورت میانگین کاالها ۲۰ روز پس از 
ورود به گمرک اظهار می شدند ولی اکنون این زمان 
به حدود ۴۰ روز افزایش پیدا کرد؛ این موضوع بحث 
انتقال ارز و اخذ اسناد مالکیت را درپی دارد که باعث 

افزایش مدت زمان ترخیص کاالها شده است.

خبر

این  به  اذعان  با  مرکزی  بانک  کل  رییس 
افزایش  مانع  نتوانسته  تومانی  ارز ۴۲۰۰  که 
قیمت کاالهای اساسی شود اعالم کرد بانک 
مرکزی، با جدیت دنبال آسیب شناسی این 
موضوع بوده و با ارائه گزارشات الزم، پیگیر 

موضوع است.
کل  رئیس  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خود  اینستاگرام  پست  در  مرکزی  بانک 

نوشت: تشدید تحریم ها، بیشترین تأثیر منفی 
جامعه  آسیب پذیر  و  درآمد  کم  اقشار  بر  را 
دارد. لذا طبیعی است که مهم ترین بحث های 
دولت و بانک مرکزی بر نحوه تأمین کاالهای 
متمرکز  مردم  نیاز  مورد  داروهای  و  اساسی 
موانع  می خوانیم:  پست  این  ادامه  در  شود. 
شده  موجب  توزیع  سیستم  مشکالت  و 
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  اولیه  تأثیر  علی رغم  که 

کاالهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف 
عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و 
با افزایش قیمت آن ها در بازار، ضمن ایجاد 
رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها 
شده است. در واقع اختصاص ارز ترجیحی 
به کاالهای اساسی به علت طبیعت بازار در 
نظارت،  و  توزیع  سیستم  ضعف  و  اقتصاد 
نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آن ها 

جلوگیری کند و لذا تدریجاً در بیشتر موارد 
یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب 
واسطه ها شده است. بانک مرکزی با جدیت 
با  و  بوده  موضوع  این  آسیب شناسی  دنبال 
است.  موضوع  پیگیر  الزم،  گزارشات  ارائه 
دولت نیز مسئله را در دستور کار خود دارد 
و طبعاً تصمیم مناسب را در این خصوص 

اتخاذ خواهد کرد.

همتی: معایب ارز ۴2۰۰ تومانی موجب رانت و گرانی شد

 آسیب شناسی ارز ۴2۰۰ تومانی در دولت

سه  حالی  در  کارگران  زندگی  حداقلی  هزینه 
که  شده  برآورد  تومان  هزار   ۷6۰ و  میلیون 
کارگری  نفره  خانواده ۳  یک  دریافتی  خالص 
حداقلی بگیر، یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان 

است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، هر ساله با نزدیک 
شدن به روزهای پایانی سال شمارش معکوس 
تعیین دستمزد سال آینده برای جامعه کارگری و 
کارکنان مشمول قانون کار آغاز می شود.اما طی 
سه سال گذشته پیش از ورود به مذاکرات تعیین 
مخارج  میزان  کار،  عالی  شورای  در  دستمزد 
ماهیانه زندگی کارگران در »کمیته دستمزد« این 
شورا با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
استخراج  با  تا  می گرفت  قرار  بررسی  مورد 
زندگی،  هزینه های  به  مربوط  ارقام  و  اعداد 
حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری به عنوان 
مقدمه ای برای مذاکرات دستمزد مشخص شود.
کمیته دستمزد شورای عالی کار برای سال ۹۵ 
حداقل هزینه معیشت را دو میلیون و ۴۸۹ هزار 
تومان و برای سال ۹6 این هزینه را دو میلیون 
این  به  تعیین کرد؛  ماه  در  تومان  و 6۷۰ هزار 
هزینه  سال ۹۵  به  نسبت  سال ۹6  در  ترتیب 
ماهیانه زندگی ۱۸۱ هزار تومان افزایش یافت؛ به 
عبارتی قدرت خرید خانوار در سال ۹6 نسبت 
کاهش  تومان  هزار  میزان ۱۸۱  به  به سال ۹۵ 
یافت.در سال جاری اما هزینه معیشت خانوار 
- ماه دی مبنای استخراج این محاسبات بود- به 
میزان قابل توجهی نسبت به سال گذشته افزایش 
کمیته  در  گرفته  صورت  محاسبات  با  یافت. 
دستمزد شورای عالی کار، حداقل هزینه معیشت 
خانوار برای سال ۹۷ با احتساب نرخ تورم ۲۰.6 
درصدی دی ماه و میانگین هر خانواده ۳.۳ نفر، 
معادل سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان استخراج 

شد که این میزان افزایش هزینه نشان می دهد 
جاری  سال  در  کارگری  جامعه  خرید  قدرت 
نسبت به سال ۹6 یک میلیون و ۸۹ هزار تومان 
کاهش یافته است.از مجموع سه میلیون و ۷۵۹ 
هزار تومانی هزینه معیشت در سال جاری که 
آن  مورد  در  کارفرمایی  و  کارگری  نمایندگان 
تومان   ۴۵۰ و  هزار   ۹۹۲ هستند،  القول  متفق 
سهم هزینه های اقالم خوراکی و ۲میلیون و ۷6۷ 
هزار تومان سهم اقالم غیرخوراکی است؛ به این 
ترتیب ۲6.۴ درصد سهم اقالم خوراکی و ۷۳.6 
است.جزئیات  غیرخوراکی  اقالم  سهم  درصد 
هزینه های اقالم خوراکی سبد معیشت خانوار 
بیشترین سهم در  دارای  قلم کاالی  که سیزده 
سبد خوراکی ها را شامل می شوند، نشان می دهد 
که نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، 
سبزیجات، میوه ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، 
تخم مرغ، لبنیات، روغن های نباتی و قندوشکر 
مبنای تخمین هزینه های خوراکی خانوار بوده 
است.البته به گفته نمایندگان کارگری شورای 
عالی کار، در محاسبه هزینه های اقالم خوراکی 
بنابراین  حداقل هزینه ها مبنا قرار گرفته است 
هزینه معیشت ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومانی، 
»حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار« محسوب 

می شود.

هزینه ماهیانه خوراکی ها چقدر است؟

مقایسه تغییرات قیمتی هر یک از اقالم مذکور 
به سال ۹۷ نشان می دهد،  در سال ۹6 نسبت 
در کمیته مزد شورای عالی کار، هزینه مصرف 
ماهیانه نان یک خانوار کارگری در سال گذشته 
۷۰ هزار و ۹۹۲ تومان تخمین زده شد که در 
سال ۹۷ هزینه این قلم کاال تقریباً بدون تغییر 
ماند.هزینه مصرف ماهیانه برنج در سال گذشته 

66 هزار و ۳۱۰ تومان برآورد شد که در سال 
جاری این هزینه ۸۵ هزار و 6۳۲ تومان تخمین 
زده شد.همچنین هزینه مصرف ماهیانه ماکارونی 
که در سال گذشته ۵ هزار و ۱۴۸ تومان تخمین 
زده شد، برای امسال ۷ هزار و ۹۲۰ تومان در 
سبد خوراکی خانوار تعیین شد. حبوبات مورد 
نیاز ماهیانه در سبد هزینه خانوار نیز از حدود 
۲۱ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان 
افزایش یافته است.هزینه ماهیانه سیب زمینی از 
۹ هزار و ۳۵۵ تومان در سال ۹6 با رشد ۷۴.۱ 
درصدی به ۱6 هزار و ۲۸۵ تومان در سال جاری 
رسید. هزینه ماهیانه سبزی ها در سبد خوراکی 
خانوار نیز با رشد قابل توجه ۱۱۷.۱ درصدی 
همراه بود و از ۵۰ هزار و ۴۹۰ تومان در سال 
گذشته به ۱۰۹ هزار و 6۰۰ تومان افزایش یافت.
هزینه میوه مصرفی ماهیانه نیز از ۷۹ هزار و ۳۰۰ 
تومان به حدود ۱۰۸ هزار تومان در ماه افزایش 
پیدا کرده است.هزینه گوشت قرمز و گوشت 
سفید در سبد خوراکی خانوار نسبت به سال 
گذشته هر کدام ۴۷.۹ درصد رشد داشته اند به 
طوری که هزینه مصرف ماهیانه گوشت قرمز 
در ماه ۲۲۰ هزار تومان و هزینه مصرف ماهیانه 
گوشت سفید نیز 6۵ هزار و ۵۰۰ تومان تخمین 
زده شده است.هزینه مصرف تخم مرغ در ماه 
که سال گذشته ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان برآورد 
شده بود، در سال جاری ۲۵ هزار و 6۰۰ تومان 
هزینه های  است.همچنین  شده  زده  تخمین 
مربوط به لبنیات مصرفی ماهیانه خانوار از ۱۳۷ 
هزار و ۷۰۰ تومان در سال ۹6 به ۲۱۹ هزار و 
۵۰۰ تومان افزایش یافته است.روغن خوراکی و 
قندوشکر به عنوان دو قلم کاالی مورد نیاز سبد 
خوراکی های ماهیانه خانوار به ترتیب ۴۲ درصد 
افزایش  و ۱۸.6 درصد نسبت به سال گذشته 

هزینه داشته اند. هزینه مصرف ماهیانه روغن های 
نباتی خانوار از ۱۷ هزار و ۳۰۰ تومان در سال 
گذشته به ۲۴ هزار و 6۰۰ تومان و هزینه مصرف 
ماهیانه قند و شکر نیز از ۱۳ هزار و ۱۰۷ تومان 
در سال ۹6، برای سال جاری ۱۵ هزار و ۵۴۰ 
هزینه  سبد  حالی  است.در  برآورد شده  تومان 
خانوار کارگری سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان 
تعیین شده است که حداقل دستمزد امسال یک 
میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان است و حداقل 
دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند )خانوار 
۳ نفره( با احتساب حق مسکن، بن کارگری و 
حق اوالد یک میلیون و ۵۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان 
فاصله  می دهد،  نشان  ساده  محاسبه  است.یک 
حداقلی  متأهل  کارگر  یک  دریافتی  دستمزد 
بگیر حدود ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان با هزینه 
ماهیانه او فاصله دارد. یعنی دخل و خرج یک 
کارگر حداقلی بگیر، ۲.۲ میلیون تومان کسری 
نمایندگان کارگری  پیشنهاد  دارد.براین اساس، 
در کمیته دستمزد شورای عالی کار این است که 
حداقل دستمزد برای سال ۹۸، بصورت نقدی و 
همراه با توزیع ماهانه کاالهای اساسی به گونه ای 
هزینه های  حداقل  بتوانند  کارگران  که  باشد 
معیشت خود را پوشش دهند. این پیشنهاد مورد 
موافقت نمایندگان کارفرمایی در کمیته دستمزد 
هم قرار گرفته است. نخستین جلسه مذاکرات 
ماه در شورای عالی  اسفند  پنجم  دستمزد ۹۸ 
تنها مرجع تصمیم گیرنده برای  به عنوان  کار 
دستمزد کارگران برگزار شد و دومین جلسه این 
با  قرار است روز سه شنبه هفته جاری  شورا 
حضور وزیر کار تشکیل شود تا پس از مذاکرات 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی تا پیش از پایان 
آینده  سال  برای  دستمزد  افزایش  میزان  سال، 

تعیین شود.

جزئیات هزینه ۳میلیون و76۰ هزار تومانی خانوار کارگری در ماه

رئیس  فراکسیون اصناف مجلس: کاال های اساسی برای تامین 
نیاز بازار تا دو سال آینده در انبار ها ذخیره شده و در هیچ زمانی 

به این حجم   کاال انبار نشده است
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ شهباز حسن پور در نشست 
بازرسین اصناف با اشاره به اینکه توقع ما از بازرسین اصناف 
همکاری با قضات و برخورد قاطع با متخلفین  در بازار است،   
افزود: وضعیت مبارزه با قاچاق در اصناف با جدیت دنبال شده  و 
در حال پیگیری است.وی با بیان اینکه هم اکنون بداخالقی هایی 
در جامعه رواج پیدا کرده گفت: ما دستگاه نظارتی هستیم و 
به اصناف اختیار دادیم و براساس آن،   اصناف باید پاسخگو 
باشند و این یعنی ما برای اصناف اعتبار قائل  هستیم و آن را از 
خود می دانیم .رئیس  فراکسیون مجلس با اشاره به اینکه حضور 
رئیس   اتاق اصناف در مجلس و دفاع از حقوق حقه اصناف برای 
نخستین   بار در تاریخ افتاده است، ادامه داد: ما اتاق اصناف، اتاق 
بازرگانی و اتاق تعاون را به رسمیت شناختیم؛ عملکرد اصناف 
از اول انقالب تا امروز عالی بوده است، اما برای سالمتی اصناف 
اگر نیاز به جراحی باشد نباید بقیه اعتراض کنند.حسن پور با 
بیان اینکه احساس امنیت از داشتن امنیت در جامعه مهمتر 
است، گفت: امروز احساس امنیت در بازار وجود ندارد در حالی 
که باید این امنیت  به جامعه بازگردد و مسئولیت این کار با 
بازرسان اصناف است.وی متفاوت بودن قیمت در مغازه های 
مختلف را  ضعف عملکرد بازرسان اصناف دانست و ادامه داد:  
همه واحد های صنفی موظف  به  نصب برچسب قیمت به روی 
کاال ها هستند.حسن پور نارضایتی مردم را بابت بی عدالتی  
دانست و گفت:  گروهی دالل سبب ایجاد اخالل در بازار شده 
اند و  نگرانی از سال آینده را در مردم ایجاد می کنند در حالی 

که به طور قطع سال آینده خبری نیست، زیرا مشکل ما فقط با 
کشور آمریکا است و   با دیگر کشور های دنیا در ارتباط هستیم.

رئیس   فراکسیون اصناف در مجلس شورای اسالمی بابیان اینکه 
بازرسان باید با قدرت،   جسارت و رافت  اسالمی در بازار فعالیت 
کنند، افزود: ۹۵ درصد اصناف، قوانین و شئونات اسالم را رعایت 
می کنند، اما برخی نیز تخلف دارند مانند واحد هایی که شکر 
را کیلویی ۷ هزار تومان عرضه کردند چرا این مغازه ها بسته 
نشده اند؟   و صاحبان این واحد های صنفی باید بدانند چشم 
ناظران آن ها را رصد خواهد کرد.وی با اشاره به اینکه اختصاص 
نیافتن ارز به برخی کاال ها به دلیل اولویت تامین کاال های اساسی 

بوده است، گفت: تامین ۲۵ قلم کاالی اساسی مردم در اولویت 
اختصاص ارز است.حسن پور با تاکید بر نظارت بیشتر بر بازار 
پیش از عید و پس از آن نیز در  ماه رمضان،   ادامه داد:  اتاق 
اصناف بازوی قدرتمندی به نام بازرسین اصناف دارد و بازرسان 
باید ابتدا مسئله قیمت ها را بازرسی کنند و سپس از مجلس و 
دولت  برای مبارزه با قاچاق درخواست همکاری داشته باشند.وی 
گفت: در گذشته ما اعتقاد به خودکنترلی   بازار بر اساس عرضه 
و تقاضا داشتیم، اما حاال به دلیل وجود دشمنانی که به دنبال 
ایجاد جو روانی در بازار هستند معتقدیم که باید کنترل ها توسط 

بازرسین در بازار انجام داد.

منعی برای واردات گوشی تلفن همراه مسافری به کشور وجود ندارد
 مدیر کل خدمات بازرگانی وزارت صنعت 
گوشی های  رجیستری  شرایط  درباره 
رجیستری  گفت:  مسافران  وارداتی 
پرداخت  با  باید  مسافر  همراه  گوشی های 
انجام  گمرک  سامانه  در  ثبت  و  عوارض 

شود.
از وزارت صنعت،  به نقل  به گزارش زمان 
معدن و تجارت، محمد قبله اظهار داشت: 
همراه  تلفن  گوشی  رجیستری  روند  در 
تغییری ایجاد نشده و عملیات رجیستری 
درباره  است.وی،  انجام  حال  در  همچنان 

دالیل اختالل ایجاد شده در این بازار گفت: 
از حدود یک هفته پیش سامانه گمرک و 
وصل  یکدیگر  به  انتظامی  نیروی  سامانه 
شد تا از این طریق هویت واقعی مسافران 
رخ  اختالل  درباره  شود.قبله  مشخص 
انتشار  و  تلفن همراه  بازار گوشی  داده در 
رجیستری  توقف  خصوص  در  شایعاتی 
کرد:  خاطرنشان  مسافری  گوشی های 
مورد  را  موضوع  سرعت  به  صنعت  وزارت 
رجیستری  عملیات  زیرا  داد،  قرار  بررسی 
است.وی  نشده  متوقف  عنوان  هیچ  به 

اینکه روزهای پایان  با توجه به  ادامه داد: 
به گمرک  است،  سال فصل خرید گوشی 
اعالم شد تا زمانی که عملیات ارتباط این 
سامانه  و  گمرک  سامانه  )یعنی  سامانه   ۲
اتفاق  کامل  شکل  به  انتظامی(  نیروی 
ادامه  سابق  روال  به  وضعیت  نیفتاده، 
بازرگانی  امور خدمات  یابد.مدیر کل دفتر 
از زمانی  پیاده سازی عملیات  تاکید کرد: 
بخش  این  در  مشکالت  که  می شود  آغاز 
از  پس  داد:  ادامه  باشد.قبله  شده  برطرف 
ثبت مشخصات گوشی در سامانه گمرک، 

به سامانه »همتا« )سامانه  این مشخصات 
هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی( برای 
کرد:  تاکید  می شود.وی  اعالم  رجیستری 
سیزدهم اسفندماه تعدادی از فروشندگان 
بازارهای  حوالی  در  همراه  تلفن  گوشی 
خود  اعتراض  عالءالدین  و  چارسو  موبایل 
گوشی  رجیستری  مشکل  آنچه  درباره  را 
خواندند، اعالم کردند که با حضور مسئوالن 
متولی اتحادیه و تشریح اقدام های در حال 
به  بخش،  این  مشکالت  حل  برای  انجام 

محل کسب خود بازگشتند.

ذخیره کاال های اساسی 
برای دو سال آینده



برای آزادی ضروری نیست زمین و آسمان را 
بخرید، تنها خودتان را نفروشید.

نلسون ماندال

سخن حکیمانه

صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست
بیار نفحه ای از گیسوی معنبر دوست

 به جان او که به شکرانه جان برافشانم
اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست

امروز با حافظ

داستان زندگی »پسری که پدرش 
درآمد« به بازار نشر آمد

رمان »کاکا کِرَمکی، پسری که 
پدرش درآمد« نوشته سلمان 
امین توسط نشر چشمه منتشر 

و راهی بازار نشر شد.
»کاکا  به گزارش  مهر، رمان 
پدرش  که  پسری  کِرَمکی، 
امین  سلمان  نوشته  درآمد« 
به تازگی توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر 
شده است. این کتاب صد و سی و سومین عنوان از 
مجموعه »کتاب های قفسه آبی« است که این ناشر 

منتشر می کند.
سال ۱۳6۳  متولد  جواِن  داستان نویس  امین  سلمان 
است که پیش از این کتاب های »قلعه مرغی: روزگار 
هرمی«، »پدرگشتگی« و »انجمن نکبت زده ها« را در 
های  )تکنیک  باز  »بورس  و  داستانی  ادبیات  حوزه 
جادویی سرمایه گذاری در بورس(«، »هنر جنگ در 
بازار بورس« و »گاوها و خرس ها )بررسی ۱۰ باور 

غلط در بازار بورس(« در زمینه اقتصاد نوشته است.
رمان »کاکا کِرَمکی، پسری که پدرش درآمد« درباره 
پسر جوانی است که در خانواده ای پرجمعیت به دنیا 
آمده است. این خانواده به خاطر جنگ از جنوب به 
تهران آمده اند. پسر جوان داستان پدری مقتدر اما طناز 
دارد که انسان ساختارشکنی هم هست. بسیاری از 
فرازهای رمان پیش رو، تفسیر جهان پیرامونی این پسر 

جوان است.
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اوقات شرعی

بازگشت نوستالژیک تیم برتون به سینما

انتظار می رود »دامبو« جدیدترین فیلم تیم برتون با یک افتتاحیه 
6۰-۵۰ میلیون دالری وارد سینماها شود.

انیمیشنی  مبنای  بر  که  اکشن(  )الیو  زنده  فیلمی  »دامبو« 
محصول سال ۱۹۴۱ به همین نام ساخته شده است اواخر 

مارس راهی سینماها می شود.
به گزارش مهر این فیلم که جدیدترین فیلم تیم برتون است 

از ۲۹ مارس روی پرده های سینماهای آمریکا و چین می رود و انتظار می رود که در سه 
روز اول نمایشش بتواند تا 6۰ میلیون دالر فروش کند.

به این ترتیب گروه توزیع کننده فیلم کمتر از سه هفته فرصت دارند تا برنامه های تبلیغاتی 
خود را پیش ببرند. مایکل کیتون، اوا گرین، کالین فارل و دنی دو ویتو بازیگران این فیلم 

هستند. شخصیت دامبو به وسیله جلوه های ویژه خلق شده است.
ارین کروگر نویسنده »روح در پوسته« و »ترنسفورمرز« نویسنده فیلمنامه این فیلم است.

داستان این فیلم نوستالژیک درباره یک بچه فیل دوست داشتنی است که گوش های 
بزرگی دارد و در سیرک بازی می کند.

حذف مجسمه »مایکل جکسون«  از موزه ملي فوتبال 

در پی پخش مستند »ترک نِورلند« و مطرح شدن اتهامات 
جنسی علیه مایکل جکسون، مجسمه پادشاه پاپ از موزه 
ملی فوتبال بریتانیا حذف شد. در مستند »ترک نِِورلند« دو تن 
به نام های وید رابسون و جیمز فیسچاک مدعی شده اند که 

قربانی تعرض جنسی مایکل جکسون بودند.
این مستند ۴ ساعته که قسمت اولش در بریتانیا پخش شده 

است، محصول کمپانی HBO است. خانواده مایکل جکسون پس از پخش این سریال 
از این شبکه تلویزیونی مشهور شکایت کرده اند. 

مجسمه مایکل جکسون از سال ۲۰۱۴ در این موزه فوتبال واقع در منچستر نصب شده 
بود. البته مسئوالن موزه به صورت صریح دلیل این کار را اعالم نکرده اند اما مشخص 
است که از تبعات پخش مستند »ترک نِِورلند« است. پیش از این نیز چند ایستگاه رادیویی 

در کانادا و نیوزلند پخش آهنگ های مایکل جکسون را متوقف کرده  بودند.
البته که خانواده مایکل جکسون مدعیان این مستند را دروغگو خطاب کردند و مدعی 
شدند که این دو تن در زمان حیات مایکل جکسون اعالم کردند که مورد سوءاستفاده 

قرار نگرفته اند و پس از تحقیقات ثابت شد که مایکل جکسون بی گناه است.

روباه ایرانی به سه جشنواره جهانی می رود

فیلم انیمیشن »روباه« از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی به کارگردانی »صادق جوادی«، پس از موفقیت در 
یازدهمین جشنواره پویانمایی تهران، به سه جشنواره جهانی 
می رود. به گزارش پیام زمان از روابط عمومی مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی، دومین جشنواره بین المللی فنیسیان 
در   ۹۷ اسفندماه   ۲۵ تا   ۲۳ از  که  فرانسه   Phenicien

شهرهای پاریس و لیون برگزار می شود، پذیرای »روباه« ایرانی در بخش مسابقه بین الملل 
خواهد بود.

این فیلم انیمیشن یکی از آثار منتخب بخش ویژه بهترین فیلم های کوتاه هجدهمین دوره 
جشنواره »لیسبون« نیز هست که از ۲ تا ۱۱ فروردین ۹۸ در کشور پرتغال برگزار خواهد 
شد. در این بخش ویژه ی جشنواره لیسبون که بصورت غیررقابتی برگزار می شود، بهترین 
فیلم های انیمیشن یکسال اخیر )۲۰۱۸- ۲۰۱۷( جهان از منظر داستان و ارزش های فنی 

و هنری به نمایش گذاشته می شوند.
»روباه« در بخش مسابقه بیست و دومین جشنواره فیلم »کوهستان سبز« که از ۲ تا ۱۰ 
فروردین ۹۸ در ایالت ورمونت آمریکا برگزار می شود هم روی پرده می رود. هدف 
برپایی این جشنواره، نمایش آثاری با تنوع دیدگاه های فرهنگی و تشویق رسانه ها برای 

معرفی فرهنگ های مختلف است.
گفتنی است: انیمیشن »روباه« تاکنون در جشنواره های الچه اسپانیا، کارتون کالب ایتالیا، 
رجینا کانادا، انیما انیما صربستان، سینه انیما پرتغال، انیمست رومانی، فلوکسوس هلند و 
آتن یونان به نمایش درآمده و موفق به دریافت جایزه بهترین انیمیشن کوتاه جشنواره 
»وارنا« بلغارستان شده است. این فیلم در آیین اختتامیه یازدهمین دوره ی جشنواره 
پویانمایی تهران که پنجشنبه گذشته در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار 
شد نیز برنده دو جایزه بهترین فیلم )جایزه اول( بخش مسابقه ملی و بهترین آهنگسازی 

این رویداد شد.
در خالصه داستان انیمیشن »روباه« آمده است: »روباه جوان و چاالکی هنگام تجربه ی 
اولین عشق به دست شکارچی اسیر می شود. شکارچی زنگوله ای بر گردنش آویخته و 
رهایش می کند. روباه زنگوله بر گردن توانایی زندگی در جنگل، شکار و... را از دست 

می دهد و تنها راه نجاتش، اهلی شدن و بازگشت نزد شکارچی است...«

فیلم اصغر فرهادي در ترکیه روي پرده رفت

فیلم »همه می دانند« اثر اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی که پیشتر با دو فیلم »جدایی 
نادر از سیمین« و »فروشنده« دو جایزه بخش بهترین فیلم خارجی جوایز آکادمی اسکار 
سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ را به خود اختصاص داده بود، از روز )جمعه ۱۷ اسفند( در 
سینماهای شهرهای مختلف ترکیه اکران شد.در این فیلم که زبان اصلی آن اسپانیایی 

است، بازیگرانی چون پنه لوپه کروز، خاویر باردم و ریکاردو دارین بازی می کنند.
نخستین نمایش این فیلم در جشنواره بین المللی فیلم کن سال گذشته انجام گرفته بود. 

خبر

در حالی که قیمت محصوالت شبکه 
نمایشی خانگی ظرف ماه های اخیر، 
قابل توجهی روبرو  با افزایش نسبتاً 
بوده است، سازندگان فیلم سینمایی 
»هزارپا« برای نمایش خانگی این اثر 
را دو بخش کردند تا شگفتی های این 
رسانه پرحاشیه همچنان امتداد داشته 
و رنج گرانی این اثر را دوچندان کنند
دوران  کاماًل  خانگی  نمایش  شبکه 
پرنوسان و سینوسی را طی ۱۰ سال 
اخیر پشت سر گذاشته است. تقریبًا 
در  خانگی  نمایش  تولد  و  حیات 
با  نمایشی  آثار  محتوا  تولید  حوزه 
مهران مدیری و سریال قهوه تلخ کلید 
خورد؛ سریالی که به شدت مخاطبان 
و طرفداران کمدی های مدیری را به 
سمت وسوی شبکه خانگی کشاند تا 
دست صداوسیما در آن سال ها خالی 

شود. اما این تمام ماجرا نبود.
اعتبار  نیامده  نمایش خانگی  شبکه 
نابود کرد. سریال »قهوه  خودش را 
تلخ« ناتمام ماند. سریال های بعدی 
موجب  طریقی  به  کدام  هر  نیز 
بی اعتمادی مخاطبان شده بودند. با 
این همه، پاشنه آشیل اصلی شبکه 
قیمت های  مقطع،  آن  در  خانگی 
تا  حتی  و  نبود  فشرده  لوح های 
اندازه معقولی هم فرهنگ سازی های 
الزم درباره حق رایت خرید قانونی 
و  بود  شده  انجام  محصوالت  این 
فرهنگی  شیوه  به  هم  عالقه مندان 
مقابله  ناهنجاری  این  با  و متمدنانه 

می کردند.
اما با این همه، گره های کور مشکالت 
شبکه نمایش خانگی از زمانی آغاز 
شد که برخی افراد متمول وارد این 
سرمایه داران  یا  ورود  شدند.  حوزه 
خیلی  خانگی  شبکه  در  تازه وارد 
در حوزه  را  منفی خود  اثرات  زود 

کالن تر از شبکه خانگی یعنی سینما 
به منصه ظهور رساند. تناسب قیمت 
حق الزحمه بازیگران را شبکه خانگی 
دیگر،  سوی  از  است.  زده  هم  بر 
شبکه  در  خوبی  درآمدی  ظرفیت 
خانگی وجود دارد که امروز شاهد 
شبکه  در  سینماگران  اکثر  هستیم 
خانگی یک اثر هنری در کارنامه خود 
موضوعات  این  تمام  کرده اند.  ثبت 
داد  نشان  را  خودش  اثرات  زمانی 
محصوالت  قیمت  باره  یک  که 
دی وی دی آثار سینمایی از قیمت سه 
الی پنج هزار تومان به قیمت ۱۰ هزار 

تومان افزایش پیدا کرد.
حال با تصویب چند برابری قیمت 
مخاطب  فرهنگی،  محصوالت  این 
به شبکه خانگی پشت کرد و اکنون 
در شرایطی قرار داریم که حدود 6 
با حضور  سریال در شبکه خانگی 
تعداد زیادی چهره و ستاره در حال 
فعالیت هستند، اما مخاطب هیچ رمق 
یا میلی به دیدن آن ها ندارد. مسلمًا 
یکی از دالیل مهم قهر مخاطب یا 
کمرنگ شدن رابطه مخاطب با شبکه 
تومانی  هزار  قیمت ۱۰  به  خانگی 

این محصوالت بر می گردد. تصور 
کنید اقشار متوسط و مستضعف در 
قیمت  افزایش  با  که  کنونی  جامعه 
چند برابری مایحتاج ضروری مواجه 
شده اند، به راحتی بخش تفریحات 
فرهنگی خود را کنار می گذارند تا 
روزمره  زندگی  از  دیگری  بخش 
خودشان را مرمت یا حداقل بازسازی 
کند.افزایش قیمت محصوالت شبکه 
خانگی شاید بیشتر از همه به ضرر 
تمام  ضعیف  شهرستان های  مردم 
که خریداری یک  است. چرا  شده 
برای  هزارتومانی  سه  دی وی دی 
کم بضاعت  شهرستانی  خانواده های 
همان  خریداری  از  آسان تر  مطمئناً 
تومان  هزار  قیمت ۱۰  با  محصول 
است. همچنین ناگفته نماند برخی 
مکان  هنوز  کشور  شهرستان های 
فرهنگی مانند سینما ندارند و رابطه 
به  شهرستان ها  این  عالقه مندان 
سینما فقط از سمت شبکه خانگی 
سینمایی  فیلم  می پذیرد.   صورت 
داوودی  ابوالحسن  ساخته  »هزارپا« 
و بازی رضا عطاران و جواد عزتی 
را  رکوردها  تمام  سینما  گیشه  در 

از  بیش  فروشی  به  و  کرد  جابه جا 
۴۱ میلیارد تومان رسید تا صدرنشین 
پرفروش ها باشد. اما سازندگان این 
اثر در اقدامی عجیب، فیلم سینمایی 
با  قسمت  دو  قالب  در  را  »هزارپا« 
فاصله زمانی چندین روزه قرار است 
منتشر کنند؛ حرکتی که اصاًل به سود 
قشر مستضعف عالقه مند به سینما 
دی وی دی  فشرده  لوح  دو  نیست. 
»هزارپا« هر کدام با قیمت ۱۰ هزار 
 ۲۰ مخاطب  می شود  باعث  تومان 
این  را صرف خریداری  هزارتومان 
فیلم کند. اتفاقی که در نسبت با آثار 
سینمایی دیگر نمونه مشابه ندارد و 

برای نخستین بار شاهد آن هستیم.
هر چند مشخص نیست آیا تبدیل 
فیلم سینمایی به سریالی دو قسمتی 
نمایش  شبکه  آیین  قوانین  با  اصاًل 
خانگی منطبق است یا خیر؟ بازنده 
سینما  مخاطب  شاید  ماجرا  این 
باشد که در شرایط سخت اقتصادی 
برای تماشای نسخه کامل یک فیلم 
سینمایی باید هزینه ۲۰ هزار تومانی و 
دو برابری قیمت اصلی انجام دهد و 
مطمئناً در این میان، سود حاصل شده 

از فروش دو نسخه هزارپا بیشتر از 
فروش تک نسخه ای آن بوده است.

فیلم  کننده  تهیه  رخشان،  رضا 
سینمایی »هزارپا« در ارتباط با توزیع 
دو قسمتی این اثر به خبرنگار ایرنا 
پالس گفت: زمان فیلم بسیار طوالنی 
بود، به همین دلیل تصمیم گرفته شد 
نسخه کارگردان هم به بازار عرضه 
شود. به دلیل افزایش زمان فیلم در 
سینما نمی توانستیم همه آن را پخش 
داوودی،  ابوالحسن  آقای  کنیم. 
نسخه  گرفتند  تصمیم  کارگردان 

کارگردان هم به بازار عرضه کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که نسخه 
کارگردان چیست؟ گفت: نسخه ای 
را  متریال  کل  کارگردان  خود  که 
تدوین کردند و تدوین شده به بیرون 
عرضه می کنند، یعنی کل زمان سه 
ساعته و آن مواردی را که در سینما 
اضافه  هم  را  است  شده  حذف 
کرده اند و عالوه بر آن، مصاحبه، دو 
پشت صحنه و مراسم فرش قرمز را 
شامل می شود که به غیر از این  موارد، 
زمان فیلم  هم افزایش پیدا کرده است.
رخشان در پاسخ به این پرسش که 
با توجه به افزایش هزینه سی دی های 
یک  با  را  آن  چرا  خانگی  نمایش 
خاطرنشان  نکرده اید،  توزیع  نسخه 
فیلم  و  بود  زیاد  زمان  چون  کرد: 
دوست  هم  مردم  و  است  جذاب 
دارند ببینند و خیلی ها هم به دنبال آن 
هستند؛ به خاطر همین تصمیم گرفته 
شد مواردی که در فیلم نبوده است در 

فیلم دوم هم قرار دهیم.
چگونگی  درباره  کننده  تهیه  این 
نمایش  شبکه  در  اتفاق  این  انجام 
خانگی افزود: شرکت سینمایی سوره 
و  کردند  هماهنگ  را  اتفاقات  این 

خوشبختانه موفق هم بودیم.

کاریکاتور

بازگشت نوستالوژی به عقب!!!

سود بیشتر به بهانه نمایش نسخه اصلی کارگردان
*هنگامه ملکی

آگهي تجدید مناقصه 
همراه با ارزیابي کیفي                

مناقصه 17-97/10 م ن نوبت اول )یک مرحله اي ( 
سامانه ستاد ۲09700370۲000046

سازمان بنادر و دریانوردی /اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر  
موضوع تجدید مناقصه : تکمیل شبکه اطفاء حریق بنادر کنگان و عسلویه                                    
محل ، مهلت و نحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهي)روز شنبه مورخ 97/1۲/18( 
تا ساعت 17:00 روز دوشنبه  مورخ 97/1۲/۲7  با مراجعه به سایت )setadiran.ir( اسناد مناقصه را 

دریافت نمایند. 
- محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها : مناقصه گران باید پیشنهادهای خودرا بصورت الکترونیکی 
در سامانه ستاد به آدرس )setadiran.ir( تا ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 98/1/18 بارگذاري 
نموده و تنها نسخه فیزیکی پاکت الف ) ضمانتنامه (  را تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 98/1/18 به  

دبیرخانه مناقصه گزار با رعایت موارد مندرج در اسناد مناقصه تحویل دهند. 
- محل و زمان بازگشایي پاکت پیشنهادها : پیشنهادهاي مناقصه گران راس ساعت 09:00 روز دوشنبه 

مورخ 98/1/19 در محل ساختمان مرکزي به آدرس دستگاه مناقصه گزار مفتوح خواهد شد . 
سپرده شرکت در مناقصه : مناقصه گران باید ضمانتنامه بانکي بدون قید و شرط و قابل تمدید به 
دفعات به مبلغ 5/381/834/686 ریال یا اصل فیش واریز وجه به حساب ۲196451005004 نزد بانک 

صادرات شعبه بندر و دریانوردي بوشهر کد بانک 43۲3 ارائه نمایند . 
- مدت پروژه : 18 ماه 

-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها حداقل باید 90 روز باشد.
و  بنادر  کل  اداره  بندر-  بلوار   – طالقاني  بزرگراه   – بوشهر   : گزار  مناقصه  دستگاه  آدرس   -
-3166675۲ و   333۲۲051-7 تلفن   -7513749797 کدپستي   – بوشهر  استان  دریانوردي 
،  info@bpmo.ir الکترونیک  پست   ،  077-3333007۲ و   31666700-6500 فاکس   ،  077 

www.bpmo.ir آدرس سایت
مشاور : شرکت مهندسین مشاور یکم   

هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد  .
توضیحات : 

برآورد اولیه مناقصه  57/636/693/713 ریال  میباشد .
شرایط الزم : )ارائه مدارک و مستندات ذیل الزامی است (

1-گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 در رشته آب در زیر شاخه خطوط انتقال آب و شبکه 
های فاضالب 

۲-دارابودن گواهینامه صالحیت ایمني کار پیمانکاران از وزارت تعاون کار و امور اجتماعي
3-مرتبط بودن موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه

4- ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 96 
 سایر موارد بر اساس شرایط و معیارهاي مذکور در اسناد استعالم ارزیابي کیفي و اسناد مناقصه 

مي باشد .  تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/1۲/18  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/1۲/19
اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر

وزارت راه و شهرسازي
سازمان بنادر و دریانوردی 

اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر

 نوبت دوم

 
نمایش »تئاتر بی حیوان« به کارگردانی بهمن 
معتمدیان از ۲۲ تا ۲۴ اسفند در پردیس تئاتر 

شهرزاد به صحنه می رود.
به  »تئاتر بی حیوان«  نمایش  به گزارش مهر، 
کارگردانی بهمن معتمدیان که ثمره  چهارمین 
سکوت«  »قدرت  بازیگری  کارگاه  از  دوره 
است و طی چهار ماه تمرین و تالش مداوم 

شکل گرفته، در هفته  پایانی اسفند سال جاری 
به مدت سه شب از ۲۲ تا ۲۴ اسفند، ساعت 
۱۷، در پردیس تئاتر شهرزاد به صحنه می رود.

که  است  ریب  میشل  ژان  اثر  این  نویسنده 
توسط شهال حائری ترجمه شده است.

شیرین کاظمیان تهیه کننده و مدیر این پروژه 
است و ساالر منفرد آهنگسازی و نوازندگی 

گیتار کالسیک این تئاتر را بر عهده دارد.

در نمایش »تئاتر بی حیوان« شهرزاد الهی مطلق، 
طاها  بهبهانی،  روجا  اندرگانی،  علیرضا 
خانجانی، سارا دغاغله، کسری راحمی، هستی 
رهبری، رها سیاح، عسل شمس، المیرا صالحی، 
سارا صبری، امیر طایفه، امیررضا کاشی، حامد 
لطفی، شایان مرادی، محمدرضا مرادی ماسوله، 
محمد میرزاحسینی و ابراهیم هاشمی به عنوان 

بازیگر به ایفای نقش می پردازند.

»تئاتریبحیوان«درپردیستئاترهشرزادبهصحنهیمرود

رئیس حوزه هنری با اشاره به جایگاه 
درهویت  بروجرد  فلسطین  سینما 
فرهنگی این شهر، ابراز امیدواری کرد 
سینما آزادی هم دراین شهر بازسازی 

شود.
از روابط  نقل  به  پیام زمان  به گزارش 
عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، 
 ۱6 پنجشنبه  بروجرد  سینمافلسطین 
اسفندماه با حضور محسن مومنیشریف 
حمزه  محمد  هنری،  حوزه  رئیس 
زاده رئیس سازمانسینمایی سوره مهر، 
محمود کاظمی مدیرعامل موسسه بهمن 
سبز،عباس گودرزی نماینده شهرستان 
بروجرد در مجلس شورایاسالمی، یزدان 
سازمان  عمومی  روابط  مدیر  عشیری 
حسین  محمد  هنری،  حوزه  سینمایی 
خرم  هنری  حوزه  رئیس  پور  امیدی 
سینما  کارگردان  موسائیان  آباد،وحید 
جمعی  و  بازیگر  گودرزی  فاطمه  و 
از مدیران و مسئوالن استان لرستان و 

شهرستان بروجرد برگزارشد.
در آغاز این مراسم پس از تالوت آیاتی 
از قرآن کریم و پخش سرودملی، مجری 
مراسم به حاضران خیرمقدم گفت و از 
حضور مردم،مدیران استانی و شهری و 
میهمانان هنرمند در این مراسمقدردانی 

کرد.
فاطمه گودرزی: سینما فلسطین در شان 

مردم فرهنگدوست بروجرد است

فاطمه گودرزی بازیگر تلویزیون و سینما 
که اهل بروجرد است دربخشی از این 

مراسم تجلیل شد. 
او خطاب به حاضران گفت: خوشحالم 
دور  آن  سالهااز  که  هستم  شهری  در 
به  است  بار  نخستین  برای  بودهام. 
افتتاحیه یک مرکزفرهنگی دعوت میشوم 
و از این بابت ممنونم. هر اتفاق فرهنگی 
وهنری که باعث رونق در جامعه شود 
باتالش  امیدوارم  است.  توجه  قابل 
موسسه بهمن سبز، سینما آزادی هم راه 
اندازی شود و مردمبتوانند از آن استفاده 
کنند. این بازیگر با اشاره به زیبایی سینما 
فلسطین گفت: این سالنواقعا زیبا و مجهز 
است. بیشتر سالنها در پردیسها کوچک 
در  زیبایی  این  به  سالنی  کمتر  استو 

شهرهای مختلف میبینیم.
سینمای  چنین  ساخت  داد:  ادامه  وی 
مردمفرهنگ  شان  به  احترام  زیبایی 
آنها  امیدوارم  است.  بروجرد  دوست 
سالها در این سینمافیلمهای جذاب ببینند.

 مومنی شریف: سینما فلسطین بخشی
 از هویت فرهنگی بروجرد است

بازیگری  جدیدترین  دیرباز  کامبیز 
است که مجری یک برنامه تلویزیونی 
شده و به زودی با این برنامه روی آنتن 

می آید.
برنامه ای  »دلصدا«  شنیده ها،  اساس  بر 
گفت وگومحور است که با اجرای کامبیز 
دیرباز در گروه اجتماعی شبکه ۵ سیما 
تولید می شود و قرار است به زودی روی 

آنتن برود.
 ضبط این برنامه از دیروز شروع شده 
شوی  دومین  »گپ کوک«،  از  پس  و 
تلویزیونی با حضور خواننده های مطرح پاپ و سنتی خواهد بود. بخش های 
اصلی »دلصدا« نیز شامل گفت وگو با خواننده ها و همچنین اجرای آن ها در 

استودیو است.
میثم محمدحسنی مدیر مؤسسه »دلصدا« و برادر مدیر سازمان هنری-رسانه ای 
اوج از عوامل اصلی تولید این برنامه است. وی پیشتر مجری طرح یک آلبوم 
موسیقی به نام »دلصدا« بوده که در آن با چهره هایی چون محسن چاووشی، فرزاد 
فرزین و بهنام صفوی همکاری کرده بود و همچنین تولید موزیک ویدئوی »انرژی 

هسته ای« را که در آن تتلو روی ناو ارتش می خواند برعهده داشته است.

کامبیز دیر باز مجري تلویزیون مي شود


